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Kolega Sklenařík se ve své diplomové práci zabývá tématem ší’itského vzdělávání. Pro 

zpracování tématu má nejlepší předpoklady – ovládá arabský i perský jazyk, několikrát prošel 

studijními pobyty v íránském Qomu, což je dnes vedle iráckého Nadžafu nejvýznačnější 

centrum ší’itské vzdělanosti. Problematice ší’itského islámu se navíc věnoval ve své bakalářské 

práci s názvem„Dža’far as-Sádiq, zakladatel ší’itské jurisprudence“. 

Bývá zvykem, že vedoucí práce v posudku nejdříve stručně zhodnotí průběžnou práci 

diplomanta. Kromě náčrtu první kapitoly jsem bohužel další průběh práce nemohl sledovat, 

protože ji se mnou kolega Sklenařík dále nekonzultoval. Práci jsem četl prvně až v podobě, ve 

které byla odevzdána k obhajobě. Obávám se, že tato podoba je dítětem horečné snahy 

diplomovou práci do nejdříve dokončit, více než plodem soustavného studia a seriózního 

bádání. S politováním tak musím konstatovat, že práce trpí řadou závažných formálních i 

obsahových nedostatků. Řada formálních chyb by se přitom dala snadno napravit pečlivou 

editací textu. Pokud jde o obsahovou stránku, zde text trpí větší nevyvážeností, nekonzistencí 

a absencí zejména arabských pramenů či literatury. 

Zaměřím se nejprve na formální stránku. Například v obsahu diplomové práce je uvedeno 

stránkování jednotlivých kapitol, nicméně text samotný paginován není. Tučně psaný nadpis 

„Tradiční forma základního“ je evidentně neúplný, diplomant má zřejmě na mysli „vzdělání“. 

Nadpisy a podnadpisy by mohly být zvoleny lépe, někdy není příliš jasné, k čemu se vztahují 

(viz zejména 2.1.2 Tradiční forma základního vzdělání v Íránu x 2.2 Vyšší vzdělávání x 2.2.1 

Instituce). Mimochodem, pokud jde o druhou kapitolu a nadpisy„tradiční forma základního 

vzdělávání obecně“ a „tradiční formě základního vzdělávání v Íránu“, není jasné, co se rozumí 

pod dosti neurčitým pojmem „tradiční“. Vhodné by bylo stručně nastínit třeba základní rozdíl 

mezi sunnitským a ší’itským vzděláváním, ovšem se solidní referencí na odbornou literaturu. 

Dalším nepěkným prohřeškem je to, že diplomant používá více fontů písma a formátování -- 

úprava práce musí být vždy jednotná. Nejednotné je i užití přepisů pro „ajn“ a  „hamzu“. Práce 

sice není lingvistická a nečiní rozdíl mezi „ajnem“ a „hamzou“, což je podle mého názoru zcela 

v pořádku, nicméně v textu samotném diplomant tuto zásadu porušuje (např. mu’íd, ‘árif, šíité 

atd.). Nekonzistentní je rovněž používání dvojí formy datace, např. „ve 12. století n. l.“ x „ve 

13. století“. Diplomant neužívá ani jednotné terminologie, viz např. al-Šajch al-Tá’ifa x Šajch 

al-Tá’ifa, Čalderán x Čálderán. Správný arabský termín pro fatwu je fatwá, nikoliv fatwa.  

Další výtka se týká seznamu použité literatury. Ten by měl být rozdělen na literaturu primární 

a sekundární, případně prameny a literaturu. Tak tomu však není. Seznam je navíc neúplný -- 

diplomant v textu cituje řadu děl, která ale do seznamu zahrnuta nejsou. To je závažným 

formálním prohřeškem. Vůbec celá práce s literaturou a odkazy je poněkud nestandardní – 



citace někdy obsahují autora i název díla, jindy pouze autora. Nezvyklé jsou některé poznámky, 

např. č. 3 „Celé dva odstavce Encyclopedia of Islam“.  

Nyní se zaměřím na obsahovou stránku diplomové práce. Diplomant v úvodu konstatuje, že si 

vybral „vzorové objekty“ Qom a Nadžaf. To jsou vhodně vybrané případové studie, které 

případně umožňují porovnání systému vzdělávání těchto dvou význačných center ší’itské 

vzdělanosti. Práce je však poněkud nevyvážená – přehlíží arabské prameny a literaturu a 

Nadžafu je věnována jen relativně malá pozornost. Přitom pramenů a literatury existuje celá 

řada. Dobrým úvodem je třeba „Madžmú’a min áthár al-alláma al-Askarí al-arabíja: Ma’álim 

al-madrasatajn, vol. 2. (2000), str. 235-313 či monografie Alí Ahmad al-Bahádilí, al-Hawza 

al-ilmíja fí al-Nadžaf- ma’álimuhá wa harakatuhá al-isláhíja (Bejrút: Dár az-Zahrá‘, 1970). 

 

Není mi také zcela jasná koncepce práce, pokud jde o časové vymezení tématu. Je jasné, že 

období Seldžucké a Safíjovské hrálo velmi důležitou roli ve vývoji sunnitského a ší’itského 

systému vzdělání -- diplomant tomuto období také správně věnuje pozornost. Některé pasáže 

jsou ovšem k tématu práce irelevantní, zatímco jiné by si zasloužily rozpracovat či interpretovat 

(například význam páteční modlitby, role kongregační mešity, madras, vznik hauz).  Lze 

nastínit stručný vývoj od doby šejcha at-Túsího, zakladatele vědecké hauzy v Nadžafu a 

kurikula podobných institucí (knihy o hadíthu, medicína, filozofie atd.). Jakým způsobem 

ovlivnily podobu vzdělávání? Je studium jejich textů součástí kurikula? Diplomant zmiňuje 

správně rozdíly dvou proudů pojetí ší’itského práva, totiž achbárí a usúlí. Jak se toto odrazilo 

na školních osnovách? Jaká byla a je role hadíthu? Jaké předměty se vyučovaly a vyučují. Které 

texty a náboženské autority?  

Domnívám se, že kdyby diplomant více prostudoval některé pojmy a termíny, na které při psaní 

práce narazil, odrazilo by se to pozitivně na kvalitě práce. Namátkou: klíčový pojem WLJ je 

vysvětlen skrze jazykové heslo slovníku H. Wehra, výklad pojmu zákát vychází zase z 

české popularizující literatura (pozor, nejedná se o výhradně dobročinnou daň). Proč diplomant 

necituje přímo z arabské ší’itské či západní odborné literatury? 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce nesplňuje formální ani obsahové požadavky, které jsou 

standardně kladeny na diplomovou práci. Nedoporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji stupeň 

„neprospěl“. 

 

Pavel Ťupek 

 

17. ledna 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


