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Student  Yaroslav  Sazonchik  podal  bakalářskou  práci  s  názvem

„Náboženská situace v Kazachstánu“. Práce je rozdělena na tři kapitoly,

které  jsou  ještě  dále  členěny,  úvod a  závěr.  Součástí  práce  je  čestné

prohlášení o samostatném vypracování za použití uvedené literatury, jejíž

seznam je připojen na konci práce. Rozsah práce je 49 stran.  

Práce byla inspirována rozhovory a dotazy, které jsme měli během

přednášek na náboženskou situaci v Kazachstánu. Seriozní odpověď však

vyžadovala podrobnější uchopení. 

Práce nás tak v první kapitole nazvané „Historické aspekty vývoje

náboženství v Kazachstánu“ seznamuje s náboženskými dějinami území

dnešního  Kazachstánu.  V  druhé  kapitole  nazvané  „Analýza  současné

náboženské  situace  v  Kazachstánu“  se  seznamujeme  se  současnou

náboženskou  situací.  Třetí  kapitola,  nazvaná  „Problémy  náboženského

extremismu  v  kazachstánské  společnosti“  pojednává  o  aktuálních

otázkách mnoha muslimských i nemuslimských zemí.

Téma  práce  je  velice  zajímavé,  protože  máme  možnost  se

seznámit  se  společností,  která  byla  desetiletí  během  komunistického

režimu atheizována a po jeho pádu se začal probouzet náboženský život a

tradičně muslimská země se postupně vrátila ke své víře. Ovšem sovětská

moc způsobila i to, že se na území dostalo významné procento lidí, kteří

muslimy nejsou. V práci tak sledujeme snahu současného Kazachstánu

respektovat  jak  náboženství,  tak  sekulární  charakter  a  také

mnohonárodnostní  a  mnohonáboženskou  strukturu  země.  Velkým

nebezpečím  se  ukázala  radikalizace  mladých  lidí  a  export  radikálního

islámu, proti čemuž Kazachstán hledá lék. 

Nejprve  je  třeba  pochválit  strukturu  práce.  Každému  tématu  je

věnován  odpovídající  rozsah,  výstavba  práce  je  tak  ve  vztahu  ke
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zvolenému  tématu  logickou.  Autor  ukazuje,  že  dokáže  dobře  číst  a

zpracovávat prameny.

  Hlavní výtka bude směřovat k formální – jazykové – stránce práce.

Je zde hodně chyb a práci by prospěla jazyková revize. 

Práce  svým  rozsahem  i  zpracováním  literatury  vyhovuje

požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Po obhájení  navrhuji  tuto

práci ohodnotit známkou výborně.

15. 6. 2018 doc. Pavel Milko, PhD.

zvolenému  tématu  logickou.  Autor  ukazuje,  že  dokáže  dobře  číst  a

zpracovávat prameny.

  Hlavní výtka bude směřovat k formální – jazykové – stránce práce.

Je zde hodně chyb a práci by prospěla jazyková revize. 

Práce  svým  rozsahem  i  zpracováním  literatury  vyhovuje

požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Po obhájení  navrhuji  tuto

práci ohodnotit známkou výborně.

15. 6. 2018 doc. Pavel Milko, PhD.


