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Autorka si vybrala téma, které je v její domovské zemi velmi aktuální a současně tabuizované. 

Rozhodnutí o volbě tématu předcházela pečlivá úvaha o možných negativních dopadech zpracování 

tohoto tématu na její další pobyt u nás i situaci rodiny v Afghánistánu. I to svědčí o míře tabuizace, 

která se s ním pojí. Současně to ilustruje velké úsilí, které musela autorka věnovat získání některých 

zdrojů. Přímo v Afghánistánu prakticky neexistují práce zabývající se tímto tématem. Autorka čerpala 

převážně z prací publikovaných mimo Afghánistán. Provedla rešerši dostupných zdrojů a jejich 

analýzu. Vzhledem k popsané situaci pracuje autorka i s doplňkovými zdroji (dokumentární filmy, 

novinové články apod.), které obvykle nejsou zdrojem pro tento typ textu. Práce představuje souhrn 

aktuálních poznatků k danému tématu.  

Autorka představuje fenomén Bacha-Bazi v kulturním a politickém kontextu. Popisuje dlouhou tradici 

sexu malých chlapců s bohatými a mocnými muži v Afghánistánu a upozorňuje na dopady a rizika s ní 

spojená. Kriticky hodnotí nečinnost odpovědných institucí při řešení problémů spojených s Bacha-

Bazi (např. únosy malých chlapců), přestože se jedná o aktivity trestné i v samotném Afghánistánu. 

Okrajově zasazuje Bacha-Bazi do kontextu celé prostituční scény v Afghánistánu.  

Autorka si položila tři výzkumné otázky. 1) Jaký je dopad Bacha-Bazi na děti, které jsou jeho obětí? 2) 

Proč se vládě nedaří zastavit tuto praxi? 3) Jak Bacha-Bazi ohrožuje celou společnost? V návaznosti na 

tyto otázky je strukturovaný celý text práce. 

Jako teoretické východisko si autorka zvolila Finkelhorův čtyř faktorový model pedofilie. Podle 

Finkelhora ke spuštění pedofilního jednání přispívá komplex čtyř faktorů (potřeba citového vztahu 

s dítětem, sexuální vzrušení dětmi, absence náhradního uspokojení, neúčinnost sankčního systému a 

budování zábran vůči pedofilnímu chování), které autorka zkoumá v kontextu Bacha-Bazi. Dochází 

k závěru, že kombinace uvedených faktorů podporuje masivní rozšíření této v praxe v Afghánistánu. 

V další kapitole zaměřené na právní souvislosti Bacha-Bazi autorka mimo jiné upozorňuje na 

negramotnost a chudobu jako jedno z rizik rozšiřování této praxe. Negramotní a chudí rodiče nejsou 

schopni dostatečně bránit svoje děti v rámci systému pro ně dosáhnout spravedlnosti. Bacha-Bazi 

není explicitně postihováno trestním zákoníkem, ale je postihováno pouze v rámci jiných trestných 

činů (např. znásilnění). To je další z faktorů ztěžující jeho potírání. Alarmující je zjištění, že do Bacha-

Bazi jsou často zapojeni i představitelé státu, kteří by měli na boj s ním dohlížet.  

Autorka se zabývá praxí Bacha-Bazi v kontextu islámského práva šaría. Přestože toto právo v principu 

zakazuje homosexuální vztahy, na Bacha–Bazi je aplikována z našeho pohledu šokující interpretace. 

Nejedná se o homosexualitu, pokud pachatelé nemají ke zneužívaných chlapcům citový vztah!  

Jako problematický vnímá autorka i postoj veřejnosti, která většinově tuto praxi akceptuje jako 

přijatelnou. Na druhou stranu konstatuje, že vláda začala činit krok ke změně této praxe. V záběru se 

autorka věnuje aktivitám UNICEF a dalších organizací v této oblasti.  

Autorka zvolila vzhledem k tématu a možnostem adekvátní metodu, kterou přiměřeně aplikovala. 

Projevila schopnost interpretovat dílčí zjištění a vyvozovat z nich závěry. Při zpracování projevila velké 

nasazení a evidentní zájem o dané téma.  

Po dohodě s vedoucí práce je text zpracován v anglickém jazyce.  

V závislosti na kvalitě obhajoby navrhuji hodnocení výborně-velmi dobře. 

V Praze dne 10.6.2017                                                        PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 


