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Autorka práce si vybrala velmi zajímavé a v poslední době čím dál aktuálnější téma. Nejen v Egyptě ale i dalších 
islámských  zemích  totiž  dochází  k  narušování  tradičních  hranic  oddělujících  etablované  duchovní  od 
populárních náboženských představitelů a aktivistů. K tomuto posunu zásadním způsobem přispěla nová média 
měnící styl i způsob islámského diskurzu.

Bakalářská  práce  sestává ze  čtyř  kapitol.  První  se  věnuje  obecné  tematice  náboženské  autority  v  islámu a 
postavení  kazatele  v  jeho  dějinách.  Druhá  kapitola  se  zabývá  dvěma  významnými  postavami  moderního 
islámského kazatelství: šejchem aš-Ša‘ráwím a šejchem al-Qaradáwím. Třetí, ústřední kapitola je pak věnována 
jejich mladším následovníkům, v prvé řadě Amru Chálidovi. Čtvrtá, poslední kapitola pojednává o relativně 
nedávném fenoménu: o ženách kazatelkách.

Cílem práce, který si autorka vytkla, bylo „zasadit nového islámského kazatele do kontextu“. Podle mého názoru 
se jí tento cíl podařilo naplnit pouze částečně. Autorka se většinou spoléhá na vysvětlení založené na vzhledu a 
stylu oblékání těchto kazatelů. Ovšem jak o hlubších důvodech tohoto fenoménu, tak o jeho dopadech se toho v 
textu moc nedozvíme. Pro jeho lepší pochopení by bylo zapotřebí alespoň krátce pohovořit o historickém a 
sociálním kontextu, v jakém se tito noví kazatelé začali objevovat. Proč kupříkladu Amr Chálid odstartoval svou 
kariéru  v  90.  letech  v  loveckém  klubu  (Nádí  as-sajd)?  Proč  mu  v  roce  2002  bylo  ze  strany  egyptských 
bezpečnostních složek naznačeno, aby raději opustil zemi? Proč si jeho kázání velmi rychle všimli kupříkladu 
saúdští investoři a začali jeho pořady využívat pro reklamní účely? Zmínku by si zasloužil i „průkopník“ tohoto 
odvětví  v  Egyptě,  Umar Abd al-Káfí.  Autorka se spokojila s  prohlášením, že egyptské islámské kazatelství 
prodělalo za posledních dvacet let obrovskou proměnu stejně jako tradiční náboženská autorita. Odpověď na 
otázku proč se tak stalo by byla jistě velmi zajímavá.

Postrádal jsem také ucelenější rozbor postojů nových kazatelů k zásadním tématům (demokracie, náboženský 
extremismus atp.)  a  jejich vymezení,  či  naopak začlenění  do politického islámu. Zmínku by si  zasloužila i 
analýza vztahu nových kazatelů s  režimem a v neposlední  řadě i  tradičními  duchovními.  Kromě tradičního 
duchovního  establishmentu  a  nových  kazatelů,  kteří  bývají  často  označováni  za  představitele  tzv. 
„klimatizovaného“ islámu či islámu pro bohaté, existují navíc ještě velmi vlivní „lidoví“ kazatelé využívající 
tradiční i nová média (např. Muhammad Husajn Ja‘qúb či Muhammad Hassán a mnozí další), kteří jsou schopni 
mnohem více než noví kazatelé oslovovat nižší vrstvy. Z tohoto důvodu je proto otázkou, jestli – jak věří autorka 
– vliv nových kazatelů v dalších letech poroste, nebo již dosáhli maxima, neboť mají šanci oslovit pouze určitou 
specifickou, socio-ekonomickou skupinu. Jaká je jejich šance ovlivnit širší vrstvy egyptské společnosti, které 
například nemají přístup k novým médiím, zůstává otevřenou otázkou.

Hodnocení práce

1) Struktura argumentace – 4 body
Výklad je srozumitelný a práce má logickou kompozici. K naplnění cíle práce došlo ovšem pouze částečně (viz 
výše).

2) Formální úroveň – 6 bodů
Autorka se v textu dopustila pouze zanedbatelného množství jazykových prohřešků, jinak je ovšem jazyk na 
slušné  úrovni,  byť  do  něj  občas  proniká  vliv  anglických  textů,  z  nichž  byly  některé  pasáže  převzaty.  Pár 
nedostatků se objevuje i v přepisu z arabštiny (da‘wa, ne dá‘wa – mimochodem, toto slovo, stejně jako další 



arabské termíny, je vhodnější skloňovat; šejch Ša‘ráwí, ne Š‘aráwí; šarí‘a, ne Šári‘a, apod.). Co se týče práce s 
literaturou a odkazy na ni, užívá autorka jednotný styl, ke kterému nemám zásadnější připomínky.

3) Práce s prameny – 6 bodů
Výběr  literatury  je  přiměřený,  velkým kladem práce  je  autorčina  znalost  arabštiny  a  schopnost  pracovat  s 
arabskými zdroji. Jen bych ještě zmínil, že není až tak zcela pravdou, že v češtině k tomuto tématu neexistuje 
žádná literatura. Tímto tématem se v několika článcích a zejména své disertační práci  (obhájena na Ústavu 
Blízkého východu a Afriky v roce 2010), která je tematicky velmi podobná této práci, zabývala Iveta Kouřilová-
Smržová.  K užitku autorce bývala mohla být i  práce Lindsay Wise,‘Words from the Heart’: New Forms of  
Islamic Preaching in Egypt.

4) Vlastní přínos – 4 body
Autorka se  spíše  soustředí  na  popis  problému než jeho  analýzu,  chybí  hlubší  vhled do problematiky a  její 
detailnější osvětlení.

5) Obecný přesah práce – 6 bodů
Práce je bezpochyby zpracována kvalitně a svým vyzněním je zajímavá i pro toho, kdo se danou problematikou 
nezabývá.

Práci s výsledným počtem 26 bodů, což odpovídá hodnocení „velmi dobře“, tedy doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 8.9. 2011 Ondřej Beránek


