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Diplomová práce

Posudek vedoucího práce

Téma mučednictví v islámu se v západní akademické literatuře hojně pojednává zejména 
proto, že v aktuální a nejčastější podobě sebevražedných útoků, mířících proti západním 
zájmům, je fenoménem nejen politicky a ekonomicky závažným, ale z hlediska západní 
mentality i obtížně uchopitelným a pochopitelným. Zároveň se ukazuje, že neplatí jednoduchá 
rovnice Západ kontra islám, chápaná zejména z hlediska geopolitických a s nimi souvisejících 
ekonomických zájmů a velmi často halená z obou stran do jednoduchých ideologických hesel 
typu demokracie kontra totalita, svoboda kontra (náboženský) fundamentalismus nebo 
křižácké tažení kontra svatá válka (džihád). Ve hře je mnoho velmi složitých a často 
„neviditelných“ faktorů, jak můžeme vidět při sledování neustávající série sebevražedných 
útoků proti šíitům v Iráku, talibanců proti představitelům politické a vojenské moci 
v Afghánistánu nebo Pákistánu, nebo v současné době spíše latentního nebezpečí takových 
útoků proti Izraeli ze strany palestinských hnutí. Samostatnou kapitolou je pak tvorba 
různých, často bizarních koalic v bojích různých frakcí uvnitř islámského a arabského světa
v souvislosti s tzv. „arabským jarem“, zejména pak se současnou situací v Sýrii. Autorka této 
práce, vědoma si složitosti dané problematiky, se rozhodla omezit na aplikaci některých 
teoretických (theologických) východisek týkajících se mučednictví, resp. istišhádu, 
v ideologii a politické praxi jednoho z lokálních islamistických hnutí, Hamásu. Jak sama říká 
v prvních dvou úvodních kapitolách (Introduction, Defining Methodological Framewok), chce 
se vyhnout údajné jednostrannosti některých pojednání typických pro západní akademický 
diskurs, jako jsou islámská studia orientovaná textově a dogmaticky, bezpečnostní či 
politologická studia, což v jejím pojetí znamená „kombinaci islámských studií a sociologie“ 
(s. 15). Svou práci tedy rozdělila na část teoreticko-theologickou (The Islamic Concept of 
Jihad, Introduction of the Notion of Istishhad), na niž pak navazuje část historicko-
sociologická (The Case of Palestine, Hamas and Martyrdom Operations), v níž je obecnější 
vsuvka reflektující kontroverze ohledně sebevražedných operací, ale s výsledným zaměřením 
na Hamás. V závěru pak autorka shrnuje svoje zjištění, že istišhád nelze chápat jen z hlediska 
tradičních učení a dogmat, ale v daném historickém kontextu palestinské skutečnosti pod 
vládou Hamásu nabývá společensko-politické dynamiky, která je vyjádřením komplexního 
chápání situace členů tohoto společenství vzhledem k vlastní historické a náboženské tradici
(Palestina a islám), současné politické situaci (konflikt s Izraelem) a možným (či chtěným) 
výhledům do budoucna (osvobození Izraelem spravovaných území včetně samotného Státu 
Izrael, vybudování sociálně spravedlivé společnosti na základě islámských hodnot).

1)   Struktura argumentace.

Práce má velmi přehlednou a logickou strukturu, argumentace se opírá o metodologická 
východiska, jak je autorka úvodem vytyčila. Přestože redukce typů akademických postojů na 
čtyři je poněkud zjednodušující, vzhledem k cíli práce je akceptovatelná. Vlastní cíl, resp. cíle 
práce, jak je autorka nastiňuje v Úvodu, jsou vpravdě ambiciózní a typu práce poněkud 
neadekvátní, ale na položené otázky lze v zásadě najít uspokojivou odpověď.

7 bodů

2)   Formální úroveň.



2

Práce je pečlivě zpracovaná, jazykově a stylisticky velmi dobrá, po formální stránce celkově 
odpovídá nárokům na tento typ práce kladeným.

8 bodů

3)   Práce s prameny.

Rozsah a tematické zaměření použité sekundární literatury jsou dostatečné, několik odkazů 
k pramenům (Korán, Muhammad, al-Ghazzálí, ibn Tajmíja) řeší autorka citacemi či 
parafrázemi ze sekundární literatury.

7 bodů

4)   Vlastní přínos.

Práce je pokusem o specifický syntetický pohled na problém sebevražedných útoků v učení a 
praxi Hamásu; v tomto smyslu to není pouhá kompilace na Západě dostupných zdrojů, 
nicméně by tématu slušel hlubší ponor a širší reflexe, zahrnující i v úvodu poněkud 
ostrakizované bezpečnostní a politické aspekty (z hlediska relevantních zájmů Západu a 
Izraele). Předloženou práci lze takto chápat jako solidní východisko pro další studium této 
problematiky.

7 bodů

5)   Obecný přesah práce.

Práce je nejen svou aktuálností bezpochyby zajímavá pro širší akademickou obec, které nabízí 
vedle zajímavých informací i svébytný úhel pohledu, který se snaží rozšířit vějíř možných 
interpretací stávající situace na Blízkém východě, z nichž je poté možné odvozovat i možnosti 
dalšího vývoje.

7 bodů

Celkem: 36 bodů

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výborně.
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