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Oponentský posudek. 
 Text představuje druhou verzi diplomové práce nedoporučené k obhajobě vedoucím 
práce i oponentem. Ve svém tehdejším posudku jsem konstatoval, že práce se vyznačovala 
zřejmou tematickou nesourodostí textu s názvem práce, naprosto nezvládnutou metodologií, 
metodou a technikou a pokládal jsem ji pouze za raný koncept práce. O to více je překvapující 
výsledný stav této druhé, nyní předkládané a posuzované verze. Z předchozích připomínek 
vedoucího i oponenta si diplomant vzal za své pouze úpravy v použité bibliografii a 
poznámkách pod čarou a rozhodl se použít vědecký, ačkoli ne zcela bezchybný, přepis 
arabských termínů a výrazů použitých v textu. Přidaná bibliografie působí do značné míry 
kontroverzně, protože v  totožném znění práce, autor v některých případech nahradil původní 
odkazovaná díla jinými, ale výsledný text se nezměnil (např. pozn. 27, 167). Chybně rovněž 
zaměnil mnou doporučovanou monografii Konrada Hirschlera za jeho jinou, starší 
monografii, irelevantní pro jeho diplomovou práci. 
 Zcela nevyhovující práce tak byla pouze na některých místech (úvod, závěr, 
podkapitola o Nadžafu) doplněna, případně nastavena novým textem s tím, že původní verze 
práce zůstala téměř celá zachována. Zopakuji tedy zde své kritické podněty z předchozího 
posudku, protože nebyly vůbec reflektovány: „ Již v úvodu zmiňuje, že 
ve své práci se hodlá omezit pouze na islám ší‘y dvanácti imámů, jež v jeho metodologickém 
přístupu představuje samotnou ší’u (nové diplomantovo vysvětlení je metodologicky 
nedostačující a nepodložené). Toto zjednodušení nelze pokládat za šťastné vzhledem 
k diplomantově avizovanému synchronnímu přístupu k vývoji islámského a ši‘ítského 
vzdělávání a nutně chybějící konfrontaci diplomantovy teze i s jinými větvemi ší‘itského 
islámu, jež v jiných stoletích hrály stejně významnou úlohu, jako dnes ší’a dvanácti imámů. 
 Celá práce pak působí dojmem, že jejím hlavním cílem bylo naplnit minimální počet 
znaků a stihnout určitý termín odevzdání. Je metodologicky neujasněná, její název 
neodpovídá zpracovanému tématu a jednotlivé celky působí na první pohled jako slepence 
bez hlubšího vztahu k autorovu záměru. Zcela nevyjasněná je metoda, pokud za ní nechceme 
pokládat kompilaci, v některých případech založenou na jednom titulu. V úvodu diplomant 
neprovedl dostatečnou kritiku literatury, prameny, perské či arabské, prakticky nepoužil a 
nevysvětlil, z jakého úhlu chce k tématu přistupovat, ani jak ho zasadit do širšího kontextu. 
Pokud měl na mysli kontext ší‘ítských autorit, tak o tom v práci není téměř pojednáno, pokud 
systém vzdělávání, tak i s tím se práce míjí.“ 
 Na závěr konstatuji, že práce i přes zlepšení techniky je stále a pouze jen raným 
konceptem, s velmi nesourodým textem. Diplomant si potřebuje především ujasnit 
metodologickou nezbytnost a sourodost jednotlivých částí textu k vyjádření jeho vlastního 
záměru, tj. fungování učilišť v Qomu a Nadžafu jako příkladu systému ší‘itského vzdělávání. 
Dodávám, že jen připojením ucelenějšího poznámkového aparátu a delší bibliografie se 
původní text nikdy kvalitativně neposouvá. Odevzdání totožného, jen lehce prodlouženého 
znění práce, je pro mě nepochopitelné. Sklenaříkova práce tak představuje ve svém celku 
neméně kontroverzní text, jako první verze. Diplomová práce nesplňuje formální i obsahové 
požadavky standardně kladné na tento typ práce. Nedoporučuji ji k obhajobě a navrhuji 
klasifikovat jako neprospěl. 
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