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1. Aktuálnost (novost) tématu Střet evropské kultury se světem islámu není nic nového: 

odehrával se po staletí a míval značně vyhrocený průběh. Po odražení islámských 
dobyvatelů mocně nastoupila koloniální expanze, která byla kromě výboje také exportem 
evropské kultury. Dnes jako by se situace obrátila. Do Evropy přicházejí zástupy 
islámských migrantů a přinášejí s sebou vlastní kulturu, včetně práva. Celý tento proces je 
dramatický a vzbuzuje oprávněné obavy. Je třeba jej objektivně zkoumat. To přesně činí 
Mgr. Barbora Kostelecká ve své rigorózní práci. Téma je tedy aktuální. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody Zvolené téma je náročné na faktografické znalosti a kombinaci různých metod 
výzkumu. Psát kvalifikovaně o islámském právu a jeho proměnách nelze bez jeho 
důkladné znalosti. Pokud badatel není absolventem arabistiky schopným číst prameny 
v originálním znění, musí čerpat z četné zahraniční literatury. Českých zdrojů není mnoho. 
Užití historických, sociologických a komparativních metod je samozřejmostí, kterou si 
vynucuje povaha zkoumaného jevu: akulturace islámského práva evropským právem totiž 
nezačala až dnes, ale má hluboké historické kořeny, probíhá v různých zemích rozdílně a 
odrážejí se v ní specifika daných společností. Autorka v tomto ohledu celkem obstála. 

 
3. Formální a systematické členění práce Struktura práce je přehledná. Kromě úvodu, 

závěru a povinných náležitostí tvoří práci čtyři kapitoly. První kapitola nabízí čtenáři hutný 
úvod do islámské kultury a věrouky. Druhá kapitola se věnuje charakteristice klasického 
islámského práva, jeho principům, pramenům, jurisprudenci a právním institutům. Třetí 
kapitola je zaměřena na zmapování náboženské svobody a jejích limitů v evropské kultuře. 
Čtvrtá kapitola se – alespoň podle názvu – koncentruje na problematiku akulturace 
islámského práva v kontextu právních systémů evropských zemí. Ve skutečnosti je více 
popisem procesu integrace muslimů ve Velké Británii, Francii a Německu. Je to ke škodě 
věci. 

 
4. Vyjádření k práci Práce postihuje na slušné úrovni islámskou právní kulturu, zejména její 

formování, problematiku náboženské svobody v multikulturně založené společnosti a 
různé způsoby integrace islámských migrantů s ohledem na historii, tradice a specifika tří 
sledovaných zemí. Bohužel stranou autorčina zájmu zčásti zůstal samotný proces 
akulturace islámského práva. K tomu totiž docházelo už éře kolonialismu, kdy právo 
koloniálních mocností ovlivňovalo podobu islámského práva. Dochází k tomu samozřejmě 
i dnes, kdy můžeme pozorovat pokusy o systézu doktríny lidských práv s islámským 
právem nebo internetové fatwy reagující na moderní prostředí západních společností, 
jemuž je konzervativní islámské právo nuceno se přizpůsobovat. Nicméně tyto trendy jsou 
předmětem sporů uvnitř muslimské obce, mezi modernisty a fundamentalisty. Z těchto 
tendencí si autorka všímá jen rozvoje arbitrážních orgánů, na něž se mohou ve stanovených 
věcech obracet muslimové ve Velké Británii. Jinak je práce fundovaná, opřená o množství 
zdrojů a čtivá. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 



  

 

Splnění cíle práce Cíl práce je převážně splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práce je originálním dílem přinášejícím zajímavé 
informace, nikoli plagiátem. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s množstvím našich i cizích zdrojů, 
jež cituje korektně. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

S výjimkou toho, co autorka pominula, jde analýza 
do hloubky. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Proti úpravě práce nelze nic namítat. 

Jazyková a stylistická úroveň Po stránce jazykové a stylistické je práce v pořádku. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě Výše vznesené připomínky nebrání 
obhajobě práce, protože nejsou zásadního charakteru. Otázka k obhajobě: Lze souhlasit 
s kritikou islámu a islámského práva z pera Billa Warnera? 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 
komisí pro obhajobu rigorózní práce. 
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