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Předložená bakalářská práce „Íránská náboženská a konzervativní sféra na internetu“ má 46
tiskových stran včetně příloh a je členěná do 4 kapitol. Použitá literatura zahrnuje rozsáhlý soubor
titulů vztahujících se k danému tématu včetně zahraničních pramenů. Z formálního hlediska práce
splňuje kritéria kladená na bakalářskou práci a je způsobilá k ústní obhajobě.
Autorka si za cíl práce vytkla zmapovat využití internetu jako nástroje prezentace
konzervativních složek, politických skupin a náboženských skupin v současném Íránu. Jedná se o
vysoce aktuální téma, které rezonuje se současným mezinárodním výzkumem informačních a
komunikačních technologií na Blízkém východě a jejich protichůdných tendencí, zahrnujících
potenciál jak pro demokratizaci společnosti tak posílení existujících autoritativních uspořádání.
Předložená bakalářská práce je metodologicky založena zejména na interpretaci a shrnutí
sekundárních zdrojů, převážně knižních publikací a odborných článků v anglickém jazyce. Tuto
interpretaci autorka doplnila obsahovou analýzou primárních zdrojů, elektronických dokumentů v
perštině, zejména internetových stránek institucí, skupin a jednotlivců. Práce dále obsahuje
případovou studii, dokumentující vnitřní rozpory a probíhající debatu nad písněmi Šáhína Nadžafího.
Základním přínosem práce je velmi dobře zpracovaný vhled do způsobu, jakým státní
instituce, političtí představitelé režimu a šíitští duchovní využívají internet jako platformu pro oficiální
zveřejňování informací a nástroj šíření ideologie islámské republiky. Zároveň práce mapuje prostor,
který internet poskytuje k vyjadřování soukromých postojů k aktuálním politickým, společenským a
náboženským tématům mezi konzervativně laděnými vrstvami íránské společnosti. Ve svém souhrnu
tak předložená bakalářská práce dokumentuje vnitřní konflikty a různorodost názorů v rámci režimu,
které se týkají jak konkrétních společenskopolitických témat, tak obecného směřování země.
K nejlépe zpracovaným částem práce patří kapitoly věnované blogům a internetové
sebeprezentaci konzervativních žen a již zmíněná případová studie, v níž autorka prokázala
schopnost analytické práce s primárními zdroji. Z přehledu použité literatury je dále zjevné, že
autorka provedla velmi pečlivou rešerši dostupných zdrojů. Nedostatky práce jsou spíše formálního
rázu, kdy se v několika případech autorka dopustila chyb v transliteraci perštiny.
Po formální stránce je bakalářská práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní
obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“.
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