
1 
 

 

 

 

           Evangelická teologická fakulta 

     Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Název práce: Bacha-Bazi in Afghanistan, An Act of Homosexual Child Sex 

Jméno studentky: Nawazi Nilab Najeeba 

Jméno oponentky: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková 

________________________________________________________________________ 

 

Text posudku: 

Cílem práce je podle autorky uvést historické důkazy a informace o zločinech 

sexuálního zneužívání a pedofilních znásilnění chlapců v Afghánistánu. Autorka v této 

teoretické práci provedla rešerši a analýzu dostupných zdrojů zabývajících se tímto tématem. 

Kladně je nutno hodnotit rozsah literárních zdrojů a jejich dobré využití v práci.  

Tři hlavní otázky, na něž se snaží text odpovědět se týkají dopadu Bacha-Bazi na děti, 

které jsou jeho obětí, důsledky, jimiž tato praxe ohrožuje celou společnost, a důvody, proč se 

vládě nedaří těmto zločinům zabránit.  

Fenomén Bacha-Bazi je historicky zakořeněn v afgánské společnosti již po staletí, a to 

je také hlavní důvod pro obtížný boj s ním. Autorka popisuje dlouhou tradici této praxe a její 

důsledky pro zneužívané chlapce a jejich další život. Jako jedno z východisek při úvahách o 

důvodech této praxe, uvádí Finkelhorův čtyř faktorový model pedofilie, a i dále se zabývá 

otázkou pachatelů v rámci pedofilie. V současné době je ovšem pedofilie považována za 

vrozené celoživotní zaměření, tyto jedince sexuálně nevzrušují dospělí lidé, a ani sexu s nimi 

nejsou schopni. Je otázkou, zda se zde jedná o pedofilii, nebo o projev statusového chování, 

jimž si mocní a bohatí muži dokazují své společenské postavení.  

V další části práce se autorka zabývá postavením této praktiky před zákony, kdy 

v zákoníku tento zločin zcela chybí, dá se postihnout zřejmě pouze jako znásilnění. 

V současné době se jej však často účastní i představitelé státní moci, kteří by mu měli bránit. 

V kontextu práva šaría je zajímavé, že náboženští představitelé proti tomuto homosexuálnímu 

jednání nebojují, i když jinak je homosexuální styk přísně trestán. 

Dále autorka popisuje i problematické postoje mužské části společnosti, která tuto praxi 

přijímá jako tradiční. V závěru autorka konstatuje, že se již přece jenom začíná o této praxi 

uvažovat jako o nepřijatelné, protože je spojena i s dalšími zločiny, jako je obchod s lidmi, 

kdy chudé rodiny prodávají chlapce „do služby“ bohatým mužům.  
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Autorce se podařilo zvolené téma představit z mnoha úhlů pohledu, i když některé 

informace, zvláště o historickém kontextu Bacha-Bazi se v práci nadbytečně několikrát 

opakují. V úvodu práce chybí kritéria, podle nichž by autorka mohla posoudit, zda dosáhla 

cíle své práce, a v závěru se o toto zhodnocení nepokusila.  

Z formální hlediska jsou jediným větším nedostatkem chybějící stránky u uvedených 

literárních zdrojů, a dále opakovaná chyba psaní přídavného jména „Afghan“ s malým 

počátečním písmenem.  

  

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 Jedná se skutečně o pedofilii, když tito muži jsou schopni sexuálního styku i 

s dospělými ženami? 

 Co by měly podle vašeho názoru proti této praxi dělat náboženské autority? 

 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm: A-B (podle průběhu obhajoby). 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 17. 6. 2017 

 

                                                                                                                                                                           
                                                                                        ……………………………….. 

                                                                                         RNDr. Mgr. Ivana Čihánková 

 

                                                                                         

 


