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1.CÍL PRÁCE:  
Předložená práce je výsledkem výzkumu problematiky, o niž se student zajímá delší dobu. 
Původní záměr, totiž porovnání studií o beduínských Rualech českého arabisty Aloise Musila 
a současného způsobu života těchto dnes syrských beduínů, nakonec nebyla realizovatelná, 
neboť studijní pobyt v místech severní Sýrie je vzhledem k současné politické situaci 
v lokalitě nepřijatelný. Student měl však k dispozici výsledky svého bádání v rámci stáže 
v Egyptě, použil zejména metodu anonymizovaných rozhovorů, a dostupnou literaturu. Cíl 
práce byl tedy nově zaměřen na zúženou tématiku - problém partnerských vztahů, tedy 
manželtví, u Rualů a odlišnosti tohoto od koránu i úzu a zákona ostatních arabských 
společností či států. Komparace se jeví zdařilou a zajímavou, cíle bylo dosaženo. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  
Práce je členěna logicky a přehledně. V první kapitole autor postihuje pojetí problematiky 
manželství v Koránu, na základě samotného textu Koránu a dále vhodné literatury. Orientaci 
v prameni usnadňují autorovi absolvovaná arabistická studia.  Druhá kapitola pak na základě 
výzkumů Aloise Musila představuje stejné vybrané jevy tématu v pojetí kmene Rualů. 
Sledovanými jevy jsou zejména otázky polygamie, výběru partnera, svatby, věna, rozvodu a 
trestů.  
Třetí kapitola sleduje současný, častečně historicky přehlédnutý, stav sledovaných skutečností 
ve vybraných islámských státech: Egypt (podrobněji), Írák, Libyje, Pákistán, Saúdská Arabie, 
Sýrie a Tunis. Těžiště práce je pak kapitole čtvrté, kde se autor pokouší o komparaci výše 
jmenovaných jevů partnerské problematiky v současném islámském světě a u beduínských 
Rualů. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Formálnáí úprava práce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomové práce. Drobným 
nedostatkem shledávám opomenutí mapové přílohy.  
 
 
 
 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
Práci hodnotím jako zdařilou, oceňuji původnost záměru, podíl vlastního výzkumu, byť 
z objektivních důvodů menší, než bylo plánováno, a kompetentní práci s literaturou domáci i 
cizojazyčnou. Dopručuji dílo k obhajobě.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ 
Můžete přiblížit reakce oslovených při Vašich pokusech o rozhovory k tématu v egyptském 

prostředí? 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 

Výborně  
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