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Student v předložené bakalářské práci popisuje dějiny, náboženské pozadí národů obývajících 
oblast Paňdžábu, historické vazby českých zemí s oblastí Indie a Pákistánu a konečně se 
částečně věnuje i indo-pákistánské komunitě v Praze. Autor se daleko více zaměřuje na dějiny 
než na samotný výzkum dané komunity, a proto je otázka, zda obsah práce odpovídá jejímu 
názvu. Pokud jde o samotný výzkum, chybí základní údaje: kolik respondentů se zúčastnilo 
rozhovoru, za jakých podmínek, na jaké otázky odpovídali, pokud to byly polo-
standardizované rozhovory, jak byly strukturované, atd. Část týkající se vztahů českého a 
indo-pákistánského regionu považuji za povedenou a možná i za nejlepší část práce. 
Ze dvou důvodů tato práce neměla vůbec být v předložené podobě podaná k obhajobě: 

- práci si určitě student po sobě nepřečetl před předložením. Práce překypuje 
gramatickými, pravopisnými chybami a překlepy, čehož si všimne i osoba 
nepoužívající češtinu jako mateřský jazyk. Formát práce je velmi user-unfriendly, 
většinou mezery nejsou tam, kde mají být, občas je práce na hranici čitelnosti a značné 
úsilí vyžaduje se k myšlence autora dobrat.  

- Student cituje zcela nepřípustným způsobem: neuvádí ani u konkrétních citací u zdroje 
čísla stránek, pouze odkaz na celou knihu, nepoužívá žádný standard, neuvádí místo a 
velmi často ani rok vydání, dokonce na str. 15 neuvádí ani autora publikace. Jeho 
seznam literatury a odkazy na literaturu v práci jsou proto zcela nepoužitelné. 

Když se teď zaměříme na obsah, je potřeba položit několik otázek: 
- co znamená věta, že se autor v orientalistické literatuře setkal s tezemi, které 

odpovídaly postkolonialistickému diskurzu a že proto na ně autor nebral ohled (str. 3). 
Z jakého důvodu a co bylo obsahem těchto tezi? 

- Autor píše na str.7, že se historie regionu datuje až od 3.-2. století před Kristem, 
nejedná se spíš o tisíciletí nebo student „skáče v čase“? 

- Na str. 8 je věta: „Obět tyto dynastie přijaly buddhismus a v oblasti ho prosazovaly 
(podobně jako předtím indořekové).“? 

- Indové a označení dalších národů student píše střídavě s velkým a malým počátečním 
písmenem. 

- Obecně, student nepoužívá odpovídající pády v českém jazyce, proto je jeho práce 
často nečitelná – viz. zase str. 8 věta: Období od prvních arabských dobyvatelů až po 
počátek „Díllského sultanát“. 

- Na str. 9 „afgánský šlechtit Aláuddín“ – jedná se o nějaký titul nebo to měl být 
šlechtic? 

- Na str. 12 v pozn. pod. č. 34, zase kniha bez místa vydání a komentář, že už se to 
jednou stalo, ale co se už jednou stalo, z textu nevyplývá?  

- Na str. 12 věta: „Autor nevylučuje determinanty jiné, z nichž nejvíce se hlásí o slovo 
politická situace či ekonomický stav společnosti, považuje je však za konstitutivní.“ 
Konstitutivní v tomto kontextu znamená stěžejní, a pak není jasné, proč by je autor  
nebral jako stejně důležité jako ostatní determinanty. 

- Anglicky psané knihy autor cituje dle českého pravopisu. Názvy knih v angličtině je 
potřeba uvádět s velkými počátečními písmeny. 

- Kdo napsal knihu A History of Christianity in India ze str. 15? 



- Místo ačkoliv na str. 15 je ačkolic. 
- Kapitola o dějinách je tak rozsáhlá, že se mělo uvažovat o změně názvu a tématu 

práce. 
- Na str. 23 místo Luboš Kropáček je Luboš Kropáče,; Arab, Turek, Afgánec  na str. 28 

malým písmenem… 
- Na str. 31 student tvrdí, že Kába je místo, kde žili Adam a Eva, dle kterého ale 

náboženství? 
- Naopak, v termínu Česká republika autor píše republika velkým počátečním 

písmenem střídavě s malým. /Bílou horu a Habsburky píše malým počátečným 
písmem. Totéž u Bosňáků. Na str. 39 dokonce ani na začátku věty nepíše velké 
písmeno. Místo oblíbené píše blíbené atd.  

- Jak to, ze si Hadži Brikcius ze str. 39 neuvědomoval důsledky rasové teorie pro 
arabský svět a nevěděl, „jako tehdy ostatně téměř nikdo, o vyhlazovacích táborech“? 
Zní to jako ospravedlňování nacistické ideologie. 

- Místo nechtěla poskytnout, „nechtěla poskytnou“. 
- Poz. p. č. 127 je prázdná. 
- Na str. 43 zase věta s malým písmenem na začátku. 
- Místo „používala Margaret Thatcherová“ na str. 44 „používala Margaret Thacherové“. 
- Co znamená věta: „Vědecký, orientalistický výzkum je vždy ipso facto nepolitický, a 

vždy může být jen zkreslený.“ a pak hned poté: „Skutečně objektivních studií o islámu 
je u nás mnoho, a odborníků na toto náboženství též.“? 

- Na str. 45 věta: „Jejich cílem je popis fakt, nikoliv rozumnění.“ 
- Na str. 46 zase věta s malým písmenem na začátku. 
- Autor Satanských veršů je Salman Rushdie, nikoliv Sulman.  
- Proč autor na str. 48 píše British-Asian malými počátečnými písmeny a proč tento 

název označuje za rasistický? 
- Celá kapitola o právním postavení cizinců v ČR je zbytečné rozsáhlá až irelevantní. 
- Češi a Žižkov neustále malým písmenem. 
- Kapitola Uzavřenost či uzavřenost má matoucí název. 
- Konečně, co znamená věta: „Nepracující ženy byly ostatně ještě nedávno v Evropě 

běžnou skutečností, a nikdo, až na feministická hnutí, se nad tím nepozastavoval.“ 
Znamená to, že jenom feministky chtěly pracovat nebo že žena, která musí pracovat, 
je nutně feministka, a jak to, že se jen feministky pozastavovaly nad tím, že ženy 
nemohly pracovat, případně že do dneška pracují za horších podmínek než muži. 
Z rovnosti profitovali a profitují i muži, anebo snad nám student chtěl říci něco jiného? 

Z výše uvedených důvodů práci nemůžu doporučit k obhajobě, nicméně nechávám prostor pro 
změnu názoru dle průběhu obhajoby. Určitě bych však trvala na opravě chyb a na správném 
způsobu citace. 

 
V Praze, 3.10. 2007 
Selma Muhič Dizdarevič 

 


