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Otázka, nakolik se na současných společenských jevech podílí fenomén radikalizace je 

nasnadě, její korektní uchopení je však větší problém. 

Autorka ve své práci postupuje od vymezení pojmů, což je v oblasti, kde jsou pojmy 

leckdy vymezeny (a zejména používány) vágně, důležité. Problém radikalizace vymezuje jako 

široce multidisciplinární a v rámci vlastní práce se věnuje také těmto jeho souvislostem – 

rovině náboženské, etnické, ideologické, sociální, zůstává však svým těžištěm v oblasti 

psychologie.  

Pozornost věnuje násilné radikalizaci jako procesu, pojímá jej z pohledu několika 

modelů a prezentuje různé teoretické přístupy, které zastupují rozmanité úhly pohledu na 

problematiku. 

Dále se samostatně věnuje jedinci a rizikovým faktorům z hlediska jeho radikalizace. 

Navzdory hledání společných znaků radikalizujících se jednotlivců poukazuje na různorodost 

charakteristik a podmínek, v jejichž rámci k radikalizaci dochází. Specificky se zaměřuje také 

na osamělého útočníka, jako na jeden z podtypů radikalizace jedince. Neopomíná ani 

fenomén deradikalizace.  

Na závěr teoretické části věnuje také pozornost společenskému a legislativnímu rámci 

problému se zakotvením a vymezením možností prevence. 

V rámci kvalitativního šetření se zaměřuje na mapování specifik a současného stavu 

problematiky prostřednictvím poznatků od vybraných českých odborníků. Z důvodu malé 

míry rozpracování problému u nás je kvalitativní šetření zaměřené na odborníky, kteří se 

problematikou zabývají, dobrou volbou. Díky konzultantovi se podařilo získat kontakty na 

významné profesionály z různých oblastí – naplňuje se tak požadavek dobrého kvalitativního 

šetření na různorodost výzkumného vzorku. Zadané okruhy otázek se mi jeví jako adekvátní, 

autorka odpovědi dobře zpracovává, třídí, kategorizuje, ilustruje přímými vyjádřeními, 

konfrontuje se odbornými zjištěními z pramenů. Osobně mě zaujal i fenomén radikalizujících 

se seniorů. Specificky v rámci šetření vystupuje také zajímavé téma role žen či také internetu 

a sociálních sítí v rámci uvedeného problému.  

Práce, která čítá asi 70 stran ve své teoretické části a přes 40 v té empirické velmi 

důkladně, všestranně a do hloubky podává zvolen téma. To je při tom podáno přehledně a 

srozumitelně. Jde do určité míry až o učebnicový výklad, doporučila bych i jeho publikování. 

Autorka čerpá ze značného množství zahraničních i tuzemských relevantních odborných 

pramenů. 

 

 

 

 



Závěry – hodnocení: 

Autorka Mgr. Barbora Kvasničková ve své diplomové práci, dle mého názoru, prokázala 

schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně 

kladené na diplomové práce v daném oboru. Doporučuji ji k obhajobě.  

Navrhuji hodnocení: výborně. 

 

Otázky – náměty k obhajobě: 

Čemu by se mělo dle autorčina názoru věnovat kvantitativní šetření problému radikalizace u 

nás za stávajících podmínek? 

 

 

V Praze dne 30. 8. 2016                                                               PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 

 

 
 


