
Posudek	 vedoucího	 na	 diplomovou	 práci	 Bc.	 Jakuba	 Sklenaříka	 „Systém	 ší’itského	
vzdělávání“	
	
Posuzovaný text je upravenou verzí neobhájené diplomové práce kolegy Sklenaříka. Předchozí 
práce trpěla řadou formálních a obsahových nedostatků a nebyla proto doporučena k obhajobě 
mnou jakožto vedoucím, stejně tak i oponentem, neboť nesplňovala kritéria kladená na 
diplomovou práci. Přestože již tehdy jsem kolegu zrazoval od toho, aby si odevzdání práce 
nechal až na poslední chvíli, situace se opakovala i nyní, takže jsem měl možnost vyjádřit se 
jen k jedné kapitole. S prací jako celkem jsem se seznámil až po odevzdání a z výsledku jsem 
velmi rozpačitý. Z odevzdaného textu je patrné, že diplomant pouze rozšířil část, která se týká 
případové studie k Nadžafu, což je jistě dobře a práci to prospělo, v ostatních případech však 
práce víceméně doznala jen několik -- spíše kosmetických --  změn. Koncepčně se na práci 
nejenže nic nezměnilo, navíc byly oslyšeny mé výtky z předchozího posudku. Omezím se proto 
pouze na tyto základní výtky, do podrobnějšího rozboru koncepce se zde nemá smysl pouštět. 
Například seznam literatury nebyl rozdělen na prameny a literaturu (případně primární a 
sekundární literaturu), na což jsem vysloveně upozornil v předchozím posudku. Diplomant se 
také nevypořádal s komentáři ohledně slovníkového hesla H. Wehra, kde se vysloveně nabízí 
odkaz na arabskou literaturu či prameny, zvláště když je v práci slabě zastoupena a bylo by 
žádoucí ji rozšířit, neboť oborem diplomové práce je arabistika. Totéž platí o odkazu na 
popularizační práci v češtině, který nebyl nahrazen odkazem na arabské prameny (navíc když 
nedostatečnou práci s prameny vytýkal diplomantovi též oponent). Dále jsem jmenovitě  uvedl 
termín mu’íd, který se v textu chybně vyskytuje s hamzou, nikoliv ajnem. Jinak se diplomant 
rozhodl zohlednit připomínku oponenta a přistoupil na odborný přepis arabštiny – bohužel se 
z nějakého důvodu rozhodl i pro přepisování hamzy na začátku arabských slov, což je velmi 
neobvyklé a působí rušivě -- spiritus lenis se na začátku slov prostě nepřepisuje. V tomto 
přepisu ovšem nebyl důsledný, takže některá vlastní jména jsou přepisována bez hamzy na 
začátku, jiná s hamzou. Nedůsledný byl i v přepisech dalších slov, která se vyskytují buď 
chybně nebo ve dvou variantách  (šíítský a ší’itský, bihár namísto biḥár, muʿtazilla namísto 
muʿtazila, Šajch al-Tá’ifa a Šajch al-Ṭāʾifa, hadíth a ḥadíth apod). Nedůsledně bylo odstraněno 
i nadbytečné „n. l.“ u datace (např. „základě biografického slovníku sestaveném ve 12. století 
n. l.).  
 
Závěrem jsem nucen konstatovat, že práce se stále nachází ve stavu rozpracovanosti a nesplňuje 
formální a obsahové požadavky kladené na diplomovou práci. Práci nedoporučuji  k obhajobě 
a hodnotím stupně 4 (neprospěl). 

 

Vypracoval Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D v Praze dne 5. září 2017 

 

 

 

 

	


