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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce je ambiciózním pokusem zkoumat proces radikalizace vedoucí k 
teroristickému násilí v případě dvou skupin inspirovaných saláfitským džihádismem: al-Kájdy a 
Islámského státu (ISIS). Za cíl si klade srovnat metody a techniky radikalizace a náboru nových 
členů těchto skupin a uplatnit existující radikalizační modely na “pozorované metody a 
strategie”, jež jsou jimi běžně užívány. 

Po poněkud přepjaté úvodní sekuritizaci obsahující přemrštěné výroky (“mezistátní hranice 
zmizely”, s. 9) a krátkém deskriptivním přehledu k al-Kájdě I ISIS práce přistupuje ke 
konceptualizaci hlavních pojmů, s nimiž pracuje. Snaha stabilizovat konceptuální aparát či 
postihnout komplexně mechanismy radikalizace je sama o sobě nepochybně 
chvályhodnou; kromě toho se opírá o solidní korpus odborné literatury. Poskrovnu je nicméně 
reflexivity stran těchto složitých pojmů jako je terorismus nebo radikalizace. Zároveň není 
zcela jasné, k čemu provedené exposé, rozsahem jistě dostatečné, avšak vzhledem k množství 
literatury k tématu nutně dílčí – a nevyužívající stávající přehledy a typologie (cf. Dalgaard-
Nielsen 2010) a pomíjející některé rozšířené perspektivy (francouzská sociologická škola) – 
slouží, neboť ve výsledku jsou bez vysvětlení, ale ani následného účinku, vybrány konkrétní 
definice, s nimiž chce práce dále pracovat. Zároveň se zde vyjevuje i problém metodologický. 
Práce chce uplatnit modely, které uvádí, na konkrétní empirii (případy al-Kájdy a ISIS) a jedním 
ze závěrů výzkumu je snaha vyhodnotit, jak moc jsou ve vztahu k této empirii přiléhavé. 
Zároveň nicméně, jak autorka sama připouští (s. 51), část těchto modelů byla vyvinuta právě 
při zohlednění přinejmenším jednoho z těchto případů.  
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Empirická část odhaluje značné úsilí ve zpracování a nastudování poměrně velkého množství 
sekundární literatury i rámcově úspěšnou snahu přehledně a disciplinovaně uspořádat její 
závěry. Vyjevují se zde nicméně další metodologické problémy. Případy nejsou jasně 
chronologicky vymezeny – co platí pro al-Kájdu před deseti lety pro ni rozhodně nemusí platit 
v současnosti –; byť tuto část charakterizuje snaha o metodický postup v argumentu, jistě 
nelze hovořit o “testování hypotéz” (s. 50); a propojení s částí konceptuální se omezuje pouze 
na výše zmíněné vyhodnocení přiléhavosti modelů radikalizace. Předložena je řada 
neaktuálních (ISIS), problematických či přímo zavádějících tvrzení, např. že “rekrut [terorismu] 
je především muslim” (s. 52). Bez ohledu na zploštění fenoménu radikalizace, co přesně 
taková subjektifikace znamená? Skutečně lze v oblasti Blízkého východu nalézt 
“všudypřítomný pocit křivdy z křižáckých výprav” (s. 56), nebo zde daleko více politicky 
rezonují témata mnohem aktuálnější? Závěry výzkumu nakonec neodpovídají příliš 
strukturovaně na výzkumné podotázky (s. 49); spíše se jedná o snahu shrnout hlavní 
charakteristiky radikalizačního procesu a provést na jejich základě zobecnění, nicméně bez 
jasné provázanosti s konceptuálním aparátem. 

 

Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na přijatelné úrovni. Na syntaxi, gramatice 
a místy i volbě vyjádření je znát, že její autorkou není rodilá mluvčí; celkově je však 
argument formulovaný jasně, strukturovaně a zřetelně. Některé části práce jsou spíše 
spoře procitovány a byť celkově je korpus citované literatury dostatečně rozsáhlý a 
relativně reprezentativní, objevují se i diskreditovaní autoři jako Gunaratna. 

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce je (patrně příliš) ambiciózním pokusem nalézt řešení na komplexní 
problém („přispět k vědeckému bádání o způsobech zastavení verbovací činnosti 
teroristů a zjistit příčiny úspěchu náborové činnosti teroristických organizací“, s. 11). 
Tohoto na počátku stanoveného cíle sice nedosahuje. Zároveň představuje důkladně 
zpracovaný a poměrně reprezentativní přehled literatury k danému tématu i 
shromážděné poznatky k radikalizaci a recruitment v případech al-Kájdy a ISIS. 
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Výsledná známka:  
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