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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Práce představuje velmi dukladne zpracovanou studii fenomenu zahraničních 
bojovniku z regionu stredni Asie pusobicich v Syrii. Autorka sama uvadi, ze studie ma 
„silne exploratorni charakter“ (str. 6) a jako takova je především deskriptivni. 
Zaroven se ale práce opira o poctivou konceptualizaci klicovych pojmu jako 
zahraniční bojovnik, radikalizace atd. Empiricka část cerpa z mimoradne sirokeho 
množství zdroju, v nichž se autorka ocividne velmi dobře orientuje. Dále osobne 
ocenuji uprimnost stran terénního vyzkumu a jeho neprilis velkého prinosu 
vzhledem k neochote respondentu diskutovat ozehave téma. Práce tedy jasne splnuje 
predevzate cile. 

Jako jedinou (byt castecnou) kritiku bych vznesl rezignaci na pokus o sirsi presah 
práce, například na explicitnejsi srovnani středoasijských zahraničních bojovniku 
s jejich západoevropskými protejsky. Autorka sama například na několika mistech 
presvedcive argumentuje, ze deradikalizacni politiky středoasijských státu se 
pomerne znacne odlisuji od tech, které prijaly zapadni staty. Podrobnejsi debata by 
mohla pozitivni dojem z práce ještě umocnit. Respektuji nicmene, ze toto nebyla 
ambice práce, a nejedna se tedy o zasadni vytku.  

 

Vedlejší kritéria: 

Nemam vyhrad, práce je velmi kvalitnena zpracovana co se tyce zdroju, formálních 
nalezitosti i jazyka.  

 

Celkové hodnocení: 

Ackoliv je predkladana práce pomerne znacne dekriptivni, je velmi nadstandardně a 
poctive zpracovana. Zaroven jasne naplnuje stanovene cile. Jako vyslednou znamku 
proto doporucuji „A“. 

Jako mozny namet na debatu při obhajobe navrhuji explicitnejsi porovnani hlavnich 
charakteristik středoasijských zahraničních bojovniku v Syrii a jejich 
západoevropských protejsku.  

 

 



 

Výsledná známka:  
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