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Předkládaná práce se zabývá problémem legitimizace politické moci, respektive vztahem mezi 
politickou či světskou mocí a mocí božskou či duchovní v šíitském politickém myšlení. Cílem práce
je jednak charakterizovat pojetí legitimního panství v šíitském politickém myšlení, jednak zhodnotit
pokus o revizi tohoto pojetí v politickém myšlení i praxi R. Chomejního, respektive Íránské 
islámské republiky. 

Práce je rozčleněna do tří hlavních částí. První část je věnována pojetí politické autority, respektive 
vztahu mezi politikou a náboženství v prvotním islámu a problematizaci tohoto pojetí v islámské, 
zejména šíitské politické filosofii. Autor přitom zdůrazňuje zejména ambivalentní vztah islámu k 
sekulární politické autoritě, který je z části daný již jeho bytostně politickým a legalistickým 
charakterem. V šíitské verzi islámu je tento problém dále komplikován rolí imáma coby 
charismatického vůdce, který představuje politickou i náboženskou autoritu, a související otázkou 
následnictví 

Právě otázka politického postavení imáma či jiného charismatického vůdce spolu s otázkou 
následnictví, respektive možnosti legitimního politického řádu v nepřítomnosti imáma, je podle 
autora nejen významným problémem šíitské politické filosofie, ale i hlavním zdrojem nestability 
šítského islámu, která se projevuje periodickými krizemi, jež vedou k štěpení šíismu na různé sekty.
Každá z těchto nových sekt přitom přichází s vlastním řešením problému politické autority a 
zároveň i problému vztahu mezi náboženstvím a politikou. Těmto opakujícím se štěpením, 
respektive vzniku nových sekt je věnovaná druhá část práce.

V třetí části se pak autor obrací k politickému myšlení a praxi R. Chomejního. Snaží se přitom 
zodpovědět otázku, zda Chomejního řešení problému legitimní autority v nepřítomnosti imáma 
(respektive v období vlády „skrytého imáma), které je založeno na konceptu wilājat al-faqīh, 
představuje jen další z periodických krizí šíitského islámu, nebo zda je lze interpretovat jako 
„pečeť“ či završení šíismu. 

Na práci lze ocenit zejména výběr v mnoha ohledech zajímavého a politicky aktuálního tématu, 
které je přitom přinejmenším v českém kontextu zároveň poměrně originální. Autor se přitom ve 
zvoleném tématu velmi dobře orientuje a je schopný vznášet zajímavé a podnětné otázky. 

Práce ovšem zároveň trpí i jistými poměrně výraznými nedostatky. Jako celek působí nadmíru 
popisně. Významnější teoretické problémy jsou často jen v hrubých rysech načrtnuty, ačkoliv by si 
zasluhovaly podrobnější analýzu. Viz například zmínku o „problém[u] osobní svobody jednotlivce, 
jejíž koncepce je zcela odlišná od moderního atlantického chápání“ (str. 33). Autor uvádí, že islám 
nezná rozdíl mezi demokratickou a autoritářskou vládou, ani mezi politicky svobodným a 
nesvobodným člověkem. Znamená to, že islámská filosofie téma svobody nereflektuje vůbec, nebo 
jen že jej nereflektuje v politickém kontextu? Dále se dozvídáme, že místo svobody je ústředním 
konceptem či hodnotou islámského politického rovnost charakterizovaná jako „rovnost jednotlivců 
v rodině ….. a v makroskupině muslimského společenství.“  Vzápětí se dozvídáme, že ačkoliv jsou 
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si všichni muslimové rovni, „jejich role mohou být odlišné (např. muž a žena, rodič a dítě).“  (str. 
33) Znamená to tedy že muslimové si jsou rovni jen před Bohem, nebo má tento koncept rovnosti i 
nějaké politické či morální implikace v tomto světě? Podobně i pasáž o významu práva v islámu 
(str. 42-44) by mohla být podrobněji rozvedena. 

Argumentační nedotaženost je patrná zejména v závěrečné části, která je z hlediska práce jako celku
stěžejní. Autor tak nechává otázku, zda Chomejního islámská revoluce představuje „pečeť“ šíismu 
nebo jen jedno z dalších reformních hnutí, které povede (či již vedlo) k dalšímu štěpení, otevřenou. 
Zároveň zde opět nastiňuje řadu zajímavých témat a problémů, které však dostatečně nerozvádí – 
např. vztah mezi politickým islamismem a nacionalismem, nebo vztah mezi demokratickými a 
theokratickými prvky íránského politického zřízení.  

Práce trpí i určitými formálními nedostatky. Rozdělení práce do tří hlavních částí, které autor 
nastiňuje v Úvodu, se nijak nepromítá do členění práce do (nečíslovaných) kapitol a podkapitol. 
Stylistická úroveň práce je podprůměrná. Časté používání anglicismů působí neopodstatněně a z 
čtenářského hlediska rušivě. Vliv angličtiny je často patrný i na větné struktuře, kdy mnohé věty 
působí jako špatně (tedy doslovně) přeložené z angličtiny. 

Přes tyto výtky práce jako celek vyhovuje požadavkům kladeným na rigorózní práce a může být 
doporučena k obhajobě.

V Praze dne 10.11.2015

Jakub Franěk
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