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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Vejražková Jméno: Veronika Osobní číslo: 456698
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Aktuální témata současných extremistických subjektů v České republice

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

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)*

37

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Domníváte se, že mimořádná situace spojená s proti-koronavirovými opatřeními vstoupila ovlivnila tematickou
základnu a propagandu českých extremistických skupin? Uveďte příklady.

2. 

3. 
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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

Autorka zpracovala ústrojným způsobem práci  zabývající  se a priori  tématy extremistických skupin v soudobé
společnosti. V teoretické části jsou přehledně definovány základní pojmy, členění extremistu a vybrané historické
kontexty  vývoje  nejvýznamnějších  ideologických  proudů.  Dále  stručně  charakterizuje  nejvýznamnější  subjekty
extremistické scény v České republice. V praktické části autorka přehledně a zdařile analyzuje obsahové zaměření
tematické základny extremistických hnutí a výsledná zjištění srozumitelně prezentuje prostřednictvím smysluplných
tabulek a grafů. Práce je zpracována kvalitně, autorka reflektuje aktuální trendy a události, na které upozorňuje v
textu a ilustruje na příkladech. Stylisticky a jazykově je práce na dobré úrovni, autorka používá přiměřenou mírou
odborné  výrazy  a  prokazuje  dobrou  orientaci  ve  zpracovávané  problematice.  Drobné  nedostatky  či  překlepy
nesnižují významným způsobem kvalitu práce. Celkově lze konstatovat, že práce je zpracována srozumitelně, čtivě a
je možné ji doporučit při obhajobě.

Jméno a příjmení: PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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