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K obsahové stránce práce studentky Šárky Popluhárové jsem si napsal více než dvě stránky 
pracovních poznámek, ale „kamenem úrazu“ této diplomové práce je stránka formální. 
Obávám se, že studentka pracuje se svými zdroji takovým způsobem, který vylučuje jiné 
hodnocení než stupeň „nedostatečný“, i kdyby obsahová stránka byla výborná (což bohužel 
také naprosto není). 
 Jako velmi problematická se mi jeví už jenom silná závislost textu diplomové práce na 
zdrojích. Při nejlepší vůli jsem v práci nenašel nic, co by bylo vlastní myšlenkou studentky. 
Vše je parafrázováno buď z odborné literatury (Kropáček, Ostřanský), anebo – a to dokonce 
v daleko větší míře – z různých, někdy i podivných zdrojů, které studentka nalezla na Inter-
netu. Převyprávěny tak jsou obsahy islámských informačních a propagačních stránek (pře-
devším stránky Islámských nadací na adrese http://www.islamweb.cz a stránky Proč islám, 
jejichž autorkou patrně je blíže neznámá Petra Haisam z Káhiry). Parafrázovány nebo přímo 
citovány jsou i kuriózní internetové zdroje, např. diskusní fórum na stránkách obce Grygov 
(str. 25), různé blogy a internetové noviny. Cizojazyčná literatura naproti tomu zcela chybí, 
což je u diplomové práce a navíc s tématem ší´itského islámu, které není v češtině odborně 
monograficky zpracováno, těžko přijatelné. 
 Za zvláště vážnou považuji skutečnost, že k těmto zdrojům studentka odkazuje zcela leda-
byle. Její parafráze z jednoho zdroje např. zabírá několik stran textu (např. str. 60-67) a odka-
zy na tento zdroj jsou po tomto textu řídce rozesety bez logiky, která by mi byla zřejmá. V ji-
ných případech jsou cizí texty parafrázovány, a dokonce doslova citovány (ze stránek Islám-
ských nadací), odkaz na tyto stránky ovšem v diplomové práci žádný není. V případě stránek 
Islámských nadací tak studentka pracuje se zdroji způsobem, který má blízko k plagiátorství a 
který – podle mého názoru – v podstatě vylučuje možnost, že by svou práci mohla obhájit. Je 
třeba také uvážit, zda by studentka tento svůj postup neměla vysvětlit disciplinární komisi fa-
kulty. Jedná se např. o věty a celé odstavce na str. 46 a 47, které jsou – bez jediného odkazu 
na zdroj – téměř doslova opsána ze dvou dokumentů stránek Islámských nadací 
(http://www.islamweb.cz), a to z dokumentu „Morální systém islámu“ a „Pojem morálka“. 
Také následující strany jsou převyprávěny z prvně jmenovaného dokumentu, na nějž není 
v práci jediný odkaz. 
 Až téměř tragikomické je to, že studentka (patrně) kopírovala internetové texty i s jejich 
chybami (např. z Wikipedie na str. 35 v oddíle „Náboženství v Íránu“) a hlavně s číslicemi, 
jimiž je v kopírovaných textech odkazováno na zdroje. Tak např. řada na první čtení těžko 
pochopitelných číslic v závorkách na str. 29 a 30 může být snadno vysvětlena tím, že se jedná 
o číslice označující odkazy ze zdrojového textu. Ten ovšem studentka četla natolik nepozorně, 
že např. zaměnila muslimský letopočet za křesťanský (str. 30). Tím se dostávám k podezření, 
které mi z diplomové práce často vyvstává, totiž že studentka parafrázovaným a citovaným 
textům mnohdy správně neporozuměla. Zřetelné je to např. v kapitole 2.8.2 Islámské právní 
školy na str. 22-24, pravděpodobné na mnoha jiných místech. 
 Poslední dvě věty předchozího odstavce se ovšem týkají obsahové stránky diplomové prá-
ce. Rozepisovat se o ní více ale pokládám v tuto chvíli za zbytečné, protože diplomová práce 



je – obávám se – zcela diskvalifikována už svými formálními nedostatky. Jakmile bude mít 
studentka rozmyšleno, jakým způsobem svou diplomovou práci přepracuje, rád jí připomínky 
k obsahu sdělím. Teď jenom vyjádřím přesvědčení, že jako studentka oboru učitelství si zvo-
lila příliš náročné religionistické téma, které je těžko zvládnutelné bez religionistické průpra-
vy a bez zběhlosti v práci s odbornou literaturou, včetně cizojazyčné. 
 Další, víceméně samostatnou kapitolou seznamu formálních nedostatků jsou samy odkazy 
na zdroje. Internetové adresy, které studentka uvádí, jsou ve značném počtu případů uvedeny 
chybně (důsledně se např. v textu setkáváme s adresou http://www.proislam.cz, zatímco 
fungující adresa zní http://www.procislam.cz), popř. se jedná o zcela nesmyslné adresy, které 
nefungují (např. Http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs na str. 43). Nebývá 
také uvedeno jméno autora internetových dokumentů, i když je z dokumentu zřejmé, ani ná-
zev dokumentu (v některých případech název dokumentu uveden je, ale chybně – např. nikoli 
„Moc“, ale „Rostoucí moc muslimů“ – str. 17). 
 Na závěr opakuji: diplomovou práci studentky Šárky Popluhárové hodnotím jako nedos-
tatečnou. 
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