
Posudek oponenta na rigorózní práci Jana Růžičky „Rozpad a hledání řádu“: Dvě základní 

proměnné v ší´itské politické filozofii 

 

Kolega Růžička rozšířil a rozvinul svou diplomovou práci a obhajuje ji nyní jako práci rigorózní. 

Základní obrys práce odpovídá práci diplomové – autor rekonstruuje tradici šíitského islámu a 

následně se ptá, zda Chomejního projekt představuje její inovaci, nebo zásadní změnu. Autorova 

sofistikovaná odpověď má formu vtipného paradoxu a je zároveň demonstrací hlubokého ponoru do 

dané problematiky a pěkným završením kultivované práce, která – budiž to místo závěru řečeno 

rovnou v úvodu posudku – zcela jistě splňuje požadavky kladené na tento typ prací a v řadě ohledů 

(autorův vhled  do problematiky, která je navíc  kulturně poněkud vzdálenější a tedy náročnější na 

proniknutí než celá řada jiných politologických témat, rozsah prostudované literatury apod.) je 

dokonce nadprůměrná.  

Pro účely obhajoby nicméně zdůrazním především dva z mého pohledu problematické momenty.  

Prvním z nich je práce s teorií. Autor v úvodu představuje jako své teoretické východisko čtyři autory: 

Maxe Webera, Ernesta Gellnera, Bertranda Badieho a Saida Arjomanda. Tyto autory představí spíše 

střídmě, především s nimi ale prakticky celou dobu práce nepracuje, až na samém konci práce je autor 

povolá jako deus ex machina ukončit hru. Autor patrně nesdílí názor některých historiků a politologů, 

kteří požadavek na teoretický rámec práce pokládají za analogický povinnému citování klasiků 

marxismu za minulého režimu a za hodný otevřeného výsměchu. I tak jeho prezentace názorů 

jednotlivých teoretiků hraničí s telegrafičností, což ještě více platí o závěrečné aplikaci, ale především, 

pro jádro své práce je autor vlastně ani nepotřebuje, nebo je spíše nebyl schopen do tohoto jádra práce 

zahrnout, a to tak zůstalo spíše výkladem než analýzou. 

Druhým problematickým momentem je autorův přístup k tomu, co tvoří jádro jeho práce – šíitská 

tradice je rekonstruována napříč více než deseti staletími jako jednolitý celek, jako soubor autorů 

odpovídajících na víceméně stále stejnou otázku. Tím nechci říct, že by si autor neuvědomoval 

proměny historických a kulturních okolností, při své erudici je registruje, není ale nijak schopen je 

zahrnout do své analýzy. Metodologicky je autor v podstatě ahistorický, nejzajímavější příležitost 

k zahrnutí historických okolností do analýzy (deklaraci, že bude sledovat proměny politické teologie 

šíitské tradice v momentech krize – srv. s. 17, kde autor deklaruje, že v těchto momentech bude 

sledovat, jak se šíitská společenství „snažila vyrovnat s rozdílem mezi ideálem/teorií a realitou“) 

zůstanou nevyužity, respektive naplněny opět pouze výkladem teorie, aniž by autor více analyzoval 

onu „realitu“. Tento přístup je samozřejmě legitimní, skýtá ale četné problémy – především reifikaci 

tradice a reprodukci aktérské představy o tradici výzkumníkem. Osobně se domnívám, že začlenění 

historických proměn nikoli jako pozadí analýzy, ale jako její plnohodnotné součásti, by bylo pro 

analýzu produktivní, mimo jiné proto, že by autora přimělo k jisté distanci od představy, že zde 

„existuje“ nějaká „tradice“ táhnoucí se více než tisíce let, k perspektivě, že tradice je mnohem spíše 

jazykem, kterým mluví velmi různí mluvčí v reakci na velmi odlišné situace a domnělá shodnost jejich 

jazyka dává smysl až právě v nahlédnutí odlišnosti aktérů a otázek, jež se domněle stejným jazykem 

zodpovídají.  

Na okraj budiž řečeno, že práce je psána velmi ukázněným odborným jazykem, bez častých nešvarů 

typu kolokvialismů či publicismů. Pokud by bylo možné práci po stránce stylu něco vytýkat, byl by to 

spíše opačný problém – na některých místech příliš strohý styl a při pár příležitostech také užívání 

cizích slov i tam, kde působí spíše jako nepříliš obratné anglismy v situaci, kdy existují adekvátní 

české výrazy. Tyto drobné chyby ale nesnižují celkově vysokou úroveň práce, stejně jako ji nesnižují 

drobné překlepy či podobné lapsy (jako nejvýraznější bych zmínil poslední větu prvního odstavce na 

s. 57, kde soudě podle užitých větných konstrukcí evidentně chybí hned dvě slovesa).  

Výtky, které jsem vůči práci formuloval, mají spíše význam zpětné vazby, pokud by se autor chtěl 

tématu dále věnovat, nejsou zpochybněním toho, že práce plně odpovídá nárokům kladeným na tento 

typ prací a zaslouží si být obhájena jako rigorózní práce.  
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