
FF UK v Praze, katedra psychologie 
Posudek vedoucí diplomové práce  
autorky Bc. Andrey Šíchové 
s názvem: Psychologické aspekty radikalizace 
Vedoucí: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.  

 
To, že téma radikalizace je aktuální, je více, než zřejmé. Odborný pohled, v kontextu 

existence tohoto tématu ve veřejné debatě, s vlivem nejrůznějších médií, je žádoucí. 

Autorka zvolila pohled na tento proces ve specifickém prostředí, ve vězení. 

Práce postupuje od vymezení, pojem radikalizace vztahuje k dalším termínům, jako je 

extremismus, terorismus a vyděluje základní směry radikalizace. V rámci vymezení pracuje 

i s dokumenty závaznými pro české prostředí. 

Druhá kapitola se věnuje jednotlivým modelům procesů radikalizace, které akcentují 

různé vlivy. Zamýšlí se nad dobou trvání radikalizačního procesu, zajímavé je uvedení 

faktorů resilience vůči radikalizaci. Stručně uvádí přehled teoretických přístupů k 

radikalizaci jedince. Ve čtvrté kapitole se zaměřuje na konkrétní proměnné sledované v 

rámci studia radikalizace prostřednictvím současného výzkumu. V páté kapitole autorka 

stručně doplňuje pojetí dané problematiky skrz typologické přístupy k osobě extremisty. 

V šesté kapitole se zaměřuje na aktuální otázky radikalizace ve světě. Krátká sedmá 

kapitola reflektuje vybrané poznatky relevantní pro Českou republiku. Osmá kapitola se 

věnuje radikalizaci v prostředí vězení. Devátá pak procesu deradikalizace, který vytváří 

určitou protiváhu působení radikalizačních tendencí a zajímavá je jistě právě část, která se 

věnuje deradikalizačním programům, tedy možnostem aktivního působení na jedince 

v potenciálním riziku z hlediska radikalizace.  

Teoretická část na svých bezmála 60 stranách komplexně pokrývá řadu tematických 

oblastí, které jsou součástí celého zvoleného problému radikalizace ve vězení.  Věnuje se 

aspektům na úrovni individua, i na úrovni malých a velkých skupin. Postupuje od 

teoretických pohledů na zvolené problémy, přináší aktuální empirická data i reflexi 

některých významných kazuistik. Zahrnuje jak zkušenosti a poznatky ze světa, tak z České 

republiky. Svým souhrnem tak přináší ojedinělý soubor informací ve značné šíři i hloubce. 

Zachovává si přehlednost a čtivost. 

V samostatném neveřejném režimu je zařazena vlastní výzkumná část práce. Důvody, 

které k tomu autorku vedly, důsledně vysvětluje. Zvolila si dva hlavní cíle, a to zmapování 

charakteristik osob ve výkonu trestu odnětí svobody, u nichž by potenciálně mohla 

radikalizace hrozit. Zároveň chce zmapovat úroveň informovanosti vězeňského personálu 

ohledně oblasti radikalizace. Tyto cíle rozpracovává do 9 výzkumných otázek. Adekvátně 

seznamuje s metodologickými východisky a pečlivě charakterizuje celý postup výzkumu. 

Pozitivně lze hodnotit zařazení pilotáže pro úpravu záznamových archů pro sběr dat. 



Rozhodla se pro náročný sběr dat tak, aby byl zrealizován ve vytčeném časovém úseku, 

využít pečlivě zaškolené studenty. Podařilo se získat data ke všem 67 vytipovaným 

osobám, což je jistě možné vnímat jako důležité pozitivum. Šlo navíc o osoby z 18 věznic, 

což zvyšuje reprezentativitu výběru. U výzkumu, realizovaném na personálu věznic, šlo o 

26 osob ze 17 věznic. 

Výsledky jsou prezentovány textovou formou, jejich přehlednost byla autorkou 

maximalizována, přesto se domnívám, že by grafické znázornění přehlednosti ještě 

prospělo.  

Autorka odpovědi na výzkumné otázky shrnuje a vybrané důležité výsledky diskutuje 

v kontextu dalších poznatků, adekvátně se vyjadřuje i k limitům studie.  

Autorka koordinací náročného výzkumu, přípravou podkladů i zpracováním výstupů 

kombinovaným, kvalitativním i kvantitativním přístupem osvědčila svou schopnost 

realizovat i velmi náročný empirický projekt, který přináší zajímavá zjištění o uvedené 

populaci. A to jak pro zhodnocení bezpečnostní situace, tak pro praxi práce s 

odsouzenými. Výstupy jsou zajímavé, určitě bude také přínosné autorkou naznačené 

pokračování práce s daty. 

Práce vychází z relevantních odborných tuzemských i zahraničních zdrojů, které autorka 

adekvátně cituje. 

 

Závěry – hodnocení: 

Autorka Bc. Andrea Šíchová 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: 

Která ze zjištění by autorka označila za nejzajímavější? 

 

 

V Praze dne 27. 8. 2017                                                                    PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 

 


