
Posudek oponenta na diplomovou práci Kateřiny Šupové Reflexe strukturálně-politických 

podmínek v ideologii a praktickém působení islamistický skupin – tzv. Islámský stát a al-Káida 

Kolegyně Šupová zpracovala podstatné téma: proměny vztahů mezi Al-Káidou a Islámským státem a 

především proměny propagandistické rétoriky.  

Klady práce je schopnost práce s koncepty, zejména s rozporem mezi instrumentálním a 

organizačním přístupem u Marthy Crenshaw. Autorka je schopna zmapovat základní proměny 

propagandy a identity daných uskupení: tvrdí, že Al-Káida se sama snažila prezentovat jako oběť, 

Islámský stát důrazem na individualizovanou brutalitu pracoval s prezentací svých ofenzivních 

kapacit. Můžeme si samozřejmě klást otázku, zda tento protiklad není až příliš schematický a zda i 

v obrazu Al-Káidy nebylo dost zřetelně přítomné zastrašování brutalitou, jakkoli prezentovanou jinak 

než detailními záběry poprav, závěr je to nicméně prezentovaný zajímavě a přesvědčivě.  

Problém s prací spočívá především v nepříliš přehledném výkladu a v jazykové stránce práce.  

Jistá nepřehlednost výkladu začíná už úvodem, který svou jistou nahozeností a nedotažeností 

předznamenává nahozenost a nedotaženost jiných částí práce.  

Následují podivné exkurzy, které občas nechávají čtenáře na pochybách, zda daná fakta či myšlenky 

v práci skutečně mají být. Příkladem může být na s. 33 skok od debaty o sociálním složení 

teroristických skupin k Bělohradskému pojmu „postprofesionální společnost“, kterou autorka 

poněkud zmatečně shrnuje slovy: „Podle Bělohradského, práce již není pro nás povoláním, se kterým 

se identifikujeme, ale je pro nás nutná jako zdroj obživy, je důležité nějakou práci vůbec mít.“  Chce 

tím snad autorka říct, že v nějakém pomyslném dříve podle Bělohradského práce nebyla důležitá 

především jako zdroj obživy a nebylo důležité „nějakou práci vůbec mít“? Těžko říct, o jakou 

formulaci u Bělohradského se autorka v tomto výkladu opírá (necituje žádný jeho text), a také, zda 

nám může tato poněkud povšechná úvaha výrazně pomoci pro otázku rekrutáže členů teroristických 

uskupení (která se také patrně bude dost lišit v různých oblastech, právě tak jako podoby 

„postprofesionální společnosti“, mají-li mít vůbec nějakou platnost mimo Západ).  

Na s. 7-9 autorka poněkud zmatečně pracuje s definováním terorismu, kdy z celé řady definic vybere 

bez jakéhokoli zdůvodnění tu z Úmluvy Organizace islámské konference o boji s mezinárodním 

terorismem z roku 1999, a posléze naváže tím, že tuto definici „rozšiřuje“ Martha Crenshaw svým 

konceptuálním návrhem z roku 1972… 

Pokud jde o jazykovou stránku práce, zdánlivě se jedná o podružnost. Ale v dané práci bohužel 

jazykové problémy občas potlačují jasnost a srozumitelnost práce.  Už když autorka na s. 4 vymezuje 

své cíle, říká, že se bude věnovat Islámskému státu a al-Kaidě, „kdy se snažím zaměřit na zjištění jejich 

rozvratu“. Na následující straně se autorka věnuje Crossleyho analýze sociálních hnutí a jejich 

„reakčního potenciálu“, ač se patrně jedná o „reactive potential“, nikoli „reactionary potential“. Hned 

o stránku dál autorka slibuje využít „teorii výsadního autora Quintana Wiktorowicze“, aniž by bylo 

patrné, v jakém smyslu jde o „výsadního“ (?) autora. Občas v textu nalezneme cosi, co bychom po 

klausovsku mohli označit jako nevěty (alespoň za předpokladu, že věta má obsahovat sloveso 

v aktivním tvaru a odborný text by toto pravidlo na rozdíl od např. publicistického žánru měl 

dodržovat): „Fundamentalismus jako doslovný výklad základních textů či dokonce lpění na takových 

základních principech daného náboženství (vše má často puritánský průběh).“ (s. 12) „Jinými slovy, 



džihád jako nábožensky motivovaná humanita, ne svatá válka. To může být často zavádějící.“ (s. 15) 

Až trochu parodicky působí, když v pasáži o Bin Ládinovi, po deklaraci, že cílem není „přímo jeho 

biografie“, následuje víc než strana (slitá v jednom odstavci) biografických informací, občas 

s hyzdícími formulacemi typu „(s)tudium na vysoké škole bylo v rámci jeho myšlenkového pochodu 

velmi důležité“ (s. 26). Datování aktivit Al-Káidy od roku 1944 na s. 57 je patrně překlep.  

Celkově se dá říct, že autorka splnila nároky kladené na tento typ práce, a prokázala značnou znalost 

literatury ke svému tématu, stejně jako určitou schopnost práce s koncepty. Chce-li komise ocenit 

tuto stránku její práce, měla by ji patrně ocenit stupněm velmi dobře. Pokud chce položit důraz spíše 

na zvládnutí formální stránky odborné práce, zvládnutí sevřenosti výkladu a odborného stylu, nabízí 

se spíše známka dobře.  
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