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Autor předložil čistě teoretickou práci na zajímavé, složité, ale aktuální téma. Pro jeho
zpracování použil řadu odborných textů a dalších zdrojů.
Cíl práce formuluje v úvodu na str. 11následovně: „zmapovat současné vnímání otázky
přistěhovalectví muslimských migrantů a na základě religionisticko-teologické reflexe
migrace poukázat na postoje, které jsou v souladu s křesťanským pojetím přistěhovalectví.“
Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do pěti kapitol nazvaných:
 Vymezení základních pojmů,
 Islám v České republice,
 Migrace a přistěhovalectví jako etický problém,
 Biblické podněty pro reflexi migrace,
 Pohostinnost v kontextu církevních pohledů na migraci.
Jednotlivé kapitoly obsahují vysvětlení a popis řady pojmů, skutečností a problémů, které jsou
popsány věcně správně, ale málo ukazují a zdůrazňují souvislosti. Celá práce pak nepůsobí
konsistentně. Neřeší to ani shrnutí, která autor uvádí na koci jednotlivých kapitol. Vnitřní
logiku práce by mohl lépe představit Úvod a měla by se odrazit i v Závěru, který je v dané
podobě jen shrnutím obsahu práce. Na začátek práce bych doporučil zařadit kapitolu týkající
se současné migrační vlny, jejich příčin a důsledků. Situace v ČR je nedílnou součástí situace
ve světě.
Několik dalších připomínek:
1. Charakteristika islámu by měla být výstižnější. Pro zkoumané souvislosti je důležité
podrobněji zmínit islámské právo Šaríja a jeho odlišnosti od evropské kultury, dále
rozdílné proudy v islámu, pokusy o jeho revizi a zejména jeho politický charakter.
2. Islámský radikalismus se netýká jen náboženského (teologického) obsahu islámu, ale
je zneužívám především pro politické cíle.
3. Migrační vlna nemá jen nábožensko-kulturní aspekt, má ekonomické, ekologické a
vojensko-politické příčiny.
4. Také teroristické aktivity islamistických skupin nemají na prvním místě náboženské
příčiny, ale jsou součástí (důsledkem) celosvětového napětí a dlouhodobě neřešených
problémů.
5. Církve by se měly podle mého názoru při řešení migrační krize silněji angažovat a to
jak ve světě, tak v ČR.
6. Práce je čistě teoretická, bylo by účelné doplnit teoretické úvahy ilustrující praktickou
částí.

Celkově autor zpracoval na obtížné téma práci, která obsahuje řadu zajímavých postřehů a
skutečností, svědčí o zájmu a orientaci autora v dané problematice.
. Ke složitému problému je možno jistě přistupovat různým způsobem a je na autorovi, aby
svůj přístup a logiku zpracování obhájil.
Po obsahové i formální stránce práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci.
Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení D - uspokojivě
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