
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

OPONENTSKÝ POSUDEK
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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

28

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 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 88

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké jsou, dle vašeho soudu, příčiny a akcelerátory radikalizace a lze těmto procesům předcházet?

2. Jaký je váš názor na možnosti a efektivitu programů deradikalizace?

3. 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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

Autor zpracoval práce na aktuální a závažné téma týkající se problematiky radikalizace a extremismu. Práce je
logicky  a  smysluplně  strukturována.  V  teoretické  části  vymezuje  základní  pojmosloví,  popisuje  islamistický  a
pravicový extremismus a příkladmo uvádí vybrané organizace dominující na této scéně v recentní době. V základní
terminologii ovšem chybí vymezení procesu radikalizace, byť se tento pojem nachází i v samotném názvu práce.
Některé  uváděné skutečnosti  pochází  z  poněkud starších  zdrojů  literatury.  Současně není  zřejmé,  proč  autor
absentoval v práci zcela problematiku levicového extremismu. V praktické části se autor zaměřil na komparaci
vybraných  případů  radikalizace  osob  v  České  republice.  V  práci  se  vyskytují  drobné  formální  a  metodické
nedostatky. Hypotézy jsou pojaty velmi široce a shromáždění podkladů k jejich potvrzení či vyvrácení by bezesporu
přesáhlo  rozsah  a  pojetí  práce.  Výsledná  zjištění  autor  ústrojným  způsobem  interpretuje.  Práce  je  celkově
zpracována přehledně, srozumitelně, byť jsou některá fakta poněkud zjednodušena. Na druhou stranu autor prokázal
zájem o téma, orientaci v problematice, schopnost analytického uvažování a práci s odbornými materiály. Celkově
lze tedy práci doporučit k ústní obhajobě.

Jméno a příjmení: PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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