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Oponentský posudek na bakalářskou práci Davida Deseyve 

Situace muslimů v Anglii a jejich integrace do společnosti po teroristických 
útocích v Londýně 2005   

 
Teroristické útoky v londýnské veřejné dopravě v červenci 2005 představují důležitý 
mezník ve vztazích mezi bělošskou většinou a muslimskou komunitou v Británii. 
Předmětem bakalářské práce Davida Deseyve  je vývoj britského multikulturalismu 
po roce 2005 se zvláštním zřetelem na situaci muslimské menšiny – pokud jím tedy 
není některé z dalších témat, které autor v práci otevírá (reakce státu na teroristické 
útoky, podoba islámského radikalismu v Británii atp. – názorná ukázka zmatení, 
které může způsobit chybějící explicitní teze či hlavní výzkumná otázka práce!). 
Právě chybějící ústřední otázce, která by pomohla logicky vystavět strukturu práce, 
připisuji značnou fragmentovanost až nespojitost předloženého textu (proč je např. 
zařazena pasáž zabývající se „islamizací Evropy“, v níž autor bez jakékoli kritiky 
tlumočí názory jistého idiosynkratického leč známého publicisty?).      
 
Identifikace proměnných, kterou autor nabízí na s. 9, není funkční. Jednak s nimi 
autor dále nepracuje, jednak práce v této podobě není výzkumem kauzálních vztahů 
a jazyk proměnných tedy nemá opodstatnění. I tak by označení situace před útoky 
z roku 2005 jako nezávislé proměnné bylo problematické (proměnná je veličina, jež 
se proměňuje..). 
 
Práce je vystavěna na poměrně úzké pramenné a bibliografické základně, v níž 
postrádám větší počet akademických titulů (např. ani jeden odborný článek!) či 
publikací nevládního sektoru, které by se věnovaly přímo situaci ve Velké Británii, 
oceňuji naopak práci s vládními dokumenty a snahu o vyrovnání se s teoretickou 
literaturou. Mám však za to, že autor mohl lépe rozlišovat mezi multikulturalismem 
jako státní politikou podpory komunitárních principů v organizaci společnosti a 
multikulturní realitou současné Británie.     
  
Odkazový aparát není podle mého názoru dostačující – z řady míst, kde by bylo 
třeba uvést zdroj, uveďme např. výroky kancléřky Merkelové na s. 12, průzkum 
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citovaný na s. 13, vazbu mezi plánovanými zpřísněním imigračních pravidel a 
„rekordními vlnami migrantů“ zmíněnou na s. 17 atd. Hypertextové odkazy by bylo 
vhodné deaktivovat. 
 
Jazyková úroveň práce je nevyrovnaná, z řady prohřešků proti správné češtině 
vyčnívá „situace se mnění“ (s. 24, spolu s nevhodným užitím přítomného času), 
„pozývání“ (s. 18), „vymítit“ (s. 27). Anglickojazyčné součásti práce by si zasloužily 
kontrolu rodilým mluvčím. 
  
Práce se, jak naznačuje už název, věnuje pouze situaci v Anglii. Důvod tohoto 
teritoriálního zúžení není zřejmý – mohl by jej autor při obhajobě vysvětlit a zároveň 
naznačit, v čem se situace ve Skotsku a Walesu (pomineme-li specifické Severní 
Irsko) odlišuje?    
 
Pomineme-li důsledky vzpomínaného obecného zpřísnění protiteroristické a 
imigrační legislativy, trvalé posuny ve veřejném mínění a odklon od podpory 
multikulturalismu v britském politickém diskurzu, v čem se – zde se tedy vracím 
k nezodpovězené implicitní (pravděpodobné) hlavní otázce práce – konkrétně změnila 
situace muslimů v Anglii/Británii po červenci 2005?  
 
Vzhledem ke dřívější zkušenosti Spojeného království s hrozbou ze strany IRA se 
také nabízí otázka, zda a v čem se reakce britského státu a veřejnosti na útoky z léta 
2005 odlišovaly s dřívějšími reakcemi na teroristické útoky IRA?  
 
Přes uvedené výhrady mám za to, že práce Davida Deseyve splňuje základní 
požadavky na bakalářské práce kladené. Doporučuji ji tedy k obhajobě, avšak 
navrhuji, aby byla hodnocena pouze stupněm dobře. 
 
  
 
V Praze dne 27. května 2011  

Mgr. Jan Váška 
jan.vaska@gmail.com 


