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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Cíl práce se oproti původnímu zadání mírně změnil tím, že došlo k zúžení zkoumaného 

tématu. Záměr zhodnotit obustranně vztahy mezi Islámským společenstvím a představiteli 

wahhábismu v Bosně a Hercegovině byl zúžen a práce se nyní soustředí pouze na to, jak byl 

wahhábismus přijat a reflektován ze strany Islámského společenství. K této změně došlo ze 

dvou hlavních důvodů. Prvním je samotný rozsah, který by v případě oboustranné analýzy 

překračoval stanovený rámec pro diplomovou práci. Druhý důvod vychází z redefinice 

hypotézy, která se nyní týká pouze role Islámského společenství při konfrontaci 

s wahhábismem v Bosně. Takto definovný záměr vede  k jasnějšímu uchopení problematiky 

střetávání umírněného a fundamentálního výkladu islámu v Bosně, přičemž toto téma stále 

trpí existencí značného množství nepřesných závěrů a představ. Doufám, že práce vyvrátí 

některé z těchto představ a přispěje tak do debaty o islámu, který se díky své 

fundamentalistické menšině stal předmětem nebývalé stigmatizace v západním civilizačním 

okruhu.   

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

V teritoriálním vymezení práce k žádné změně nedošlo. Nadále zůstává geograficky 

ohraničena územím Bosny a Hercegoviny. Časový rámec byl mírně rozšířen, aby zahrnoval i 

období od samotného začátku pronikání wahhábitského učení do Bosny, je tedy ohraničen 

lety 1992 a 2016. Z věcného hlediska se pak práce omezila na působení Islámského 

společenství. Výzkumné otázky přitom reflektují snahu ukázat, že ačkoliv bylo Islámské 

společenství od konce války často kritizováno za přehlížení problémů spojených s  šířením 

wahhábismu, ba i z jeho přímé podpory, ve skutečnosti hrálo klíčovou roli při zadržování 

jeho šíření v Bosně. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

Předběžnou a hrubou strukturu práce jsem stanovil následovně: 

 

1. Kapitola – Teoretická část. Představení vývoje a posoby islámu v Bosně od jeho 

rozšíření ve 14. století do současnosti. Vyjasnění klíčových pojmů. 

2. Kapitola – Stručné nastínění vývoje wahhábismu globálně, a poté i na území Bosny a 

Hercegoviny, představení příčin radikalizace v zemi. 

3. Kapitola – Reakce Islámského společenství na wahhábismus v době jeho šíření a 

ukotvení v Bosně během 90. let 20. století. 

4. Kapitola -  Přístup Islámského společenství po 11. září 2001 a sílení protiwahhábovské 



opozice. 

5. Kapitola – Dopady teroristických útoků islamistů v Bosně a odchodu Bosňáků na 

bojiště Středního východu. 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Práce se metodologicky zakládá na kritické analýze primárních zdrojů. Pochopení a analýza 

vývoje přístupu Islámského společenství k wahhábismu se přitom neobejde bez představení 

vývoje islámu v BaH a jeho politických přesahů. K analýze využívám primární i sekundární 

zdroje. Z primárních se bude jednat v první řadě o zpravodaje Islámského společenství, ale i  

články dalších periodik, rozhovory a veřejné výstupy akademiků a představitelů Islámského 

společenství. Ze sekundárních zdrojů používám odborné články a publikace.      

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 

Sekundární literatura během semestru nijak rozšířena nebyla. Pokrok nastal ve vytipování 

několika osob, se kterými mám v úmyslu provést rozhovory v Bosně a Hercegovině. Jedná se 

o představitele Islámské obce Bosny a Hercegoviny, a dále akademiky a novináře, kteří se 

tématem wahhábismu v Bosně a Hercegovině zabývají. Kontakt s  nimi proběhne po 

nastudování sekundární literatury - během zimního semestru 2015.   

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

1. Vyjasnění výzkumných otázek, se kterými však budu dále pracovat po dostudování 

sekundární literatury. 

2. Postupné načítání sekundární literatury a nalezení nových zdrojů primárních. 

3. Předběžné stanovení struktury práce.  
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