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Diplomová práce Víta Štaifa je velmi obsáhlou studií přehledně shrnující základní fakta a
souvislosti nejznámějšího islamistického hnutí - Muslimského bratrstva ajeho pokračovatelů.
Autor prokázal znalosti nejen ideologie fundamentalistických a jiných radikálních lmutí
v islámu, ale též vynikající orientaci v moderní historii Blízkého východu.
Práce je rozdělena do patnácti kapitol, které nikoli po chronologické, ale po tematické ose
zachycují jednotlivé skupiny a proudy novodobého islamismu odvozujícího svůj původ či své
učení od tradice Muslimských bratří. Diplomant se nezaměřuje jen "tradiční" známá
islamistická hnutí (Hamas, Hizbulláh, Taliban ... ), ale věnuje se také méně známým a méně
popisovaným zemím, jakými jsou například Bahrajn či státy jihovýchodní Asie. Autor
nachází důležité souvislosti mezi vnitrostátním bojem o povahu státu či režimu
v muslimských zemích a jejich geopolitickou situací a orientací. Tento aspekt je důležitý
zejména v případě "kolébky" Muslimského bratrstva - Egypta, ale též v souvislosti s "ropnou
dynastií" Saúdů a baasistickou dynastií Asadů v Sýrii.
Autor pracuje s nebývale velkým množstvím literatury a pramenů - jen jejich seznam zabírá
v práci celých sedmnáct stran. Nechybí mezi nimi ani anglickojazyčná a německojazyčná
referenční literatura, hlavní přehledové práce či studie zaměřené na velmi úzce vymezená
témata.
Celkově jde o velmi pečlivě zpracovanou studii povětšinou historického charakteru.
Rozsahem (195 stran) se výrazně vymyká běžnému formátu magisterské práce (doporučený
rozsah na UPOL FF UK je 60 normo stran), což svědčí i o neochotě autora zaměřit se více
selektivně, méně názorně a více teoreticky na dané téma, aniž by musel shrnovat veškeré
poznatky a fakta. K akademickému psaní patří též schopnost vyrovnat se s tématem na
určitém vymezeném rozsahu, které pan Štaif nebyl schopen.
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a hodnotím ji jako výbornou.
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