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Diplomová práce je prací empirickou a zabývá se – na základě analýzy akademických textů (publi-
kací a článků) zabývajících se tímto tématem v evropském kontextu – diskurzy o zahalování musli-
mek. Na základě svého zkoumání autorka identifikuje hlavní body debaty a dochází k závěru, že 
nejčastěji je diskutován politický rozměr zahalování, který je však nepřímo představován jako něco 
špatného (s. 68). Naopak každodennost nošení islámského závoje byla podle autorky tematizována 
jen minimálně. 

Práce je dobře strukturovaná, v úvodu je jasně vymezeno téma, od něhož se autorka v práci neod-
klání. V teoretické části jsou dobře vysvětleny základní pojmy, které se k danému tématu váží, i 
vlastní lokace autorky. Navíc je zde představena metoda kvalitativní obsahové analýzy. V empirické 
části pak autorka představuje vlastní výzkum – výzkumné otázky, výběr vzorku, hlavní identifikova-
né kategorie a podrobná analýza konkrétních textů. Oceňuji i reflexi osobního postoje autorky k 
tématu, explicitní uvedení motivace k napsání diplomové práce a citlivost vůči genderově neko-
rektnímu jazyku. Pozitivně hodnotím i dobrou provázanost teoretické a analytické části, důsledně 
kritický přístup k analyzovanému materiálu a zdůvodňování všech kroků výzkumu. 

K práci mám však několik kritických připomínek, i když nelze hovořit přímo o nedostatcích, jelikož 
autorka svůj postup velmi důsledně zdůvodňuje. Z analytické části je patrné, že je pro autorku dů-
ležité definovat maximum používaných pojmů a koncepcí a vysvětlit kontext, do nějž práce zapadá. 
Přesto úvod o genderu a feminismu (jakkoli je zajímavý a dobře zpracovaný) působí zbytečně ob-
šírně, obzvlášť pro čtenářstvo obeznámené s feministickými diskusemi a genderovými teoriemi. Je 
pravda, že je tak práce přístupnější širšímu publiku, přesto se přikláním k názoru, že si tak autorka 
zabírá prostor pro hlavní téma své práce a analýzu některých aspektů, které tam již nevešly (např. 
téma nošení závoje jakožto vyjádření politického postoje ženami v demokratických společnostech, 
které sama autorka zmiňuje v závěru práce – s. 69). 

Trochu nesourodě působí v textu i otázka – opět jakkoli zajímavá a relevantní – vztahu akademické 
sféry a společnosti, úvahy nad povahou akademického textu či akademickým elitářstvím. Je zřejmé, 
proč si autorka tyto otázky klade, ve své práci se však primárně zaměřuje na jiné téma, k němuž 
také vztahuje vlastní analýzu, a postoj k povaze a funkci akademických textů tak stojí převážně na 
osobním názoru autorky. V závěru se pak dopouští podobné nedostatečně doložené generalizace, 
kterou právem kritizuje u analyzovaných materiálů, když píše: „Domnívám se, že řada lidí má ten-
denci předjímat kvalitu čtiva na základě titulu či jiného formálního postavení autorky či autora.“ 
(s. 68). Z hlediska práce je důležité, jaká kritéria si pro výběr analyzovaného vzorku (včetně zařazení 
textu mezi „akademické“) zvolila sama autorka, obecnější závěry by vyžadovaly hlubší analýzu. 

Kapitola 2.4 Metoda kvalitativní obsahové analýzy je dobře zpracovaná, pro větší přehlednost by 
však bylo možná vhodnější strukturovat ji do dvou částí, kde by byla shrnuta pozitiva i negativa da-
né metody. Přehledněji mohla autorka strukturovat i empirickou část. V úvodu autorka dobře před-
stavuje výzkumné otázky a důsledně zdůvodňuje výběr vzorku zkoumaných textů. V další části 
představuje přehled všech kategorií, které na základě své analýzy stanovila, a k nim se pak vrací u 
všech analyzovaných publikací. Toto rozhodnutí jistě má své výhody a umožnila autorce komplexně 
představit analyzovaná díla, přesto však pak práce místy působí spíše jako soubor recenzí daných 
publikací než jako kompaktní analýza daného vzorku textů.  

Navíc se ze zřetele v této části ztrácí postup autorky, která daných sedm kategorií stanovila na zá-
kladě důkladné analýzy všech textů. Takto strukturovaná analytické část působí spíše dojmem, že 
se autorka snaží zpětně nacházet dané kategorie v izolovaných textech, což její práci do určité míry 



 

 

oslabuje. Přehlednější a přesvědčivější by podle mého názoru bylo členění analýzy podle jednotli-
vých kategorií, které by tak mohla autorka komplexněji popsat na základě výroků z daných textů a 
práce by působila mnohem soudržněji. Ostatně, přesně takto postupuje autorka v případě analýzy 
článků, které je z mého pohledu v tomto ohledu lepší a zajímavější. 

Poslední poznámku mám ke kritickému hodnocení daných textů. Z celé práce je zřejmé, jaké hod-
noty a aspekty akademické práce jsou pro autorku důležité, přesto si myslím, že některá tvrzení 
jsou kritická až příliš. Za všechny bych uvedla práci Joan Wallach Scott, které autorka vyčítá nedo-
statečnou reflexi pojmu gender (s. 49n). Domnívám se, že pokud by autorka zohlednila širší kontext 
této jedné konkrétní práce J. W. Scott, která se genderovými tématy zabývá dlouhodobě, ukázala 
by se tato kritika jako ne zcela oprávněná.  Nebo by si autorka musela položit ještě obecnější otáz-
ku, zda je nutné vlastní pojetí genderu reflektovat v každém konkrétním díle, která však v práci ex-
plicitně tematizována není. 

Co se týče formální stránky práce, oceňuji důsledné odkazování na citovaná díla včetně konkrétních 
stran. Dále pozitivně hodnotím absenci překlepů a důsledné užívání genderově citlivého jazyka. 
Jedinou drobnou výhradu mám ke stupňování přídavných jmen, kde se autorka zřejmě nechala 
ovlivnit jazykem analyzovaných textů. 

Práci považuji za originální a velmi kvalitní přínos k mapování daného tématu a za možné východis-
ko dalších výzkumů. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 
 

V Praze dne 18. 6. 2013       Mgr. Veronika Šprincová 
 
 


