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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce se věnuje konstrukci hrozby veteránského efektu (blowback effect) 
zejména ve dvou členských státech EU, Velké Británii a Francii, a srovnání opatření 
přijímaných v návaznosti na sekuritizaci této hrozby. V úvodní teoretické části se 
autorka věnuje zejména pojednání o veteránském efektu a zahraničních bojovnících 
v odborné literatuře a nabízí zde její dobře strukturované, s relevantními zdroji 
pracující shrnutí. Zároveň provádí objektivistické vymezení rizika spojeného s 
návratem odchozích (“zahraničních bojovníků”), což není zcela v souladu s 
metateoretickými východisky teorie sekuritizace, která je představena spíše v 
úsporné podobě a bez vyšší míry následné operacionalizace. V samotné analýze je 
následně interpretivní dimenze omezena a vyjádření ať už ze základních 
strategických dokumentů nebo od politických aktérů slouží spíše k stvrzení chápání 
tématu jako hrozby na úrovni státních aparátů a v politickém diskursu v jednotlivých 
případech.  

Na druhé straně je menší důraz na sekuritizaci tématu vyvažovaný empiricky 
bohatou a propracovanou, strukturovanou a disciplinovaně vedenou srovnávací 
analýzu opatření / politik přijímaných v odpovědi na sekuritizovanou hrozbu 
veteránského efektu. Autorka se zde soustředí na výše zmíněné případy, zároveň 
věnuje poměrně značnou pozornost i úrovni EU a v závěrečné kapitole kontrastruje 
racionalitu této roviny protiretoristické politiky s politikami vybraných členských 
států. Stanovuje si sedmero kritérií, které dobře provazuje s teoretickým rámcem a 
následně je důsledně uplatňuje v jednotlivých případech i závěrečném srovnání. 
(Pozornosti by zde neměla uniknout tabulka na samém konci práce, přehledně 
shrnující výsledky provedené komparace.) Výhrady k postupu a zpracování jsou zde 
pouze drobné, např. kritérium militarizace bývalo nemuselo být nutně omezeno na 
armádní operace, ale třeba i na militarizované praktiky policejních aparátů; a v 
souvislosti s francouzskými protiteroristickými angažmá v zahraničí by neměla 
zapadnout operace Barkhane. 
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Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na velmi dobré úrovni. 

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce nabízí empiricky bohatou, propracovanou a disciplinovanou 
srovnávací analýzu opatření v odpovědi na sekuritizovanou hrozbu 
veteránského efektu v případech Velké Británie a Francie. Samotná sekuritizace 
a její interprativní zkoumání i příčinná analýza rozdílů jsou v práci poněkud 
upozaděny. Srovnání politik na základě jasně stanovených a důsledně 
uplatněných kritérií i kontrast s racionalitou protiteroristické politiky na úrovni 
EU nicméně autorku vede k původním závěrům. 
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