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Předkládaná práce Ivany Havejové, zaměřená na otázku projektu stavby mešity v Teplicích a 
společensko-politické klima, které tato zamýšlená stavba vyvolala, vznikala v etapách. 
Postupně rodící se projekt dospěl ke svému závěru zcela samostatně. 
 
Klíčovou otázkou předkládané práce se stala otázka diskurzu, který provází představu 
možné/nemožné stavby mešity v Teplicích. Vychází ze skutečnosti, že tento projekt byl 
v nedávných letech projednáván a zamítnut, a tedy, že lidě o dané problematice již uvažovali 
a názor si vytvořili.Analýza výpovědí informátorů měla ukázat, zda při uvažování o zamítnutí 
stavby mešity jsou do souvislostí dávány různé sociální a kulturní jevy, zda interpratace 
zúčastněných stran je identická či naopak se liší, a zda lze uvažovat o různých diskurzech 
ovlivněných sociokulturními východisky (resp. zájmovými okruhy) zúčastněných.  
 
V kontextu takto nastavených otázek si autorka v prvé řadě prostudovala odbornou literaturu 
vážící se k postavení Muslimů v Evropě a v ČR. Dále se seznámila s teoretickou literaturou 
řešící problém diskurzu. Logicky se soustředila na zjištění situace kolem projektu výstavby 
mešity v Teplicích, což mělo rámovat celý výzkum.  V dalším kroku vytipovala několik 
zájmových skupin/jedinců, u nichž předpokládala, že s ohledem na zainteresovanost na 
problému, by mohly k situaci (ne)výstavby zaujímat odlišné postoje. Kritériem výběru se 
přitom stala jednak zainteresovanost z pozic náboženských, jednak lokální hledisko a jednak 
politické angažmá. Na základě těchto kritérií si tedy stanovila skupinu muslimských 
imigrantů – obyvatelů Teplic, zástupce Tepličanů z lokality, kde měla mešita stát,  skupinu 
Tepličanů, kteří pocházeli z jiných lokalit, skupinu politických aktivistů proti výstavbě 
mešity, reprezentanta státní správy a do jisté míry do výzkumu se pokusila zahrnout i 
představitele v místě působících církví. Takto poměrně široce postavený výzkum pak 
realizovala formou polostrukturovaných rozhovorů, jejichž výtěžnost byla různá.  
Potud lze autirku spíše pochválit, protože pracovala systematicky, zohledňovala relevantní 
proměnné, které mohly přispět k analýze a porozumění sledované otázky. Ocenění patří 
zejména za získání podkladů o projektu mešity i schopnost vidět, že při vyjednávání projektu 
mohlo být a bylo mnoho různě zainteresovaných stan, jejichž důvody pro a proti mohly mít 
nejrůznější podtext. 
 
Na druhé straně je předkládaná práce spíše prvopisem, který by bylo lze přestrukturovat a 
vybudovat tak dynamický text, který by spěl k vypoentovanému závěru. Text jako takový 
tedy není jasně strukturován. Mnohé relevantní informace se ztrácejí v kapitolách, které mají 
původně jiný smysl a tedy i jiný název. Zde narážím na kapitolu o církvích, kapitolu o 
muslimské menšině a výstavbě mešity. V těchto kapitolách, které měly být kapitolami 
pasportizujícími, již probleskují postoje k výstavbě mešity, a asi proto diskurz těchto stran 
v samotné interpretační části chybí. Dále bych doporučovala dát kapitolu o médiích hned za 
popis jednání o výstavbě mešity, protože dokresluje dobovou situaci a může být východiskem 
pro dnešní uvažování o problému. 
 



Skutečnost, že se jedná spíše o prvopis dokazuje i malá míra odkazování ve výkladu o 
postavení Muslimů v ČR, chybná citační norma a minimální charakteristiky informátorů 
(Chybí věk, pohlaví, sociální status informátorů u citací.)   
 
Závěrem je třeba přiznat, že Ivana Havejová prací na daném projektu jak jsem měla ve své 
době možnost pozorovat, žila. Shromáždila zajímavé informace, které i v tak nedotaženém 
textu posouvají poznání v dané problematice. Z tohoto důvodu  si myslím, že by práce měla 
projít obhajobou. Hodnotím ji jako dobrou. 
 
 
V Praze 19.3..2010 
 
 
 

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 
 
 
 
V Praze 19. března 2010                                                          PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 
 
  
 
 
 
 


