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 Práce se zabývá tématem, které v posledních 2-3 dekádách nabylo na aktuálnosti, dříve 

netušené. Hned zpočátku rád konstatuji, že autorka je pojala a zpracovala s profesionální 

kompetencí historika, vybaveného navíc potřebnou erudicí turkologickou a islamistickou. 

Využila prakticky veškerou, rychle přibývající německy a anglicky psanou literaturu o 

alevitech v Německu a v Turecku, která představuje již desítky tištěných monografií a 

odborných studií a nemenší počet aktuálních primárních informací na internetových 

stránkách. Oba bibliografické soubory zahrnují také zveřejněné dokumenty pramenné 

hodnoty. Použila také české a slovenské práce, které se k tématu vztahují obecně nebo 

kontextuálně, neboť potřebné plné pozornosti se u nás alevitské tematice (pomineme-li 

drobnou specializovanou studii L. Ptáčkové) dostává právě až touto prací. 

 Uspořádání práce odpovídá akademickému standardu. Výklady postupují dokonale 

přehledně. Napřed jsou představeni alevité v Turecku, jejich historie a obrození v posledních 

desetiletích, současné postavení a aspirace. Další kapitola podává charakteristiku jejich víry a 

kultu. Třetí až pátá kapitola, tvořící jádro práce, jsou věnovány alevitům v Německu. Zjištění 

o stavu jejich komunity jsou zarámována relevantními, spolehlivými informacemi o imigraci 

muslimů do SRN, jejích důsledcích a o současné německé imigrační politice. Závěry práce 

navazují přesvědčivě na prostudovanou literaturu a rešerše a přinášejí jasně formulované 

poznatky, které mohou působit až překvapivě. Zatímco v Turecku alevité usilují o plné uznání 

své zvláštní, nesunnitské identity, patřící nicméně do integrativního rámce islámu, v Německu 

je patrná tendence zdůrazňovat rozdílnosti oproti islámu. Alevité se v SRN úspěšně prosazují 

v obecném povědomí, médiích, kultuře i školství a svou organizovanou osobitost dokáží 

uplatňovat i v kontaktu s orgány Evropské unie. 

 Práce je psána dobrým jazykovým stylem, vyhovujícím jak po stránce odbornosti, tak 

čtivosti. Hodnotu a využitelnost práce zvyšují vhodné přílohy a ilustrace. Nemám žádné 

kritické připomínky. Autorce bych doporučil téma neopouštět, práci připravit k českému 

vydání a dále sledovat vývoj alevismu v turbulencích Blízkého východu i problematiky 

islámu v Evropě. Jako diskusní témata tu připomínám například skutečnost, že v Albánii byla 

v rámci demokratických přeměn na počátku 90. let uznána bektášíja za zvláštní náboženskou 

denominaci na téže úrovni jako sunnitský islám a katolické a pravoslavné křesťanství. Jiný 



diskusní námět může přinést přítomnost syrských °alawitů (nusajríje) na jihovýchodě Turecka 

a v této souvislosti otázka dalšího vývoje vzhledem k turecké angažovanosti v dnešní syrské 

krizi, někdy už otevřeně označované za sektářskou občanskou válku. 

 Svůj posudek uzavírám jednoznačně: práci pokládám za vyzrálou, významnou a do značné 

míře přínosnou, a to až v míře, jaká se očekává od doktorských disertací. Rozhodně si 

zasluhuje plně kladné ocenění. 
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