
Irma Krylová: 

Podoba a dilemata pákistánské imigrace ve Velké Británii 

(posudek od vedoucího diplomové práce) 

Diplomantka ve své práci dobře využila faktografických i metodických poznatků, 

které mohla načerpat v obou oborech svého studia na FF UK: v politologii a dějinách 

a kultuře islámských zemí. Práci strukturuje tak, že uplatňuje znalost různých 

teoretických přístupů k problematice muslimských přistěhovalců do Evropy, v tomto 

případě konkrétně do Spojeného království, včetně možností a nesnází jejich 

integrace, a přináší i podrobné rozbory a výklady o jejich sebereflexi a zapojování do 

sociálního a politického života v zemi, která se stávájejich druhou vlastí. Témaje 

velmi aktuální a Irma Krylová se s ním dokázala vypořádat pečlivě a odpovědně. Pro 

přesný obraz využila jednak bohatou bibliografii, jednak vlastní krátký studijní pobyt 

v Birminghamu, který patří k oblastem s největší a nejaktivnější přítomností 

pákistánských imigrantů v Anglii. 

Práce je uspořádána velmi přehledně. Autorka vychází od obecných údajů, jako jsou 

statistické údaje, a od rozboru teoretických modelů práce s málo přizpůsobivou 

menšinou přistěhovalců ze značně odlišné kulturní situace. Následuje krátký 

historický přehled o imigrační politice Spojeného království po druhé světové válce. 

Další kapitoly pak podrobně rozebírají postavení Pákistánců ve školství, v ekonomice, 

v lokální politice a v náboženském životě. Zde se zřetelně projevují tendence k přímo 

klonovým otiskům islámských institucí a záměrů z někdejší vlasti, Pákistánu. Autorka 

si dále všímá některých fenomenů souvisejících s potížemi integrace, jako jsou 

islamofobie (a anglické snahy o její eradikaci) nebo na druhé straně trendy k 

radikalizaci mladé generace z pákistánské menšiny. Zvláštní kapitolky se zabývají 

tendencemi ajevy nahrávajícími terorismu (např. finanční pohyby pomocí hawaly), 

který se ovšem týká jen malého zlomku zkoumané populace. Obecně nepohybně platí, 

že životní úroveň pákistánských přistěhovalců v Anglii je vyšší než v průměru v 

Pákistánu. 

Bibliografie zahrnuje více než 40 knižních publikací, převážně v angličtině, zčásti v 

češtině, a dále velký počet internetových zdrojů, jejichž využitím práce zvyšuje svou 

cenu jako navýsost aktuálního zpracování. Mezi autory využitých monografií figuruje 

přední odborník na "anglický islám" Philip Lewis, při případné další práci by bylo 



možné využít i Kepelovo A !'Ouesf d'Allah. Za studijního pobytu v Birminghamu by 

bývalo užitečné navštívit a požádat o interview také The Islamic F oundation v 

nedalekém Leicesteru a k otázkám mezináboženského dialogu Centre for the Study of 

Islam and Christian-Muslim Relations, přičleněný odnedávna k University of 

Birmingham. Snad někdy příště. 

Autorka své téma zpracovala se zřetelným zaujetím a troufám si říci, že úspěšně. Nic 

podstatného nebylo zanedbáno, úvahy o integraci jsou promyšlené a zpravidla velmi 

výstižné. Práce po stránce obsahové i formální splňuje požadavky kladené na 

magisterské diplomové práce, plně ji doporučuji k obhajobě, 

V Praze 11. srpna 2008 
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Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 


