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Tematem posuzované práce jsou soudobé výklady islámské náboženské etky ve vztahu k životnímu
prostředí. Je třeba předeslat, že se jedná o nové a dosud nezpracované téma, a to jak v prostředí
muslimských autorů, tak i v západních akademických kruzích. Kolega Koláček se s tématem vypořádal
velmi zdařile. Předmět svého výzkumu si rozdělil na tři část. V první teoretcké část na problematku
nahlíží  v  historicko-sociologické  perspektvě.  Zde nezapře  své  flozofcké  vzdělání.  Ve druhé  část
nahlíží na problematku z perspektvy islamologa –zabývá se analýzou „posvátné textové tradice“, co
o této problematce texty  říkají  a  do jaké míry  je  toto téma v nich přítomné.  Onou „posvátnou
textovou tradicí“ má na mysli především text Koránu, kterému ve své práci věnuje značný prostor.
Zabývá  se  tak  mimo  jiné  relevantními  koncepty  jako  je  znamení,  Boží  suverenita,  svěřenectví,
zástupcovství a etkou jednání (ifsád a ihsán). Logicky navazuje třet část práce, která se zabývá tm,
jakým způsobem jsou v současném islámském myšlení využívány  tradiční islámské texty. Touto část
se  řádí  k  poměrně  modernímu  přístupu  Koránu,  který  v  razil  například  Fazlur  Rahma  či  Isutzu
Tosihiko. Ve třet část Koláček identfkuje některé hlavní soudobé diskurzy etky životního prostředí.
Tyto případové studie reprezentují různé pohledy muslimských intelektuálů na tuto problematku –je
zde zastoupen pohled učenců a právníků (Qaradáwí),  pohled sekulární,  insttucionální,  flozofcký.
Vedle toho je zde i pohled extremistcký, což dodává práci na větší plastcitě.

Formální  stránka diplomové práce je na dobré úrovni,  jak se také u zkušenějšího autora, kterým
kolega koláček je, sluší a patří. Zde nemám nic zásadního, mé připomínky coby vedoucího práce byly
v  průběhu  refektovány.  Zde  je  třeba  ocenit  dobrou  spolupráci  s  kolegou  Koláčkem,  který  sice
pracoval  samostatně, ale text  jsem dostával pravidelně k připomínkám. Téma jako takové kolega
Koláček, který je zároveň doktorandem,  samostatně prezentoval v rámci přednášek k modernímu
islámu. Po obsahové stránce je práce na výborné úrovni  – Koláček je  autor přemýšlivý,  který se
vyjadřuje úsporně a výstžně. Opírá se také o poměrně rozsáhlou literaturu a prameny. Zvláště je
třeba ocenit přínosnou třet kapitolu, která identfkuje různé diskurzy v současném islámu. 

Závěrem konstatuji,  že diplomová práce splňuje formální i  obsahové požadavky. Vzhledem k výše
uvedenému hodnotm celkově práci stupněm výborně a doporučuji ji k obhajobě.
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