
Oponentský posudek na bakalářskou práci Daniela Jirky 
Džinové a jejich místo v islámu 

předkládané v roce 2016 na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

Práce má za cíl popsat místo džinů ve světě islámu jak na rovině náboženské teorie, tak v sociální 
praxi, se zvláštním důrazem na fenomén posednutí džinem v některých částech muslimského světa 
a jeho sociální dopady.

1)    Struktura argumentace (1 bod)
Struktura je jednoznačně největší slabinou této práce. Zvolené téma je velmi široké, a autor zjevně 
neučinil jasné rozhodnutí ohledně toho, jakým způsobem ho pojme. Práce je proto velmi 
nevyvážená. Její většina se zabývá posednutím džiny jakožto společenským fenoménem, který 
zkoumá v psychologickém a antropologickém kontextu. Její první třetina s tímto přístupem ale v 
podstatě vůbec nesouvisí, a obsahuje místo toho v podstatě náhodně vybrané informace o pojetí 
džinů v islámu, které rozhodně nepředstavují ucelený úvod do tématu.
I pasáže, které se věnují posednutí, trpí podobným problémem. V práci lze například nalézt jednu 
konkrétní případovou studii posednutí, která je citována ve velkém detailu navzdory tomu, že žádné
jiné případy takto detailně rozebrány nejsou.
Struktuře argumentace také škodí, že práce nemá žádnou metodologickou část, takže občas 
využívané poznatky z psychologie či kulturní antropologie postrádají kontext. 
Jednotlivé podkapitoly se rovněž někdy v textu objevují na místech, kam se nehodí a kde logicky 
nenavazují, alespoň ne bez adekvátního úvodu (např. podkapitola „džinové v Hofrijatu“ v obecné 
pasáži o členění džinů, s. 9).
Pokud jde o splnění vytčeného cíle, tak ten byl v úvodu deklarován velmi široce, takovým 
způsobem, že nebylo reálně možné ho v rozsahu bakalářské práce naplnit. 

2)    Formální úroveň (4 body)
Práce neobsahuje pravopisné chyby, ale místy je stylisticky značně neobratná a vyžadovala by po 
jazykové stránce důkladnější péči.
Pokud jde o poznámky pod čarou a bibliografii, práce obsahuje pouze drobné chyby, jako jsou např.
chybějící mezery apod. Citace z Koránu jsou odkazovány příliš složitě, místo prostého čísla súry a 
verše jsou uváděny s bibliografickým odkazem jako u sekundární literatury, což je nadbytečné.

3)    Práce s prameny (5 bodů)
Pokud jde o sekundární prameny, těžiště práce stojí na několika zdrojích, z nichž je čerpána většina 
informací o posedlosti. To není nutně problém, ale vzhledem k tomu, že jedná o poměrně hodně 
probádané téma, čekala bych, že práce nebude kopírovat hlavní používané zdroje do tak velké míry.
Příležitostně chybí u citovaného zdroje konkrétní stránka, což ztěžuje možnost ověřování 
citovaných informací.
Pokud jde o primární prameny, jsou v práci použity relativně zřídka, což by nevadilo, kdyby byla 
zaměřená výhradně na antropologické výzkumy posedlosti, ale vzhledem k její první části bych 
očekávala o něco větší využití. Další nedostatek pak shledávám v tom, že jsou často používány 
zcela bez kontextu, což snižuje jasnost výkladu.

4)    Vlastní přínos (5 bodů)
Ta část práce, která se věnuje posedlosti džiny, přináší některé zajímavé postřehy ohledně 
komplementarity posedlosti a světa konzervativního islámu. Domnívám se však, že autor se v 
těchto závěrech opírá do přílišné míry o hlavní texty, se kterými pracoval, a nedá dostatečné prostor 
rozvinutí vlastního originálního přínosu. Část problému je také v tom, že z textu není zcela zřetelné,
které body jsou shrnutím teorie jím preferovaných akademiků a které jsou jeho vlastními závěry.

5)    Obecný přesah práce (5 bodů)



Práce je jistě zajímavá jak z faktografického hlediska, tak z hlediska otázek fungování společnosti a 
jejích mechanismů pro řešení vnitřního napětí. Domnívám se však, že ne zcela naplnila svůj 
potenciál, neboť jak jsem již zmiňovala výše, autor nedá dostatečný prostor rozvíjení vlastních 
závěrů, což mu také znemožní dojít k nějakému originálnímu ucelenému výstupu, který by byl pro 
čtenáře hlavním přínosem.

Práci navrhuji přijmout k obhajobě a hodnotím ji 20 body, tedy na hranici dobře a velmi dobře.

V Praze 2.9.2016                                                                               Mgr. Barbara Oudová Holcátová


