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 Téma a metoda práce 
  

Během svého studia se kolegyně E. E. Javornická projevovala jako žena, která má odvahu 

energicky se pustit do problému a která má i vytrvalost, aby dospěla k jeho řešení. Také na 

její diplomové práci je patrné, že své nesnadné, a přitom velmi aktuální téma uchopila 

s velkým nasazením. Bohužel se ale nemohu zbavit dojmu, že tentokrát ji její vysoká 

motivace a angažovanost trochu zradila – zdá se mi totiž, že se snažila poctivě vyrovnat 

s příliš velkým počtem dílčích stránek svého tématu, a diplomová práce na mě tak působí 

poněkud roztříštěně a nesourodě. Možná měla raději své téma zúžit, a to buď na jedné straně 

(místo vnímání islámu například vnímání postavení ženy v islámu), nebo na druhé straně 

(například u českých křesťansky orientovaných vysokoškoláků), anebo nejraději na obou.  

Rozdělení diplomové práce na teoretickou část, v níž je analyzován český mediální obraz 

islámu, a praktickou část, v níž studentka pracuje s výsledky svého výzkumu, se mi jeví jako 

užitečné. Mnoho otázek si ale kladu nad metodou výzkumu. Je jasné, že studentka nemohla 

obsáhnout skutečně reprezentativní vzorek. Ale nepochopil jsem, proč a podle jakého klíče 

vyřadila polovinu ze svých 40 respondentů nebo proč respondenty důsledně rozděluje do 

dvou stejně početných skupin podle pohlaví, když z tohoto rozdělení netěží téměř žádný 

závěr. Lituji také, že vzorek respondentů není více homogenní. Vedle vysokoškoláků jsou 

(pokud se nemýlím) respondenty i studenti vyšších odborných škol a vedle těch studentů, 

kteří by měli být ze svého studia alespoň do jisté míry poučeni o islámu, jsou mezi respon-

denty i ti, jejichž znalosti o islámu a postoje k němu nebyly akademicky formovány. Předpo-

kládám také, že (alespoň někteří) respondenti jsou studenty teologických fakult, a jsou tedy 

akademicky vybaveni zcela jinak než studenti jiných humanitních oborů, natož pak studenti 

oborů přírodovědných a technických. Zdá se mi, že málo bylo využito společné křesťanské 

vyznání respondentů – bylo by možné očekávat, že vnímání křesťanů bude ovlivněno křes-

ťanskými médii (o nich se v diplomové práci vůbec nehovoří) a že jejich postoje budou ovliv-

něny faktem, že předmětem otázek jsou jinověrci.  

Jako přijatelné, a dokonce velmi osvětlující se mi zdá vytvoření pěti typů respondentů (patrně 

se ovšem jedná jen o ženy – opět mi uniklo, proč). Nenašel jsem ale žádný popis metody, 

jakou studentka k těmto typům dospěla. Nepochopil jsem ani metodu, na jejímž základě byla 

vytvořena tabulka z těchto typů, a ostatně ani účel této tabulky (str. 49-50). 

 

 

 Věcný obsah a přínos 
 

Za přínosnou považuji především první část, tedy analýzu českého mediálního obrazu islámu, 

zvláště první dvě kapitoly. Tyto pasáže obsahují řadu výborných postřehů a prokazují velmi 

dobrou orientaci studenty v problematice. I v této části se ovšem projevuje to, co se mi jeví 

jako studentčina snaha uplatnit co nejvíce znalostí, které během studia získala, což – podle 

mého mínění – také přispívá k roztříštěnému dojmu, který práce vytváří. Uplatnění Taylorové 

je snad ještě na místě (4. kapitola II. části), méně vhodná se mi zdá argumentace neakade-



mickým autorem Coveym (str. 29-30), anebo zvláště uvedení případu Gulsham Esther (str. 

21-22) - souvislost případu této ženy s českým prostředím a českým mediálním obrazem žád-

nou nenacházím. Také v závěru letmo nastíněné připodobnění českého společenství muslimů 

novým náboženským hnutím a z něho vyplývající závěry se mi zdá poněkud násilné. Použití 

podnětů, které s tématem diplomové práce souvisejí jen volně, je svým způsobem osvěžující, 

jejich výsledný efekt ale – obávám se – přispívá k celkové rozbíhavosti a nesourodosti stu-

dentčina díla, o níž jsem se zmiňoval už v úvodu tohoto posudku. 

Z důvodů, které jsem uvedl v předchozí části, pochybuji, zda studentčin průzkum je možné 

považovat za skutečně odborně přínosný. Neumím si zatím představit, jak by na něj bylo 

možné v dalším akademickém bádání užitečně navázat. 

 

  

Forma práce 
 

Formálně je diplomová práce téměř ve všem v pořádku. Za nejzávažnější chybu považuji 

špatné odkazy ke zdrojům na str. 60 a 61. Autorka odkazuje pouze k editorům sborníku, 

nikoli k jednotlivým autorům, natož pak k autorovi (W. C. Smithovi), jejž tito přispěvatelé do 

sborníku citují. Některé formulace diplomantky jsou nešikovné (např. článek nemůže být 

umístěn na webovém odkazu, jak říká v poznámce 46 na str. 16), některé metafory se opakují 

příliš často (musím přiznat, že během čtení se mi vyvinula „alergie“ na obrat „lakovat něco na 

růžovo“), někdy autorce vypadne poslední písmeno napsaného slova, ale – kromě oněch 

špatných odkazů – se ve všech případech jedná pouze o maličkosti. Není mi také úplně jasné, 

proč autorka používá uvozovky u slova „křesťanský“ v oddílu 3.2. Zdá se mi, že uvozovkami 

se chce od obsahu těchto knih distancovat. To by ovšem bylo potřeba vysvětlit zároveň 

s důvodem této distance: grafický prostředek uvozovek ani emotivní úvaha na začátku 23 

strany toto vysvětlení nenahrazují.  

 

Celkové hodnocení 
  

Na některých místech (zvláště zpočátku) jsem četl diplomovou práci s velkou radostí, na 

mnoha jiných (včetně průzkumu) s velkými rozpaky a otázkami. Na jedné straně bych chtěl 

ocenit autorčinu píli a vytrvalost, na druhé straně v práci vnímám nesoustředěnost, ano, snad 

až jistou zmatenost. Zatím hodnotím stupněm uspokojivě (D), ale neskrývám naději, že 

studentčin ústní projev a schopnost obhájit svou práci přesvědčí komisi k lepšímu celkovému 

hodnocení.  
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