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Předložená práce se zabývá velmi aktuálním tématem radikálního islamismu v severní 

Nigérii. Zatímco posavadní mediální publicistika přináší informace o brutalitě fanatiků z 

Boko Haram v kontextu pouze zcela obecného pohoršení nad růstem islamistického terorismu 

v dnešním světě. V. Bankóová podává zevrubnou historickou a religionistickou analýzu 

tohoto fenomému ve specifických podmínkách dějinného vývoje společnosti severní Nigérie 

v předkoloniálním, koloniálním a postkoloniálním období k dnešku. Rád konstatuji, že práce 

je velmi zdařilá . Autorka prostudovala a poučeně  využila téměř veškerou relevantní 

literaturu k tématu, zvláště anglickou. Její pozornosti neunikly desítky přínosných studií 

roztroušené v odborných periodikách ani informace dostupné na webu. Téma přehledně 

utřídila v historické posloupnosti vývoj politického islámu od fulbských džihádů, učení a 

politického úspěchu Usumana dan Fodia a ustavení chalífátu v Sokotu se sítí příslušejících 

emirátů (což je dodnes strukturující základ severních států Nigerijské federace) až k 

reformistickým hnutím postkoloniální doby. Zde jsou v následných kapitolách podrobně 

probírány protisúfijské hnutí Izala , ohlasy triumfu islámské revoluce v Íránu (Yan Shia) a 

protizápadní povstání Maitatsine (M.Marwa) v Kanu a dalších městech. A jako vrchol vývoje 

militantních hnutí nastupuje v naší době Boko Haram. Autorka přesně vidí a jasně vyznačuje 

souvislosti. Všímá si specificikého rysu dnešního radikálního zápasu za představu údajného 

,,ryzího islámu" na africké půdě, kde jde - jak teoreticky zpracovali švédští odborníci - o střet 

představ Islámu (tj. univerzalistického  přísného pojetí  nehybného řádu) s "africkým 

islámem" (tj. lidovou religiozitou napájející se z domácích pestrých afrických zdrojů).  Práce 

zřetelně vidí kořeny v systému koránského vzdělávání (systém almajiri, spojený se žebrotou), 

ve stále adorované historické paměti o éře Osmana dan Fodia, v etnické diverzitě severní 

Nigérie i ve vlivech dnešního vnějšího dění. Dodal bych, že přímo symbolicky Boko Haram 

přijalo černou vlajku od takzvaného Islámského státu (Dá`iš), tak jako Dan Fodio kdysi 

předával svou džihádovou vlajku svým emírům.  

Práci pokládám za skutečně kvalitní. Sleduje duchovní, materiální, sociální i etnickou stránku 

zkoumaných dějů, a to s dobrým přehledem po islámských hodnotách, terminologii a rétorice. 

Autorka se orientuje i v afrických reáliích. Práce je psána dobrou angličtinou, příjemně 

čitelnou a na patřičné odborné úrovni. Svědčí po všech stránkách o velké pečlivosti. Mám-li 

vyslovit jakékoliv připomínky, jde jen o drobnosti. (Např. věta na str. 64 před poznámkou 326 

se zdá nedokončená. Yusufův spis citovaný na str. 49 u pozn. 235 je transkribován z arabštiny 

nestandardně.) Soudím, že práce Bankóové by si zasloužila zkrácenou publikaci česky nebo 

slovensky. V takovém případě by bylo vhodné rozvinout ještě některá témata: krvavé bouře 

proti křesťanským Ibům v r. 1966; porovnání nezaměstnanosti u absolventů  

západních a islámských škol; úřední zavádění šarí`y ve 12 státech Nigerijské federace a 

návazné problémy; dnešní tažení prezidenta Buhariho proti Boko Haram. 

´Práce V.Bankóové nepochybně nejen splňuje, ale zřetelně překračuje standardy požadované 

od bakaláířských prací. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím jednoznačně 

 kladně. 

V Praze 25. srpna 2015 
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