
Posudek na diplomovou práci F. Rahimi „Náboženská identita mladých Afghánců v Česku 
v historické perspektivě“ 

Práce přichází se společensky závažným tématem, navíc mimořádně aktuálním vzhledem k dění 
v Afghánistánu, spjatým se stahováním Spojených států, pádem proamerické vlády a nástupem hnutí 
Tálibán. Má proto potenciál oslovit širší akademické i neakademické publikum. Předběžně proto 
navrhuji zvážit, zda by studentka nemohla výsledky svého výzkumu prezentovat na nějaké konferenci 
(nabízí se například podzimní konference české a slovenské islamologie v Českých Budějovicích) a 
nejlépe také formou odborné časopisecké studie či knižní kapitoly. Studentka již ostatně v nedávné 
minulosti předvedla, že je toho schopná, když předběžné výsledky svého výzkumu publikovala 
v kolektivní monografii jakožto kapitolu s názvem „Jak jsem (ne)našla svého boha“ (Kolektiv autorů: 
Sborník Budoucnost, Kniha třetí, str. 16-29, Praha: IDEA, 2020).   

Stejně tak je zapotřebí vyzdvihnout formální náležitosti. Práce má logickou strukturu, jednotlivé 
kapitoly na sebe srozumitelně navazují. Jsou dostatečně členěné na pod-kapitoly a odstavce. Také 
stylistika je na velmi dobré úrovni, práce je čtivě napsaná a studentka osvědčila, že dokáže s českým 
jazykem nakládat funkčním způsobem.  

Za svou výzkumnou otázku autorka pokládá roli náboženství při formování identity mladých Afghánců 
žijících v České republice. Metodou pro zodpovězení výzkumné otázky jí je kvalitativní analýza, 
provedená s pomocí kódování deseti přepsaných rozhovorů z řad svých informantů. Sama také hned 
v úvodu práce transparentně přiznává svou subjektivní motivaci k volbě tématu diplomové práce: 
„Mou motivaci posílila uprchlická krize, která mě donutila více o svém původu, islámu a vztahu 
k většinové společnosti přemýšlet (…). Zčásti proto, abych uměla odpovědět lidem, kteří se mě na tato 
témata začali ptát – ne vždy v přátelském duchu“ (str. 8).  

Vedle vhodně zvolené metodologie je práce dobře zasazena i do kontextu existující literatury. Jelikož 
dosud neexistují práce zabývající se migrací a adaptací Afghánců v Česku, odkazuje práce na výzkumy 
migrace Afghánců do jiných evropských zemí a informuje o několika historických migračních vlnách 
z Afghánistánu. Druhý relevantní zdroj literatury pak spatřuje ve výzkumech muslimů žijících v Česku, 
za jejichž podmnožinu lze považovat i zdejší Afghánce. Nejobecnějším teoretickým rámcem je pak 
koncept identity, který autorka též dobře představuje a diskutuje.  

Za stěžejní kapitolu pokládám tu šestou, kde autorka velmi dobře prezentuje své vlastní výzkumné 
nálezy, které srozumitelně ilustruje vhodně vybranými citacemi z rozhovorů. Kapitola je přitom členěna 
na základě analytického rozlišení několika vrstev identity: náboženské, etnické, genderové a migrační 
(v tomto pořadí). Jakkoli se v realitě tyto vrstvy prolínají, přičemž je vždy není možné jednoznačně 
rozlišit, jak autorka konstatuje opět i v závěru. Právě závěr pokládám za vůbec nejpovedenější část 
práce. Vlastní výzkumné závěry totiž autorka dobře diskutuje v kontextu již provedených výzkumů 
(nejen mladých) muslimů v Česku, případně v kontextu prací týkajících se Afghánců žijících v jiných 
západních zemích. Teoretická a praktická část práce je tak konstruktivně propojena.  

Přesto si dovolím několik mírně kritických komentářů či poznámek. Byl bych rád, pokud se autorka 
práce v rámci časových možností daných formátem obhajoby vyjádří.  

1. Metodologie. Jestliže víme, že se identita konstruuje v sociálních vztazích a interakcích s druhými 
lidmi, zejména s tzv. významnými druhými, měl by tomu podle mého názoru být uzpůsoben i 
výzkumný design. Dotazovat by se tak neměli jen od těchto vazeb izolovaní mladí informanti, ale 
dotazy na to, jak reflektují dynamiku jejich náboženské, etnické, genderové a migrační identity by 
měli dostávat právě také tito tzv. významní druzí (rodiče, sourozenci, vrstevníci). Rozumím tomu, 
že takto pojatý výzkumný design je ambicióznější a byl by i náročnější na realizaci. Tato poznámka 



nicméně směřuje ke kritické reflexi (slabinám) použité metodologie. Zdá se mi, že stávající design 
je vhodný k hledání odpovědi na otázku, jaká je identita informantů, již méně na to, jak se tato 
identita formuje, na jaké tlaky reaguje atd.   

2. Etnická identita je redukována na identitu afghánskou (koncept „afghánství“). Přiznám se, že je 
pro mě překvapivé, že není diskutována etnicita ve smyslu paštunské, tádžické, uzbecké či hazárské 
identity. Chápu, že výzkumný vzorek je z tohoto hlediska dosti homogenní. Ale stejně jako hledá 
autorka vztah mezi afghánskou a islámskou identitou, stálo by za to nejprve zmapovat vztah mezi 
identitou afghánskou a paštunskou etc., tedy lépe rekonstruovat samotnou afghánskou etnickou 
identitu. Zjištění, že tyto dílčí identity nejsou pro mladé Afghánce v Česku důležité, by mi přišlo 
samo o sobě dosti objevné. Kromě toho bych si jako čtenář rád přečetl také více o tom, jakou roli 
hraje vztah mezi českou/evropskou identitou a identitou afghánskou. Na okraj bych v této 
souvislosti nakonec zmínil, že mě podobně překvapila absence tematizace identit regionálních či 
kmenových.       

3. Poněkud zklamáním je snad jen sekce týkající se genderové identity. Ta je redukována na zjištění 
týkající se zahalování (šátek) u žen a na téma kritérií pro volbu partnera. Vlastně nejdůležitější 
zjištění stran genderu se tak týká patriarchálního charakteru afghánství, kdy se čest rodiny 
disproporčně výrazněji odvíjí od chování (a tedy sociální kontroly) a pověsti jejich ženských členů 
(něco podobného u nás Michaela Zajícová zjistila u čečenských migrantů-azylantů). Znamená to 
tedy, že se genderové aspekty nijak nepromítají do volby vzdělávací dráhy, profesních aspirací, 
představy o genderových rolích v rodině a zodpovědnosti při výchově dětí?  

4. Autorka by na základě svých dat mohla být více odvážná a rozvinout novou typologii muslimské 
religiozity (nejen v Česku), a to za rámec, který nabízí Daniel Topinka, když rozlišuje praktikující a 
nepraktikující muslimy. Autorka ukazuje, že může existovat také praktikující nemuslim (veřejně 
pod tlakem sociální kontroly nijak neventiluje svůj distanc od víry v jediného Boha, konformita se 
projevuje v tom, že se spolu s ostatními modlí a praktikuje v případě potřeby i další rituály). 
Čtvrtým teoretickým typem – v typologii rozlišující na jedné straně muslimy a ne-muslimy dle jejich 
subjektivní sebeidentifikace, na straně druhé jedince praktikující a nepraktikující – by pak byl 
nepraktikující nemuslim (okolím pokládán za muslima – veřejně se od islámu nedistancuje, 
nepraktikující). Právě zde by se pro pochopení procesu formování nových náboženských identit 
hodil pohled rodičů, vrstevníků, případně imámů či učitelů.        

5. Vztah mezi etnickou a islámskou identitou a téma vymezení se vůči Tálibánu. Zaujalo mě, že 
informanti zřejmě při debatě o své náboženské identitě necítili potřebu vymezit se důrazněji vůči 
hnutí Tálibán, kvůli kterému zřejmě z Afghánistánu alespoň někteří odešli. Nehraje to roli ve 
způsobu, jak chápou islám a svou islámskou identitu? Ve snahách o apologetiku islámu, nebo 
naopak ve snahách o jeho kritickou reflexi? Případně v tom, že někteří islám zcela opouštějí (čtyři 
z deseti informantů)? Autorka zároveň konstatuje, že pro informanty i jí samotnou jakožto 
výzkumnici je obtížné až nemožné v některých případech odlišit etnickou a náboženskou složku 
identity, obojí prý prolíná. Pokud jde o vztah Tálibánu a etnické kultury, Olivier Roy naopak tvrdí, 
že jde o hnutí rozlišující do nejmenších podrobností mezi etnickou kulturou a purifikovanou verzí 
islámu. Snahou Tálibánu je zničit etnickou kulturu (dekulturace) a namísto té poté lidem nabídnout 
čistě islámskou identitu, odvozenou z wahhábovské verze islámu, původem ze Zálivu (akulturace). 
Jinými slovy Tálibán se podílí – vedle ozbrojeného konfliktu, uprchlictví nebo westernizace – na 
kulturním/etnickém vykořeňování Afghánců, etnickou kulturu chápe jako protiklad islámu (na 
rozdíl od konceptu „afghánství“ představovaném autorkou).  

Práci hodnotím jako „výbornou“.  

Karel Černý, Ph.D., na Mělníce, 8. 9. 2021.   


