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Jitka Červinková: Noví islámští kazatelé v Egyptě

Posudek vedoucího bakalářské práce

Letošní vlna revolucí v arabském světě, „arabské jaro“, naznačila, že existuje značný rozpor 

mezi oficiální politickou formou států, kterých se to týká, a neoficiálním, „běžným“ životem 

jejich obyvatel. Rychlost, s jakou se některé režimy zhroutily (Tunisko, Egypt), či urputnost, 

s jakou se střetly a stále střetávají strany konfliktu (Libye, Sýrie), ukazuje, že nejde pouze o 

nárazový výbuch nespokojenosti, o okamžité uvolnění sociálního napětí, ale že dochází ke 

strukturální proměně celé společnosti. Nelze však zjednodušeně říci, že jde o střet despocie 

s demokracií, tradice s moderností, světskosti a náboženskosti, liberalismu a konzervativismu. 

Je to proces složitý, který všechny tyto složky v sobě zahrnuje, ale zároveň jistým způsobem 

překonává. Vyvstává otázka, jaké jsou vlastní příčiny tohoto společenského pohybu a jaké 

jsou motivace jeho účastníků.

Předložená bakalářská práce názorně ukazuje jeden z aspektů, který v tomto procesu 

určitě sehrál důležitou roli, dokonce lze očekávat, že i v budoucnu bude do značné míry 

ovlivňovat dění v měnící se společnosti. Přestože se autorka soustředila zejména na Egypt, 

který zřejmě zná z arabského světa nejlépe, popis fenoménu nových islámských kazatelů se 

více či méně týká i dalších arabských zemí. Vzhledem k tomu, že zásadní roli zde hrají nová 

média, která svým působením vlastně neznají hranice, je vliv jednotlivých hlasatelů islámu 

patrný v celém arabském světě a jedinou limitující podmínkou je de facto znalost arabštiny (i 

když v omezené míře lze tento fenomén sledovat i v angličtině). Mluvíme-li o nových 

médiích a komunikačních kanálech, neznamená to automaticky řeč o „nových“ kazatelích; i 

tradiční učenci mohou k propagaci svých názorů těchto prostředků používat, jak autorka 

ukazuje na příkladu šajcha al-Qaradáwího, představitele klasické al-azharské učenosti. Jejich 

působení na posluchače je však limitováno jejich přístupem k internetu; mezi běžnou 

populací, chudinskými vrstvami a venkovany, kteří jsou potenciálně hlavními příjemci kázání 

těchto učenců, nejsou moderní formy komunikace dostatečně rozšířeny. Pro střední a vyšší 

vrstvy, u nichž se používání moderních komunikačních prostředků stalo standardem, jsou 

však atraktivnější také nové formy kázání, které používají právě noví islámští kazatelé 

(„televangelisté“), kteří většinou nemají formální vzdělání na některém z významných 

islámských učilišť, ale zato mají často intenzivní existenciální zkušenosti a stojí za nimi silný 

příběh. To v posluchačích vyvolává pocit sounáležitosti („je jedním z nás“), zároveň se tito 

kazatelé soustřeďují na řešení témat, která se týkají každodenního života a nepůsobí dojmem 
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odtažitých theologických spekulací. Ve fenoménu nových islámských kazatelů tak dochází ke 

zvláštnímu protnutí „západní“ formy (autorka zdůrazňuje západní styl oblékání kazatelů, 

jejich liberální postoj k ženám) a „islámského“ obsahu: jde vlastně o způsob prezentace 

islámu, který je pro určité vrstvy přijatelný a „in“, a tím i o jeho šíření a upevňování jeho 

vlivu ve společnosti („konverze“ hereček, které se začnou zahalovat apod.). V této souvislosti 

je zajímavý i růst počtu kazatelek-žen, který je signálem určité proměny smýšlení společnosti 

i nové koránské exegeze (povinnost kázat islám se týká všech).

Autorka popsala ve své práci na základě primárního studia (sledování příslušných 

pořadů, anketa mezi lidmi) a sekundární literatury, týkající se relevantních problémů v islámu, 

zajímavý fenomén, který hraje a určitě ještě bude hrát svou roli při změnách zejména 

v egyptské společnosti (viz politické aspirace ´Amr Chálida). Struktura práce je přehledná, 

argumentace vcelku vyvážená; poněkud vadí některé formální nedostatky – gramatické a 

stylistické chyby, nemotorné překlady: např. „literárně“ místo „doslovně“ (s. 6), 

„Kopenhágenu“ místo „Kodaně“ (s. 31) apod. 

Bodové hodnocení:

1. Struktura argumentace: 6

2. Formální úroveň: 4

3. Práce s prameny: 6

4. Vlastní přínos: 5

5. Obecný přesah práce: 6

Celkem: 27 bodů.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře.

V Praze dne 6.9.2011
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