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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 25 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 26 

Celkem  80 61 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 4 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 19 
    
CELKEM  100 80 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Autor si v práci stanovil aktuální výzkumnou otázku – jakou roli hrají psychologicko-
sociální faktory v otázce motivací zahraničních bojovníků k odchodu do Sýrie? Je třeba 
zdůraznit, že v souladu s mým varováním se autor nepokoušel o vytváření osobnostních 
psychopatologických profilů zahraničních bojovníků, nýbrž v souladu s novější literaturou 
v oblasti radikalizace zkoumal psychosociální externí i interní vlivy, které u daného 
jedince mohou vyústit v psychologickou tíseň či dokonce v existenciální krizi. Ta je pak 
často dalším krokem v radikalizačním procesu. Z tohoto pohledu práci vnímám pozitivně. 

V průběhu psaní práce však došlo k určitému odklonu od původního projektu, zejména co 
se týče empirické části práce. Výsledkem je proto něco, co lze nejlépe nazvat kritickým 
zhodnocením dominantních modelů radikalizace z hlediska práce jejich autorů 
s psychosociálními faktory a s problematikou jejich interpretace. Samotná empirická část 
je pak opět kritickým zhodnocením stávajících empirických studií zaměřených na 
zahraniční bojovníky, kde autor zkoumá zastoupení a interpretace identifikovaných 
kategorií psychosociálních faktorů. Vlastní empirický výzkum autor bohužel nerealizoval, 
což lze jen částečně odůvodnit značnými komplikacemi, které výzkum radikalizace 
obecně přináší.   

Vedlejší kritéria: 

Bez vážnějších nedostatků. 

Celkové hodnocení: 

Práce i přes výše uvedené výhrady celkově splňuje hlavní kritéria a 
doporučuji ji k obhajobě. 

Výsledná známka:  

Velmi dobře 

Podpis:  

  


