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Oponentský posudek bakalářské práce 
 
Ve své práci si Veronika Křesťanová klade za cíl zmapovat názory a postoje skupiny 
arabských žen žijících v Praze a to ke třem základním problémovým rovinám (chybějící 
interpunkce je původní), kterými jsou pravidla dodržování vnějšího vzhledu 
respondentek,…postavením ženy v rodině a společnosti a zatřetí pohled respondentek na 
českou společnost a  zvláště české ženy (s.7). 
 
Práce sestává ze tří oddílů. V 1.kapitole (s.7 – 13) objasňuje cíle a metody práce a stručně 
charakterizuje „vzorek“, tedy každou z devíti respondentek.  
Druhou část představují kapitoly 2 – 4, v nichž vytváří filozoficko-legislativní rámec práce. 
V 5. kapitole, která má být zřejmě jakýmsi zrcadlem, cituje názory několika Evropanek na 
příbuzné, nikoli ale totožné otázky, jaké bude zkoumat u arabsky mluvících žen v Čechách. 
Konečně v 6. kapitole (s. 53 – 77) analyzuje „data“ z vlastního výzkumu v podkapitolách, 
které korespondují s výšeuvedenými tématy. 
Práci doplňuje seznam literatury a dalších použitých zdrojů (převážně internetových odkazů) 
a přílohy, z nichž podstatnou část představují přepisy rozhovorů s respondentkami. 
 
Není sporu o tom, že to, jak arabské ženy reflektují zdejší život, je téma zajímavé i podstatné. 
Je také jistě pravda, že není snadné proniknout do jejich světa, což se autorce v případě 
několika z nich podařilo. A dá se předpokládat, že toto proniknutí je pro ni důležitou životní 
zkušeností.  Je ovšem otázka, jestli to je hlavní smysl bakalářské práce. Chceme-li po ní 
zvládnutí základů toho, co nazýváme humanitní věda, resp. konkrétně antropologie, pak tomu 
zůstala autorka ještě leccos dlužna. 
 
Především: práce trpí neujasněností, a to v několika směrech.  
Tematicky: chce zjistit, jak reflektují českou společnost a „arabský domov“ (právě tato 
formulace se mi zdá ve  struktuře výzkumu nejasně prezentovaná) různé typy arabských žen, 
žijících v Čechách, nebo jen některá skupina? Má-li jít o široké spektrum, je jednak vzorek 
příliš malý, za druhé není vhodná metoda sněhové koule při výběru respondentek (na výrazně 
ortodoxní první respondentku se samozřejmě budou „nabalovat“ další stejného zaměření). To 
se také bezpochyby stalo. Získaný vzorek je sice relativně homogenní, ale výsledky 
vypovídají jen o jedné skupině arabských žen u nás. 
 
Dále: autorka má dost nejasno v rozdílné povaze pramenů, resp.literatury. (Pěknou ilustrací 
toho je její bibliografická citace: Hrbek, Ivan: Korán. ☺ ) Internetové stránky typu 
www.pravdaoislamu.cz mohou být zajímavým a důležitým typem pramene, podobně jako 
publikace Islámské nadace v Brně nebo Islamic Book Center (zde hlavní zdroj informací), ale 
těžko je brát jako seriózní vědeckou literaturu.  

K dalším zmatkům v této oblasti dochází tím, že autorka považuje za stejnou „bernou 
minci“ Korán (a jeho různé typy výkladů) a reálnou politickou praxi v různých muslimských 
zemích. Kupodivu ji nematou výroky o rovnoprávnosti mužů a žen na straně jedné (2. a 3. 
kap., např. s. 18, 19) a praxe s vraždami „ze cti“ a celá sociální realita (4. kap., např. s.28, 29), 
které jsou v zásadním rozporu. (Drobnějších rozporů podobného typu je v práci více, např. 
pohled na české muže – na jedné straně se podle výroků dotazovaných nepochopitelně starají 
o děti, na druhé straně žijí izolovaně d manželky – s. 77). 



 
Shrnuto: Práce má zhruba odpovídající formální úroveň (slovem zhruba pokrývám to, že např. 
v 246 jsem napočítala 6 typografických chyb). Obsahová stránka má poměrně značné 
nedostatky. Navrhuji 22 kreditních bodů. 
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