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Předložená diplomová práce má 73 stran autorského textu členěného do osmi hlavních
kapitol, text graduační práce obsahuje všechny požadované součásti. Vzhledem k rozsahu
předložené práce je odkazovaná literatura dostačující, je relevantní k tématu, je domácí i
zahraniční provenience. Text práce je doplněný seznamem tabulek a grafů.
V současnosti jsou otázky spjaté s filozofií či realitou multikulturalizmu považované
dílem za neřešitelný, dílem za překonané a dílem za věc minulosti. Předložená práce ale
problematiku soužití a akulturace vícero etnických či jiných minorit s majoritní společností
překračuje a aktualizuje právě směřováním k islámu a islamizmu. Konstatuji tak, že
diplomová práce reaguje na aktuální společenské téma.
Teoretické zpracování multikulturalizmu, jeho definice a kategorizace, modely řešení,
pojetí předsudků, předsudku jako skupinové normy, skupin ve vztahu k pluralitě, pojetí
referenčních skupin, vymezení jazyka a kultury z hlediska multikulturalizmu a další
související pojmy a teorie, odpovídají úrovni současného vědeckého poznání v této oblasti,
autorka se opírá o bibliografické zdroje, jež jsou nezpochybnitelné a aktuální. Celkově je
předložený text pěkně formulovaný, dílčí tvrzení jsou logicky seřazená a spějí k cíli či dílčímu
závěru. Neméně je důležité ocenit také precizní, důslednou práci s odkazovanou literaturou.
Stěžejním tématem práce je islám a islamofobie, předsudky s ním spojené, jež
významně ovlivňují procesy integrace muslimů i v ČR. Autorka správně poukazuje na
různorodost integračních procesů v různých zemích EU a jinde, jako exogenních a
endogenních mnohovrstevnatých podmínek, příčin a důsledků. Autorka usuzuje, na základě
vlastního pozorování, že muslimská komunista je vnitřně heterogenní, a to zejména z hlediska
intenzity konfesního prožívání či praktikování, či u jednotlivých muslimů zemí svého původu
a různorodostí adaptačních mechanismů na českou společnost či muslimskou minoritu v ČR.
Šetření postavení muslimských žen jejich života v České republice je metodologicky
správně strukturované, výzkumný problém je precizně formulovaný a více méně odpovídá
společenským problémům, pouze byl poněkud podceněný celkový vliv křesťanské kultury na
tuto minoritu, přetrvávající vliv původu evropských / českých muslimek, a to i na jejich
arabské manžele a modely jejich chování v manželství. Každopádně z textu a zpracování
výsledků šetření je patrné, že autorka vnímá historickou i současnou složitost fenoménu

gendrové nerovnosti. Metodologickou čistotu a hodnotu získaných výsledků toto nikterak
nezpochybňuje.
Pokuste se u obhajoby stručně formulovat zjištění a konfrontovat je s názory současných
českých mladých žen.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací výborně.
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