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Překládaná Bakalářská práce si klade za cíl „srovnání života rodin muslimů a českých
katolíků současné doby.“ Autorka tento cíl naplňuje srovnáváním jednotlivých rituálů ainstitucí: manželství, svatba, rozvod a pohřeb. To činí z práce spíše studii antropologicko
-sociologického než čistě sociologického charakteru. Za její přednosti pokládám snahu ovyvážený a nehodnotící přístup, zprostředkování některých dosud známých informací okulturních proměnách současné islámské společnosti a pokusy sociologicky interpretovat
statistická data (např. rozvodovost).

Za určitý metodologický problém, který jsem s autorkou vícekrát diskutoval,
pokládám srovnání samotné. Kdo jsou muslimské rodiny? Rodiny muslimského původu
žijící vmuslimském kulturním okruhu? Nebo jen nábožensky velmi aktivní muslimské
rodiny? Kde je hranice mezi aktivními a neaktivními? Totéž se týká rodin katolických.
Proč autorka nezvolila „rodiny křesťanské” Byly by české protestantské rodiny výrazně
odlišné od rodin katolických? Zde je třeba malé vysvětlení. Z původního navrhovaného
srovnání křesťanských a muslimských rodin se autorka po diskuzi se školitelem rozhodla
srovnání zúžit na nábožensky aktivní soudobé muslimy a České katolíky. Jednomu
problému se tím ovšem nevyhnula: Muslimská rodina např. v Afghánistánu může být
velmi odlišná od islámské rodiny V Maroku nebo rodiny sunnitské od rodiny šíitské. Jak
by vypadala práce, kde by pákistánský student srovnával pákistánskou nábožensky aktivní
rodinu s křesťanskou rodinou? Asi bychom také cítili, že bude velký rozdíl mezi
americkými protestanty, italskými katolíky nebo ruskými ortodoxními rodinami. I přes
tuto metodologickou slabinu, jíž si je autorka plně vědoma, je možné na její obranu uvést,že práce je psaná pro české prostředí, českou autorkou, takže je tak jako tak nemožné
doufat ve zcela objektivní komparaci.

Rozsah práce a seznam použité literatury odpovídá požadavkům na bakalářské
práce a V rámci fakulty a oboru, na němž je práce obhajována, se řadí zejména rozsahem
použitých zdrojů k nadprůměru. Kromě české literatury je V práci používána literatura
anglická. Autorka také odpovědné spolupracovala se svým školitelem a vyhledala i řadu
dalších odborníků. Způsob citací, jazykový projev, odborný styl a anglické resumé,
poznámky pod čarou, členění kapitol jsou také na dobré úrovni. Autorka prokázala, že je
schopna samostatné vědecké práce v oboru společenských věd. Pro její další magisterské
studium je nutné, aby nepropadla sebeuspokojení z velké míry vynaložené práce a zvolilasi za diplomovou práci zcela odlišné téma. Jen tak se budou dále rozvíjet její zde
prokázané odborné schopnosti.
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