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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Lazarov Jméno: Václav Osobní číslo: 484182
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Radikalizace a extremismus obyvatelstva jako aktuální bezpečnostní hrozba pro
vnitřní bezpečnost státu

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)*

8

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)*

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakým způsobem extremisté, které jste analyzoval využívali internet?

2. Jaké vidíte možnosti preventivního působení na českou extremistickou scénu?

3. Jakým způsobem jsou využitelné vaše poznatky v praxi?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Student Bc. Václav Lazarov předložil práci na téma radikalizace a extremismus jako hrozba pro vnitřní bezpečnost
státu. Práce je standardně členěná na teoretickou a praktickou část. Konstatuji, že výběr tématu je adekvátní a
pokrývá téma, které rezonuje ve společnosti. Teoretická část pokrývá základní rozbor institucí, pojmů a legislativy na
území ČR. Základní rámec skupin je logicky rozdělen na pravicový extremismus a muslimské prostředí. Konstatuji, že
v obou případech autor dosáhl adekvátního zpracování tématu a naplnil cíle pro teoretickou část. Praktická část je
zpracována formou detailního rozboru kazuistik.  Ty pokrývají  jak pravicové prostředí,  tak prostředí  radikálního
islámu. Tuto část práce považuji za velmi zdařilou. Analýza je doplněna o řadu autorem vypracovaných tabulek,
které podtrhují mikroskopický rozbor problematiky. Finálně jsou výsledky bádání shrnuty ve vypracování a verifikaci
hypotéz a rozsáhlé a dobře zdroji podložené diskusi. Konstatuji, že student Lazarov cíle práce naplnil. Kvituji velmi
detailní kazuistiky jednotlivých aktérů, kteří se vyskytli v českém prostředí a jejichž případy rezonovaly českou
společností. Základní přínos práce tkví právě v detailním pojetí rozboru kazuistik vybraných aktérů. Tento přístup
umožnil získat dostatek analytického materiálu pro sepsání práce. Student Lazarov předložil kvalitní autorský text a
doporučuji jeho práci k úspěšné obhajobě.
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Organizace: Klasické gymnázium Modřany
Kontaktní adresa: Rakovského 3136/II, 143 00 Praha


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


