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 Jakub Sklenařík si jako téma své práce zvolil relativně obtížné, rozsáhlé a značně různorodé 
ši’ítské vzdělávání. K výběru tématu ho vedla osobní zkušenost se studiem v Íránu, jmenovitě v úvodu 
své práce uvádí Qom, i znalosti obou zásadních jazyků, arabštiny i perštiny. Již v úvodu zmiňuje, že 
ve své práci se hodlá omezit pouze na islám ší’y dvanácti imámu, jež v jeho metodologickém přístupu 
představuje samotnou ší’u. Toto zjednodušení nelze pokládat za šťastné vzhledem k diplomantově 
avizovanému synchronnímu přístupu k vývoji islámského a ši’ítského vzdělávání a nutně chybějící 
konfrontaci diplomantovy teze i s jinými větvemi ší’itského islámu, jež v jiných stoletích hrály stejně 
významnou úlohu, jako dnes ší’a dvanácti imámů. 
 Autor se rozhodl „příjít na to, jak tento systém vznikl“ a „jak se může člověk stát nejvyšší 
autoritou“. Pro diplomanta pak představují náboženská učiliště místa, jež jsou prostředkem k dosažení 
této pozice. V úvodu rovněž avizoval, že se hodlá zaměřit na historický vývoj autority duchovních 
v ší’itské komunitě. Výsledná práce je však značně rozporuplná.  Diplomant se věnuje třem různým 
celkům, jejichž vzájemná souvislost se nijak neprokazuje a samotné otázce ší’ítského vzdělávání 
v jeho historickém kontextu a vztahu s autoritou se věnuje nahodile a okrajově.  Celá druhá, správně 
první, kapitola představuje kompilát starších děl Makdisiho a Bullieta o systému vzdělávání 
v sunnitském islámu bez jakékoliv relevance pro zbytek práce. Diplomant zde prokazuje, že se 
systémem sunnitského vzdělávání je seznámen velmi okrajově a rovněž i mimo kontext dílčích (např. 
fatwy, klasifikace věd, systém výuky) témat a současného výzkumu (např. K. Hirschler). Rovněž není 
podrobně seznámen se základní terminologií.  
 Ve třetí, správně druhé, kapitole se diplomant zaměřil na popis duchovenstva v ší’e dvanácti 
imámů. Spojuje historický vývoj, v němž uvádí několik nepřesností, s jednotlivými osobnostmi 
safíjovského období.  Obdobně i tato kapitola představuje kompilaci několika prací bez interpretace. 
Zaměřuje se na popis jistých představitelů duchovních autorit. Otázka, jak se mohly stát touto 
autoritou, však analyzována není. Závěrečná čtvrtá/třetí kapitola pak do značné míry pojednává, na 
základě kompilace Moussaviho práce, o duchovních v 19. století na území dnešního Íránu a na základě 
Sindawiho o ší’itských učilištích ve 20. Století. Obě dvě případové studie, z nichž lze reálně za 
takovou pokládat pouze Qom, nijak nereflektují předchozí diplomantův text. Rovněž jejich volba není 
vůbec zdůvodněná. Tvrzení, že byly vybrány kvůli „jejich aktuálnímu a historickému postavení“, není 
nijak podepřeno a ani ze samotného textu není zřejmé.  
 Celá práce pak působí dojmem, že jejím hlavním cílem bylo naplnit minimální počet znaků a 
stihnout určitý termín odevzdání.  Je metodologicky neujasněná, její název neodpovídá zpracovanému 
tématu a jednotlivé celky působí na první pohled jako slepence bez hlubšího vztahu k autorovu 
záměru. Zcela nevyjasněná je metoda, pokud za ní nechceme pokládat kompilaci, v některých 
případech založenou na jednom titulu. V úvodu diplomant neprovedl dostatečnou kritiku literatury, 
prameny, perské či arabské, prakticky nepoužil a nevysvětlil, z jakého úhlu chce k tématu přistupovat, 
ani jak ho zasadit do širšího kontextu. Pokud měl na mysli kontext ší’ítských autorit, tak o tom v práci 
není téměř pojednáno, pokud systém vzdělávání, tak i s tím se práce míjí.  
 Zcela nezvládnutá je technika práce. Diplomant špatně čísluje kapitoly (nadbytečně Úvod a 
Závěr), používá různé fonty, neuvádí paginaci stránek a poznámkový aparát není jednotný. Seznam 
literatury neobsahuje všechny tituly, jejich citační záznam není úplný ani jednotný. Další práce autor 
cituje v neúplných názvech v poznámkách, někdy s chybným autorem. V některých případech z těchto 
prací kompiluje i třeba půl kapitoly bez toho, aby je někdy citoval s kompletním bibliografickým 
záznamem. Rovněž neobstojí vysvětlení použití jednoduchých přepisů. Jakkákoliv seriozní práce 
zabývající se islámem vědecký přepis používá.  Autor rovněž má neujasněné použití základních 
pojmů. 



 Sklenaříkova práce tak představuje ve svém celku výrazně kontroverzní text. Je tu zřejmá 
tematická nesourodost textu s názvem práce, s naprosto nezvládnutou metodologií, metodou a 
technikou. Musím konstatovat, že s velkými obtížemi lze pokládat za raný koncept. Diplomová práce 
nesplňuje formální i obsahové požadavky standardně kladné na tento typ práce. Nedoporučuji ji 
k obhajobě a navrhuji klasifikovat jako neprospěl. 
V Praze 24. Ledna 2017 
 
 
PhDr. Josef Ženka, Ph.D.  


