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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 9 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 30 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 35 

Celkem  80 74 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 20 

    

CELKEM  100 94 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Posuzovaná práce přináší cenný příspěvek do debaty o motivacích lidí ke 
vstupu do extremistických organizací. Práce je teoreticky informovaná, 
metodologicky vhodně koncipovaná a analyticky dobře odvedená. Jejím 
největším přínosem je pak využití unikátními výzkumnými dat v podobě 
rozsáhlých polostrukturovaných rozhovorů s vedením a členy Národní 
domobrany.  

K práci mám v zásadě jednu menší a jednu větší připomínku. Tou menší je 
motivace prováděného výzkumu, která by mohla být více rozpracována. Tou 
větší pak rozsah práce, který zbytečně „nefukuje“ několik sice zajímavých a 
dobře napsaných, ale pro zodpovězení výzkumných otázek nikoliv 
nezbytných kapitol (zejména části 1.1 a 1.2 v analýze literatury, kapitola 4 o 
tom, co je Národní domobrana a částečně i kapitola 5 Kdo jsou domobranci). 
Tyto kapitoly přinášejí do práce významný kontext. Domnívám se však, že by 
je bylo možné významně zkrátit, což by práci učinilo čtenářsky přívětivější a 
zabránilo by určitému rozmělnění klíčových (a velmi dobrých) argumentů 
práce, které přinášejí kapitoly 6 a 7.   

 

Vedlejší kritéria: 

Bez výhrad. 

 

Celkové hodnocení: 

Miroslav Kerhart napsal vynikající diplomovou práci, kterou nelze než 
doporučit k obhajobě.  

Výsledná známka:  A 
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