
Posudek školitele 
na doktorskou disertační práci Mgr. Ondřeje Beránka 

"Saúdská Arábie mezi tradicemi a moderností -
domácí politika, salafíjská ideologie a zahraniční vztahy" 

Mgr. Ondřej Beránek, narozen 27. února 1980, je absolventem Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech 1999-2004 vystudoval obory arabistika-dějiny a 
kultura islámských zemí. 

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek byl přijat od 1. října 2004 na prezenční 
doktorské studium oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky v rámci studijního programu 
Historické vědy. Vypracoval individuální studijní plán, v němž byly stanoveny termíny a 
formy atestací. Mgr. O. Beránek byl výborným doktorandem, jenž řádně a včas plnil své 
studijní povinnosti. V souladu s individuálním plánem postupně složil atestace z anglického 
jazyka (23. června 2005), filozofie (13. ledna 2005), dějin mezinárodních vztahů (15. června 
2006) a dějin Blízkého východu (28. června 2006). Dne 14. září 2006 složil státní doktorskou 
zkoušku, při níž předložil teze a podstatnou část doktorské disertační práce, jakož i seznam 
své publikační činnosti. 

V rámci doktorského studia Mgr. O. Beránek absolvoval v letech 2005-2007 studijní 
pobyt ve Spojených státech na Harvardské univerzitě. Navázal na své zkušenosti z pobytu 
v Saúdské Arábie a dalších arabských zemí (Egypt, Mauritánie). Jeho publikační činnost je 
přiměřená, zahrnuje články v uznávaných českých vědeckých a odborných časopisech 

(Archív orientální, Nový Orient, Mezinárodní politika). 

Mgr. Ondřej Beránek si pro svou doktorskou disertační práci, nazvanou "" Saúdská 
Arábie mezi tradicemi a moderností - domácí politika, salafijská ideologie a zahraniční 
vztahy", zvolil vysoce aktuální téma, zaměřené na klíčovou problematiku vnitropolitického i 
zahraničněpolitického vývoje saúdského státu a rozporů uvnitř saúdské společnosti. 

Vzhledem k současné zvýšené pozornosti k výzkumu soudobého Blízkého východu jakož i 
kořenú islamistického radikalismu a extremismu se tato disertační práce řadí do širšího 
kontextu historického výzkumu oblasti. Autor vybudoval bohatou heuristickou základnu, k 
jejímuž studiu mohl využít svých rozsáhlých jazykových znalostí. 

Závěrem lze konstatovat, že Mgr. Ondřej Beránek ve své doktorské disertační práci 
prokázal schopnost samostatné vědecké práce, zvládl techniku, metody i metodologii práce na 
zadané problematice. Tematika, která je předmětem doktorské disertační práce nebyla 
doposud v české historiografii zpracována. Předložená práce obsahuje nové vědecké 

poznatky, jichž je možno využít pro další rozvoj vědy při zkoumání soudobé problematiky 
Blízkého východu. Autor ovládá vědecké metody, má hluboké teoretické znalosti, přináší 
nové poznatky a splňuje tak náležitosti pro udělení vědecké hodnosti. Z těch~/duvodů 
doporučuji doktorskou disertační práci Mgr. Ondřeje Beránka k obhajobě před oborovou 
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V Praze, dne 22. března 2007 Doc. PhDr. E<ii?ard Gombár, CSc. 
školit!I 


