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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Politicko-geografická analýza postavení islamistických stran v Egyptě a Tunisku  

Autor práce: Antonín Jelínek   

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Zvolené téma práce Antonína Jelínka je typicky politicko-geografické, aktuální a ve společenské i 

akademické diskuzi velmi relevantní. Cíle práce jsou formulovány srozumitelně a jsou přiměřené 

úrovni diplomové práce. Mají jednak čistě politicko-geografickou povahu, tj. výzkum regionální 

podmíněnosti volebních výsledků islamistických stran, jednak díky testování teoretického konceptu 

konfliktních linií a teoretického a historického vymezení islamismu a dalších ideologií přechází do 

příbuzných společensko-vědních oborů. Výzkumné otázky jsou možná ambiciózní, ale vzhledem 

k zacílení práce jsou logické, relevantní, dobře argumentované a jsou podložené načtenou 

literaturou. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretický rámec se opírá o teorii konfliktních linií, kterou autor řádně vysvětluje a provazuje 

s kontextem zkoumané problematicky. Druhá teoretická linie práce je založená na správném chápání 

pojmu islamismus, který autor velmi pečlivě a podrobně historicky analyzuje a klasifikuje dle 

ideologických východisek. Byť to nebylo hlavním cílem práce, považuji tuto pasáž za velmi zdařilou, 

potvrzující obrovskou sečtělost a nadhled autora v dané problematice. To ostatně platí i o dalších 

částech celého textu, který se opírá o téměř 100 citovaných odborných publikací povětšinou 

zásadních zahraničních i českých autorů, nemluvě o další dvacítce různých mediálních či statistických 

zdrojů. Samotný výběr literatury je diskutován v samostatné kapitole. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika práce je řádně vysvětlena ve třetí kapitole. Autor zde věnuje pozornost výběru 

zkoumaných zemí, diskutuje v analýze použitá data i výběr samotných výzkumných metod. 

Analytická část práce je založena jak na kvalitativních, i na kvantitativních metodách, které byly  

předem pečlivě konzultovány s ohledem na povahu a množství získaných dat. Jejich sběr a 

zpracování nebyly vzhledem k současnému stavu dvou zkoumaných zemí jednoduchá záležitost a do 

jisté míry ovlivnily i postup komparace. Limitů zvolené metodiky i výsledků analýzy si ale byl autor 

vědom a v práci je řádně diskutuje. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výzkumná část práce je v podstatě složena ze čtyř kapitol – historicko-politického, sociálně-

geografického vývoje, prostorové analýzy a následné syntézy získaných poznatků. První dvě části 

jsou analýzami kontextů, na jejichž základě je pak provedena interpretace analýzy dat. Výzkum je 
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proveden detailně a precizně, struktura je přehledná a logická, jednotlivé části na sebe pěkně 

navazují, respektive do sebe zapadají jak puzzle. Pozitivum je, že autor v žádné části nesklouzává 

k pouhé deskripci, ale snaží se neustále hledat příčinnosti popisovaných jevů. V interpretacích 

nevidím žádnou obsahovou chybu, autor se pevně opírá o načtenou znalost zkoumaného prostředí.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Za závěr lze považovat již devátou kapitolu, kde autor interpretuje z analýz získané informace, 

navzájem je propojuje a odpovídá na výzkumné otázky. Tímto v podstatě uzavírá kruh diplomové 

práce a dává jí sevřenost a logiku. Nicméně za touto kapitolou je ještě závěr, který by mohl být 

nazván „resumé“, a kde se vrací k limitům provedeného výzkumu. Upřímně bych zde čekal ještě 

jakousi věštbu, přeci jen by se autor jako odborník mohl odvážit k nějaké predikci vývoje 

zkoumaných zemí. Alespoň mám tak prostor na otázku do diskuze.   

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je po formální stránce na výborné úrovni. Text je v analytické části doprovázen velkým 

množstvím grafických příloh vlastní provenience. Zvláště bych vyzdvihl stylistickou úroveň, která je 

velmi vyspělá a jako školitel musím konstatovat, že diplomka se mi od prvních odevzdaných kapitol 

četla lehce. Autor má bohatou slovní zásobu a také odbornou terminologii používá prakticky bez 

chyby. Po gramatické stránce je text taktéž v pořádku. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Diplomant Antonín Jelínek přistupoval ke zpracování magisterské práce v pozitivním slova smyslu 

svérázně, ale rozhodně svědomitě a iniciativně, pracovní postupy navrhoval samostatně a 

promyšleně. Konzultace pro mě vždy byly oživením pracovního dne. Myslím, že se postupně 

propracoval ve skvělého znalce tematiky islamismu a regionu severní Afriky. Na závěr se nebojím 

napsat, že je zde obhajována diplomová práce mimořádné kvality, kterou navrhuji zařadit do 

některé ze soutěží o nejlepší diplomové práce, a také se přimlouvám o možnost jejího vydání jako 

monografie. 
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Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jak by diplomant na základě získaných znalostí předpověděl další politický vývoj v Egyptě a Tunisku a 

obecně vývoj islamismu a islamistických hnutí v severní Africe? Bude dále pokračovat štěpení 

společnosti? 

 

Datum: 4. 9. 2019  

Autor posudku: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.  

 

Podpis: 


