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Předkládaná práce zaujme už svým tématem. Problematika ženských práv v islámské zemi by 
dokonce mohla vyvolat pochyby o relevanci pro politickou vědu, mnohem spíše by práci 
s tímto tématem bylo možné očekávat v sociologii nebo v gender studies. Takový vylučující 
přístup k tématu by ovšem ze všeho nejvíce ochuzoval samotnou politickou vědu: zejména 
v situaci, kdy je postavení žen výsostně politickým tématem, kdy se práva žen stávají součástí 
diskuze o válce a míru a kdy jsou zápasy za emancipaci žen rozeznávány svými aktérkami i 
jejich oponenty jako politické zápasy, by politická věda neschopná jejich analýzy nedostála 
nárokům předmětu, který má zkoumat. Z tohoto hlediska lze výběr tématu jen přivítat. 
Přivítat lze rovněž úroveň zpracování práce, zejména založení v rozsáhlé znalosti francouzské 
literatury k tématu. Autorka uvádí celou řadu informací k problematice, takže lze říct, že se jí 
podařilo naplnit úvodní předsevzetí "předložit českému čtenáři obraz tuniské ženy 
současnosti" (s. 8). Oceněníhodná je rovněž kritická diferenciace v přístupu k literatuře a 
zdrojům. Problematičtější jsou ovšem její interpretace tohoto obrazu ajeho usouvztažnění 
s islámem, které si autorka vetkla i do titulu své práce. Příčinou je dle mého soudu absence 
propracovanějšího teoretického rámce, který by umožnil učinit tuto interpretaci a toto 
usouvztažnění kvalifikovaněj šími. 
Jednotlivé kapitoly seznamují s postojem islámu k postavení žen (1. kapitola), s proměnami 
postavení žen od dob získání nezávislosti v Tunisku a s jejich proměnami právního statusu 
žen (2. kapitola), se statistickými údaji o tuniských ženách a genderových vztazích (3. 
kapitola) a o některých vybraných specifických rysech postavení žen v Tunisku, zejména ve 
vztahu k rodinné sféře (4. kapitola). Struktura práce je velmi přehledná, pro deskriptivní 
uchopení situace tuniských žen optimální. Z druhé strany se může někdy zdát, že materiál, 
z nějž autorka vycházela, jí vnutil strukturu namísto toho, aby autorka vnutila svými otázkami 
strukturu materiálu. Některé pasáže mají sklon k až příliš velké popisnosti závislé kupříkladu 
na zpracovávaných právních normách (srv. s. 22-25), což souvisí s největší slabinou práce, 
tedy s nepříliš rozpracovaným teoretickým ukotvením. 
Autorka si klade velmi zajímavé otázky - zajímavá a s bohužel ne zcela zodpovězená je 
zejména ta po souvislosti emancipace žen s autoritářským politickým řádem (formulována 
ovšem někdy nepříliš šťastně poněkud moralisticky normativně, viz s. 39: "Tunisko je 
autoritářský stát. Dochází-li v něm k omezování lidských práv obecně, smíme jej vůbec chválit 
za pokroky v emancipaci žen? "). Autorka ve své diskusi o obnově zahalování žen ukazuje 
velmi zajímavě to, co bývá tradičně vnímáno jako projev retrográdního náboženského 
tmářství, jako možné vyjádření svobody a projev protestu proti modernistické emancipaci 
shora, nectící jejich sebepojetí a sebeurčení (srv. s. 50-52 a 54-55). 
Mezi nedostatky práce lze uvést fakt, že autorka se omezuje na nezávislé Tunisko a naprosto 
pomíjí koloniální zkušenost. Rok 1956 pro ni představuje rok nula. Koloniální minulost 
autorka pouze zmíní jednou větou v úvodu na s. 9 (s naznačením kauzálních vazeb 
uvedeným příznačným slovesem" tuším ") a následně rovněž stručně na s. 17. Bez 
podrobnější diskuze odkazu koloniální zkušenosti ajejích dopadů na tuniskou společnost ale 
může autorka jen těžko formulovat kauzální soudy, což problematizuje věrohodnost jejího 
tvrzení, že emancipace ženje především důsledkem jednání zakládající postavy tuniské 
nezávislosti, diktátora Bourguiby (s. 17 - své kauzální tvrzení uvádí autorka příznačným 
slovesem "předpokládám" namísto toho, aby je doložila - a s. 54, kde autorka, jak se snažím 
ukázat, ne úplně přesvědčivě tvrdí, že se jí teze o určujícím vlivu Bourguiby "podařilo 
potvrdit"). Těžko můžeme zhodnotit Bourguibovy aktivity na daném poli, opomineme-li 
analýzu toho, z jaké situace vycházel. Autorka tím také ztrácí možnost srovnávat situaci 
v nezávislém Tunisku s předchozí situací; přitom jí samotnou uvedená čísla naznačují 
přinejmenším v jednom případě (podíl dívek na středoškolském vzdělání, s. 28), že 



dekolonizace zpočátku vedla v daném ohledu spíše ke zhoršení situace žen (problémem 
ovšem je, že bez znalosti vývoje absolutních čísel o počtu středoškoláků a středoškolaček jsou 
pouhé procentní údaje k formulaci podobných závěrů bezcenné). 
Autorka se zbavila i další komparativní možnosti, když na s. 20 opět pouze letmo v závorce 
zmínila Atatťirkovo Turecko ajeho ambiciózní modernizační projekt. 
Problematický je ovšem, jakjiž bylo zmíněno, zejména teoretický rámec práce: jestliže 
tématem má být vztah islámu a postavení žen, bylo by namístě očekávat plastičtější přístup 
k islámu než takový, který bude založen především na četbě Koránu. V případě křesťanství a 
bible by autorka patrně bez váhání souhlasila s tím, že naprosto stejný text byl v průběhu dějin 
návodem ke zcela odlišnému chování jedinců a fungování společností; ostatně i v případě 
islámu v textu práce uvádí, že " Tunisko samo je důkazem, že kulturně-náboženské vzorce 
nejsou neměnné" (s. 38). Ve svém teoretickém úvodu ovšem představuje dosti statický 
obrázek, který se příliš vrací k textům konkrétních súr a málo zohledňuje různé společenské 
kontexty. Důsledkem je dichotomie mezi textem Koránu a západní modernitou, na úsečce 
mezi nimi je pak umístěn zpracovávaný příklad Tuniska. Lze poněkud pochybovat o 
vysvětlující hodnotě podobně formulovaného teoretického rámce, myslím, že nikdo se ani 
v pracích věnovaných sekularizaci a opouštění křesťanských hodnot příliš vážně nepokouší 
srovnávat západní společnosti s novozákonními texty. Zde je namístě dodat, že je pravda, že 
autorka se pokouší argumentovat ve prospěch zásadní odlišnosti vztahu křesťanství a islámu 
vůči společnosti. Některé její argumenty patří k těm přesvědčivějším, ovšem píše-li, že islám 
"aspiruje na ziskáni celé bytosti jedince a na proniknuti do všech oblasti jeho života" (s. 11), 
je to poněkud bezcenná charakteristika, pokud uvážíme, že ji lze naprosto stejně aplikovat na 
křesťanství. Stejně problematické je počítat" s časovým zpožděnim vývoje islámu za 
křesťanstvim" (s. 12), neboť měřit vývoj tak sociálně mnohovrstevnatého fenoménu pouze 
mechanicky pojatým časem je neobyčejně reduktivní. Bude autorka podobně počítat 
kupříkladu s časovým zpožděním křesťanství za hinduismem? Je třeba říci, že použité práce 
českých arabistů autorce v komplexnějším uchopení islámu příliš nepomohly, je škoda, že 
v tomto případě nejednala stejně jako u popisu konkrétní situace žen v Tunisku a více 
nezohlednila mnohem bohatší francouzskou literaturu k tématu. 
Jako poslední výtku lze uvést, že autorka vnímá dvě ministryně v tuniské vládě a podíl 22,8 % 
respektive 15,2 % žen v jednotlivých komorách parlamentu jako "neúčast žen ve veřejném 
životě" (s. 38, srv. též s. 37) a domnívá se, že bychom "zřejmě prokázat mohli" i souvislost 
této neúčasti s islámem. Autorka přitom nijak nereflektuje, že svou práci píše v zemi, kde je 
zastoupení žen v politice nepříliš odlišné, aniž by přitom bylo možné vinit islám. 
Závěrem je třeba říci, že autorka napsala velmi poctivou práci na zajímavé téma. K vůli 
nepříliš spolehlivému teoretickému rámci ale zůstala na půli cesty a nedokázala všechny své 
závěry potřebně podložit. Proto navrhuji známku velmi dobře, ač bych autorčinu píli rád 
ocenil vÍCe. 

Ondřej Slačálek 


