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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce?
Práce se původně měla zabývat mezinárodní organizací Blood & Honour ve Svobodném státě
Sasko. Organizace však byla roku 2000 zakázána. I když se nadále angažuje především v pořádání
hudebních koncertů, není tato jedna organizace pro rozsah diplomové práce vhodným subjektem.
Pravicově extremistická scéna je z velké části podmíněna činností subkultur a skládá převážně z
pořadatelů a návštěvníků koncertů a hudebních kapel. Práce si klade za cíl sledovat činnost
pravicově extremistické subkultury ve Svobodném státě Sasko (tj. nestranický pravicový
extremismus), což bude zahrnovat krom Blood & Honour i další organizace, hudební vydavatelství,
hudební skupiny, publikace, činnost na internetu, důležité události. Cílem je zachytit výrazné
změny ve vývoji pravicově extremistické subkultury v Sasku a analyzovat obsah občanského
vzělávání v rámci vypořádání se s krajní pravicí ve společnosti. Další část bude zahrnovat reakci
státu ve formě legislativních a represivních opatření.
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu?
Časové vymezení: 1990–2013 (poslední volby do spolkového sněmu a počátek uprchlické krize)
Teritoriální vymezení – Svobodný stát Sasko
Věcné vymezení – pravicově extremistická subkultura ve Svobodném státě Sasko (symboly, znaky,
hudba - hudební vydavatelství a skupiny, magazíny)
Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)?
1. Odůvodnění výběru tématu, úvodní kapitola do pravicového extremismu, vymezení
metodologického postupu, struktura práce, definice pojmů
2. Vymezení subkultury kraní pravice v sociálním kontextu a analýza jejích identifikačních prvků
3. Vnější projevy subkultury ve vybrané spolkové zemi
4. Aktéři a iniciativy na poli občanského vzdělávání v rámci eliminace pravicového extremismu
5. Závěr
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce?
• empiricky orientovaná studie
• uchopení v multidisciplinárním kontextu – využití sociologické, politologické a právní
dimenze
• podkladem pro analýzu je německá politologická, sociologická a právní sekundární
literatura, řada internetových zdrojů, výroční zprávy BfV, LfV, LKA, žurnalistické
komentáře, soudní judikáty
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila
celek práce?

Vybraná sekundární literatura se od zadání v projektu práce výrazně neliší. Přibyly další publikace:
Bizeul, Yves: Politische Mythen und Rituale in Deutschland, Frankreich und Polen.
Duncker & Humblot GmbH 2000.
Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Die Bielefelder Rechtsextremismus-Studie. Erste
Langzeituntersuchung zur politischen Sozialisation männlicher Jugendlicher;
Weinheim/München 1992.
Pickel, Gert / Decker, Oliver (Hg): Extremismus in Sachsen: Eine kritische
Bestandsaufnahme. Edition Leipzig 2016.
Stromer, Anett: Rechtsextreme Einstellungen sächsischer Jugendlicher. Tectum 2013.
Klaus, Farin: Generation-kick.de - Jugendsubkulturen heute. C.H.Beck Verlag 2001.
Bergmann, Werner / Erb, Reiner (Hg.): Neonazismus und rechte Subkultur. MetropolVerlag 1994.
Nadále zůstavají sborníky, politologická literatura a informace z tisku. Jako nové prameny byly
zpracovány zejména získané Verfassungschutzberichte od LfV des Freistaates Sachsen. Dále budou
zpracovány pro širší kontext i materiály vydané institucemi na úrovni spolku. Dalším zdrojem jsou
internetové stránky iniciativ občanského vzdělávání.
Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech):
• hlavní posun od plánované analýzy jedné organizace k pravicově extremistické subkultuře
ve Svobodném státě Sasko
• časové vymezení se posouvá na rok 1990 (původně 1994/1995 jako etablování Blood &
Honour v SRN) a 2013; teritoriální vymezení zůstává stejné – Svobodný stát Sasko
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