
1

Klára Popovová: Vybrané trendy a tendence vnímání islámu v České republice

Bakalářská práce

Posudek oponenta

Práce se zaměřuje na utváření a proměny postojů české veřejnosti k islámu, jak je lze sledovat 

zejména v poslední dekádě, po událostech z 11. září 2001. Ačkoli obecně lze říci, že se 

nejedná o dominantní téma, které by hýbalo českou společností, je mu třeba věnovat určitou 

pozornost, protože se v něm skrývá latentní zdroj politické energie, která může v jistém 

dějinném okamžiku závažným způsobem zasáhnout do společenského dění i v naší zemi.

Autorka si neklade za cíl zevrubně postihnout všechny či většinu druhů postojů 

veškerého českého obyvatelstva vůči islámu, což by vydalo na podstatně větší práci, ale 

zaměřuje se specifickým způsobem jednak na určité průvodní projevy přítomnosti (skutečné 

či virtuální) islámu v českém veřejném prostoru, jednak na vybrané společenské vrstvy (či 

jejich dílčí reprezentace), aby nastínila jistý mozaikovitý obraz české recepce islámu, který by 

v náznacích umožňoval nahlédnout možné trendy dalšího vývoje. Je samozřejmě velmi 

obtížné odhadnout, kam se bude české vnímání islámu ubírat, protože to záleží na velmi 

proměnlivých ekonomických, politických a sociálních podmínkách, v nichž se bude česká 

společnost nacházet v nejbližší době. Významnou úlohu v tom mohou sehrát i mezinárodní 

faktory (vývoj na Blízkém východě, změny postojů k islámu v západní Evropě), byť je 

s ohledem na tradiční českou sebestřednost není třeba přeceňovat. Každopádně je předložená 

práce slušným pokusem alespoň o sondu do současného stavu věcí s náznakem možného 

vývoje, resp. s úvahami o možných řešeních již stávajících či hrozících problémů.

Je signifikantní, že se hned v úvodní kapitole autorka zabývá pojmem islamofobie, 

který vlastně předurčuje orientaci celé práce. Jde především o zmapování negativních postojů 

vůči islámu, což je logické, protože tyto postoje jsou nejvyhraněnější, zatímco snahy o 

vyjádření pozitivních postojů zůstávají často na úrovni planých intelektuálských řečí a 

politické korektnosti. Hlavní výpovědní částí práce tak jsou (zdánlivě paradoxně) rozhovory 

se dvěma výraznými představiteli protiislámských postojů (v příloze) a analýza těchto postojů 

(kap. 5 hlavního textu). Předchází stručné zmapování dějin muslimské přítomnosti v Evropě a 

českých zemích a přehled typů líčení islámu v médiích, knihách a učebnicích. Metodicky tak 

práce není jednotná, popisnou část střídá analyticko-sociologická, ovšem s výhradou, že se 

nejedná o profesionální sociologický výzkum, ale sociologicky orientovaný parciální pohled. 

Velmi rozumný je závěr práce, kde se autorka úspěšně vyhnula zbytečné akcentaci celého 
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problému a zároveň nepropadla poněkud naivní a iluzorní představě o samospasitelné roli 

mediální informovanosti a vzdělanosti, jak ji často hlásají nejrůznější humanitární organizace 

a OSN. 

1. Struktura argumentace: Přehledná, logická, smysluplná; autorka sama upozorňuje na 

dílčí charakter zpracování materiálu a metodickou nejednotnost. Pochvalu si zasluhuje 

i způsob vedení rozhovorů a formulace otázek. 8 bodů

2. Formální úroveň: Práce je velmi čistě zpracovaná jak po technické, tak po stylistické 

stránce. 8 bodů

3. Práce s prameny: Výběr českých, ale i zahraničních zdrojů k dané problematice je 

dostatečný, citace bezchybná. 8 bodů

4. Vlastní přínos: Hlavní devizou práce je utřídění informací z určitého hlediska, 

interpretace není úplně objevná, autorka na konci dospívá k některým závěrům, které 

se objevují už jako východiska v úvodních pasážích (mylné vnímání muslimů jako 

homogenní skupiny, nízké procentuální zastoupení muslimské menšiny v Česku a 

z toho plynoucí exkluzivita dané problematiky apod.), resp. se jako takové implicitně 

už tamtéž nabízejí. To je však dáno spíše povahou zkoumané věci než metodickým 

pochybením. Poněkud chybí alternativní pohled (vůči prvotnímu islamofobnímu 

vymezení tématu), který by mohla nabídnout religionistická reflexe. 6 bodů

5. Obecný přesah práce: Zajímavé informace pod specifickým úhlem pohledu, mohou 

sloužit i jako orientační zdroj pro politologické a jim podobné úvahy. Pro 

religionistiku méně relevantní, viz bod 4. 6 bodů

Celkem 36 bodů.

Předložená studie splňuje kritéria bakalářské práce, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit stupněm výborný.
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