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body 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce si klade za cíl sledovat a podrobit analýze vývoj zvláštních vztahů 
(special relationship) mezi USA a Velkou Británií po konci studené války. Klade si 
šest výzkumných otázek, zaměřených mj. na dopad politické příslušnosti klíčových 
aktérů na povahu vztahu. Tři výzkumné otázky jsou přitom zaměčeny do budoucna. 
Přestože je práce historická, obsahuje i teoretizaci konceptu zvláštních vztahů, 
kterou nicméně nepromítá ani do výzkumných otázek, ani hypotéz. Ve výsledku 
proto výklad postrádá teoretické a metodologické zakotvení. Na druhé straně se 
jedná o kompetentně zpracovaný historický výklad čerpající z dostatečného 
množství pramenů, byť autor spoléhá napříč kapitolami na menší množství 
opakovaně citovaných zdrojů. Pouze výjimečně je práce z hlediska citací úsporná 
(např. v závěru, kdy bez uvedení zdroje uvádí, že “analytici jsou toho názoru”, s. 
100). Autor přesvědčivě uzavírá, že stranická příslušnost prezidenta, resp. premiéra 
má vliv na podobu bilaterálních vztahů, chybí nicméně návaznost tohoto zjištění na 
širší literaturu. (Zcela správně potom poukazuje na to, že sdílená / rozdílná 
příslušnost není proměnnou determinující, jak ve studovaném případě velmi dobře 
dokládá éra George W. Bushe a Tonyho Blaira v prvním období války proti teroru.) 

 

Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na velmi vysoké úrovni, historický 
narativ je souvislý a obsažný. Jazykovou úroveň práce nemohu v tomto případě 
posoudit. 
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Celkové hodnocení: 

Předložená práce je velmi dobře zpracovanou, na dostatečném množství 
sekundárních pramenů stojící historickou studií vývoje zvláštních vztahů mezi USA a 
VB v období po konci studené války. Autor zachycuje i pokusy o teoretickou 
konceptualizaci tohoto původně výhradně politického pojmu, do formulace 
výzkumných otázek či hypotéz, které by následně mohl ověřit, je však nepromítá. 
Zpracování je nicméně na vysoké úrovni.  
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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	


