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název práce: Politické probuzení islámu (Blízký východ, nerovnoměrná modernizace a vzestup 
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přítomní: Doc. Dr. Jiří Buriánek, CSc. (předseda); Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.; Prof. PhDr. 
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Předseda komise doc. Jiří Buriánek zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta 
Mgr. Karla Černého. 

Předseda komise doc. Jiří Buriánek přečet vyjádřeni školitele prof. T. Halíka ThD., v němž 
byl doktorand představen a komise byla seznámena s uchazečem a s jeho disertační práci. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména cíle své práce, 
kterými jsou jednak analýza příčin kumulace sociálního a politického napětí v regionu a dále 
analýza příčin vzestupu politického islámu v regionu Blízkého východu. Představil existující 
teoretické koncepce, jimiž je vzestup politického islámu vysvětlován v aktuálním bádání. 
Těmito koncepcemi jsou koncept příliš pomalá modernizace, pojetí příliš rychlá modernizace 
a teorie nerovnoměrná modernizace, přičemž autor ve své práci vychází z posledně 
zmíněného přístupu. Kandidát rovněž představil metody, které v disertační práci aplikoval, 
jedná se interdisciplinární práci, ve které autor kombinuje statistickou analýzu empirických 
dat, kterou používá hlavně k deskripci a analýze sociálních makroprocesů a teoretickou 
analýzu, kde ukazuje, jak se procesy na makro-úrovni promítají na mikro-úroveň. 

Poté oponenti prof. Pavel Barša a doc. Miloš Mendel přednesli závěry svých posudků, kdy 
oba doporučili práci o obhajobě a po jistých úpravách i k publikaci. 

Pavel Barša se vyjádří!, že teze o tom, že nejdůležitější makropříčinou nárůstu politického 
islámu je nerovnoměrná modermizace, byla podle prof. Barši kandidátem představena a byla 
v práci dobře doložena. Prof. Barša upozornil, že v celé práci se vyskytuje napětí mezi tím, co 
P. Barša nazývá „banalizací" či „de-orientalizací" popisovaných procesů, tj. vysvětlování
existujících procesů univerzálními teoriemi modernizace, ne jedná straně, a naopak na druhé
straně analyzování a vysvětlování uvedených procesů jako výjimečných a jedinečných jevů.
Prof. Barša rovněž upozornil, že potvrdit „banalizační tezi" je možno dvěma způsoby, a to



buď modifikací modernizační teorie, kdy se opustí teze o sekularizaci jako o organické části 
modernizačního , že třicet let vidí jako součást širšího procesu, který zahrnuje i další kulturní 
okruhy. Dále pak prof. Barša vyvracel tezi K. Černého, že sociální konflikty rané evropské 
modernizace se vyznačovali dominancí soupeřících sekulárních ideologií. Naopak podle 
oponenta až dodnes existují na Západě polické strany a hnutí, které jsou ideologizovanou 
podobou křesťanství. 

Miloš Mendel ocenil dobrou orientaci kandidáta v existující literatuře a schopnost oddělit 
relevantní od nepodstatného. Rovněž pozitivně ohodnotil interdisciplinaritu daného tématu. 
Stejně jako předchozí oponent kritizoval místy žurnalistický styl práce, a rovněž kritizoval, že 
kandidát v seznamu literatury nerozlišuje mezi prameny a literaturou. Další výtkou bylo, že 
Karel Černý používá určité termíny, které, byť jsou běžné v sociologickém a politologickém 
diskurzu, nicméně podle oponenta by bylo lepší dané termíny přesněji definovat a prokázat. 
Miloše Mendela pak dále zajímalo, co přesně kandidát míní pojmem politická imaginace. 

Kandidát Karel Černý odpověděl na posudky oponentů a vyjádřil se ke vzneseným 
připomínkám. Co se týče pojmového vymezení některých termínů, na které upozornil Miloš 
Mendel, tak Karel Černý uvedl, že si je vědom, že pojmové vymezení politického islámu, 
islamismus, islámského fundamentalismu mohlo být z jeho strany přesnější a nemusel se 
omezit jen na představení existujících pojetí, nicméně k postupu, který aplikoval ve své práci, 
jej vedlo to, že při konkrétních analýzách se různí autoři zabývají víceméně obdobnými 
hnutími a skupinami. Politickou imaginaci kandidát chápe jako soustavu pojmů a představ, 
skrze které si aktéři interpretují politickou a sociální realitu, ve které se pohybují, a vysvětlují 
skrze tuto imaginaci konflikty, v nichž se nacházejí. 

K rozporu, na který upozornil Pavel Barša, tj. napětí mezi „de-orientalizací" popisovaných 
procesů na jedné straně a naopak na druhé straně analyzování a vysvětlování uvedených 
procesů jako výjimečných a jedinečných jevů, kandidát sdělil, že si je tohoto rozporu vědom, 
nicméně se mu jej nepodařilo v práci uspokojivě vyřešit, byť se o to snažil. Příčinu toho vidí 
v tom, že pro vysvětlení různých konkrétní případy jsou různé míře vhodné oba přístupy. 

Oponenti se vyjádřili k vystoupení kandidáta, kdy Miloš Mendel pozitivně zhodnotil 
vystoupení kandidáta Karla Černého. Znovu ocenil podstatnost tématu disertace jednak pro 
český mezioborový diskurs a jednak pro studium sekularizace a pro analýzu vazeb mezi 
sekularizací a modernizací. Pavel Barša rovněž ocenil vystoupení kandidáta a ještě doplnil, že 
rozpor, který se objevuje v doktorské práci je vlastně vyjádřením obecného rozporu mezi 
zkoumáním jedinečného a jeho detailním poznáním a vysvětlením a mezi potřebou obecné 
teorie, která bude nabízet obecně platná tvrzení o jedinečných fenoménech. Podle Pavla Barši 
se ovšem jedná o produktivní napětí. 



V následné diskusi pak vystoupili doc. Miloš Mendel, prof. Věra Majerová, doc. Buriánek, 
doc. Šubrt. 

Miloš Mendel navázal na prof. Baršu a zdůraznil potřebu dialogu mezi různými obory, které 
se věnují jednak otázkám politického islámu a dále otázkám modernizace a sekularizace. 

Věra Majerová práce pozitivně ocenila, nicméně kritizovala příliš široký záběr práce, kdy by 
bylo podle ní lepší vybrat si užší téma, které by však bylo možné zpracovat více do hloubky. 
Dále pak nadnesla problém, zda je vůbec možné mluvit o jednom islámu bez další 
podrobnější specifikace vzhledem k různým regionům. 

Jiří Šubrt se kandidáta zeptal, co si myslí o Eisenstadtově pojetí a multiple modernities zda 
tato koncepce podle něj nepředstavuje možnost, jak vyřešit zmiňované napětí mezi 
univerzální modernizační teorií a specifiky analyzované oblasti. 

Na tento dotaz reagoval kandidát Karel Černý s tím, že s Eisenstadtově pojetím pracoval a 
Eisenstadtova teorie tvořila jeden ze zdrojů, ze kterých v práci vycházel pro své pojetí 
nerovnoměrné modernizace. 

Jiří Buriánek v závěru zhodnotil relevantnost vznesených připomínek a zdůraznil, aby 
kandidát při doporučené publikaci věnovat pozornost terminologii a stylistickým úpravám. 
Rovněž ocenil interdisciplinaritu práce a skutečnost, že kandidát v reakcích na posudky i 
v následné debatě prokázal schopnost vyrovnat se s námitkami a reflektovat připomínky. 

znalost tématu své práce a schopnost zaujmout argumentačně zdůvodněné stanovisko 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsala 8.9.2011 Podpis předsedy 

Zuzana Kubišová 


