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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce se věnuje rolím žen v teroristických skupinách a jejich 
propagandistických diskursech. Komparativně popisuje a srovnává úlohu žen v 
rétorice a praktikách dvou vybraných skupin, AQ a tzv. Islámského státu (ISIS). 
Postuluje přitom hypotézu, že vzhledem k podobnému ideologickému rámci činnosti 
obou skupin jsou rozdíly v angažmá žen dány zejména prakticky – bezpečnostní 
imperativy v situaci ohrožení otevírají možnost využití ženské rezervy nejen v 
podpůrných rolích, ale i v džihádu mečem, mj. jako sebevražedných atentátnic. 
Práce je přehledně a ústrojně strukturována a argument je vystavěn souvisle a 
kompetentně. Sleduje přitom propracovaný výzkumný design založený na teoreticky 
dobře ukotveném a poctivě zpracovaném metodologickém základě (obsáhlá diskuse 
případové studie jako metody společenskovědního výzkumu). Zvolené téma je z 
hlediska oboru nepochybně relevantní a z hlediska zpracování nelze práci nic 
zásadního vytknout, byť hypotéza, analýza a diskuse zjištění by patrně mohla více 
zohlednit probíhající transformaci ISIS v 1) povstalecké hnutí, ale zároveň 2) aktéra 
virtuálního džihádu, inspirujícího mj. politické násilí v západních zemích (viz např. v 
práci nezmíněná ženská buňka z Boussy-Saint-Antoine plánující zmařený útok 
v okolí katedrály Notre Dame v Paříži). Není nepravděpodobné, že právě tato 
transformace souvisí s diskursivním přerámováním role žen a upozadění 
doktrinálních překážek k jejich zapojení do násilného džihádu; je ale otázka, zda je 
tento jev zúžitelný výhradně na proměňující se taktickou situaci ISIS v Sýrii a Iráku. 
Související otázkou z hlediska závěrů práce je, zdali je skutečně důvodné přikládat 
konzervativnější postoj AQ vůči zapojení žen „relativně silné pozici“ (s. 58), kterou 
má ve srovnání s ISIS – resp. do jaké míry je vůbec AQ možno brát jako singulární, 
nebo spíše jako volný konglomerát ozbrojených skupin s především lokálními 
agendami a souvisejícími strategickými imperativy, kde míra strategického 
usměrňování činnosti těchto skupin ze strany AQC není v současnosti příliš vysoká. 
(Sama autorka ostatně správně zmiňuje, že defenzivní mobilizační diskurz, zde – a 
v protikladu s dominantním diskursem AQ – v binární opozici proti ší’itskému Other 
ohrožujícímu sunnitskou ummu, je např. v případě ISIS přítomný dlouhodoběji.) 
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Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na vynikající úrovni. 

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce zdařile shrnuje stav poznání vztahujícího se k úlohám žen 
v teroristických skupinách, které následně, za pomoci propracovaného výzkumného 
designu, využívá ve srovnávací případové studii AQ a ISIS. Byť závěry práce jsou 
otevřeny diskusi, jedná se o velmi poctivě a disciplinovaně zpracovanou a empiricky 
bohatou analýzu zohledňující v obou případech synchronní a diachronní nuance a 
přesvědčivě propojující empirickou látku s teoretickým základem. 
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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	


