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 Hodnocení1 

Badatelská otázka/hypotéza Výborně  

Způsob práce/metodologie Velmi dobře 

Naplnění cíle práce Výborně  

Práce s prameny a odbornou literaturou Velmi dobře  

Stylistická úroveň a struktura práce Výborně 

Formální náležitosti (jazyková správnost, citace, odkazy, bibliografie) Výborně 

 
 

 

Slovní hodnocení: 

 

Diplomová práce Anny Filipiové se věnuje analýze chování syrských drúzů během povstání a 

následné občanské války. Práce vychází ze snahy o kritiku zjednodušujícího tvrzení, podle 

kterého se syrské minority postavily na stranu režimu Bašára Asada. Za pomoci detailního 

empirického výzkumu chování drúzských komunit v různých částech Sýrie nabízí výrazně 

komplexnější obrázek o reakci této minority na povstání a ozbrojený konflikt.  

Na práci je v první řadě třeba ocenit práci s empirií. Autorka byla schopná shromáždit 

rozsáhlý soubor různých studií, mediálních textů a dalších (primárně anglojazyčných) zdrojů, 

díky kterým se jí podařilo detailně rekonstruovat jednání drúzských komunit ve čtyřech 

různých oblastech Sýrie. Zároveň je třeba ocenit celkový design výzkumu. Rozdělení analýzy 

na různé regiony představuje skvělý tah, který autorce umožňuje se odpíchnout ke zkoumání 

různých kolektivních strategií a akcentovat roli lokálního kontextu. Autorka navíc nepadá do 

pasti, kdy by chápala drúzy jako jednotného aktéra i v rámci daných regionů, ale naopak umně 

ukazuje i na vnitřní politiku a dynamiku uvnitř jednotlivých komunit. To by na jedné straně 

mohlo představovat riziko upadnutí do pasti přílišné deskripce, nicméně autorka prokazuje, 

že dokáže umně vyvodit širší analytické závěry.   

 
1 Zvolte: Výborně – velmi dobře – dobře – nevyhovující. 
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Jakkoli se jedná jednoznačně o velmi zdařilou práci, je nutné poukázat i na některé dílčí 

nedostatky. Především v první části je práce poměrně zvláštně členěna, odděluje přehled 

literatury týkající se drúzů v konfliktu a syrských drúzů jako takových (oba relativně 

povedené) a až na straně 29, tedy cca v jedné třetině práce se dostává k formulování 

výzkumných otázek. Ty jsou navrženy zdařile, nicméně spíše, než že by vyplývaly z kombinace 

diskuze empirické a teoretické literatury a jejich vzájemného vztahu, tak působí spíše 

intuitivně. To není nutně závažný problém, ale hlubší propojení otázek například 

s teoretickou literaturou například ohledně proměny kolektivních identit v krizových situací, 

chování minorit v ozbrojených konfliktech, nebo o roli civilistů v ozbrojených konfliktech 

obecně by práci umožnilo rozšířit přínos k současnému stavu poznání. Práce je jazykově na 

vysoké úrovni, občas sice čtenáře zarazí některé zvláštní obraty, nebo zvláštně použitá 

anglická či arabská slova, jedná se ale o jednotky případů. Jediná část, která by si zasloužila 

stylisticky upravit, se týká metodologie, jež je možná až příliš podrobná, co se týká získávání 

dat, zatímco by si zasloužila rozpracovat spíše v oblasti logiky práce s jednotlivými regiony, 

jejich vzájemného vztahu, zpracovávání vstupních dat a způsobu odpovědi na výzkumné 

otázky. I zde se ale jedná o malou poznámku směřující k vylepšení práce než něco, co by 

představovalo závažný problém pro její současnou podobu. Mou poslední kritickou 

připomínkou by tak bylo, že v některých částech práce se autorka až příliš spoléhá na jediný 

zdroj, nicméně i to je v rámci tématu a omezeného počtu dostupné literatury pochopitelné a 

obhajitelné. 

Závěrem bych tak jen podtrhl kvality práce, co se týká detailního zpracování empiricky 

náročného tématu, zajímavého analytického rámce a také evidentní znalosti historie syrských 

drúzů a kontextu, v rámci kterého existují. Práce tak rozhodně splňuje nároky kladené na 

tento typ prací a v některých ohledech je i přesahuje. Autorce bych tak rád doporučil zvážit 

publikaci upravené části práce v některém z lokálních časopisů.  

 

 

Otázky k rozpravě:  

 

• Co můžeme ze zkušenosti syrských drúzů říct o pozici a strategii minorit 

v ozbrojených konfliktech? V čem byla jejich zkušenost podobná jiným minoritám 

v rámci syrského konfliktu a v čem jiná?  

• Práce se zajímavě dotýká identity syrských drúzů, kdy argumentuje že u 

protestujících drúzů byla akcentovaná spíše arabská či syrská identita. Jak se 

přihlášení k těmto identitám projevovalo v praxi?  
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Celkové hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.2 

 

 

V Praze dne 15. června 2022 

 

 

……………………………… 

             podpis 
 

 
2 Pokud práci doporučujete k obhajobě, zvolte současně známku. Pokud práci nedoporučujete k obhajobě, známka 

se nevyplňuje. 


