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 Hodnocení 

Badatelská otázka/hypotéza výborně 

Způsob práce/metodologie velmi dobře 

Naplnění zadání  velmi dobře 

Práce s prameny a odbornou literaturou velmi dobře 

Stylistická úroveň a struktura práce dobře 

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

 
Slovní hodnocení: 

Práce Jiřího Kepky je zajímavou analýzou méně známé teroristické organizace, která si 

zaslouží pozornost odborníků zabývajících se bezpečnostní problematikou na Blízkém 

východě a v indicko-pákistánském prostoru. Jazykové kompetence diplomanta v urdštině 

při vyhledávání a analýze textů spojených s organisacemi Laškar-e Tajjiba či 

Džamá‛atu-d-Da‛wa jsou nedocenitelné, obzvláště v českém prostředí. Zadání práce, a 

především vybraná zdrojová základna představují potenciál pro studii, která může posloužit 

k vyhodnocení bezpečnostních rizik nejen v případě Pákistánu a Indie. Diplomant představil 

kontext hnutí Laškar-e Tajjiba i jeho mateřské organizace Džamá‛atu-d-Da‛wa, 

nejvýznamnější osobnosti těchto organizací a přehled jejich děl, která posloužila pro další 

analýzu. Samotné zpracování úvodních částí muselo autoru jistě dát nesmírné úsilí, jelikož 

řada informací nebude snadno nalezitelných v online prostředí. Samotná analytická část 

přináší rozbor jednotlivých témat mediální propagandy Laškar-e Tajjiba, seřazených do 

náboženského či politického kontextu jejich obsahu. Syntetická část práce mi přijde 

poněkud plochá, a čekal bych zde i více příkladů z vybraných pramenů. Uvedené ukázky jsou 

sice ilustrativní, ale chybění širšího kontextu ukázky by mohlo lépe osvětlit i podobu 

propagandy Laškar-e Tajjiba. Chybění ukázek mohlo být rovněž doplněno přílohou 

s překlady částí analyzovaných textů. 
 

Je nutné se vyjádřit k celkové úpravě práce – diplomant se neseznámil se základními typografickými 

pravidly a celá práce působí jako neučesaný rukopis. Vedle předložek k, s, z, v na konci řádků je 

častým nedostatkem vkládání poznámek pod čarou – ty jsou buď odděleny mezerami z obou stran či 
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jen před poznámkou (takže se pojí s následujícím slovem). Autor rovněž nepochopil rozdíl mezi 

použitím pomlčky (–) a spojovníku (-) a až na pár výjimek používá výhradně pomlčku (např. nebo – li, 

str. 40; dá – li, str. 52 a řada, řada dalších), vedle tvarů jako 90 – {začátek řádku}tých letech atd. atp. 

Spolu s použitím pomlčky místo spojovníku se nemohu nevyjádřit k způsobu převodu urdských aj. 

osobních jmen do češtiny. Jiří Kepka se rozhodl nezvolit žádný systém romanizace a tohoto pravidla 

se důsledně drží. Až podivně to pak vypadá u ezáfetové konstrukce či arabského určitého členu, kde 

je na místě použít spojovník. Proto se nemůžeme divit, že na jedné a té samé stránce čteme Laškar – e 

Tajjiba i Laškar – i Tajjiba, generála Ziá al – Haqqa i Zia ul – Haq (všechny příklady str. 18); Háfiz 

Mohammad Sa’íd i Háfez Mohammad Sa’íd (str. 20) či dublety typu Džamá’at ad – Da’wa, Džamá’at ad 

– Da‘wa a Džamá’at ud – Da’wa průběžně v celém textu. Ostatně, i jméno práce zní v SIS jinak, než u 

odevzdané práce: Mediální propaganda Laškare-e Tajiba. Nejednotnost romanizace (včetně např. 

zohledňování arabského určitého členu v pourdštěných osobních jménech, kde nemá žádnou 

relevanci) vede dojmu zmatení, nejednou musí čtenář přemýšlet, zda jde pořád o jednu a tu osobu, či 

o někoho jiného s podobným jménem. Navíc je v práci celá řada překlepů, případů špatného 

skloňování či neshoda podmětu s přísudkem. Mimo blízkovýchodní studia by bylo omluvitelné psaní 

Saudská Arábie, v Kepkově práci máme pro jistotu i Saúdskou Arábii. 

 

Práce se zajímavým tématem a materiálem celkově působí nedotaženým dojmem – nastává otázka, 

zda diplomant po sobě celý text před odevzdáním vůbec četl. Ačkoliv výsledky práce přinášejí 

zajímavé informace a potenciál hlubšího výzkumu, úprava práce, typografické nedostatky a 

rozkolísaná transliterace urdsko-arabských jmen velmi snižuje výsledný dojem z celé práce, která 

spíše odpovídá lepší bakalářské nežli magisterské diplomové práci. 

 

Otázky k rozpravě:  

S odkazem na výtku ohledně malého množství příkladů – mohl byste uvést nějaké další 

konkrétní příklady k analyzovaným tématům? 

 

Celkové hodnocení: 

Práci s výhradami doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 

 

 

V Praze dne 15. 6. 2022 

 

 

              
podpis 

 
 
 


