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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 5 

 Teoretický 
konceptuální rámec 

30 19 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 24 

Celkem  80 48 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 7 
 Styl 5 3 
 Formální kritéria 5 3 

Celkem  20 13 
    
CELKEM  100 61 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce se věnuje fenoménu státnímu terorismu, resp. státem 
podporovaného terorismu, jehož se podle autora má dopouštět Saúdská Arábie. 
Práce není jasně zacílena, nemá teoreticky zakotvené výzkumné otázky, postrádá 
metodologii a po rituálním připomenutí problematiky definice terorismu přechází po 
zběžném exkurzu do problematiky wahhábismu a saláfismu k sekuritizaci, resp. 
obžalobě Saúdské Arábie z činnosti na podporu teroristické činnosti, ať už v oblasti 
šíření wahhábismu, podpory mudžahidín v Afghánistánu nebo finančních toků 
prostředkovaných islámskými charitami s nejasnými koncovými příjemci. Tato 
sekuritizace nemá podobu integrativní analýzy, ale spíše navršení parafrází 
sekundární literatury, a je prokládána historickým exkurzem, který se pro autorovy 
teze nezdá být obzvlášť nosný a obsahuje zkratky a nepřesnosti. Svému záměru 
“rozklíčovat a analyzovat” (s. 8) tedy nedostává, na kladené otázky odpovídá již v 
úvodu a teoretická část sice nabízí konceptuální aparát, který mohl být, avšak nebyl 
v následné empirické analýze využit (typy podpory terorismu ze strany státu). Práce 
je místy nedostatečně ozdrojována, včetně stručné části věnované metodologii. 

Část věnovaná konceptu terorismu reprodukuje problémy rozpory inherentní 
literatuře středního proudu, tj. “X Studies”. (Například, pokud postrádáme definici 
terorismu, jak zároveň víme, kdo je terorista a kdo není, a jak je možné říct, že 
“terorismus provází naší civilizaci téměř po celou její historii”, s. 20?) I zde se 
objevuje problém nedostatečného, nebo nepřesného zdrojování (vlny terorismu), 
argument spoléhá na malé množství zdrojů (zejména Schmidt, včetně 
reprodukované tabulky definičních prvků), působí nesoustředěně a protikladně 
(terorismus podle autora přichází zespodu, vzápětí však hovoří o státním terorismu; 
odlišuje teror a terorismus a vzápětí toto vymezení popírá), obsahuje nepřesnosti 
např. ohledně první mezinárodní právní definice teroristického činu (která byla ve 
skutečnosti obsažena ve všeobecné úmluvě z roku 1937) a obecně právní diskuse 
(“neformální text OSN k otázce terorismu” je ve skutečnosti vyňat z úmluvy o 
financování terorismu). 

V dalších kapitolách je pojednána široká škála témat s místopisnými a historickými 
exkurzy, jejichž cílem má být zřejmě osvěta čtenáře, rozhodně ale nesplňují definici 
případové studie. Problematika saúdského vztahu k skupinám dopouštějícím se 
politického násilí ve jménu určité verze politického islámu je přitom poměrně dobře 
zmapována a dokonce popularizována (cf. Dore Gold). 
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Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na přijatelné úrovni, obsahuje ale 
překlepy, opakující se špatnou interpunkci a psaní velkých písmen. Některé arabské 
termíny jako jsou nedůsledně transkribovány. (Autor používá anglický přepis „jihad“ 
pro džihád, který mj. interpretuje úzce pouze jako ozbrojený boj, zároveň ale píše 
„Džidda“.) 

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce nestojí na pevném teoretickém ani metodologickém základě a 
v části věnované konceptu terorismu reprodukuje spíše nedostatky, než dosažené 
kladné výsledky terorologie jako akademické disciplíny. Autor zpracoval nemalé 
množství sekundárních zdrojů, bohužel potenciál tohoto úsilí se mu nepodařilo 
naplnit v důsledku zejména nepropracovaného designu a absence integrativní 
analýzy. 

Výsledná známka: D 

Podpis: 
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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	


