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Zápis 

z obhajoby disertační práce Mgr. Víta Šislera 

„Internet, nová média a islám. Vytváření islámských norem a  konstrukce 

muslimské identity v digitálním věku“ 

konané dne 25.3.2011 

přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise p. doc. R. Vlasák zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta 

mgr. Víta Šislera. Připomněl, že mgr. Šisler přišel na ÚISK jako absolvent právnické fakulty, 

v současné době dokončuje studia arabistiky na Ústavu blízkého východu a Afriky FF UK a 

absolvoval několik významných zahraničních studijních pobytů. Zdůraznil  jeho zapojení do 

mnoha úspěšných projektů a do výuky odborných předmětů na ÚISK v oborech  INSK a SNM. 

Uvedl, že jde o obhajobu mimořádné práce mimořádného doktorského studenta. 

Školitel PhDr. Richard Papík představil doktoranda V. Šislera a doplnil své průvodní 

hodnocení doktoranda. Ocenil  průběžnou  práci mgr. Šislera v doktorském studiu, která byla pro 

něho odborným i osobním obohacením, zejména v oblasti předávání znalostí a poznání 

v mimoevropské kultuře, multimediality a nových forem sdílení znalostí obecně. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací: Hlavním cílem práce byla analýza 

vlivu  současných  informačních  a komunikačních technologií a nových médií na vytváření 

islámských norem a na konstrukci muslimské identity v muslimských komunitách  v arabském 

světě a v  zemích Západní Evropy. Vysvětlil pojem „islamic knowledge“ a jeho význam v pro 

islámskou komunitu žijící mimo arabský svět, např. v Evropě. Vysvětlil problematiku složitého 

budování  islámské identity, jejíž součástí je hledání cesty, jak být správným muslimem a 

zároveň dobrým občanem zemí, ve kterých žijí, roli imámů a mešit, které nejsou oproti očekávání 
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považovány všemi muslimy za skutečnou morální autoritu.  Překvapivě , za morální autoritu jsou  

považovány  některé internetové stránky, např. fatwa-online.net. V. Šisler prezentoval  

modelovou klíčovou otázku a její různá  řešení  na několika různých serverech , která  se 

pohybují od  isolacionistických názorů po integrační. Internetové technologie tak  způsobují tzv. 

privatizaci a individualizaci islámu. Velké množství normativních materiálů je předáváno orálně 

a proto mají počítačové hry, videozáznamy kázání  a videoklipy na internetu  velký význam,  jsou 

používány jako nositel ideologii a morálního obsahu, ať již ortodoxního nebo liberálního. 

Součástí práce byl terénní výzkum, osobní rozhovory a setkání s tvůrci nepsaných médií. Práce se 

týká zejména sunnitského islám. 

Oponent Doc. Mgr. Atilla Kovacs, Ph.D. přednesl svůj posudek, ve kterém vysoce ocenil 

strukturu práce a její vědecké závěry. Jediná připomínka se týkala názvu práce, která nepřesně 

vyjadřuje celé téma, to je však vysvětleno v podnázvu. Další výtka se týkala drobných formálních 

detailů. Oponent konstatoval dizertační práci jako vynikající, obsahující fundovanou a 

vyčerpávající analýzu problematiky, podepřenou studiem zahraniční literatury i vlastním 

terénním průzkumem, a po marginálních formálních úpravách ji  doporučil k publikování.  

Posudek Doc. RNDr. Jiřího Součka, Dr.Sc. v jeho nepřítomnosti přečetl dr. Martin 

Souček. Posudek druhého oponenta zdůraznil, že cíl práce byl splněn a že výsledky mohou 

výrazně přispět ke studiu současné muslimské populace v Evropě.  Ocenil významné původní 

vědecké výsledky práce a označil ji  vzhledem k jejímu rozsahu, šíři zpracovávané problematiky, 

důkladnosti terénních studií, hloubce a překvapivosti závěrů  za vynikající, výjimečnou a výrazně 

nadprůměrnou. Autorovi  rovněž  doporučil co nejširší publikaci výsledků v zahraničních 

odborných médiích, případně ve formě odborné monografie. Připomínky oponentů se týkaly 

pouze formálních drobností, ke kterým se kandidát vyjádřil. 

Mgr. Vít Šisler se vyjádřil k posudkům a vysvětlil, proč volil příslušné formální úpravy, 

např. důvodem, proč nejsou počítačové hry a webové stránce uvedeny v použité literatuře, je 

skutečnost, že byly primárním pramenem, který rozebírá detailně ve své práci. 
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Diskuse: 

Doc.Vlasák se zeptal na význam dalších  evropských jazyků, např. u překladu arabských 

textů do němčiny nebo francoužštiny. V. Šisler zdůraznil význam nepsaných zdrojů, videoklipů a 

počítačových her oproti písemné komunikaci. V. Šisler také dále doplnil důvody, proč v jeho 

práci nejsou prezentovány turecké a pákistánské autority:  přímý průzkum nebyl v Turecku a 

v Pákistánu proveden, dalším důvodem je také specifičnosti turecké a pákistánské komunity a 

jejího výkladu islámu.  

Dr. Papík se dotázal na problematiku cenzury internetu v islámských státech. V. Šisler 

nastínil různé přístupy, které se pohybují mezi hranicemi: žádná cenzura (např. v Egyptě, Spojené 

arabské emiráty) a maximální cenzura, odpor, vysoký filtrační systém  (Saudská Arábie).  Islám 

neexistuje jako jeden blok, ale jako široká paleta názorů a interpretaci, které mezi sebou stále 

soupeří. Internet sám o sobě nepřispívá k demokratizace, přispívá k mobilizaci a organizaci 

různých podnětů a protestů, které ve svém důsledku,mohou ale nemusejí být nutně demokratické. 

Internet má ve v arabském světě.velký potenciál pro změny, ale není neutrální. 

Doc. Ivánek se dotázal, zda podle názoru V. Šislera současné události v arabském světě 

potvrzují některé závěry práce. V. Šisler odpověděl, že jsme svědky probuzené  nespokojenosti 

zejména mladé  arabské populace, ale ta by se projevila i bez internetu a facebooku: „ revoluce 

byly před Facebookem a budou i po Facebooku“.  

vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit Vítovi Šislerovi titul doktor (Ph.D.) 

Zapsala PhDr. Lenka Hvězdová, 25.3.2011 

Podpis předsedy komise 


