
Lubomír Vacek: 

Moderní islám - setkávání se Západem 

(posudek od vedoucího bakalářské práce) 

Téma, které si L. Vacek zvolil pro svou bakalářskou práci, bylo a stále je hojně 

zpracováváno. Nelze tedy od autora očekávat, jak sám připouští, výraznější 

originalitu. Pochválit lze nicméně promyšlené rozvržení práce na několik dílčích 

okruhů "setkávání": dějiny islámského pronikání do Evropy, právni otázky principů 

ve vztazích mezi muslimy a jinověrci, postoje islámu k násilí, rozdílnosti morálky a 

způsobu života, úvahy o inkompatibilitě a vzájemném hodnocení, závěrečná úvaha. 

Práce se opírá o relevantní literaturu v češtině, v menší míře také v angličtině. Je 

zřejmé, že autor načerpal vcelku rozsáhlé znalosti o islámu, uvědomuje si jeho vnitřní 

nejednotu a reálný význam jeho některých skladebných prvků pro současnot. V tomto 

směru oceňuji jeho aktualizační domýšlení některých zmiňovaných skutečností. 

Úvahy o tak živém, citlivém a namnoze rozporném tématu by si samozřejmě 

zasloužily širší a hlubší rozbory a diskusi, než jaké může poskytnout omezený prostor 

bakalářské práce a případně její obhajoby. Už jen koncepce S. Huntingtona, 

zmiňovaná v úvodu a závěru práce, by neměla být uváděna v budoucím čase a se 

slovy jako "nevyhnutelný konflikt", ale chápána spíše jako varovná hypotéza, jejíž 

realizaci eticky moudří lidé mohou zabránit. V tomto směru by bylo možné při 

případném dalším rozpracovávání tématu rozbor některých stránek prohloubit (např. 

demokracie v islámu a koncepce šúrá, pohled na rozdílné pohledy muslimů na pojetí 

lidských práv, na šarí'atské trestní právo apod.). Diskusi by si zasloužil také termín 

"islamizace" uváděný v záhlaví kapitolo prvním, druhém a třetím setkání. 

Omezím se zde jen na krátkou zmínku o některých poklescích. Autor přepisuje 

arabské pojmy vesměs správně; k tomu jen drobná výtka: určitý čle:n al- zpravidla 

píšeme před jménem, k němuž patří, bez mezery, jde tu o spojovník, nikoli o 

pomlčku. Nejčastějším pokleskem jsou na několika místech nepřesné formulace, např. 

sultán znamená prostě vládce - bez přídavků "všech věřících" (s. 12); v pasáži o 

kolonialismu chybí zmínka o arabských mandátních územích po I. světové válce a 

britské koloniální impérium je uvedeno velmi velmi redukovaně (s. 15); muslim se 

může oženit se ženou ze skupiny ahl al-Kitáb, zákaz takového sňatku se vztahuje 

pouze na muslimky, ženy (s. 23); nevhodná je formulace "pouť do Ka'by", lépe - do 



Mekky (s. 31). Celkově práci hodnotím kladně. Autor prokazuje znalost islámu a 

řady stránek jeho vztahů k Západu, zaujetí tématem, přemýšlivost a schopnost 

samostatné práce nad značně složitou tematikou. Práci doporučuji k obhajobě . 
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