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David Deseyve si pro svoji bakalářskou práci zvolil velmi zajímavé téma. Nedokázal se ale 
s jeho zpracováním vypořádat zcela bez problémů. Hlavní tkví ve skutečnosti, že autor ne 
příliš přesně v úvodu vymezil cíl celé práce. Přestože v části věnované metodologii, či 
v kapitole 2.2 (s. 20) a v závěru (s. 36) uvádí, že se zaměřuje na srovnání situace muslimů 
„před a po teroristických útocích v Londýně“, v samotném cíli práce nic takového uvedeno 
není, což činí sledování linie práce a autorovu argumentaci mnohem obtížnějším. V úvodu 
rovněž chybí zdůvodnění výběru Anglie jakožto příkladu integrace muslimské menšiny do 
společnosti. Mohl by toto vymezení autor při obhajobě objasnit? 
 
Nepřesně formulovaný cíl práce se projevuje také na její celkové struktuře. Je zřejmé, že se 
autor snažil práci strukturovat s ohledem na základní členění před a po útocích, nicméně 
informace obsažené v jednotlivých kapitolách se časově překrývají. Nesystematicky z této 
perspektivy ale působí kapitola 4, ve které se autor zabývá hrozbou radikalismu a islamizací 
společnosti nejen v Anglii, ale i v širším evropském a světovém kontextu. Na druhé straně lze 
ocenit teoretické vymezení problému integrace muslimské menšiny do společnosti, jemuž je 
věnována pozornost v první kapitole. 
 
Úroveň práce snižuje její jazykové zpracování (překlepy, gramatika) či nedostatečný 
odkazový aparát – např. na s. 23 při uvádění procent zcela chybí odkaz na zdroj, ze kterého 
autor čerpal. Dále na s. 31 autor hovoří o kriticích islamizace, ale žádného kritika nezmiňuje. 
Mohl by tak autor učinit při obhajobě práce? Větší pozornost by si zasloužilo i rozdělení 
použité literatury, neboť autor nedostatečně rozlišuje primární a sekundární zdroje. 
 
I přes výše uvedené skutečnosti lze práci k obhajobě doporučit a ohodnotit stupněm dobře. 
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