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 Hodnocení1 

Badatelská otázka/hypotéza Výborně 

Způsob práce/metodologie Výborně  

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) Velmi dobře 

 
Slovní hodnocení: 

Tato diplomová práce umožňuje nahlédnout za jednoduché soudy o postojích členů etnické a 

náboženské menšiny, drúzů v Sýrii, k syrskému povstání z roku 2011 a následné občanské 

válce. Do jisté míry tak zaplňuje autorkou velmi dobře ilustrovanou mezeru v dostupné 

literatuře, která se syrské politice a situaci minorit věnuje. Autorka velmi zajímavě odhaluje, 

jak jsou různorodé faktory, konkrétně měnící se kontext, zkušenost s vládnoucím režimem a 

jím způsobená současná i dřívější příkoří, a dominantní identifikace členů menšiny s danou 

komunitou (nebo naopak s jinými politickými nebo společenskými skupinami) vzájemně 

provázané a společně ovlivňují postoje a jednání této komunity. Pro ilustraci toho argumentu 

využívá poměrně rozsáhlý empirický materiál, který v anglickém i arabském jazyce získala 

během vlastního výzkumu.  

 

Hlavní přednost této práce tedy spatřuji v tom, že se autorka nebojí poukázat právě na 

různorodost a častou ambivalenci postojů drúzů, namísto aby se pokoušela je vtěsnat do 

rigidně pojatých kategorií, což ukazuje na autorčinu silnou kapacitu samostatně analyticky 

pracovat. Zejména mě pak zaujal důraz na vztah jednotlivců ke komunitě, který v autorčině 

interpretaci v mnoha případech řídí jejich jednání, ať už se rozhodli přiklonit se k režimu 

nebo nikoliv. Další důležitou předností práce je cit pro vyprávění – práce je velmi dobře 

napsaná, navíc v anglickém jazyce, který není autorčiným mateřským jazykem – a empatie, 

 
1 Zvolte: Výborně – velmi dobře – dobře – nevyhovující. 
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kterou při odhalování postojů a motivů Drúzů k pohnutým událostem posledních jedenácti 

let autorka prokazuje.  

 

O něco slabším aspektem tohoto textu je autorčino nakládání se sekundární literaturou a 

teoretická východiska práce. Autorka sice prokazuje značnou orientaci v tématu práce a 

v dostupné odborné literatuře, některá tvrzení je ale podle mého názoru potřeba lépe 

podložit. Tento problém se opakuje v kapitole 2 zaměřené na stav bádání (např. když autorka 

píše, že „The social composition of the new elite was not the aim, but rather a by-product of 

politics of favourism and nepotism,“ ale žádnými zdroji toto tvrzení nedokládá, str. 26). Na 

různých místech práce také autorka široce definované „literatuře“ přisuzuje různé vlastnosti 

bez toho, aby upřesnila, jaké konkrétní texty má na mysli (např. str. 35, první odstavec).  

 

Co se teoretických východisek týče, práci by prospělo lepší zasazení výzkumných otázek nejen 

do literatury o drúzích v Sýrii, ale také do debaty o roli menšin v autoritářských režimech, 

v konfliktech nebo povstáních. Věřím, že by to autorce pomohlo lépe rozpracovat a 

operacionalizovat různé typy reakcí na syrský konflikt a jejich motivy, i zasadit specifika 

syrské situace do širší problematiky. Více prostoru by např. zasloužila diskuze o východiscích 

autorčiny hlavní hypotézy, podle které předpokládala, že se reakce drúzů budou lišit 

vzhledem k regionálním a socio-ekonomických rozdílům.  

 

Práce má také drobné formální nedostatky. Týká se to především referencí, které se plně 

nedrží citačního stylu „Chicago“, kdy je při opakované citaci potřeba použít alespoň zkrácený 

název citovaného díla (např. Hinnebusch, Identity and State Formation, p. 138). Podobně 

některé online zdroje nejsou správně odkazované (např. str. 21-2).   

 

Zmíněné nedostatky ale nijak nemění fakt, že se jedná o práci nadprůměrnou, která si zaslouží 

hodnocení výborně. Jsou spíše míněné jako prostor pro posílení textu, pokud by se s ním 

autorka rozhodla dál pracovat, což bych podpořila.  

 

Otázky k rozpravě:  

1) Na jakých teoretických základech autorka vystavěla svou hypotézu, podle které 

různé socio-ekonomické a politické podmínky ovlivnily jednání Drúzů i motivace pro 

tyto typy jednání?   

 

2) Jaké jsou limity autorčiných závěrů vzhledem k omezené dostupnosti empirického 

materiálu?  

 

Celkové hodnocení: 
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Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.2  

 

V Praze dne 17. června 2022 

……………………………… 

             podpis 
 
 
 

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

se nevyplňuje. 


