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Vyjádření k doktorandskému studiu 
mgr. Miroslava Melčáka 

Mgr. Miroslav Melčák podává na závěr svého doktorandského studia 
disertační práci po názvem "Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti (1805-
1953)". Tato práce a zkoušky složené v průběhu studia jsou výsledkem solidní práce 
doktoranda a svědectvím o jeho schopnostech složitou látku svého oboru úspěšně 
zvládnout a nesnadné thema disertace na potřebné úrovni zpracovat. Jako školitel 
jsem jeho studium sledoval a s postupem jeho práce na tematu disertační práce a 
jejími výstupy jsem byl průbžně informován. 

Své doktorandské studium zahájil mgr. Melčák ve školním roce 2001-02 jako 
student interní formy studia ajako takový složil během března 2003 zkoušky z cizího 
jazyka (místo původní francouzštiny vykonal zkoušku z jazyka anglického) a z 
filosofie. Jeho žádosti o změnu formy studia z interní na kombinovanou bylo 
vyhověno počínaje 1. říjnem 2004. V následujících letech 2006 a 2008 složil postupně 
- po dvou odkladech a po menší úpravě studijního plánu - stanovené oborové atestace 
z dějin a kultury islámských zemí spolu s předložením písemných prací stanovených. 
studijním plánem. Je třeba připomenout, že mgr. Melčák rovněž ve shodě se studijním 
plánem působil také několik semestrů jako lektor v ústavu humanitních studií -
katedře blízkovýchodních studií Západočeské university v Plzni a splnil tak 
požadavek pedagogické praxe. Závěrečnou státní doktorskou zkoušku složil 26. 11 . 
2008. 

V uplynulém roce 2008 mgr. Melčák rovněž publikoval odbornou stať pod 
názvem "Vznik náboženské nadace (waqf) ajejí význam pro ranou muslimskou 
spoelčnost" v brněnském religionistickém periodiku Religio. V současné době 
připravil pro tisk v témže časopisu další výstup práce na thematu své disertace s 
názvem "Reforma waqfu v Egyptě". 

Zvolené thema disertační práce "vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti 
(1809-1953) přes jeho obtížnost zpracoval mgr. Melčák způsobem, který, domnívám 
se, svrchovaně splňuje nároky na monografii dané úrovně. Obtížnost spočívala v 
dostupnosti základních informačních zdrojů, a to nejen odborné literatury, nýbrž 
především pramenů dostupných prakticky jen v zemi jejich původu, tj . Egyptě. Jinou 
obtížností, kterou bylo třeba překonat, byl jazyk pramenů (v arabštině) - právních 
předpisů, parlamentních debat, problémy terminologie, obsah určitých pojmů 
srozumitelný jejich domácím uživatelů, méně však vnějšímu pozorovateli. I samotné 
utřídění materiálu podle zvolené koncepce práce vyžadovalo značné úsilí. Ke sběru 
materiálu a rozšiřování jazykových zkušeností využil plně svůj pobyt v EAR v 
průběhu let 2003 a 2004 (když předtím pobýval v EAR na studijním pobytu v letech 
1996-07 a 1998-99). 

Hodnocení výsledků jeho práce na zvoleném thematu provedou oponentni ve 
svých posudcích. iJ!J/ 
V Praze dne 10. dubna 2009. Prof dJ!(Rť'~:':lý,CSC. 
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