Zápis z obhajoby disertační práce pana Josefa Ženky, konané dne 14.6.2012.
Téma práce: Vojenské a politické elity v Granadském emírátu.
Přítomní : prof. PhDr.Eduard Gombár, CSc.
Doc. PhDr.Jiřina Šedinová, CSc.
Prof. PhDr.Luboš Kropáček, CSc.
Prof. PhDr.Rudolf Veselý, CSc.
Doc. PhDr.JosefKandert
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc
PhDr. Gabriel Pirický, PhD
Předseda komise paní Šedinová zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta.
Kandidát Josef Ženka se již během studií specializoval na muslimské Španělsko.
Školitel prof. Gombár rovněž zmínil mnohé zahraniční stáže pana Ženky, jeho odborné
články, knihy specializující se na středověké muslimské Španělsko, a také odbornou
erudici pramenící z hlubokého studia a znalosti španělštiny.
V neposlední řadě zmínil také zájem o renesanční osobu arabisty Aloise Nykla.
Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací.
Sdělil zejména:
Rozdělení práce do pěti kapitol.Zaměření především na majetkové poměry, osobu
panovníka, osobu nejvyššího vezíra, palácový okruh okolo nejvyššího vezíra a rodinné
vztahy se zvláštním zřetelem na postavení ženy.
Autor disertační práce také zdůraznil, že jeho práce není popisem politických dějin,
neboť ty jsou všeobecně známy, nýbrž spíše popisem uzavřené skupiny chrámové elity se
svou vlastní společenskou strukturou.
Kandidát vyjádřil přesvědčení o vzniku elit již na konci 13.století oproti dřívějším
teoriím, které tento vznik posouvaly o mnoho let později.
Pan Ženka se také podrobně zastavil u tvrzení, že pád Granady se do značné míry děl
díky rozkrádání majetku, které bylo větší, než doposud badatelé soudili.
Poté oponenti přednesli závěry svých posudků.
Profesor Veselý zdůraznil pojetí práce jako elitu s vlastní společenskou strukturou,
srozumitelně podané, práci hodnotil jako vysoce kvalitní, a doporučil panu Ženkovi její
zveřejnění v zahraničí.
Pan Pirický zdůraznil vysokou erudici, badatelské sebezapření, ale zároveň stejně jako
profesor Veselý zmínil kritiku konečných redakčních úprav.
Diskuse:
Při diskusi vystoupili se zajímavými dotazy paní Vavroušková, profesor Kropáček i
předseda komise paní Šedinová, stejně jako afrikanista Kandert.
Vavroušková se zajímala především o možnostech změn postavení panovníka a jeho
moci, stejně jako o požívání alkoholických nápojů u dvora.
Profesora Kropáčka zajímala problematika soudních i právních odborníků u dvora.
Dotaz předsedkyně Šedinové směřoval na zmínky židovských osobností v emírátu a
v poslední řadě pan Kandert se zajímal o antropologické hledisko disertační práce.

Autor zdůraznil mezeru v pramenech týkající se požívání alkoholických nápojů,jisté
však bylo, že nejčastější bylo pití vína.
Pan Ženka se zmínil o malém vlivu úředníků, či právnických elit, neboť ti mohli být
odvoláváni vezírem, a tak byl jejich vliv časově značně omezen.
Ženka se také zmínil o významných židovských osobnostech, které působily především
jako dvorní lékaři, kteří tak dosahovali značného vlivu u vládnoucí elity.
Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.)

Zapsal : Petr Buchtyar

