Posudek vedoucího na diplomovou práci Víta Štaifa "Islamismus. Od
založení Muslimského bratrstva směrem k jeho současným představitelům"
Vít Štaif předložil velmi dobře dokumentovanou práci syntetizující
základní fakta týkající se islamismu od jeho počátků u Hassana al-Banná až
kjeho přítomným podobám v libanonském Hizballáhu či palestinském Hamásu.
Jeho výklad umně kombinuje geografickou linii (islamismus v různých
středovýchodních zemích) s linií časovou (islamismus v jeho různých fázích).
Práce využívá hojně sekundární literatury v angličtině a němčině i
primárních zdrojů dostupných na internetu. S historickou důkladností sepisuje
historii a charakteristiky jednotlivých hnutí a směrů a rýsuje okolnosti, za
kterých vznikly a proměňovaly se. Vystihuje také to, jak se proudy
v jednotlivých zemích navzájem ovlivňovaly a posilovaly, jak spolu soutěžily a
často se i napodobovaly.
Štaif staví islamismus do kontextu radikálních proměn Středního
východu, které přinesl rozpad Osmanské říše se zánikem kalifátu a rozdělením
této oblasti pod přímou či nepřímou kontrolu západních velmocí. V první fázi
mezi sebou soutěžily ideologie exportované do islámského světa ze Západu nacionalismus, liberalismus, socialismus a marxismus - a islamismus byl spíše
okrajový. Jeho čas přišel až poté, co zmíněné ideologie jedna po druhé selhaly
v pokusech o pozitivní společensko-politickou rekonstrukci středovýchodních
společností. Štaif dobře ukazuje míru, v jaké je islamismus (podobně jako před
ním nacionalismus a socialismus) nesen dynamikou dekolonizace a úsilím o
emancipaci ze západní kurately. Zároveň upozorňuje i na paralely a vlivy jiných
ideologií na islamismus, například na inspiraci Maúdúdího fašismem a
bolševismem.
Přestože Štaif nepopírá zakořenění islamismu v autochtonní islámské
tradici (o čemž svědčí hojné citace Koránu), toto jeho zasazení do kontextu
dekolonizace a ideologického zápasu 20. století dává islamismu ve Štaifově
pojetí distinktivně moderní povahu. Tu zdůrazňují i dvě poslední kapitolky,
v nichž autor ukazuje paralely mezi islamismem a autoritářskými hnutími a
názory nemuslimského světa. Zde se také autor dotýká aktuálního problému
islamismu v Evropě (na příkladu myšlení Tariqa Ramadana) a možné analogie
s křesťanskou demokracií na straně jedné a autoritářskými a násilnými proudy
evropské politiky na straně druhé.
Práce naplnila úkol, jenž si stanovila a splňuje všechny standardy
diplomových prací. Navrhuji ji ohodnotit jako výbornou.
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