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PŘÍNOS práce spočívá ve snaze zpracovat aktuální a důležité téma.  
 
Deklarovaným CÍLEM práce je předložit přehled současných psychologických poznatků o radikalismu a realizovat 
výzkumné šetření rizika radikalizace v českých věznicích, jehož cílem by mělo být zmapování situace a podmínek 
radikalizace ve vězení. 
  
V TEORETICKÉ ČÁSTI jsou vyjmenovány definice radikalismu, extremismu, terorismu, modelů a teorií radikalizace. 
Chybí výraznější snaha o syntézu poznatků. Řada problémů pramení ze snahy popisovat radikalizaci obecně, ačkoliv 
mezi radikalizací v rámci různých ideologií jsou zásadní rozdíly. Většinou jsou však v práci popisovány výsledky 
studií zaměřených na islamistický terorismus a s ním související radikalizaci. Práci by pravděpodobně prospělo 
zúžení zaměření na ideologie relevantní k empirické části, tj. k radikalizaci v českých věznicích. Dále je v práci 
zařazena kapitola o vybraných aktuálních tématech (islámská radikalizace, osamělí útočníci, radikalizace žen) a 
několik krátkých kapitol zabývajících se radikalizací v ČR, radikalizací ve vězení a deradikalizací. Těmto kapitolám 
mohlo být vzhledem k empirické části věnováno více rozsahu. 
 
V EMPIRICKÉ ČÁSTI je popsána studie, v níž autorka požádala pracovníky věznic v ČR o vytipování osob „v 
potenciálním riziku radikalizace“ mezi osobami ve výkonu trestu. Celkově bylo určeno 67 jedinců. Následně jiní 
studenti psychologie v pozici stážistů navštěvovali věznice a vypsali ze spisů určených vězňů řadu informací a 
provedli krátké strukturované rozhovory s personálem věznic. Takto získaná data pak byla čistě deskriptivně 
popsána, bez snahy o hledání jakýchkoliv vztahů či souvislostí. Ačkoliv autorka tvrdí, že používá obsahovou analýzu, 
není jasné, kde přesně. Stejně tak i přes tvrzení autorky není z etického hlediska nijak problematické, když vězni 
nejsou informování o účasti ve výzkumu, jenž spočívá pouze v analýze existujících úředních záznamů. 
Popis studie a výsledků není příliš přehledný: často jsou zdlouhavým způsobem uváděny nepodstatné informace, 
některé pasáže se na různých místech opakují a prezentaci výsledků by prospěly tabulky či grafy. 
Základním problémem studie je skutečnost, že analyzuje soubor, jenž byl vybrán personálem věznic na základě 
toho, že daný vězeň se dopustil extremistické činnosti nebo projevoval sympatie vůči obdobným aktivitám a 
skupinám. Výsledkem je pak heterogenní soubor, jenž je následně popisován společně, přičemž není jasné, jak 
zjištěné informace interpretovat. U řady proměnných by bylo víc než vhodné srovnání s charakteristikami vězeňské 
populace v ČR – teprve pak by bylo možné říct, zda jsou intelekt, osobnostní vlastnosti, zázemí apod. u 
popisovaných osob jakkoliv odlišné od charakteristik vězňů obecně. Na str. 67 je uvedeno, že cílem výzkumu „… je 
lepší pochopení procesu radikalizace u populace vězňů v českém prostředí“. Takového cíle realizovaným 
výzkumem ale vůbec nebylo možné dosáhnout, protože se procesem radikalizace u vězeňské populace prakticky 
nezabývá. 
 
CELKOVĚ lze říci, že práce prozrazuje zodpovědný a pečlivý přístup autorky k jejímu vypracování. Stanovených cílů 
bylo dosaženo, avšak zejména protože byly formulovány velmi vágně. Výše popsané problémy ale znemožňují 
udělení pozitivnějšího celkového hodnocení. 
 
Předloženou práci HODNOTÍM DOBŘĚ a DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 
 
OTÁZKY pro obhajobu: Jaké jsou konkrétní prakticky využitelné přínosy realizované studie? 
 
 
 
 
V Praze 27. 08. 2017 Ing. Mgr. Marek Vranka      


