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Předložená bakalářská práce pojednává o politice komunistických režimů tří  balkánských 
zemí (Bulharsko, Jugoslávie a Albánie) ke svým muslimským komunitám a jejich náboženským 
institucím. Práce je rozvržena do tří kapitol, které formou případových studií pokrývají studovanou 
problematiku v jednotlivých výše popsaných zemích. V závěru autor komparuje poznatky získané 
z jednotlivých  studií.  Zvolená  forma  je  vzhledem  k  vytyčeným  cílům  práce  vyhovující.  Práce 
dospívá k logickému závěru v podobě jakési stupnice míry útlaku svých muslimských obyvatel 
jednotlivými státy, kdy nejmenší útlak lze pozorovat v Jugoslávii a největší v Albánii. 

Jednotlivé kapitoly jsou poměrně rovnoměrně zpracovány, nelze říct, že by některá z nich 
byla vyloženě odbytá. Z textu je patrná poměrně pečlivá práce s literaturou, což do jisté míry může 
vykompenzovat  skutečnost,  že  počet  zpracovaných  titulů  není  právě  ohromující.  Nutno  ovšem 
dodat, že autor si zvolil stále poměrně málo zkoumanou problematiku, a že použil prakticky vše, co 
k tématu mohl v českých knihovnách najít, zvláště přihlédneme-li k faktu, že autor neovládá jazyky 
zemí, které zpracovává (což ale u bakalářských prací není nutnou podmínkou).

Autorovou silnou stránkou je schopnost zasazovat zkoumané události  do širšího kontextu 
a v něm je interpretovat. Naopak jeho výraznou slabinou je podcenění detailu. To se projevuje již 
v grafické úpravě práce,  ale i  v řadě překlepů, přičemž na některé byl opakovaně upozorňován 
(např. "Enver Hodxa"). Jistou nedůslednost lze pozorovat i v autorově žoviálním stylu, který sice 
zvyšuje čtivost práce, ale někdy na úkor exaktnosti vyjadřování. Např. nesmyslná floskule "víra 
Alláhova" (zvláště v textu popisujícím soužití muslimů a křesťanů) může vést čtenáře k závěru, že 
muslimové se modlí k nějakému specifickému božstvu jménem Alláh, a ne k Bohu Židů a křesťanů, 
který je takto pouze označován v jazyce islámských svatých textů. Pokud by chtěl autor toto téma 
dále rozvíjet např. v magisterské práci, rozhodně by měl právě na stylistické rovině svého textu 
výrazně zapracovat.

K obhajobě doporučuji  autorovi  alespoň stručně nastínit  jeden aspekt problematiky,  který 
v práci  opominul:  daly  by  se  najít  příklady,  kdy  jednotlivé  zkoumané  režimy  své  muslimské 
populace nějak využívaly ve své zahraniční politice, např. vůči muslimskému světu?

Celkově po zvážení nejen nastíněných záporů, ale i vyložených kladů práce, jako je autorova 
schopnost  interpretace  faktů  a  jejich  nahlížení  s  větším  odstupem,  navrhuji,  aby  práce  byla 
hodnocena jako velmi  dobrá.
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