Vyjádření

školitele k průběhu studia Mgr. Jany Břeské
a k její rigorosní práci
Muslimové v současném Španělsku a španělský oficiální islám

V příloze předávám po jejím prostudování kopii výše jmenované doktorské
práce, kterou jsem obdržel
března

prostřednictvím děkanátu

filosofické fakulty UK dne 16.

t.r.
Její autorka, mgr Jana Břeská, zahájila svá doktorská studia od

začátku

akademického roku 2004/05 podle připraveného a schváleného studijního plánu.
Během

studia plnila mgr. Jana Břeská své studijní povinnosti

přesně

a spolehlivě.

Veškeré atestace vykonala bez jakýchkoli problémll s plným zdarem a nejen v
termínech plánem stanovených, nýbrž většinou v

časovém předstihu

(atest. z filosofie

stanovený najamí termín r. 2005 byl vykonánv lednu 2005, oborové atestace
plánované na podzim 2006 a 2007 vykonány v lednu resp. na podzim 2006,
doktorská zkouška se konala v únoru 2007). Mgr.
závěrečné

doktorské zkoušce

předložila

seznam veřejně konaných přednášek.
téměř již dokončené

Břeská

k oborovým atestacím a k

také bibliografii své publikační

Při

téže atestaci

předložila

činnosti

a

komisi také text své

disertace. Také svoji předkládanou doktorskou práci

dokončila

a

odevzdala v limitu stanoveném pro její fomm doktorského studia.
Studovala samostatně a průběžně mne informovala o postupu práce na své
distertační

práci. Materiál k ní

zahraničních pobytů.

shromažďovala

a studovala převážně během svých

Její snaha proniknout do prostředí muslimských

immigrantů

ve

Španělsku byla spojena s natolik velikými obtížemi, že změnila původní zaměření své

práce na studium a zpracování politiky hostitelské země - Španělska - vůči těmto
přistěhovalcům,

jejich dislokaci v zemi,

assimilační

a integrační politice státu,

institucím vládním a organisacím přestěhovalců ajejich spolupráci s politickými a
sociálními,
školství,

hospodářskými

vzdělání,

institucemi hostitelské

země

a naopak,

problémům

pracovního zapojení, realisaci přistěhovalců v oblasti praktiko vání

náboženských povinností a tradic atd.
Výsledkem velmi detailního studia vyžadujícího velké pracovní nasazení je
předložená

základě

disertace. Problémy, které jsou v ní

zevrubně

pojednány, jsou palčivými otázkami, které

muset v bližší

či vzdálenější

řeší,

a na rozsáhlém pramenném

pokoušejí se řešit,

či

budou

budoucnost řešit, v souvislosti s immigranty do Evropy, a

to nejen muslimskými, všechny její země. Cesta, kterou realisuje právě Španělsko a
která je v předložené práci s několika hledisek a v různých

sociálně-ekonomických

rovinách analysována, se může zdát pro svou vysokou toleranci a poměrně
intergrační způsobilost jako poměrně schůdná.

užitečný

zdroj informací o cestách k řešení

nazýváno

"střetem

kultur",

úspěšnou

Proto považuji tuto disertaci za

řady problémů

představovaným příchozími

spojených s něčím, co bývá

s kulturními tradicemi

odlišnými od tradic obyvatel hostitelských zemí.
Práce je jasně koncipována,

přehledně

rozvržena, jednotlivé problémy jsou

pojednány systematicky v jednotlivých kapitolách a podkapitolách (obsah s. 1-3, text
s. 4-212) a na základě neobyčejně rozsáhlých
shromážděných

obsahující
překlady

informačních zdrojů

jak tištěných tak

z elektronických pramenů (s. 213-224, 224.227). Bohatá je část

přílohy,

mezi nimiž nalezneme mezi jinými materiály a schematy i

základních právních předpisů regulujících postavení muslimských

immigrantů

v zemi (s.234-271). Snazší orientaci ve složité látce

věcný rejstřík

273-276). Práce obsahuje předepsané shrnutí (v

usnadňuje

jmenný a

češtině, anglictině

a

španělštině)

Práci, kterou doktorandka vypracovala zcela samostatně a jejíž převážnou
včetně konečného znění

přijal

zformulovala při svém posledním

s plným uspokojením jako práci

svrchovaně

kladeným na doktorské disertace. Proto
oponentského

řízení.

V Praze dne 2. dubna 2007.

zahraničním

odpovídající

doporučuji,

část

pobytu, jsem

požadavkům

aby byla předmětem

příslušného

d~~:CSC'

Prof.
vedoucí práce

