Oponentský posudek
na doktorskou disertační práci Mgr. Jany Břeské
"Muslimové v současném Španělsku a španělský oficiální islám"

Jana Břeská si pro svou doktorskou disertační práci zvolila vysoce aktuální téma, zaměřené
na analýzu muslimské menšiny ve Španělsku. Tato rozsáhlá disertační práce je svým tematickým
zaměřením jedinečná, zejména v komplexnosti analýzy, a celkově navazuje na předchozí
islamologický výzkum muslimských menšin na "Západě" , zahájený pracemi Kropáčkovými a
rozpracovaný v zajímavých rigorózních pracích (Jan Šnaidauf, Simona Hlaváčová). Španělsko má
specifiku v historické zkušenosti spjaté s islámem a je zároveň významnou destinací přistěhovalců ,
zvláště z Maroka. Španělsko má ovšem i zkušenost s islamistickým terorismem v souvislosti
s útoky na madridská nádraží 11. března 2004. Autorka měla k úspěšnému zvládnutí obtížné
problematiky dostatečné předpoklady, dané její odbornou erudicí, jazykovými předpoklady a
terénní zkušenosti ze studijních pobytů ve Španělsku a Francii. Vzhledem k celkovému pojetí
práce i vzhledem k tomu, že tato problematika nebyla doposud v české produkci zpracována, lze
konstatovat, že volba tématu disertační práce byla správná. Doktorská disertace splnila vytčený cíl
a zařadila se do kontextu širšího výzkumu soudobého islámu.
V úvodu své práce autorka stanovila cíl a metody zpracování tématu, zdůvodnila členění
práce do jednotlivých kapitol a provedla důkladný kritický rozbor použitých pramenů a literatury.
Z hlediska metody použila především věcný přístup místy kombinovaný s chronologickým
začleněním. Heuristická základna doktorské disertační práce je velmi rozsáhlá, dostatečná a
reprezentativní. Autorka se opírala o širokou pramennou základnu, zahrnující mezinárodní a
španělské právní dokumenty, jakož i další dokumenty k otázce lidských práva boji proti rasismu a
xenofobii. Pokud jde o literaturu, bibliografie obsahuje řadu monografií, článkú a studií zejména
španělské a francouzské provenience, jakož i velké množství internetových zdrojů. Do budoucna
by snad bylo užitečné zjistit, zda je tato problematika reflektována též v Maroku, jež je kolébkou
největšího množství muslimských imigrantů do Španělska.
Úvod je správně koncipován a standardně zpracován. Struktura práce se vyznačuje jasnou
koncepcí zvoleného tématu, odrážející se v členění jednotlivých kapitol a v celkové vyváženosti a
proporčnosti jednotlivých částí práce. Autorka se drží hlavní linie výkladu. Technická stránka
pracování diplomní práce je na vysoké úrovni.
K obsahové stránce nemám zásadních
na kapitoly a subkapitoly.

věcných připomínek.

Práce se

dělí

do dvou velkých

částí , dělených

První část disertace je věnována "Islámu ve Španělsku". První kapitola je historickostrukturálním úvodem do problematiky a sleduje islám ve španělských dějinách a ve španělském
historickém povědomí. Zde chybí zmínka o roli Španělska při potlačení rífského povstání. Ve
druhé kapitole se autorka věnuje právnímu pojetí Španělska jako destinace imigrace muslimú. Zde
je zajímavá subkapitola o pojetí Španělska v islámských geopolitických kategoriích (oblast islámu,
oblast války) - s. 37-40. Tato část by si vzhledem k argumentaci islamistických ideologů (Ajman
az-Zawáhirí) zasloužila více pozornosti a hlubšího islamologického rozboru. Postrádám zde odkaz
na českou práci o tomto tématu (Miloš Mendel: Džihád). Rovněž teroristické útoky marockých
islamistů na nádraží v Madridu z ll. března 2004 by si vyžádaly větší pozornost a zdá se, že se
autorka tomuto citlivému tématu snaží vyhnout. V chronologickém přehledu moderní muslimské
přítomnosti ve Španělsku (třetí kapitola) rovněž postrádám podrobnější rozbor neblaze proslulé
úlohy marockých jednotek ve španělské občanské válce 1936-39. Čtvrtá kapitola analyzuje

muslimskou komunitu ve Španělsku z hlediska demografické skladby, ekonomické a sociální
integrace a účasti v politickém životě.
Druhá část doktorské disertační práce je věnována problematice "španělského oficiálního
islámu" . V první kapitole nalezneme strukturu islámské asociační sítě a analýzu právního uznání
islámu ze strany španělského státu. Samostatná kapitola je poté zaměřena na rozbor Dohody o
spolupráci státu s Islámskou komisí Španělska (1992). Další kapitoly analyzují jednotlivé aspekty
života muslimské komtmity (islámská náboženská výuka, mešity a modlitebny, publikační
činnost) . Velmi zajímavá je šestá kapitola, jež se věnuje specifickým jevům , jako asociační
mysticismus, andaluský nacionalismus, wahhábovská inspirace.
závěru autorka shrnula klíčové poznatky své doktorské disertační práce. Disertace je
anglickým a španělským resumé. Součástí práce jsou velmi užitečné přílohy, jež obsahují
tabulky mapující aktuální stav muslimské komunity jakož i texty klíčových dokumentů . Rovněž
v textu je řada tabulek a grafů, jež prohlubují plastičnost výkladu.

V

doplněna

Závěrem

lze konstatovat, že Mgr. Jana Břeská ve své doktorské disertační práci prokázala
schopnost samostatné vědecké práce, zvládla techniku, metody i metodologii práce na zvolené
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 islámu v Evropě. Autorka ovládá
vědecké metody, má hluboké teoretické znalosti, přináší nové poznatky a splňuje tak náležitosti
pro udělení vědecké hodnosti. Z těchto důvodů doporučuji doktorskou disertační pr' _i Mgr. Jany
Břeské k obhajobě před oborovou komisí.
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