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POSUDEK OPONENTA DISERTAČNÍ PRÁCE

TÉMA PRÁCE:
Předmětem disertační

práce je teoretická analýza

z hlediska politické kultury. Zvláštní pozornost byla

současného

věnována

islámského náboženství
transformaci islámského

náboženství v kontextu modernizace, sekularizace a deteritorizace a vymezení radikálního
islamismu v intencích islámského náboženství. V centru
vývojových

proměn

autorčina

zájmu stojí jak rozbor

islámského náboženství, tak vliv politiky Spojených

států

ve vztahu

k arabským zemím v uplynulých dvaceti letech a podíl strategických rozhodnutí této velmoci
na radikalizaci islamistu a růstu nebezpečí terorismu. V této souvislosti považuji za nezbytné
ocenit již samu volbu tématu, které je v nesmírně aktuální,

řeší

nosnou problematiku

islámského náboženství, akulturace a politické kultury. Takto koncipované téma je
z kulturologického hlediska dosud nezpracované. Práci je možné považovat za cenný
příspěvek

k diskuzím na téma "Východ versus Západ" a problematice

"střetu

civilizací a

kultur" v náboženském a politickém kontextu.

KONCEPCE PRÁCE:

Práci

tvoří tři relativně

samostatné

části,

ve kterých autorka z různých

úhlů

pohledu

analyzuje sociální, ideové, náboženské a politické souvislosti spjaté s vývojovými proměnami
islámského náboženství. V intencích

současné

kulturologie se neomezuje pouze na popis

islámského náboženství z perspektivy religionistiky a politologie, ale pokouší se provést
interdisciplinární a holistickou analýzu vývoje islámu jako specifického jevu "sui genesis".

Ve své práci usiluje o

kulturně

relativistický

přístup,

různé

podle kterého je

oblasti

islámského náboženství a s ním spjatých politických jevů a procesů, nezbytné interpretovat v
širším sociokulturním kontextu.
V první

části

práce autorka vymezuje

bude dané téma analyzovat. Pozornost zde

síť pojmů

a kategorií, jejichž

věnuje pojmům,

které "ve svých významech nesou

informaci o myšlenkovém dualismu - my a oni", zejména
"Islám - Západ" a "Západ věnována

Blízký/Střední

zvýšená pozornost,

patří

prostřednictvím

klíčovým

Východ" . Mezi další

kategoriím celé práce,

klíčové

kategorie, kterým je

islamismus, neofundamentalismus, re-islamizace a post-

islamizace.
části

Ve druhé
nejdříve čtenáře

seznamuje s fenoménem "politické kultury" jako nástrojem a gnozeologickou

perspektivou, která
Upozorňuje

práce, nazvané "transformace islámského náboženství", autorka

umožňuje

analyzovat minulost a

současnost

islámského náboženství.

zde na rizika jednostranného a redukcionistického

klasifikací možných

přístupů

studia

vztahů

kultury a politické

přístupu

a inspirována

skutečnosti

(M. Skovajsa

2006), prezentuje typologie politické kultury. Teprve poté provádí velmi fundovaný
historický exkurz

věnovaný dějinám

sekularizace a deteritorializace

islámu,

kořenům

fundamentalismu a vlivu modernizace,

na islámské náboženství a kulturu. Na

vymezení jednoho z klíčových témat své práce -

závěr

provádí

radikálního islamismu v intencích

islámského náboženství, s důrazem na osobnost útočníka a fenoménu terorismu.
třetí

Ve

části

práce autorka obrátila svojí pozornost k politice, kterou

uplatňovaly

Spojené státy v uplynulých dvaceti letech ve vztahu k arabským zemím a islámu.
Chronologicky zde mapuje fatální politické a vojenské kroky
Regana k Bushovi ml.). Opírá se
odborníků

přitom

pěti

amerických

prezidentů

o relevantní odbornou literaturu a

komentáře

na danou problematiku (R. Clarke 2005, A. N. Chomský 2007, G. Kepel

aj.). Autorka zde

správně

konstatuje, že

proměny

(od

2006

islamismu a jeho radikalizace do podoby

neofundamentalismu a terorismu je úzce spjatá s prosazováním amerických ekonomických,
vojenských a politických
kontextu.
autorčino

Závěr

této

zájmů

části

na

Středním východě

práce a logické

vyústění

a nerespektováním lokálního kulturního
zkoumané problematiky

krátké zhodnocení islamismu v Evropě.

Práce má vyváženou a logicky koncipovanou strukturu, která
pracovat a
rozšířit

představuje

rozšířit

umožňuje

na tématu dále

je do podoby knižní publikace. V této souvislosti se nabízí

zkoumané téma o problematiku a

přístupy,

doporučení

které nastolil Edward Said (1935-2003)

v knize Orientalismus: Západní koncepce Orientu (1978,

česky

2008),

konkrétně

o jeho

koncepci orientalismu jako diskurzu moci, který zrcadlí politickou a ekonomickou hegemonii

Západu. Za

podnětnou

lze

označit

také práci "Metaphor and War: The Methaphor System

Used to Justify War in the Gulf(1991), jejíž autoři G. Lakoff a M. Johnson provádějí analýzu
toho, jak americká vláda a média

prostřednictvím

manipulace s pojmy a metaforami

legitimovaly oprávněnost první války Spojených států proti Iraku.
OTÁZKY K OBHAJOBĚ:

Jakým

způsobem

hodlá autorka na tématu dále pracovat. Cítí jako

užitečné rozšířit

stávající

práci do podoby knižní publikace, jakým způsobem bude postupovat?

Jakou autorka vidí budoucnost arabské kultury, která je na jedné

straně převrstvována

stále

více narůstající islamizací, na straně druhé západní modernizací a globalizací.?

Jaká politická a vojenská

opatření

přispět

ze strany Západu mohou podle názoru autorky

ke

snížení hrozby terorismu ze strany radikálního islamismu a militantního neofundamentalismu.

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Obecně

je možné konstatovat, že práce po stránce formální i obsahové

splňuje

požadavky

kladené na disertační práci. Autorka přesvědčivě formulovala cíle své práce a zvolila vhodnou
metodiku zpracování. Odborný
interdisciplinárního

přístupu,

přínos

tak ve

aktuálního tématu. Hodnotu a

práce je možné
volbě

autentičnost

vidět

jak v důsledné snaze o

uplatnění

a zpracování kulturo logicky nosného a velice
práce zvyšuje

autorčin

hluboký a

očividně

velice

osobní zájem o zkoumanou problematiku a její schopnost formulovat vlastní postoje a závěry.
PhDr. Liana Exner Bala prokázala v předložené
správně

disertační

práci

značné

teoretické zázemí,

pracovala s odbornou literaturou i poznámkovým aparátem. Práce má logickou

strukturu a je nasycena širokým spektrem relevantních dat a informací. Je napsaná
stylově čistým

Doporučuji

čtivým,

a srozumitelným jazykem.

k

obhajobě.
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