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posudek od vedoucího práce 

 Téma předkládané bakalářské práce není u nás nikterak nové, islámskému džihádu bylo 

věnováno několik odborných studií, mj. monografie M. Mendela. Přesto si Duškova práce 

zasluhuje pozornost. Není totiž pouhou kompilací, ale zřetelně ukazuje, že autor nad 

shromážděnými poznatky s velkým zaujetím přemýšlel a dokázal se dopracovat k zajímavé 

ucelené syntéze a výstižným obecnějším postřehům. Zamýšlí se nad povahou islámu a jeho 

koncepcí dobra a zla, rozebírá pojem džihádu, jeho forem a jeho postavení v islámském právu 

(kap. 2). Komparačně krátce probírá vztah k možné sakralizaci násilí v judaismu, křesťanství, 

hinduismu a buddhismu (kap. 3). Jádro práce pak tvoří 4. kapitola se systematickým 

výkladem vývoje hodnotových akcentů džihádu v Muhammadově působení v Mekce (důraz 

na ,,velký" tj. mravní džihád) a v Medíně (ozbrojený boj). Závěr práce sumarizuje místo 

džihádu v dnešním světě. 

 Ke kladům práce počítám nepochybný zanícený elán, s nímž se autor poctivě snaží dobrat se 

co nejpřesnějšího pochopení historických motivací a teologicko-právních postupů islámského 

(mainstreamového) myšlení. Rozsáhlou škálu údajů, které přemýšlivě přejímá z literatury a 

systematicky reflektuje v duchu svého pracovního pojetí, uplatňuje v neobyčejně bohatém 

poznámkovém aparátu. V obecných rysech práce vyhovuje akademických standardům 

terminologie a stylistiky v daném oboru. 

 Zároveň ale musím ukázat na řadu slabin, které nelze přehlédnout. Převažují poklesky 

formálního rázu (nejtrapnější je chybné psaní i/y str. 17, 29, 34, 36, 43; špatný tvar 

přechodníku s. 13; chybné uvedení jména editora s. 25; množství překlepů). Pochvalu 

zasluhuje autorova snaha o přesné, správné přepisy hojně užívaných arabských termínů, 

někdy se tu však objevuje nedůslednost. Co se týče užívané terminologie, nepokládám za 

vhodné mluvit o ,,kosmologickém ospravedlnění násilí" (Anotace). Závažným nedostatkem je 

ale velmi nevydařená angličtina jak v Annotation tak v Summary. 

 Bylo by možné vytknout také jen velmi slabé využití cizojazyčné literatury (5 titulů v 

angličtině). Práce se jednoznačně opírá o publikované české knihy, nicméně, jak již bylo 

konstatováno, zpracovává své téma kompetentně, přemýšlivě a přehledně. Jestliže má 

bakalářská práce prokázat schopnost adepta k samostatné práci na zadané odborné téma, pak 



takové zadání zcela nepochybně splňuje. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat jako 

velmi dobrou. 
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