
Oponentský posudek na bakalářskou práci Lubomíra Vacka 
"Moderní islám - setkávání se Západem" 

L. Vacek si zvolil pro svou bakalářskou práci téma, které je - vzhledem k známým 
skutečnostem mezinárodního politického vývoje - svrchovaně aktuální, a proto je v současné 
době předmětem nesčetných úvah od seriózních religionistických, historiografických, 
sociologických a politologických prací až po populární novinové články, politické pamflety a 
senzacechtivé reportáže v médiích. Tato žhavá aktuálnost tématu a množství jeho 
nejrůznějších reflexí může být lákavým a cenným materiálem pro studentskou práci, na druhé 
straně však může představovat pro autora takové práce určitou past. 

Předložená studie L. Vacka je nepochybně dobře, svěže napsaná, je přehledně členěná a 
přináší - zejména pro laiky - spoustu zajímavých informací a nadto autorovy vlastní úvahy. 
Má velmi široký záběr - od stručného přehledu dějinného vývoje vztahů islámského světa a 
Západu přes reflexi témat, která jsou nejvíce frekventovaná ve vzájemných polemikách a 
cenného poukazu na symetrii vzájemných hetero- a auto-stereotypů po autorovo zamyšlení 
nad možnými scénáři dalšího vývoje. 
Lze říci, že autor napsal čtivou a zajímavou populární práci, která by se v žánru populárně
naučné literatury jistě mohla s úspěchem ucházet o knižní vydání a nesporně by tento žánr 
obohatila a byla užitečná pro široký okruh čtenářů. 

Vyvstává ovšem otázka, nakolik tato spíše žurnalisticky pojatá studie splňuje nároky 
bakalářské práce. V zásadních bodech jistě ano: autor prokazuje dostatečnou znalost pojmů 
a reálií islámu jako náboženského a kulturního fenoménu v jeho dějinných proměnách a 
předkládá nejen přehled poměrně široké škály názorů na islám, nýbrž prokazuje i schopnost 
vlastního uvažování. 

Za nejproblematičtější považuji ovšem metodologickou stránku práce. Autor čerpá z řady 
zdrojů - nejen ze seriózních vědeckých publikací, nýbrž i z populárních novinových článků. 
Tuto skutečnost sám reflektuje a pokouší se obhájit. Jistě lze uznat, že - zabývá-li se 
aktuálními vztahy Západu k islámu - je i mediální obraz islámu (včetně populárních článků 
v denním tisku) nejen legitimním, nýbrž i neopomenutelně důležitým předmětem 

badatelského zájmu a jeho kritická reflexe může dokumentovat jak "obraz islámu" ve vědomí 
širší veřejnosti, tak i motivy a mechanismy, které tento obraz utvářejí. Kdyby celá práce - a 
nebo její jednoznačně definovaná kapitola - byla zřetelně koncipována jako sociologická 
studie, analyzující populární "image" islámu, nebylo by možné proti tomu nic namítat -
naopak! 
Ovšem v práci L. Vacka - a to jak v textu práce, tak i v bibliografii - se často natolik 
protínají prameny vědeckého a populárního charakteru, že vyvstává pochybnost, zda je autor 
schopen je dostatečně od sebe odlišit - a tato konfúznost do značné míry oslabuje 
věrohodnost této jinak v mnoha ohledech zdařilé studie. Při obhajobě by tedy bylo třeba se 
zaměřit na autorovu schopnost kritické práce s prameny. 

Vzhledem k výše řečenému navrhuji hodnotit práci L. Vacka stupněm velmi dobře. 

V Praze, 5.6. 2007 
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Prof. PhDr. Tomáš 111ík, ThD. 


