
Oponentský posudek: 
 
Klára Pinerová: Alevité ve Spolkové republice Německo v současnosti 
 
 
Klára Pinerová si pro svou diplomní práci zvolila zajímavé a aktuální téma alevitské 

menšiny v Německu. Alevitům byla dosud věnována relativně malá pozornost jak 

v rámci výzkumu turecké menšiny v Německu, tak v pracích o náboženství mezi 

současnými Turky. Cílem diplomní práce je sledovat vývoj alevitské identity a zapojení 

této skupiny do německé (a okrajově i do turecké) společnosti.  

 

Struktura práce odpovídá vytčenému cíli, přičemž klíčová čtvrtá kapitola zaslouženě 

dostává největší prostor. Již první kapitola shrnující historický vývoj ve vztahu k 

menšinám v osmanské říši a v Turecku naznačuje, že autorka je schopná vybrat podstatné 

informace, které se vztahují ke zvolenému problému, a neutápí se v zajímavých 

nepodstatných detailech. Krátká druhá kapitola vcelku výstižně nastiňuje víru a 

náboženské praktiky alevitů. Třetí kapitola věnovaná muslimům v Německu má také 

formu přehledu a obsahuje základní informace a kontext pro následující část práce. Čtvrtá 

kapitola představuje vlastní jádro práce a přináší nejen shrnutí známých, ale i některé 

nové informace o alevitech v Německu (a tam, kde je to vhodné, i v souvislosti se situací 

v Turecku, kterou dobře propojuje s vývojem v Německu). Stručná pátá kapitola ukazuje 

německou oficiální politiku vůči alevitům a smysluplně doplňuje předcházející text. 

Práce tak pokrývá téma velmi komplexně. 

 

Hlavním problémem práce je, že bez znalosti turečtiny autorka nemůže analyzovat 

tureckou literaturu a prameny, což omezuje přínos práce. Tato neznalost vede také 

k chybám v názvech či jménech a transkripci tureckých slov (například nedůslednost 

v tureckých i/ı, Halçı místo Halkçı na s. 56, Gusrubu na s. 57 atd.). Práce je tak založena 

především na německé a anglické sekundární literatuře (zejména na fundovaných pracích 

Sökefelda) a má převážně popisný charakter. Přesto se Kláře Pinerové podařilo obohatit 

tuto existující literaturu o vlastní poznatky a práce je v tomto směru přínosná, jen je 

škoda, že autorka svůj originální přínos více nezdůraznila, především při analýze 

pramenů alevitské provenience či médií, což by posílilo analytický charakter práce. 



  

Mezi drobnými nedostatky je možné uvést také zbytečné chyby (zejména chyby na s. 74 

a 21), překlepy či vynechaná slova v jinak kultivovaně a čtivě napsané práci. Je také 

škoda, že přesto, že se v práci několikrát opakuje věta o tom, jak alevité užívají rovnost 

žen k propagandistickým účelům, nezmiňuje autorka alevitské ženy a případně i jejich 

názory. 

 

Přes tyto nedostatky práce ukazuje, že se Klára Pinerová dobře orientuje v tématu, umí ho 

přehledně zpracovat a jasně formulovat své poznatky a je schopná samostatně zpracovat 

zvolené téma. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 
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