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Cílem předložené diplomové práce je srovnat dvě teroristické organizace, al-Káidu a Dáeš/tzv. 
Islámský stát. Autorka si jako téma srovnání určila ideologii, strategii a strukturu organizací 
obou organizací skrze druhotnou literaturu, zpracovávající dostupné propagandistické 
materiály. Otázku zdůvodňuje historickým propojením obou organizací (Dáeš se zrodil z al-
Káidy) a podobnou ideologií, a jejich rozkolem a konečně rozdílnou strategií, která obě 
organizace nakonec postavila proti sobě.  
Práce obsahuje dlouhý definiční a teoretický úvod, ve kterém autorka sice prokazuje orientaci 
v tématu, ale jemuž chybí užší navázání na výzkumnou otázku. V druhé třetině autorka 
přistupuje ke charakterizaci ideologie a struktury obou organizací a ve třetí ke srovnání. 
 
Výhodou zvolené perspektivy je to, že se autorka nemusí zabývat obsahy džihádistické 
ideologie a vyhýbá se tak neproduktivním rozborům vztahu džihádistů k normativním 
principům náboženství. Soustředění na typ organizací, na jejich strukturu a strategii je vhodná 
a plodná perspektiva, mnohem zajímavějším, než by bylo srovnávání ideologické. Autorka 
hledí na obě organizace jako na politické jevy, vyhýbá se hodnocení či polemice; sama, 
s přihlédnutím k uvedené literatuře, strukturuje pole do analytických kategorií, které mají 
umožnit komparaci, a vytváří srovnávací schémata (str. 55) 
 
Autorka se opírá o široký a reprezentativní výběr literatury; prokazuje dobrou znalost obsáhlé 
literatury a dobrou orientaci v problému; pro teoretický rámec srovnání využila strategickou a 
organizační rovinu, cílenou na vysvětlování terorismu jako politického jevu. 
 
Formálně neobsahuje žádné závažné, ale řadu dílčích nedostatků. Bez podezření na plagiát. 
 
Práce je však psána stylisticky poněkud neobratným až nesrozumitelným způsobem („V rámci 
terorismu je řada odborníků, kromě Marthy Crenshaw, například.“; „Islámský stát přešel od 
Mahdího Spasitele směrem k většímu zaměření na založení chalífátu spolu s přicházející 
apokalypsou – zaměřil se tak na různé profesionály, šlo o to oslovit širší a větší publikum.“).  
Práce je logicky strukturovaná do větších celků; na úrovni nižších celků se je však často psána 
nesoustavně, sleduje spíše asociativně než logicky spojené myšlenky a hromadí různé 
aspekty problému na úkor jasnosti argumentu. Dopouští se velmi často nedbalé práce 
s kategoriemi. Jeden příklad za všechny: můžeme např. říci, že „brutalita“ patří do kategorie 
ideologie (na rozdíl od taktiky, metody)? Určitě ne bez zdůvodnění. Dále nedbá na 
srozumitelnost svých výrazů a velmi často používá neidiomatické vazby (např. „APLIKACE 
TERORISTICKÉ IDENTITY A SEBE-REPREZENTACE“). Těchto nedbalostí je řada, a způsob 
vyjadřování a argumentace je tedy nevyzrálý. Tímto samotným faktem snižuje hodnotu svého 
textu. 



Stylistickou a argumentační nejasností trpí zejména poslední třetina textu, jež je také méně 
opřená o literaturu. Je to právě ona část, ve které autorka přichází k vlastní úvaze. Pokus o 
originální pohled je nutné ocenit; jeho provedení však není zcela přesvědčivé právě pro 
stylistickou a argumentační nejasnost, a také proto, že je ve své podstatě tautologické. Autorka 
předpokládá, že se obě organizace budou lišit ve své struktuře a strategii a potom označuje 
jejich rozkol za „ilustraci“ (str. 54) těchto rozdílů. Předpokládám, že ona poslední třetina byla 
jak rychle psaná, tak i nejnáročnější.  
 
Práci by prospěl jasnější úvod, přehlednější historické zakotvení, zásadní zjednodušení 
argumentace a stylistická editace. Na druhou stranu je třeba pokus o vlastní úvahu, o originální 
srovnání a odvahu ke zpracování poměrně komplikovaného pole, ve kterém je většina 
literatury historicko-popisné povahy. 
 
Doporučuji k obhajobě a k ohodnocení velmi dobře. 
 
V Praze dne 3. 8. 2019.     Zora Hesová 
 


