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 Předkládaná práce se zabývá tématem, jemuž již dlouhá léta věnují značnou pozornost nejen 

média, ale také odborná literatura. Autorka se na základě rešerší z rozsáhlého pramenného 

materiálu, literatury a internetových zdrojů pokusila o syntézu a typologii - a rád konstatuji, 

že úspěšně. Uplatnila přístupy několika vědních oborů, v úvodu sama hovoří o politologii, 

historii, religionistice a psychologii. Tato komplexnost dodává práci hodnotu souhrnné a 

vyvážené informace k tématu, které svým zasazením v dnešním politickém kontextu vyvolává 

vzrušené emoce a leckdy také kontroverze a poznamenává klima naší doby. 

 L. Krejčová uspořádala práci dokonale přehledně. Vychází od teoretických úvah o 

nejednotně vnímaném a definovaném pojmu terorismu, zvláště v dobově příznačných 

asymetrických konfliktech. V 2. kapitole zaostřuje pozornost na Blízký východ. Další 

upřesnění historického výkladu a analýz směřuje do složitých poměrů Libanonu, na jehož 

půdě se sebevražedné útoky staly od 80. let minulého století hrozivým vzorem teroristického 

boje. Následující kapitola (4.) zkoumá předpoklady takového způsobu boje v určitých 

možnostech ideologického pojímání a deformací islámu, s nímž bývá blízkovýchodní 

terorismus v mediálních pojetích často přímočaře, ale nedostatečně poučeně spojován. Práce 

si všímá různých názorů, jaké k sebevražedným útokům vyslovují významní islámští 

náboženští představitelé. 

 Historické a religionistické výklady v těchto kapitolách (1. až 4.) se heuristicky opírají 

převážně o literaturu v češtině, původní i přeloženou, zčásti o primární prameny, jako jsou 

třeba dokumenty Hizballáhu nebo fatwy. Poslední kapitola (5.) zkoumá psychologii 

terorismu. Představuje a zkoumá psychologické hypotézy vysvětlující tento jev sociální 

patologie. Autorka tu vychází z prací předních odborníků, publikujících své výzkumy v 

angličtině. Zahrnutím kvalifikovaných psychologických přístupů autorka obohacuje citované 

a využité publikace českých orientalistů a historiků o rozměr, který v nich nebývá vždy s 

takovouto přesností integrován. 

 V práci jsem nezaznamenal věcná pochybení. Vyhovuje i po stránce formální. Je napsána 

čtivě, dobrou češtinou, adekvátním stylem odborného textu. Přestože autorka není arabistka, 

velmi pečlivě si osvojila a dodržuje i standardní způsob české transkripce arabských jmen a 

termínů. Při pedantickém přístupu nalézám jen několik drobných poklesků: jméno dnešního 



vůdce al-Qá'idy Zawáhirího autorka píše v souladu s nesprávným návykem médií Ajmán, 

zatímco správně zní Ajman (str. 93); na str. 95 má nepochybně na mysli sociální status - a 

nikoli statut - rodiny; a v bibliografii by bylo vhodnější řadit tituly od téhož autora podle roku 

vydání a nikoli podle abecedy. 

 Práci pokládám za kvalitní. Autorka má o tématu skutečně dobrý přehled a dovede o něm 

nepředpojatě hovořit. Po mém soudu splňuje v plné míře nároky kladené na magisterskou 

práci. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako výbornou. 
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