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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce?
Došlo k celkovému zúžení tématu, které se nově týká pouze organizace PEGIDA a její
struktury a programových cílů. Hlavní náplní práce tak bude důkladná analýza
ideologického, ale i sociálního složení a požadavků. Cílem bude zjistit, zda je PEGIDA
specifiký fenomén východního Německa, či ji můžeme zasadit do kontextu evropských
populistických stran. Nebude se tak jednat o srovnání dvou antiislamistických hnutí, jako
spíše o analýzu samotné podstaty uskupení PEGIDA.
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu?
Změnou je celkové ukotvení tématu. PEGIDA bude zkoumána optikou pravicového
populismu současné Evropy a narůstajícího odporu vůči islámu. Hnutí je zkoumáno od
doby jeho založení do konce roku 2016.
Pro dokreslení problematiky byla zahrnuta i kapitolu pojednávající o vztahu hnutí k dalším
politickým subjektům jako je AfD nebo NPD. Práce se také nově zabývá analýzou
Facebooku hnutí a jeho popularitou na vyhledáváči Google.

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)?
1. úvod: nastínění tématu, pravicový populismus
2. Sasko: charakteristiky spolkové země
3. PEGIDA: vývoj, programatika, vztah k AfD
4. PEGIDA online: Google Trends a Facebook
5. PEGIDA offline: vývoj počtu demonstrantů a jejich specifika, projevy
6. Závěr
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce?

Téma je více ukotveno v širším kontextu pravicového populismu. Jednat se bude spíše o
kritickou analýzu, které bude zkoumat podstatu hnutí. V kapitolách zabývající se vývojem
hnutí online bude využito nástrojů Google Trends a Fanpage Karma.
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila celek
práce?

Zahrnuty budou nové publikace (např. Twenty- First Century Populism od Daniele Albertazzi a
Duncana McDonnella), které se zabývají pravicovým populismem. V případě nutnosti kapitoly
zabývající se specifiky a historickým vývojem východního Německa bude nutné doplnit
literaturu týkající se této problematiky. Mezi další sekundární literaturu patří publikace vyšlé v
nedávné době týkající se PEGIDY.
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):

- zúžení tématu na drážďanskou organizaci PEGIDA
- práce se částečně dotýká pravicového populismu v Evropě
-- zkoumá podstatu hnutí a jeho zařazení do současného kontextu
větší důraz na specifika východního Německa
- užití analytických online analytických nástrojů
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