
Posudek na diplomovou práci Antonína Jelínka s názvem Politicko-geografická analýza 

postavení islamistických stran v Egyptě a Tunisku. 

 

Všeobecné hodnocení práce:  

Práce si klade za cíl zodpovědět tři vzájemně provázané otázky: zmapovat historickou změnu 

a současnou pozici islamistického hnutí v Egyptě a v Tunisku; komparovat islamistické 

spektrum v Egyptě a v Tunisku (z hlediska činnosti, ideologie atp.); a zejména změřit sílu 

vztahu mezi socioekonomickými ukazateli charakterizujícími jednotlivé regiony (kraje) a 

míru volební úspěšnosti islamistů po Arabském jaru v těchto regionech. Teoretické ukotvení 

práce částečně spočívá v konceptu tzv. konfliktních linií. Metodologicky je pak práce 

založena na komparaci (tzv. metodou shody) dvou případů (Egypt, Tunisko) a především na 

kvantitativní metodologii užívající korelační analýzu (doplněnou o analýzu faktorovou) 

stopující závislost socioekonomických a politicko-geografických dat.  

Práce kvalitně a přitom úsporně uvádí do historického vývoje islamistického hnutí v obou 

komparovaných zemích a důraz klade na současnou situaci po tzv. Arabském jaru (velmi 

dobře zde práce upozorňuje na klíčové milníky porevolučního politického soupeření). 

Vychází přitom z relevantní literatury. Za nejoriginálnější a nejpřínosnější část práce 

nicméně pokládám rozbor sociálně-geografického kontextu srovnávaných zemí a především 

prostorovou analýzu volebních výsledků s přihlédnutím k socioekonomickým 

charakteristikám jednotlivých regionů (guvernorátů). Tato část práce by si zasloužila býti po 

nutných úpravách a mírném přepracování publikována v odborném periodiku.  

Podle socioekonomické charakteristiky jednotlivých egyptských regionů se zdá, že se 

v Egyptě voliči islamistů rekrutují z chudinských vrstev, jelikož nejlepších volebních 

výsledků dosahují v zaostalých regionech trpících vyšší nezaměstnaností, jež vykazují 

vysokou porodnost a negramotnost, venkovský charakter a dominanci práce v zemědělství. 

Voličskou baštou egyptských islamistů jsou tedy guvernoráty středního Egypta nacházející se 

kolem Nilu, naopak selhávají ve velkých městech a regionech závislých na cestovním ruchu. 

Výše řečené štěpení podél konfliktní linie město-venkov nicméně platí pro volební výsledky 

referend (2011, 2012) a obou kol prezidentské volby (2012). Platí také pro volební podporu 

salafistů (2011/2012). Nicméně klíčovou hádankou zůstává zdroj volební podpory největší 

islamistické strany vzešlé z Muslimského bratrstva, Strany Svobody a spravedlnosti (volby 

do ústavodárného shromáždění 2011/2012). Její volební výsledek signifikantně nekoreluje 

s vybranými socioekonomickými ukazateli ani s výsledky v ostatních hlasováních, nelze zde 

tedy identifikovat zřetelnou konfliktní linii město-venkov. Toto zjištění považuji za klíčové, 

nicméně v práci málo diskutované. Nejde o důsledek snahy dominovat porevolučnímu vývoji 

skrze přesvědčivé volební vítězství dosažitelné pouze tím, že se doširoka rozkročím a oslovím 

společnost napříč jejími jednotlivými řezy (catch all party).     

Konfliktní linie město-venkov se projevuje také v případě Tuniska (konzistentně u obou 

parlamentních voleb 2011, 2014), nicméně ve zcela opačném gardu. Elektorát islamistů se 

totiž koncentruje do urbánních oblastí. Strana an-Nahda dosahuje nejlepších výsledků 

v regionech s vysokým podílem vysokoškoláků, s vysokým podílem pracujících v terciérním 

sektoru a v těch s vysokou životní úrovní (dostupnost pitné vody, kanalizace, elektrické 

přípojky, připojení na internet, knihovny, dále míra vlastnictví satelitů či automobilů). Naopak 



nejnižší volební podpory se islamisté těší v regionech zemědělsky orientovaných a s vysokou 

mírou negramotnosti. Autor však kriticky konstatuje, že zjištěné korelace indikující štěpné 

linie dle osy město-venkov nejsou příliš silné. S tím zřejmě souvisí i zdánlivě protichůdné 

zjištění, že největšími volebními baštami tuniských islamistů nejsou velká města (Tunis a 

okolí, Monastir), ale spíše periferní regiony tuniského jihu (Tatáwín, Madanín, Kábis).  

Výsledky provedené analýzy jsou netriviální a relativně překvapivé. Za poněkud slabší 

pokládám jejich interpretaci, zejména v kontextu (heuristicky spíše slabšího) konceptu 

konfliktních linií. Spatřuji tak rozpor mezi mírou odvedené a precizní statistické práce s daty 

a relativně malý prostor věnovaný jejich interpretaci a propojení se zbytkem práce. Za prvé, 

jinak zajímavý závěr hovořící o celkově malé politické roli konfliktního štěpení církev-stát 

(v adaptaci na blízkovýchodní kontext asi náboženství-stát) a k tomu přidružený závěr o 

snižující se roli tohoto štěpení v tuniském případě (na rozdíl od Egypta) se mi nezdá vyplývat 

z autorem analyzovaných dat (zřejmě bychom museli disponovat daty pokrývajícími 

religiozitu jednotlivých regionů obou států). Podobně tento závěr ani nutně neplyne 

z kontextu, který sám autor čtenáři představil (správně ukazuje na polarizaci mezi sekularisty 

a konzervativním segmentem společnosti vrcholící rokem 2013, podobně posun an-Nahdy od 

islamismu k tzv. muslimské demokracii lze vidět jako snahu tuto polarizaci umenšit stejně 

jako přenechání vlády technokratům na konci tohoto roku, navíc vítěz voleb z roku 2014 

v podobě Nida Tounes se úspěšně profiloval anti-islamisticky). Za druhé, v případě Tuniska 

a Egypta dochází ke srovnávání nesrovnatelného: egyptských salafistů (rurální podpora) a 

tuniských post-islamistů (podpora z více rozvinutých regionů). Přitom sám autor v úvodních 

kapitolách své práce velmi dobře a citlivě rozlišuje mezi salafisty a politickým islámem 

vzešlým z Muslimského bratrstva (aby poté toto rozlišení ignoroval). Mám přitom také 

podezření, že srovnávání nesrovnatelného vyplývá i z oficiální egyptské definice urbánních a 

rurálních oblastí (město tuším nad 10 tisíc obyvatel). V případě Egypta se pak zdá, že 

islamisty podporuje více venkov (viz i konstatování autora, že většina Egypťanů žije stále ve 

venkovských regionech, str. 96), jakkoliv v případě Tuniska je tatáž podpora definovaná již 

jako městská. Za třetí, postrádám vytěžení komparace egyptského a tuniského případu. 

Závislou proměnnou je v obou případech volební úspěch islamistických stran, nezávislou 

proměnnou pak konfliktní linie město-venkov? Interpretace úspěchu tuniských islamistů a 

koncentrace jeho elektorátu do vyspělých urbánních oblastí v podání autora zní takto: „To je 

způsobeno výše zmiňovaným socio-geografickým a historickým vývojem v Tunisku, kdy 

islamisté původně působili jako opoziční hnutí revolučního charakteru a byli podporováni 

mladou generací. Ta v průběhu let migrovala do velkých měst za vzděláním i prací, později se 

v nich usadila“ (str. 119). Domnívám se, že zcela totožné tvrzení by bylo možno vznést i na 

adresu islamistů egyptských (Muslimského bratrstva).       

Dílčí postřehy a návrhy:  

Práce více zdůrazňuje a diskutuje možné štěpení islamistů versus sekularistů, zapomíná na 

možná ještě důležitější střet revolucionářů (stoupenců demokratizace) a stoupenců starého 

režimu. Přičemž mezi stoupenci starého režimu (či revoluce) mohou být jak sekularisté tak 

také islamisté.  

Navrhoval bych více vytěžit data týkající se volební účasti a jejich případný vztah s volebními 

výsledky islamistů. Šlo by položit hypotézu, že disciplinovaní voliči islamistů vítězí 

především v regionech, kde je celkově volební účast nízká, a tedy potenciální voliči 



konkurenčních stran k volbám vůbec nepřijdou. Minimálně pro některé archetypálně pro-

islamistické regiony Tuniska tato teze „sedí“. Sama volební účast by pak zřejmě mohla silněji 

souviset s modifikovaným konceptem konfliktních linií.    

Navrhoval bych též zkusit zapojit data týkající se remitencí. Teze by zněla, že regiony 

s vyšším vlivem hostujících dělníků pracujících v konzervativních monarchiích Zálivu budou 

vykazovat větší sympatie vůči salafistickým stranám.  

Stálo by za to propojit či konfrontovat „makro“ zjištění týkající se štěpení město-venkov a 

opřená o analýzu regionů s dostupnými publikacemi vycházejícími z terénního výzkumu a 

zabývajícími se postavením egyptských a tuniských islamistů na úrovni komunit.     

Zajímalo by mě, zda z provedené analýzy plyne, že se v Egyptě Muslimské bratrstvo (FJP) a 

salafisté (al-Núr) ucházeli o stejné voliče? Z interpretace jsem nabyl dojmu, že nikolivěk.  

Formulace: Islámská válka (str. 53) je zřejmě Islámský džihád, implikace islámského práva 

(str. 126 i na mnoha jiných místech) je zřejmě implementace, teokratické státní zřízení (hodí 

se pro šíitský Írán, nikoliv pro vizi prosazovanou laiky vedeným Muslimským bratrstvem) 

Koptové jsou často terčem sektářského násilí (str. 96) – trochu stereotypní, spíše se prolíná 

koexistence a příležitostné konflikty, často dané ne-náboženskými motivy (spor o majetek, 

cenu na trhu), velmi dobře o účasti běžných muslimů na náboženských rituálech Koptů 

referováno v knize Ve stínu islámu (Praha, Vyšehrad, 2016).  

 

Celkově práci hodnotím jako mimořádně zdařilou a navrhuji známku „výborně“.  

 

V Českém Krumlově, 1. září 2019 

Karel Černý  

 

     


