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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce se věnuje vztahu mezi mezinárodní intervencí a sebevražedným 
terorismem. Slibuje podrobit empirickému zkoumání racionalistickou teorii 
sebevražedného terorismu Roberta Papea vícepřípadovou studií (včetně deviantních 
případů) se závěrem, že kampaně sebevražedného terorismu jsou pravděpodobné 
tam, kde strana, která se jich dopouští, čelí silnějšímu protivníkovi, kde vládne 
normativní kultura sebeobětování a zároveň individualizovaný pocit bezvýchodnosti 
dané situace.  

Práce je přehledně strukturována, argument nicméně není zcela zřetelně provázaný. 
Předložené pojetí terorismu je silně ahistorické a autorka podstupuje pro mainstream 
teroristických studií charakteristický definiční rituál, aniž by se definice 
(sebevražedného) terorismu, podobně jako mezinárodní intervence, relevantně 
promítala do empirické analýzy. Teoretická část práce je zároveň poněkud 
parafrázovitá a není bezprostředně jasné, proč jsou sebevražedné útoky vymezeny 
pomocí nástroje (výbušniny), když je zároveň jejich historie projektována k Zélótům 
nebo – jinak zcela mýtickým – hašašínům. Výzkumná otázka je stanovena poměrně 
jednoznačně, související hypotézy jsou však spíše kritérii pro potvrzení platnosti 
vztahu. K tomu se nicméně práce vzhledem k zvolené metodě nepřibližuje, protože 
její empirická část je spíše interpretivní analýzou vybraných případů (včetně 
deviantních), nikoliv systematickým zhodnocením kovariačních vzorců v množině 
známých případů. Tyto interpretace nejsou kromě toho často podloženy pro případy 
relevantní sekundární literaturou.  

Práce celkově působí jako v dobrém slova smyslu ambiciózní, avšak s nenaplněným 
potenciálem a jistou vnitřní nekoherencí, která se dotýká i teoretického modelu – 
počty sebevražedných útoků jsou na jednom místě práce označeny za kontrolní 
proměnnou, zároveň jsou definovány, avšak dále nerozpracovány další nezávislé 
proměnné jako politický systém, ekonomické podmínky a náboženství. Závěrečná 
tvrzení o ověření hypotéz (s. 75) nelze proto brát za zcela podložené. Snaha o theory 
building, resp. rozvinutí Papeovy teorie na základě interpretivní analýzy je 
nepochybně chvályhodná, nicméně žádala by více prostoru i konceptuální práce 
(nacionalismus, etnicita). 
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Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Vytknout je 
nicméně třeba místy nestandardní nebo nedostatečné citování. 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce je v dobrém smyslu ambiciózním pokusem o prozkoumání vztahu 
mezi mezinárodní ozbrojenou intervencí a kampaněmi sebevražedného terorismu, 
která vychází z renomované zahraniční literatury. Díky kvalitě svého zpracování 
nicméně zůstal její potenciál ne zcela naplněn.  

 

Výsledná známka: C/D 
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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	


