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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 30 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 32 

Celkem  80 72 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 20 
    
CELKEM  100 92 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce je velmi kvalitní ve většině ohledů. Autorka přehledně 
představuje problematiku a jasně formuluje výzkumné otázky, které vztahuje 
k akademické literatuře. Konceptuální kapitola dobře mapuje existující práce 
zabývající se ženami v řadách teroristických organizací, na které poté autorka 
navazuje v analytické části. Co se týče metodologického aparátu, práce nabízí 
poměrně pokročilou debatu stran komparativní případové studie, kterou následně 
využívá k vlastní analýze.  

Moje v zásadě jediná kritika se vztahuje k ústřednímu argumentu autorky, podle 
něhož je příčinou většího zapojení žen do aktivit dotyčných teroristických organizací 
operační nezbytnost, tj. nedostatek mužských sil. Ačkoliv argument zní logicky a 
autorka ukazuje na časovou posloupnost především v případě ISIS, která ho 
potvrzuje (k většímu zapojení žen došlo až po snížení kapacit organizace vlivem 
operací namířených proti ní), je této problematice věnována poměrně malá plocha. 
Většina práce se naopak zabývá ideologií zkoumaných organizací stran genderových 
otázek, spíše než specificky vztahu mezi zapojením žen a operačními možnosti Al-
Kajdy a ISIS, což poněkud snižuje přesvědčivost argumentace.  

 

Vedlejší kritéria: 

Nemám výhrad, formálně je práce bez problému, autorka pracuje se širokým záběrem 
literatury. Rád bych zdůraznil vysokou jazykovou úroveň. 
 
 

Celkové hodnocení: 

Jedná se o velmi kvalitně zpracovanou práci, která se opírá o bohaté množství zdrojů. 
Jako námět pro debatu k obhajobě bych navrhnul hlubší probrání autorčina 
argumentu o vztahu operačních kapacit zkoumaných organizací a větším zapojením 
žen do jejich aktivit.  

 

Výsledná známka:  
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