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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce se zabývá proměnou subjektivity teroristek, především 
pak jejich emancipaci. Ve vztahu k IS a studovanému materiálu se jedná o 
originální a nesporně zajímavý počin. 

Z teoretického pohledu se autorka opírá konstruktivistickou 
feministickou/genderovou literaturu, která tvoří přirozenou teoretickou 
oporu práce. Jakkoli je teoretická diskuze podnětná a relevantní, má mírně 
taxativní charakter (především miniodstavce o moci a vědění působí 
podivně). Je-li teoretická příprava spíše limitovaná, metodologie práce 
kombinující Faicloughovskou CDA a gramatiky visuálního designu je 
výjimečně propracovaná a skvěle aplikovaná. Tato kombinace je u 
diplomových prací spíše výjimečná. 

Práce je především z metodologického hlediska nadstandardní, nicméně její 
přečtení u mě vyvolalo několik kritických poznámek.  

1) Metodologická část obsahuje validní operacionalizaci, nicméně její vztah 
k teoretické debatě není zcela zjevný. Trochu se zde navrací problém 
kriticko-konstruktivistickou metodologií a poststrukturalistickými náběhy 
v teoretické části. 

2)  Příliš nerozumím pasáži shrnující aktivity teroristek v jiných 
organizacích (především z minulosti). Empirická analýza ani standardní 
znalost nenaznačují, že by v kontextu IS docházelo k interdiskurzivním 
přesahům (referencím, jak tomu bylo například u „třetí“ teroristické vlny). 

3) Otázky směřující k diskuzi zmíněné v bodě dva jsou zcela nadbytečné – 
analýza se jich netýká. Podobně analýza nijak nezodpovídá otázku 
související s recruitmentem , resp. skutečně jen okrajově 

4) V práci mi chybí jasnější vymezení subjektivity i emancipace v radikálně 
islámském kontextu. Reflexi tohoto bodu bych rád slyšel u obhajoby. 

Vedlejší kritéria: 
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Formálně je práce v pořádku, zdrojová základna tepreticko-metodologické 
části je adekvátní, v empirické pak vysoce nadprůměrná. 

Celkové hodnocení: 

Z celkového pohledu se jedná o výjimečnou práci, jejíž nespornou kvalitu 
hatí nedotaženosti v oblasti výzkumného designu. Tyto nejdou přehlédnout, 
ale zároveň mě nemohou vést k hodnocení horšímu než výborně. 

Výsledná známka: Výborně 

Podpis: PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 


