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Cíle práce (předmět reiefie, pracovní hypotéza ... ) 
Cílem práce v teoretické části je vymezit základní pojmy, prosti'edi, vzájemné 
vazby a souvislosti extremistické situace v České republice tak, aby bylo možné 
vyslovit hypotézy v praktické části práce. 
Cílem praktické části bylo provést dotazníkové šetření zaměřené na extremicitu 
občanů. 
Hypotéza: .Myslím si, že ve společnosti je výrazně zastoupena skupina obyvatel, 
která v extremistických hnutích aktivně nevystupuje, názorově jsou ji však blízká a 
jejich problematická činnost jim tedy nepřipadá nebezpečná a případné .vytIačování" 
těchto hnutí mimo veřejný prostor, nepovažuji proto za nezbytné. Zároveň svými 
názory existenci extremistických postojů ve společnoSti podporují a ovlivňují jimi 
výrazně své nejbližší okolí." 

~:~ je č!ěna ~~ část te~retickou - kapitoly 2. až 7., str.12. až 36. 
a praktickou, analyzující vlastní výzkum, str. 37. až 53. 
Dále obsahuje Úvod, Závěr a použité prameny. 
Členění práce je přehledné. 

Jsou použité literární zdroje i a j~u v p~.cl ........ y" .. .Jr 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literámlch zdrojů? 
Použité literární zdroje a internetové prameny odpovídají požadavkům bakalářské 
práce a jsou aktuální. S citacemi autorka pracuje správně. Je jich odpovídajlcl 
množstvi, jsou správně uváděny a myšlenkově zpracovány. 

I Jsou "" y 'v~ • 7 nebo zvolené téma .. ...... l_ .... lit' 
Připomínky k jednotlivým částem práce: 
Obsah je psán rozvláčně a obsahuje určité nepřesnosti: 

- úvod a závěr se nečíslují jako kapitoly 
- neni samostatně uvedena teoretická a praktická část. Teoretická část není 

označena vůbec a praktická část je označena jako kapitola 8 
- kapitola 8.5 Výsledky je členěna na podkapitoly podle otázek dotazníku ( 

8.5.1 až 8.5.20 ). Domnivám se, že vhodnější je dotaznlk uvádět jako přílohu 
Teoretická část je psána velice výstižně a promyšleně, srozumitelně jsou 
charakterizovány jednotlivé extremistické proudy. Nicméně se domnívám, že 
autorka mohla historické kořeny extremismu u nás ( kap.3. ) pojmout v širším 
kontextu než od 80. let 20. Století. Postrádám rovněž minimální zamyšlení se nad 
psychickými a socíálními příčinami šíření se extremistických postojů ve 
společnosti. 

Praktická část je zpracována velice dobře. Obsahuje formulaci cíle, hypotézy, popis 
zvolené metody ~ ~ .. ,u - dotazníkové šetřeni - popis vzorku respondentů. 
A. u.. .•.• '. • ie .•. · ... "i iě M .. II ale je i snaha o 
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kvalitativní analýzu. Nad získanými výsledky se autorka zamýšlí a mnohdy vyslovuje 
vlastní postoje. Nicméně k provedenému výzkumu mám následující připomínky: 

- počet respondentů je malý (50), výsledky se proto nedají zobecnit. Nicméně 
se domnívám, že je použitelný v bakalářské práci. Vzorek respondentů je 
vyvážený podle pohlaví, věku a dosaženého vzdělání.Tyto ukazatele autorka 
uvažuje i při analýze získaných výsledků. 

- postrádám doplnění dotazníkového šetření další metodou. Malý počet 
respondentů by se např. dal kompenzovat srovnáním s výsledky oficiálních 
výzkumů. 

- analýza výsledků dotazníkového šetření neobsahuje zamyšlení nad tím, jak 
dalece je míra extremistických názoru respondenru ovlivněna jejich postoji 
racionálními ( rasistické názory) a iracionálními (předsudky, xenofobie). 
Koresponduje to se skutečností, že se autorka v teoretické části nezabývá 
psychickými a sociálními příčinami extremismu . 

• "" r ,UUI\UII , I:f~"""'" text,. -~ u .... "~~r 
Formální úrovel\ práce je velice dobrá. Autorka používá kultivovaný a odborný jazyk, 
vyjadřuje se stručně a srozumitelně. Grafická úrovel\ zpracovaných výsledků šetření 
je velice dobrá. Nicméně na škodu jsou některé překlepy: např. v Úvodu 3.odstavec 
... "vyslovení hypotézy a její případné potvrzení v druhé, teoretické části práce ... " 
Zřejm~jde o praktickou část. Překlepy v textu se jinak vyskytují minimálně. 

cílů práce a '_ hodnocení: 
Cíle práce i hypotézy byly splněny. Práce odpovídá požadavkům bakalářské práce. 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji kvalifikační stupeň 
velmi dobře . 

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Jaké jsou dle Vašeho názoru psychické a sociální příčiny vzniku a šíření 

extremistických postojů? Jak vnímáte rozdíl mezi rasistickými názory a 
xenofobními postoji? 

2. Proč Vás překvapuje, že respondentům vadí členství v NATO? 
3. Zmiňujete nutnost zavedení multikulturní výchovy (0t.č.15. str.48). V jakých 

vzdělávacích programech je zakotvena? 

Návrh hodnocení vedoucího práce nebo v ... v .. ~II'" 

D. v yuulI'''' velmi dobře D dobře D .L .u _, 

Podpis vedoucího práce loponenta: 
a.../J 
Q//rry 


