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Diplomová práce má rozsah 88 stran autorského textu. Je doplněna pěti přílohami (pozitivně 

hodnotím podrobný popis jednotlivých psychických vlastností, které je možné zaznamenat u 

členů extremistických skupin). 

Zvolené téma je z hlediska celospolečenského vysoce aktuální, kdy vzhledem 

k celospolečenským a dá se říci i celosvětovým změnám dochází k eskalaci extremismu a 

extremistických hnutí. Zaměření práce na zkoumání sociálního prostředí, ze kterého pochází 

členové extremistických skupin a které zřejmě vedlo k tomuto jejich zaměření, pak plně 

odpovídá zaměření autorkou studovaného oboru. 

Cílem práce je najít souvislost mezi sociálním prostředím, vlivy, které působily na budoucí 

členy extremistických skupin v dětství, což je téma náročné a ne snadno zpracovatelné. Přesto 

se jej autorka dokázala optimálním způsobem zhostit. Práce je kvalitně a podrobně 

zapracována zejména v teoretické části, autorka zde prokázala, že dokáže pracovat s odbornou 

literaturou odpovídajícím způsobem. Celkově dokázala propojit teoretické poznatky 

s praktickými. 

Práce je adekvátně strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou 

vyvážené. Celkově je dané téma zpracováno velmi pečlivě a podrobně, je z něj vidět zájem 

autorky o danou problematiku. Pozitivně hodnotím zejména podrobné zpracování tématu 

sociálního vyloučení, zvláště ve vztahu k dětské populaci a vlivu psychické a podnětové 

deprivace na možnost budoucí inklinace k extremistickým hnutím. 

V praktické části využila autorka formu empirického průzkumu a jako metodu získávání dat 

dotazníkové šetření, což plně odpovídá zvolenému tématu a cíli práce. Použité metody a 

postupy jsou podrobně popsány a získané poznatky zpracovány grafy a tabulkami (bohužel 

nejsou uváděny a popsány jednotným způsobem). Pomocí dotazníkového šetření získala 

autorka poměrně velké množství údajů, což jí ztížilo následné zpracování, shrnutí a 

interpretaci údajů (je např. hovořeno o hypotéze, ale hypotézy ani jiná tvrzení nejsou v práci 

uvedeny). Získané množství údajů nebylo snadné zpracovat, což je ve výsledku znatelné. 

Přesto se autorce podařilo cíl její práce víceméně splnit a prokázat spojitost a působení 

sociálních podmínek, které v dětství působí na jedince a mohou jej dovést až k extremismu. 



Pozitivně hodnotím, že autorka zkoumala nejen citovou, ale i podnětovou deprivaci, jako 

možnou příčinu vzniku extremistických tendencí.  

Práce je doplněna seznamem odborné literatury, která je uvedena odpovídajícím způsobem 

jak v seznamu, tak ve vlastní práci. Z hlediska množství je odpovídající, je i aktuální a 

pozitivně hodnotím i uvedení cizojazyčného zdroje.  

Po obsahové stránce je práce na odpovídající úrovni, stejně tak po stránce jazykové a 

stylistické, nese ale drobné formální nedostatky. 

Autorka práci průběžně konzultovala, projevovala o danou problematiku velký zájem, 

postupovala samostatně, iniciativně. 

 

Předložená diplomová práce přesto splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na 

diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Předloženou diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 
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