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Text posudku: 

 

Hodnotenú bakalársku prácu hodnotím ako dobrú, na tejto úrovni je po stránky obsahovej, spracovaním 

témy, a formou či štruktúrou. 

Najprv k formálnym záležitostiam. Práca má adekvátny rozsah a vyhovuje požiadavkám kladeným na 

bakalársku prácu. Zoznam literatúry je postačujúci a obsahuje kľúčové tituly z diskutovaných oblastí. 

Práca má 5 hlavných kapitol, čo je vhodné triedenie k tomuto rozsahu. Práca obsahuje 124 poznámok po 

čiarou na 64 stranách, čo svedčí o vhodnom poznámkovom aparáte, citácie sú podľa normy. Jazyk práce 

je vedecký a vecný, autor používa názory iných autorov k podporeniu svojich tvrdení. Toto má ale 

i svoju tieňovú stránku a nedostatky. Zoznam literatúry neobsahuje ani jeden zahraničný titul, veľký 

počet internetových zdrojov naznačuje výskum po internetu a nie v knižnici, zaráža nerovnaká veľkosť 

a farba písma (s. 63.64) či typografická chyba u prvých dvoch titulov v bibliografii; štruktúra práce 

trochu neprakticky strieda dve a tri úrovne (dvojúrovňová štruktúra by postačila), gramatická chyba je už 

v samotnom názve práce (Česká Republika). Vedeckému charakteru práce nesvedčia časté 

a nepodložené tvrdenia autora uvedené napr. „mám za to“, a pod. Každá kapitola obsahuje na konci 

veľmi praktické zhrnutie, aj keď je nutné povedať, že obsahovo nie je vždy zhrnutím kapitoly. 

A teraz k obsahu. Téma je veľmi aktuálna. Autor začal prácu písať v roku 2015, keď sa táto téma 

mediálne otvorila, a ako sa ukázalo pri parlamentných (2017) a prezidentských voľbách (2018), stále sa 

o tom debatuje. O to dôležitejší je časový odstup umožňujúci autorovi objektívnejšie hodnotenie, stále sa 

ukazuje, že religionisticko-teologická reflexia má čo k tomu povedať. Autor zhromaždil pozoruhodný 

súbor informácií, nielen z oblasti biblistiky (pohostinnosť v SZ a NZ) a etiky (etická reflexia migrácii), 

ale aj z oblasti religionistiky (islam a jeho obdoby), sociológii (islam v ČR), a politológii (vplyv politiky 

na súčasnú situáciu). Niektoré z týchto analýz sú veľmi inovatívne, napr. pohľad na migráciu z hľadiska 

etiky, alebo biblické  dôrazy k tomuto námetu. Prehľad postojov rôznych cirkví v ČR k prisťahovaleckej 

krízy je tiež prínosný. Zároveň musíme zmieniť, že práve tieto časti dosvedčujú až prílišnú viazanosť na 

jeden zdroj, z ktorého autor čerpal. Ďalej, zmienený prehľad cirkevných postojov je sterilný, pretože 

vychádza z  informácií zverejnených na webu a formálnych dokumentov synodných či biskupských 

konferencií, často je realita a konkrétny praktický postoj odlišný, v rámci cirkvi rozporuplný 

a diskutovaný. Bolo by vhodné uviesť aj prehľad činnosti NGO, pretože sú rôzne prepojené s cirkvou, 

napr. dôrazom na hodnoty, zúčastnenými osobami, alebo platformou pôsobenia.  

Pozoruhodný súbor perspektív na otázku migrácie a islamu je zároveň jedným z problematických vecí, 

z dvoch dôvodov: svedčí to o nerozhodnosti z ktorej perspektívy uchopiť tému, a chýba tomu hĺbka 

a detaily, ktoré by v opačnom prípade boli prítomné. Po tento okamžik to nie sú zásadné nedostatky, 

ktoré by zdiskreditovali bakalársku prácu ako samotnú, majú vplyv iba na jej ohodnotenie. Autor uvádza, 

že jeho cieľ je: zmapovať súčasnú situáciu prisťahovalectva moslimských utečencov, a religionisticko-

teologicky reflektovať otázku prisťahovalectva. V tomto ohľade dáva zmysel druhá polovica práce, 



poukaz na biblické zdroje, prehľad cirkevnej činnosti a privedenie pojmu pohostinnosti do diskusie. 

Samotný názov práce ale obsahuje aj pojem „islamismus“, najviac sa tomu venuje v prvej, úvodnej, 

kapitole, čiastočne v druhej. Zdá sa, že sa autor usiluje religionisticko-geopoliticky načrtnúť príčiny 

prisťahovalectva, činí to ale skratkovite a nedostatočne (nezmieňuje vôbec vojenský konflikt v Sýrii, 

arabské jaro, a pod.), zdá sa tiež, že spojuje rôzne podoby islamu (zvlášť jej fundamentálne podoby) 

a prisťahovalectvom. Nielen, že neberie v úvahu politické príčiny zvýšenej intenzity migrácii, že neberie 

v úvahu, že určité percento prisťahovalcov sú kresťania, ale neberie v úvahu ani to, že prisťahovalci 

z drvivej väčšiny nie sú stúpenci fundamentálneho islamu.. Táto dvojkoľajnosť bakalárskej práce, na 

jednej strane teologická reflexia prisťahovalectva a na druhej  zmienky o islamskom fundamentalizme, 

by malo byť ešte vysvetlená. Prítomná je totiž v názvu práce, čiastočne v obsahu, ale nie v avizovanom 

cieli. 

Student práci konzultoval: dostatečně – nepravidelně – vůbec. (uvádí jen vedoucí práce) 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Zdůvodnění, závěr:  

Práca je tematicky aktuálna a autor prináša nové podnety do diskusii, ako sú pohostinnosť, etická reflexia 

migrácie, a prehľad cirkevných postojov. Zároveň je ale nevyjasnené do ktorého oboru práca patrí 

(religionistika, etika či sociológia) a čo v nej autor chce dosiahnuť, obsah naznačuje viac možností. Práca 

so zdrojmi a spôsob vyjadrovania sú postačujúce pre tento druh práce. 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 Autor by mohol sformulovať jeho vlastnú tézu, čiže, čo je tou myšlienkou, ktorú chcel dokázať 

či obhájiť. Jedna z možností ako to urobiť, je vysvetliť názov bakalárskej práci a objasniť 

prepojenie troch kľúčových slov: migrácia, islamismus a Česká republika. Ako a prečo tieto 

pojmy súvisia? 

 Autor priniesol do debaty veľmi dôležitý pojem z kresťanskej teológie - pohostinnosť. Mohol by 

autor k tomu niečo povedať nad rámec toho čo už uviedol v práci? 

 Ako autor pristupuje k ne-muslimským utečencom, alebo utečencom nábožensky vlažným?   

 

Navrhované hodnocení:   C-dobře 
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