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Předložená diplomová práce má 88 stran autorského textu členěného do čtyř hlavních 

kapitol. Přílohy předkládané práce reprezentují podrobný popis psychických vlastností 

osobnosti tendované k extremismu, seznam respondentů šetření a fotodokumentace vyloučené 

lokality Chánova. Vzhledem k tématu předložené práce je odkazovaná literatura a další 

informační zdroje, přiměřená co do počtu, je relevantní k tématu, je domácí i zahraniční 

provenience a aktuální co do zpracování, autorů i data vydání.  

Teoretická část práce dokumentuje přiměřený odborný rozhled v problematice 

klasifikace extremismu, vlivu extremismu na vznik a rozvoj kriminality, zahrnuje deskripci 

vyloučené lokality její specifikace a problémy. Oceňuji také popis právního rámce pro sociální 

začleňování, vymezení kriminality ve vyloučených lokalitách. Oceňuji věcnou a odborně 

akceptovatelnou deskripci sociálně vyloučených lokalit v Česku, vztah SVL k chudobě, 

demografii a statistiku  SVL v ČR, specifikaci problematiky v Ústeckém kraji a také pečlivý 

popis specifik problému u dětí a mladistvých. Vzhledem k vývoji povolání sociální pracovník 

/ sociální pracovnice, i jejich společenské potřebě, mohu konstatovat, že diplomová práce řeší 

profesně profilující, aktuální a společensky potřebné téma. 

Výzkum zaměřený primárně na popis osobností (vnějších i vnitřních podmínek) 

směřujících k extremistické aktivitě, je metodologicky správně strukturovaný, šetření přináší 

nová zjištění, o kterých doporučuji podrobněji pohovořit u obhajoby. Výhrady mám 

k formálnímu zpracování výsledků šetření: chybí názvy grafů, grafy neodpovídají přesně 

otázkám položeným na s. 61 apod. Jakou metodou byli vybíráni respondenti? Chybí úkoly, 

zejména pokud nejsou definovány hypotézy. 

Otázky k obhajobě: Které další druhy extremismu  ve světe existují (kromě levicového 

a pravicového), jaký je jejich vývoj a vliv na území Česka? Doporučuji situaci popsat i 

v kontextu celé Evropské Unie. 

Je skutečně (pedagogická) inkluze naprosto nový fenomén? Poznámka k s. 53. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací velmi dobře. 

 

V Praze 21. 5. 2015                                            Beáta Krahulcová 


