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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

K formulaci výzkumných otázek se autorka blíže dostává až v kapitole 
Metodologický rámec na s. 49, tedy nominálně až ve druhé polovině textu. 
Tento postup nepovažuji za příliš vhodný. Výzkumné otázky měla autorka 
jasně definovat již na začátku svého textu a nikoliv až při diskusi nad 
metodologií. Nicméně formulace otázek je logická a srozumitelná.   

Autorka poté uvádí tři konceptuální definice. Nejdříve konceptualizuje 
fenomén radikalizace. Zmiňuje řadu různých existujících definic, avšak počíná 
si nesystémově, jelikož směšuje definice akademické s definicemi politicko-
institucionálními. V závěru této diskuse autorka nabízí vlastní konceptuální 
definici, následně však prohlašuje, že „z užších konceptů radikalizace za 
nejvhodnější pro účely tohoto výzkumu považuji definici Evropské komise“ (s. 
27). A dále v části práce věnované konceptualizaci terorismu autorka (podle 
jejích slov, „aby byly výsledky výzkumu jednoznačné, jasné a srozumitelné“ [s. 
30]), prezentuje v pořadí již třetí konceptuální definici. Není tak vůbec jasné, 
proč se souběžně hlásí k několika konceptualizacím, poněvadž její postup 
vyvolává spíše než srozumitelnost dojem, že autorka nemá vlastní text pod 
kontrolou. 

Zadruhé se autorka zabývá konceptualizací fenoménu terorismu. Představuje 
historii výzkumu terorismu, leč činí tak velmi nedůsledně, když pro svá 
tvrzení používá vágní argumentaci typu „(p)sychologové … dospěli k závěru“ 
(s. 28), „podle většiny odborníků“ (s. 29),  „(m)ezi odborníky existuje konsensus" 
(s. 30), aniž by odkazovala na konkrétní autory, kteří měli prezentovaná 
stanoviska postulovat. Pro konceptuální definici autorka údajně volí formulaci 
„Panelu OSN na vysoké úrovni o hrozbách, výzvách a změnách“ (s. 30). 
Z originálu však přebírá formulaci nepřesně, když část původního textu 
vynechává, aniž by tuto skutečnost v přímé citaci vyznačila. Souběžně s tím 
ale také pokládá terorismus za „použití násilí s cílem přimět ostatní odpovídat 
[extrémním politickým, sociálním a náboženským] přesvědčením“ (s. 30). 
Podobně jako u konceptu radikalizace je tedy i definice terorismu, se kterou 
autorka v textu pracuje, rozostřena. Ve vazbě na výše uvedené se jeví 
nepochopitelným, proč autorka nesáhla k nějaké z konceptualizací založených 
na akademickém vymezení fenoménu, např. z pera „klasika“ oboru Bruce 
Hoffmana.1 

                                                      

1 Hoffman, Bruce (2006): Inside Terrorism. New York: Columbia University Press.  



 

Zatřetí autorka definuje fenomén náboru členů teroristickou skupinou. 
V tomto případě nevede žádnou diskusi o variantách konceptualizace 
fenoménu v literatuře – bez vysvětlení, proč činí právě tak, přejímá právní 
definici náboru teroristů z Rámcového rozhodnutí Rady (EU) z roku 2002. 

V dalším kroku, aniž by to v textu zdůraznila, autorka přistupuje 
k teoretickému vymezení a zakotvení své práce. Věnuje se metodám a 
modelům náboru. Ani zde nepostupuje standardně; nepředstavuje příslušnou 
akademickou literaturu a autory, kteří ve svých pracích tuto problematiku 
řeší, nevybírá a nezdůvodňuje, proč sahá k určité konceptualizaci, se kterou 
ve svém textu bude pracovat. Bez jakékoliv argumentace přímo do své práce 
zavádí konkrétní teoretizace od konkrétních autorů. Jako demonstrace tohoto 
autorčina přístupu mohou posloužit tyto dvě věty: „(o)dborná literatura 
odhaluje několik společných struktur čí vzorců náboru. Pro účely daného 
výzkumu používám klasifikaci, navrženou Sarou Daly a Scottem Gerwehrem“ (s. 
36). Následně zvolenou teoretizaci přibližuje čtenáři.  

Autorka se dále věnuje modelům radikalizace. Zde konečně představuje 
průřez kvalitní odbornou literaturou a zmiňuje autory, kteří rozpracovali 
vlastní pojetí radikalizačních modelů. Kvalita kapitoly se přibližuje úrovni, 
která se u diplomové práce očekává. Nabízí se otázka, proč s podobnou 
důsledností a logickou strukturací nepostupovala i v předešlé části svého 
textu. Na druhou stranu se zde autorka žádnému z představených modelů 
nehlásí v tom smyslu, že by ho zamýšlela využívat při analýze empirických 
dat.  

Následuje text, který autorka souhrnně označuje jako empirická část. 
Metodologické problematice autorka věnuje pouze 1,5 strany. Z tohoto 
sporého textu plyne, že metodologicky bude práce představovat komparativní 
případovou studii založenou na Millově metodě souhlasu. Autorka klíčovému 
metodologickému jádru práce věnuje jeden jediný odstavec. Nepoužívá 
naprosto žádnou literaturu, s jejíž pomocí by metodu čtenáři představila. 
Když pomineme, že není nejvhodnější užívat Millovu komparaci pouze pro 
dva případy, nalezneme zde dále mnohem zásadnější defekty. Bez jakékoliv 
opory v literatuře autorka prohlašuje, že podstatou metody souhlasu je 
„vyloučení faktorů, které nejsou přítomné v obou pozitivních případech, a proto 
nejsou pro výsledek nutné“ (s. 50). Použití zvolené metody ve své práci 
obhajuje výrokem, že „(p)řípady Al-Káidy a ‚Islámského státu‘ považujeme za 
pozitivní, protože obě skupiny aktivně propagují a šíří svou ideologii mezi 
mládeží a provádí úspěšnou politiku verbování nových bojovníků“ (ss. 50-51).  

Vymezení metodologického rámce v této podobě a ještě více zasazení práce 
do něho považuji za problematické. Vezmeme-li v úvahu, že Millova metoda 



 

souhlasu spočívá ve výběru případů, které si jsou na straně nezávislých 
proměnných nepodobné s výjimkou jedné (kauzální) proměnné a na straně 
závislé proměnné se shodují, očekávali bychom, že zkoumané organizace se 
budou od sebe strukturálně odlišovat (nezávislé proměnné), přitom však 
budou vykazovat nějaký podobný např. behaviorální rys nebo druh politiky 
v konkrétní oblasti (závislá proměnná). Autorka ale naopak staví výběr obou 
organizací (zdůrazňuji, že dle jejích slov) na jejich shodnosti a blízkosti.2 
Současně nerozlišuje mezi stranou nezávislé a stranou závislé proměnné, 
když nazírá (ignoruje?) shodnost (nazývá ji pozitivitou) bez ohledu na to, zda 
se jedná o nezávislou nebo závislou proměnnou (viz výše).  

Autorka rovněž nijak nedefinuje proměnné, což považuji za ještě větší 
nedostatek. Čtenář se nedozví, zda propagace ideologie mezi mládeží a nábor 
bojovníků představují stranu nezávislé nebo závislé proměnné (to lze pouze 
implicitně odtušit), ostatní proměnné, které hodlá ve výzkumu sledovat, 
neuvádí. Neuvádí ani způsob, jak hodlá měřit hodnoty proměnných – jinými 
slovy neprovádí operacionalizaci proměnných. Určitou míru autorčiny 
metodologické naivity ilustruje její tvrzení, že „samotná analýza je rozdělena 
do pěti kapitol, přičemž cílem každé z nich je odpovědět na jednu ze 
stanovených vedlejších výzkumných otázek a najít odpověď na hlavní 
výzkumnou otázku. Tímto způsobem získáme kompletní obraz propagační 
činnosti teroristů a procesu náboru nových bojovníků" (s. 51). Představa, že 
kvalitní analýzu získáme patřičným rozdělením textu do kapitol, je opravdu 
iluzorní. 

Autorka pokračuje textem, který spíše než její vlastní empirická zjištění 
představuje souhrn poznatků o kořenech islámského náboženského 
terorismu a motivacích členů teroristických buněk páchat násilí. Autorka zde 
čerpá ze solidní akademické literatury, text logicky strukturuje. Tato část 
textu patří rozhodně k lepší části její práce.  

Od osmé kapitoly (s. 62) se autorka dostává k samotnému tématu práce. Do 
značné míry kvalitou alespoň navazuje na předchozí část, takže se jedná o 
propracovanější a srozumitelnější část textu. Všímá si míst a způsobů 
radikalizace teroristických organizací a poté přistupuje k jádru práce, tj. 
metodám náboru al-Káidy a Daeše. Je škoda, že vlastní empirické části textu a 
navazující analýze věnuje pouhých 12 stran práce. Jedná se tedy o cca šestinu 
celkového rozsahu textu, což považuji za neadekvátní.  

                                                      

2 Ve skutečnosti se al-Káida (Central) a Daeš významně strukturálně odlišují. 



 

Pokud jde o argument analýzy, tak ten se zcela míjí s deklarovanou 
metodologií. Autorka vůbec nesrovnává al-Káidu s Daešem, ale testuje 
empirická zjištění o způsobech náboru s teoretickými předpoklady 
jednotlivých modelů radikalizace. Odhlédneme-li od naprosté absence 
metodologických východisek v analýze, kterou autorka předkládá, pak její 
argumentace na závěrečných stranách alespoň v minimálním rozsahu 
„zachraňuje“ jinak nedobře pojatou práci.  

Dále musím zmínit další nedostatky práce, které považuji za zásadní. Zaprvé, 
autorka označuje Daeš za teroristickou skupinu (s. 9) a dále k tomu říká, že 
Daeš je „první teroristickou organizací, která funguje jako skutečný stát“ (s. 19). 
Tímto výrokem, zřejmě nevědomky, sama popírá svůj vlastní původní výrok, 
že Daeš je teroristická organizace. Daeš cca od přelomu let 2010/2011 
nenaplňuje znaky teroristické organizace a v období let 2014-2016, kdy 
probíhala a vrcholila valná část náboru, který autorka zkoumá, byl entitou, 
která skutečně fungovala jako stát. Jinými slovy, ve zkoumaném období Daeš 
nepředstavoval teroristickou organizaci. To, že autorka tento fakt nedokáže 
zohlednit, je významným defektem její práce. Dále pouze na základě parciální 
a značně limitované analýzy sekundárních zdrojů prohlásit, že „dokud USA 
budou udržovat pevnou přítomnost v muslimském světě, nábor teroristů na 
územích této přítomnosti bude pokračovat“ (s. 66), je více než odvážné tvrzení, 
které ignoruje multifaktoriální příčinu vzniku a existence násilných 
nestátních aktérů vč. teroristických skupin. Autorka jím spíše upozorňuje na 
závažné nedostatky ve svých znalostech, pokud jde o tuto oblast. Tvrzení, že 
„(i)deologie Al-Káidy je založena na čelení Západu, který od doby ‚křížových 
výprav‘ rozděluje muslimy“ (s. 16), aniž by byla podrobněji zmíněna 
východiska Qutbova a al-Bannáova, je naprosto nedostatečné. Pokud jde o 
ideologické zdroje Daeše, autorka nezmiňuje ani Nadžiho ani al-Súriho. 
Taktéž ambice generalizovat z výzkumu vzešlé poznatky „na všechny 
teroristické skupiny“ (s. 51) je při zkoumání jen dvou případů od počátku 
metodologicky pomýlená (a autorka se o to v závěru ani explicitně nesnaží).  

Zmíním ještě některé další dílčí nepřesnosti, omyly a nedostatky, které v práci 
nalézáme a které považuji za náležité zde uvést. Autorka bez opory ve zdroji 
tvrdí, že k Daeši se přidávali křesťané z Evropy (s. 11); rozchází se v definici 
„hlavního cíle“ Daeše (s. 21 vs. s. 22); počátek chalífátu zasazuje do 
středověku (s. 21); zaměňuje osobu Abú Omara al-Bagdádího za osobu Abú 
Bakra al-Bagdádího (s. 18); nepřesně informuje o osobě Abú Bakra al-
Bagdádího (s. 60), kdy některá její tvrzení vůbec neodpovídají skutečnosti 
(např. za vytvořením Daeše stáli primárně Čečenci, Husajnovské armádní elity 
se až přidaly); považuje Kurdy za náboženství (s. 22); zcela nepřesně 
charakterizuje emirát v rámci daešského chalífátu (s. 20) (emírové byli 
vedoucí představitelé Daeše na nejnižších regionálních úrovních). 



 

Vedlejší kritéria: 

Pokud jde o zdroje, které autorka ve svém textu užívá, lze konstatovat, že 
v mnoha případech nesahá ke standardní akademické literatuře a profilovým 
autorům. To by pochopitelně nevadilo, kdyby zdroje, které namísto toho 
využívá, byly pro její práci přínosné. Tak tomu však není. Konkrétně za 
problematické považuji čerpání z děl autorů, jejichž práce pocházejí z období 
okolo roku 2005. To se týká hlavně textu spjatého s al-Káidou. Tím autorka 
bezděky vytváří obraz, který může být od současného již značně odlišný. 
Popisuje totiž situaci, ve které al-Káida byla před cca 15 lety. Problém 
zaznamenáváme i u Daeše. Autorka vůbec nesahá po pracích autorů 
renomovaných v této problematice (mj. al-Tamimi, Hashim, Lister, Zelin atd.), 
ale čerpá z agenturních článků. Nabízí tak nesystematickou deskripci 
založenou na z kontextu vytrhaných dílčích informacích kompilovaných do 
nehomogenního textu. Při popisu procesu náboru mládeže prostřednictvím 
sítě Internet v případě Daeše opomíjí velmi významnou práci Charlie Wintera 
‚Special Report: An Integrated Approach to Islamic State Recruitment‘3 a 
nezmiňuje práce důležité (byť neakademické) autorky, kterou je Rukmini 
Callimachi. 

Jazyková a stylistická úroveň je nevalná; ačkoliv autorka není zřejmě podle 
jména rodilá mluvčí a lze ocenit, na jaké úrovni si osvojila český jazyk, pro 
formální písemný projev, který závěrečná kvalifikační práce vyžaduje, měla 
rozhodně zvážit jazykovou korekturu když ne profesionálním korektorem, tak 
alespoň jazykově kvalifikovaným rodilým mluvčím. Pro doložení lze 
namátkou uvést tyto příklady: „odjíždí do Blízkého Východu“ (s. 11), „(v) 
minulých ročníkách“ (s. 11), „(t)éma radikalizace a terorismu je v dnešní době 
skoro všudypřítomná“ (s. 24). V textu celá další řada jazykových nesrovnalostí, 
ale i gramatických chyb, které pro jejich četnost neuvádím. 

Na magisterské úrovni bych již také očekával adekvátní práci s citačním 
aparátem (např. název žurnálu není uveden v kurzívě a naopak je v kurzívě 
uveden název článku; jindy je v kurzívě uveden název článku i název žurnálu; 
jednou autorka uvede čísla stran článku, jindy je neuvede [tyto uváděné 
případy jsou ze s. 81]). Ani by snad tak nevadilo, že autorka neuvádí přímé 
citace v kurzívě, jako to, že neuvádí číslo strany práce, ze které cituje (viz 
např. odkazy na ss. 15-16). V textu, ale taktéž v seznamu literatury, se objevují  
i další nekorektnosti tohoto typu; jejich plný soupis zde není možno pro jejich 
četnost uvést. Prakticky zcela absentuje poznámkový aparát. 

                                                      

3
 Winter, Charlie (2016): Special Report: An Integrated Approach to Islamic State Recruitment. 

Barton: The Australian Strategic Policy Institute. 



 

Celkové hodnocení: 

Na autorčin výkon je třeba hodnotit dvěma úhly pohledu. První pohled se týká 
kontextuální (historie, organizace, ideologie zkoumaných entit), teoretické 
(konceptualizace, teoretizace s výjimkou modelů radikalizace) a 
metodologické části práce. Tento pohled vzbuzuje dojem, že autorka nemá o 
studované problematice náležitý přehled. Informace nekriticky přebírá 
v podstatě z jakéhokoliv zdroje, čímž vyznění jejího textu působí velmi 
heterogenně, místy až nedůvěryhodně. Teoretický základ je podložen 
neumělou a chabou argumentací, část metodologická je mimořádně slabá. 

Na druhou stranu samotná analýza se alespoň přibližuje úrovni, která se od 
odborné vysokoškolské práce očekává. Autorka zde postupuje do značné míry 
logicky a srozumitelně. Výsledná analýza sice není nikterak inovativní, což 
pochopitelně u nepůvodního výzkumu, který čerpá kompletně ze 
sekundárních zdrojů, lze očekávat, nicméně svoji strukturou a závěry 
představuje relativně přijatelně odvedenou práci. 

Přes to všechno zásadním problémem celé práce, který nedovoluje pomýšlet 
na vyšší hodnocení, však zůstává naprosté selhání propojení metodologického 
východiska s uplatňovaným způsobem analýzy. Tento defekt kompletně 
rozbíjí research design výzkumu a celkově předkládanou práci degraduje. 
Práce se tak ocitá na hranici akceptovatelnosti. Kdyby autorka bývala 
naprosto trestuhodně nepromarnila metodologickou stránku práce a kdyby 
bývala v první části práce používala kvalitní literaturu pro vytvoření 
konzistentního a důvěryhodného textu, bývala by měla potenciál k sepsání 
poměrně solidní závěrečné kvalifikační práce. Zkrátka není možné si udělat 
analýzu „po svém" v tom smyslu, že metodologické náležitosti považujeme jen 
za jakýsi neužitečný apendix. Opak je pravdou, neboť jen s rigorózně 
koncipovanou a uplatňovanou metodologií má vědecký výzkum svou 
vypovídací hodnotu, opodstatnění a také právo na existenci. 

Výsledná známka:  

E (dostatečně) 

Podpis: 

Zd. Ludvík, v.r. 


