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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce se věnuje kontroverzím vztažených k normě (ne-)používání 
nesmrtících chemických látek v mezinárodním režimu nepoužívání chemických 
zbraní (CWC). Téma je nepochybně relevantní a zároveň neotřelé, stejně jako jeho 
propojení s teorií cyklu normativních změn a analýzou rámců (frames). Práce je 
rovněž solidně uchopena metodologicky a důsledně zpracována. Za zvláštní zmínku 
stojí – byť spíše okrajově využité – provedené rozhovory a dotazníkové šetření k 
rozšíření vědomostní báze pro analýzu. Argument je relativně jasně prezentován a 
souvisle rozvíjen v odpovědi na tři vytyčené výzkumné otázky, z nichž poslední – u 
níž jsou závěry, bohužel, spíše jen naznačeny – míří k zobecňujícím postřehům ze 
sledované kontroverze v režimu po použití výše zmíněných látek ruskou vládou v 
divadle Dubrovka (2002). Za drobné nedostatky lze považovat zkraje chybějící 
zmínku o Hagueské deklaraci / úmluvě při shrnutí historie režimu. Rovněž argument 
Richarda Price (1995) o genealogii chemical weapons taboo není interpretován zcela 
důsledně a přesně. 

Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Struktura mohla 
být o něco lépe přizpůsobena budovanému argumentu a dělení práce důsledněji 
sledovat výzkumné otázky. Rozpracování teoretického modelu mohlo být provedeno 
již v první kapitole, pojaté jako teoretické (spíše než pouze literature review, které 
mohlo být její součástí), nikoliv později v kapitole metodologické, naopak navázání 
konceptů přejímaných s teorie cyklu normativních změn na režim CWC (s. 17-19) 
mohlo být zařazeno právě v kapitole metodologické. Provázanost a stavba 
argumentu však nebyla zvolenou formou, ani spíše research report stylem autorčina 
psaní zásadně ovlivněna.  
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Celkové hodnocení: 

Předložená práce je velmi zdařilým pokusem o uchopení neotřelého tématu a jeho 
analýzu za pomoci vhodně vybraného a relativně dobře uplatněného konceptuálního 
rámce. Hlavní teze práce jsou dostatečně podloženy, byť argument mohl být 
strukturován o něco přehledněji.  

 

Výsledná známka:  

A 

 

Podpis: 

  

 

 

1 

www.fsv.cuni.cz 

Fakulta sociálních věd UK 
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 
info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 

 
 

	

In	Prague,	28	March	2016	

	

	

TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN:	

	

Dear	Madam,	Sir,	

	

I	have	known	Denisa	Eštoková	in	my	capacity	of	an	internal	reviewer	of	her	diploma	thesis	on	the	alliance	system	in	the	

Middle	East.	 In	my	review,	 I	appreciated	above	all	 the	breadth	and	depth	of	 the	empirical	knowledge	of	 the	regional	

history	 and	 current	 politics	 that	 Denisa	 was	 able	 to	 accumulate	 and	 present	 in	 clear	 and	 ordered	 form.	 Given	 the	

distance	from	the	region	and	the	 limited	offer	of	courses	on	either	the	history	or	contemporary	affairs	of	 the	Middle	

East	at	the	study	programme	at	the	Charles	University	that	Denisa	was	enrolled,	demonstrating	such	command	of	the	

relevant	issues	in	itself	was	a	rather	extraordinary	effort.	Moreover,	the	course	provided	her	with	both	theoretical	and	

methodological	 fundamentals	 that	 she	can	benefit	 from	 in	 further	Ph.D.	 studies.	Therefore,	 I	am	glad	 to	 recommend	

Denisa	for	a	postgraduate	programme	in	Turkey	where	she	could	build	on	the	knowledge	she	has	gained	so	far;	and	the	

methodological	skills	she	has	mastered.	

	

	

Sincerely,	
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In Prague, 8 March 2016 
	
	
To: CEFRES 
 
Dear Madam, Sir, 
 
I have known Jakub Záhora in my capacity as an assistant professor and academic fellow at the Faculty of Social 
Sciences, Charles University. Jakub first attended a master’s course on critical perspectives on terrorism that I teach. He 
was among the best students in the class, and therefore I was glad to later become a supervisor of his Ph.D. thesis. He 
impressed me as a brilliant and diligent student with keen interest in critical security studies and a solid grasp of the 
foundations of the Poststructuralist school of theorising world politics. It was my own interest in and influence by Foucault’s 
genealogy and governmentality investigations that encouraged Jakub to ask me to become his thesis supervisor, and 
since then, I have had the pleasure to discuss with him, on numerous ocassions, his ideas and progress of his research. I 
supported Jakub when he decided to gain a second master’s degree at SOAS to further deepen his understanding of the 
complexities of Israeli local politics and situate it against the broader regional and historical context. And I was glad to see 
that on his arrival, he soon became involved in our department’s collaborative academic activities including both teaching 
and research in the newly founded Deutsch Security Square research centre promoting the intellectual legacy of Karl 
Deutsch. Recognising his research potential, the university also awarded Jakub with a junior research grant that I was glad 
to participate in as a supervisor, and which, among other, allowed him to conduct research and field work in Israel. 
 
I am convinced that Jakub would put to a good use the experience that he would get in CEFRES‘ inspiring environment 
and equally so that he could substantially contribute to the debates here pertaining to the issues related to the everyday 
experiences of spaces as one of CEFRES‘ research priorities, given the focus of his Ph.D. research on the social 
production of space that diagnoses the linkages between micropractices of such production under the permanent state of 
exception with the macroperspective of neoliberal governmentality; and the interdisciplinarity of his research that is 
anchored in international relations and security studies but transcends the field’s narrow boundaries toward, in particular, 
the realms of human geography, etnography and political theory. 
 
Sincerely, 

 
 
Ondrej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D. 
Assistant Professor and Coordinator, Deutsch Security Square 
Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

	

	

Ondrej	Ditrych,	MPhil.	(Cantab.)	Ph.D.	

Assistant	Professor	and	Head,	Deutsch	Security	Square	

Faculty	of	Social	Sciences,	Charles	University	in	Prague	


