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Cílem práce je analýza současné situace a historických tendencí islamistických hnutí v oblasti západního Sahelu (severní Nigérie).  
Práce se jmenovitě zabývá hnutími, která během své existence užila násilí k dosažení svých cílů. První kapitola se zabývá postavou 
šejcha  Osmana  dan  Fodio  (1754–1817)  a  jeho  fulbského  džihádu.  Začínat  práci  věnující  se  zejména  současným  podobám 
radikálního islámu o dvě století dříve je pochopitelně více než vhodné. 18. století bylo totiž v celém islámském světě klíčovým 
formativním obdobím a tehdejší vývoj značně ovlivnil podobu islamistických hnutí v následujících staletích. Právě tehdejší hnutí 
pomohla těm následujícím vtisknout jeden důležitý společný rys: důraz na autentickou původní identitu, která se zpravidla stavěla  
proti stávajícím politickým strukturám. Stojí za to připomenout, že tento jev byl pozorovatelný od západní Afriky přes Blízký 
východ až po jihovýchodní Asii.

Ve druhé kapitole se autorka přesouvá do druhé poloviny 20. století a zabývá se hnutím Izala Abubakara Gumiho a šíitským hnutím 
Ibrahima El-Zakzakyho.  Třetí  kapitola si  pak všímá povstání  Muhammada Marwy (aka Maitatsine)  v  Kanu.  Konečně čtvrtá,  
poslední  kapitola  se  zabývá nejaktuálnější  inkarnací  radikálního islamismu v Nigérii,  organizací  Boko Haram. V závěru  pak 
autorka předkládá svůj pohled na společné tendence všech  těchto hnutí. Je totiž pravdou, že tato zmíněná hnutí – jakkoliv se 
pochopitelně v lecčems liší – mají řadu jednotících prvků. Tím hlavním, jak autorka správně podotýká, je „hledání čisté verze 
islámu“. Vedle toho autorka dokumentuje kontinuitu mezi těmito hnutími co se týče ideologie, referenčního rámce, organizačních  
struktur a socioekonomických okolností, které vedly k jejich vzniku a šíření. Všechna pozdější hnutí se také s oblibou hlásila k  
duchovnímu odkazu Osmana dan Fodio coby vzorového reformátora. Dalším, neméně významným pojítkem je víra v to, že za 
morální  a  jinou zkorumpovanost  společnosti  mohou vládnoucí elity.  V tomto ohledu možná stojí  za zmínku to,  že podobnou 
charakteristiku lze použít i na další islamistická hnutí v širším islámském světě.

Práce je napsána velmi kvalitně a za využití velké škály relevantních zdrojů. Autorka spolehlivě doložila svou obeznámenost s  
odbornou literaturou na dané téma. Její  pozornosti  bych možná jen doporučil několik prací,  například těch, které se zabývají 
komparativním  přesahem  připomínajícím,  že  podobnosti  lze  vysledovat  v  širší  oblasti  (např.  výborné  práce  J.  Voll,  Islam: 
Continuity and Change in the Modern World, Westview Press, 1982; či N. Levtzion and J. Voll, Eighteenth-Century Renewal and  
Reform in Islam, Syracuse University Press, 1987). Stejně tak se najde celá řada dalších kvalitních prací na jednotlivá témata, které 
by práci mohly obohatit (např. V. Comolli, Boko Haram: Nigeria's Islamist Insurgency, Hurst and Co., 2015; P. Guibbaud, Boko 
Haram: histoire d'un islamisme sahélien, L'Harmattan, 2014, a některé další).

Co se týče jazykové stránky, nutno vyzdvihnout fakt, že práce je psána velmi solidní angličtinou (trpící jen občasnými drobnými 
nedokonalostmi či překlepy – např. „resentment against establish religious scholars“ (s. 42); „World Almanac of Isalmism“; „... the  
sect was considerably re-organisation...“ (s. 44); „African Islam and Islam in Afrcia“). Mírně zarážející je také například citace na 
knihu, u níž je uvedeno „forthcoming“ (pozn. č. 114). Jedná se ale o nepodstatné věci a přehlédnutí, jimž se nevyhne ani zkušený  
autor. Práce jinak obsahuje všechny formální aspekty bakalářské práce, včetně klíčových slov, anglického i českého abstraktu, 
poznámek pod čarou a bibliografického souhrnu.

Možné náměty k obhajobě:
- Autorka v závěru říká následující: „To sum up, it always needs to be remembered that social and economic dislocation, ethnic 
skirmishes,  political  power  struggle,  and psycho-social  reasons are ever  present  behind and  are incorporated in  the religious 
rhetoric”. Nicméně podobná kombinace faktorů je přítomná leckde ve světě. Možná se tak nabízí otázka, proč jejich směs tak často 
vede k násilným reakcím právě prostřednictvím islámu?
- Autorka v závěru dává doporučení týkající se zejména robustnějšího dohledu státu nad náboženskou (silnější monitoring kázání, 
náboženského vzdělávání, atp.), politickou a ekonomickou reformou, čehož výsledkem má být právě lepší schopnost státu vyrovnat 
se s ideologiemi,  z  nichž čerpají  radikální  islamistická hnutí.  Otázkou nicméně je,  jestli  je vůbec v moci státu podobné věci  
kontrolovat a jestli zpravidla v dějinách větší dohled neznamenal o to silnější reakci.

Závěrem nutno konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji 
klasifikaci výborně.
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