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„Hrozby, rizika a prevence násilné radikalizace jedince“ 
 

Autorka předkládá zajímavou práci, ve které zpracovává ožehavé, dnes velmi aktuální 

téma. Práci člení tradičně na část teoretickou a část empirickou. 

V teoretické části je čtenáři přehledně a přitom do hloubky představen široký autorčin 

vhled do tématu. Nejprve si klade za cíl vyjasnit poměrně komplikované a překrývající se 

termíny radikalizace, extremismus a terorismus. Při vymezení termínu radikalizace 

akcentuje jeho chápání jako procesu. Konkrétněji se zabývá konceptem násilné radikalizace 

a zejména teoriemi a modely rozvoje tohoto fenoménu. Třetí kapitola je zaměřena na jedince 

v procesu radikalizace. Neopomíjí žádnou relevantní oblast a poukazuje na různá pojetí a 

různé výkladové kořeny. V poslední kapitole teoretické části se hlouběji věnuje legislativě, 

situaci v České republice a mezinárodní spolupráci. 

Teoretická část je srozumitelná, čtivá, obsažná a vychází z velkého množství zdrojů, které 

autorka adekvátně cituje. Zároveň tvoří dobrý základ pro následující část empirickou, která 

je s ní dobře propojená.  

Cílem empirické části je zmapování klíčových poznatků týkajících se radikalizace 

v České republice prostřednictvím informací, názorů a zkušeností vybraných expertů. 

Autorka se rozhodla pro kvalitativní výzkumný design, který zakládá právě na rozhovorech 

s těmito experty. Zvolený výzkumný přístup a zejména volba daných, řekněme vrcholných 

odborníků, se jeví jako vhodný pro zmapování základních charakteristik zkoumaného 

fenoménu. Autorka v práci definuje výzkumné otázky, či spíše okruhy základních otázek, 

které odborníkům klade. Výsledky následně vhodně popisuje a zároveň i diskutuje. Zde je 

nutné uvést, že autorčiny závěry do vysoké míry korespondují s poznatky teoretické části. 

Zejména v tom, že jednoduché či jednoznačné odpovědi neexistují.  

Diplomovou práci hodnotím jako vynikající, na vysoké odborné úrovni, srozumitelnou, 

dobře strukturovanou a také jako vhodný základ pro další zkoumání.  

Autorka by při obhajobě mohla uvést, jaké hypotézy by mohly být předmětem případného 

kvantitativního výzkumu. 

Diplomovou práci Mgr. Barbory Kvasničkové doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení „výborně“. Stejně tak bych ji doporučil i k publikování. 
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