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předkládané v roce 2009 na Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK 

Práce sestává ze dvou hlavních částí. První podává základní nástin jezídismu a jeho dějin, 
přičemž obzvláštní pozornost věnuje jezídským náboženským textům. Jejich zmapováním 
si autor připravuje půdu pro část druhou, která především na základě těchto textů zevrub
ně rozebírá eschatologické představy jezídů. 

Odborná úroveň práce je velmi vysoká. Nakolik mohu soudit, autor svou látku velmi 
dobře zná, pracuje s kvalitní sekundární literaturou a opírá se i o své četné rozhovory s je
zídy. Všechna svá tvrzení velmi pečlivě a podrobně dokládá. V tomto ohledu proto práci 
nelze nic vytknout. Naopak je třeba vyzdvihnout, že v našem prostředí, kde se jezídismu 
nikdy speciálně nevěnuje, prokázal Petr Kubálek schopnost samostatně proniknout do 
zvolené tématiky a stát se jejím dobrým znalcem. 

Jestliže co do znalosti tématu a solidnosti jeho zpracování je práce v mých očích bez
chybná, o něco slabší je v konkrétně zvoleném výkladovém postupu, a to zvláště ve druhé, 
ústřední části věnované jezídské eschatologii. Výklad je zde příliš encyklopedický a skládá 
se často z jakýchsi pečlivě zpracovaných, ale navzájem ne zcela propojných hesel o jedno
tlivých postavách jezídské eschatologie. Dobrou ukázkou může být kapitola o Ezim: 
probírá podrobně všechny jeho atributy, činí tak ovšem bez ohledu na to, zda se opravdu 
nějak týkají tématu eschatologie. Díky tomu jsou sice rozbory postav nabité informacemi, 
ale čtenář je posléze četbou některých částí poněkud umořen. Vhodnější by podle mne 
bylo, kdyby podávaných informací bylo méně, ale týkaly se všechny opravdu nějak escha
tologie a budily přinejmenším dojem, že k jejich zařazení měl autor jiné než čistě formální 
důvody a chtěl jimi nějak přispět k lepšímu uchopení zvoleného tématu konce času. 

V půli cesty zůstává práce též interpretačně. Petr Kubálek v průběhu výkladu před
kládá množství zajímavých postřehů a dílčích interpretací, ale nepokouší se je syntetizovat 
a souhrnně do hloubky promyslet, což je škoda. Příkladem mohou být jeho úvahy o jezíd
ském pojetí času v kapitole 2.7. Jejich hlavním tématem je napětí mezi lineárním a cyklic
kým chápáním času u jezídů. Autor kolem tohoto tématu velmi zajímavě krouží, dle mého 
názoru se mu je nicméně nepodařilo zcela přesně uchopit a přesně ozřejmit vztah obou 
typů času. Na vině je zjevně zejména fakt, že si k této problematice nenastudoval žádnou 
obecnější literaturu, ať už antropologickou (např. Alfred Gell, The Anthropology oj Time, 
Oxford: Berg, 1992) či religionistickou (např. E1iadeho Mýtus o věčném návratu). 

Několik výhrad mám i k rozvržení celé práce, především pak ke třetí kapitole, jež 
vlastně žádnou kapitolou není, neboť obsahuje různé doplňkové materiály, seznamy, ta
bulky apod. Je zjevné, že ve skutečnosti se mělo jednat o přílohu, nikoli o samostatnou 
kapitolu. Naopak závěr, který je nyní až na konci (dokonce za bibliografií!), měl následo
vat již po druhé kapitole. Bibliografii by pak bylo vhodnější rozdělit na prameny písemné 
a ústní - v nynějším pojetí se v ní spojují příliš nesourodé žánry. 

Navzdory všem těmto výhradám není sporu, že práce je kvalitní a autor v ní prokázal své 
odborné schopnosti. Doporučuji ji proto k přijetí a hodnotím ji jako výbornou. 

V Praze, 10.9.2009 Radek Chlup, PhD. 
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