
Oponentský posudek na diplomovou práci 

Jméno a příjmení studentky: Lenka Krejčová 

Téma diplomové práce: Sebevražedné útoky na blízkém východě 

Oponent: Mgr. Jiří Motl 

 

Předložená diplomová práce mapuje fenomén sebevražedných atentátů na 

Blízkém východě, což je téma aktuální a také velice kontroverzní. S tímto tématem je 

spojena celá řada mýtů a není lehké ho zpracovat střízlivě. Studentce se ale povedlo 

udržet patřičný odstup. Zvláště oceňuji to, že autorka překračuje rovinu popisnou a 

dostává se hlouběji k psychologickým motivům tohoto jednání. Studentka se zdárně 

vyhýbá paušalizujícím soudům a ukazuje, jak významně se mohou lišit jednotliví 

sebevražední atentátníci. Odlišnosti pak spatřuje v rovině sociální, politické, etnické, 

rodinné, psychologické i náboženské. Práce tak vyvrací mýty, které jsou dnes často 

živeny médii. Autorka například upozorňuje na to, že není vhodné hovořit o nábožensky 

motivovaném násilí (motivů je většinou více a náboženství často není motivem 

primárním). Jedna z kapitol kupříkladu poukazuje na fakt, že sebevražedné atentáty se 

vyskytují převážně v tzv. asymetrických konfliktech, kde jedna strana svou vojenskou 

silou zcela dominuje. Část práce se věnuje specifikům šíitského islámu a precizně 

analyzuje koncept mučednictví. 

Práce je uspořádána přehledně. Studentka se úspěšně vypořádává s celou 

řadou terminologických úskalí (terorismus, fundamentalismus, extremismus atd.). 

Autorka také prokazuje dobrou znalost islámského světa, přičemž zúročuje též vlastní 

zkušenosti z návštěv zkoumaného regionu. 

Práce snad také nastavuje zrcadlo západní společnosti a opatrně tak 

upozorňuje na odpovědnost, kterou Euroamerická civilizace historicky nese. Autorka také 

poukazuje na to, že při analýze tohoto fenoménu nesmíme zapomínat na to, že 

sebevražedné atentáty jsou děsivá „představení“, která jsou určena konkrétním 



„divákům“, v nichž má vyvolávat strach. V textu je také vyjasněn vztah islámu 

k sebevraždě, která je většinou vnímána jako hřích. 

V psychologické části studentka zajímavým způsobem problematizuje pojem 

normality (který je kulturně podmíněný) a ukazuje, že není vhodné označovat tyto akty 

souhrnně za projev psychopatologie, bez detailního zkoumání konkrétního člověka. 

Jedna kapitola se věnuje psychologickým profilům atentátníků. Autorka zde zmiňuje dvě 

zajímavé hypotézy: 1. psychologická frustrace, která plodí agresi, 2. narcismus, který 

plodí agresi. Obě hypotézy přitom poukazují na fundamentální propojenost pocitů 

méněcennosti s pocity „kosmické“ důležitosti (narcismus). 

Studentka zdárně provádí syntézu informací z velkého množství zdrojů, ale 

snad by mohla být odvážnější při kladení vlastních hypotéz. Tento rys práce je patrně 

také příčinou toho, že práci nelze nic vytknou, není zde takřka nic, s čím bychom mohli 

polemizovat. Je ale vidět, že je práce zpracována s neobyčejnou důsledností a v textu se 

tak odráží několikaleté úsilí a zájem o dané téma. 

Textu není příliš co vytknout i po formální stránce. Snad jedinou věcí je, že se 

mi v seznamu literatury nepodařilo nalézt Korán a článek od Kaplana, na který se 

autorka odkazuje v poznámce č. 138. Seznam literatury pak uzavírá Qutbova kniha, ale 

bibliografický údaj není ukončen tečkou, jak tomu je u ostatních bibliografických údajů, 

jakoby tak studentka nevědomě poukazovala na to, že by ráda v psaní práce 

pokračovala. Text odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci, některé pasáže 

by jistě stáli za publikování. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně (1). 
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