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Slovní hodnocení: 
Hlavní kritéria: Aplikace metodologického aparátu na empirický problém je v 
práci zřejmá, stejně jako teoretická diskuse. 

Vedlejší kritéria: Formální stránku považuji za bezchybnou. 

Celkové hodnocení: Jde o velmi zdařilou diplomovou práci. Vybírá si opravdu 
zajímavé téma - jak si vybírají cíle teroritistické skupiny, přičemž je schopna 
teoretickou rovinu tohoto zkoumání kombinovat s kvalitativní analýzou dvou z 
nejznámějších japonských teroristických skupin JRA a Óm Šinrikjó. Vychází z 
relevantních teoretických i metodologických zdrojů při definování jak terorismu, 
tak možných kritérií pro výběr teroristických cílů, a tyto svá kritéria potom 
aplikuje v empirické části. Pokud bych měl zmínit některé z možných kritik/
slabších stránek práce, pak snad jen to, že ač je cílem zjistit jak si skupiny vybírají 
své cíly, velké části empirických kapitol se zaměřují na popis teroristických 
skupin, jejich financování atd., aniž by se blížeji vztahovaly k této výzkumné 
otázce. Nemyslím si ovšem, že by to představovalo větší problém pro tuto práci, a 
tak ji jako velmi zdařilo beze všeho navrhuji k obhajobě. 

Výsledná známka:  A 
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