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POSUDEK VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Předmětem bakalářské práce jsou etnika v oblasti Sahary. Aspirant v bakalářské práci usiluje 

postihnout význam a vliv islámu v celé této oblasti a jeho roli v rámci jednotlivých etnických 

skupin. 

 

KONCEPCE A STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Charakteristickým rysem bakalářské práce je snaha systematicky vyložit jednotlivá etnika v 

oblasti Sahary, jejich vzájemnou interakci v geografickém kontextu a vliv na karavanní 

obchod. První část své bakalářské práce aspirant otevírá vstupem islámu do západní Afriky. 

Aspirant zejména klade pozornost na analýzu intelektuálních center, k nimž patřily Timbuktu 

nebo Walata. „Na případu Timbuktu lze částečně pochopit důvod jeho kosmopolitního 

charakteru, neboť po celou dobu jeho trvání až dodnes, bylo město obýváno nesmírně 

různorodou směsí etnik, které byly dominantní v různých čtvrtích města.“ (Buchtyar 2017: 9) 

Dále přistupuje k popisu příchodu islámu do centrálních a východních oblastí západní Afriky. 

Neopomíjí ani kosmopolitní centra obchodu a vzdělanosti na Sahaře po 14. století a analýzu 

situace ve východní oblasti západní Afriky.  

V další části bakalářské práce jsou představeny západní oblasti po 15. století, které 

„znamenalo pro všechny regiony zásadní změny, charakterizovanou ještě častějšími přesuny 

významných a nově se konstituujících etnik a arabizací společnosti“ (Buchtyar 2017: 35). 

V bakalářské práci je následně mapována historie východní oblasti po 15. století. Návazná 

část práce se vztahuje k etnickým a sociálním změnám v 16. století. Návazná část práce je 

zaměřena na centrální a východní oblasti v 16. století a dominanci tuarežských skupin v 17. 

století. „V 70. letech v jižní mauritánské oblasti Gibla došlo k tzv. šarbubským válkám, které 



znamenaly definitivní porážku berberských obyvatel arabskými hassaní skupinami.“ 

(Buchtyar 2017: 47) Autor neopomíjí ani na existenci soukromých knihoven a produkci knih 

v Mauritánii. „Většina rukopisů je psána arabštinou, část hassaniyou, ale také je zde několik 

exemplářů ve fulbštině, hauštině, nebo v songhajštině nebo v dalších jazycích, které se 

zapisovaly arabsky.“ (Buchtyar 2017: 47) Poslední kapitola se pak věnuje přelomu 17. a 18. 

století v západní Africe. „Přelom 17. a 18. století byl pro celou západní Afriku 

charakterizován postupnou dominancí klanů Kunta od Mauritánie až po Niger.“ (Buchtyar 

2017: 53) V závěru aspirant shrnuje svůj cíl „objasnit komplexnost a působení prominentních 

etnik v saharsko-sahelském areálu mezi 15. a 18. stoletím“ (Buchtyar 2017: 58). 

 

Volba tématu:   1. Mimořádně aktuální 

2. Aktuální pro danou oblast 

    3. Užitečné a prospěšné 

     4. Standardní úroveň 

    5. Neobvyklé 
 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 
 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 
 

Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

    2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 

    3. Dobrá, běžně dostupné prameny 

    4. Slabá, zastaralé prameny 
 

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy): 

    1. Mimořádné, funkční 

    2. Velmi dobré, funkční 

    3. Odpovídá nutnému doplnění textu 

    4. Nedostačující 
 

Přínosy bakalářské práce: 1. Originální, inspirativní názory 

    2. Ne zcela běžné názory 

    3. Vlastní názor argumentačně podpořený 

    4. Vlastní názor chybí 
 

Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 



 

 

Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

    2. Gramatika a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

 

V průběhu obhajoby bude aspirant vyzván, aby objasnil aktuální situaci Tuaregů v oblasti 

Afriky v kontextu historického vývoje.  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Za faktory, jež snižují kvalitu a rozměr bakalářské práce, považuji stylistické nedostatky, slitá 

písmena a číslice nebo absenci zdroje obrazového materiálu (mapy), někdy dokonce i 

popisek. Obecně je však možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na odborné, 

stylistické i obsahové parametry kladené na tento typ kvalifikačního textu. Autor formuloval 

cíl své práce a podřídil mu celkovou koncepci i metodiku zpracování jednotlivých kapitol. 

Autor v práci užil solidní spektrum zahraniční literatury. Přínos práce lze spatřovat ve snaze 

systematicky analyzovat jednotlivá etnika a historickou situaci v oblasti Sahary, která je 

v českém prostředí dostupná pouze dílčím způsobem, a to prostřednictvím textů arabistů a 

islamologů Luboše Kropáčka a Eduarda Gombára.  

 

Doporučuji bakalářskou práci Petra Buchtyara k obhajobě. V závislosti na obhajobě 

navrhuji výborně nebo velmi dobře. 

 

 

 

V Praze 27. 1. 2017                                                       PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. 


