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Alina Khairulina zvolila pro svou bakalářskou práci neobyčejně závažné, zajímavé a aktuální téma. 

Měnící se evropská společnost je stále více konfrontována s lidmi přicházejícími z jiných kulturních 

prostředí a s problémy, které vzájemné soužití provázejí. V České republice se zatím projevují především 

při soužití s romskou, případně vietnamskou menšinou, ale v budoucnu nepochybně přibudou lidé 

z dalších kultur. Je proto velmi důležité se touto tématikou zabývat. Autorka se ve své práci věnuje 

závažnému fenoménu „vraždy ze cti“, která je tradičně uskutečňována v kulturním prostředí některých 

oblastí Afriky, Středního východu a Asie. Migrace obyvatel těchto zemí do Evropy zesílila po 2. světové 

válce a zejména v poslední době.                                                                                                                      

Při zpracování tohoto u nás málo známého jevu autorka využila své zkušenosti z pobytu v zahraničí i své 

dobré jazykové znalosti.                                                                                                          Cíl práce je 

jasně formulová. Seznámit s tímto pro naši kulturu nepřijatelným jevem, ukázat na jeho kořeny a příčiny 

a hledat možnosti řešení. Tomuto cíli odpovídá vhodně zvolená struktura práce. Vedle samotného 

vysvětlení jevu autorka ukazuje jeho kořeny v dávných kulturách a posvátných textech klíčových oblastí. 

Za pozitivní, zejména v současné době, považuji skutečnost, že práce ukazuje na to, že nejde o 

specifickou součást islámu, ale o tradice mnohem starší. Zároveň autorka správně uvádí, že často jde o 

zneužití a deformování těchto tradic, ať již záměrně nebo z neznalosti. Ilustrující je informace o 

uskutečněných vraždách ze cti v řadě zemí „východu“ i ze zemí Evropy. Pokud jde o řešení a prevenci 

popisovaného jevu, je představena role neziskových organizací, ale zároveň autorka ukazuje, že je 

nezbytné posílit úlohu jednotlivých státu v podpoře výchovy, vzdělávání a začleňování lidí z jiných 

kultur do společenského prostředí a života Evropy. Oceňuji i stručný návrh vlastního projektu, který je 

představen v závěru. 

Práce je zpracována na základě relevantních zdrojů, kterých je bohužel nedostatek a autorka je musela 

pracně vyhledávat. 

Po formální stránce je práce stručná a srozumitelná (oceňuji autorčino úsilí o ovládnutí českého jazyka). 

V názvu práce je nesprávná čárka. Anotace mohla být stručnější. Subkapitola 3.1. je zbytečně číslována, 

jde o o jedinou část kapitoly 3. V práci se objevuje několik překlepů. Domnívám se, že tyto drobnější 

nedostatky nezhoršují převládající pozitivní dojem a celkovou kvalitu práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení:  A – výtečně 

Zdůvodnění, závěr: 

Jde o aktuální, v České republice zatím nezpracované téma. Autorka přes nedostatek zdrojů předložila 

zajímavou, informačně bohatou práci včetně pokusu o vlastní řešení. Prokázala osobní zaujetí, odborné 

znalosti, schopnost přesvědčivě formulovat.  

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

Jaký vliv má na výskyt „vraždy ze cti“ v Evropě sociální situace pachatelů? 

                                                                                                      

 V Praze, dne 19. 12. 2015.                                                             Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 
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