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Bc. Alena Bouchalová vykazuje dlouhodobý a hluboký zájem o téma genderové analýzy 

islámu a jeho zobrazování. Spolu s oborem genderových studií vystudovala i religionistiku na 

FF UK. Její bakalářská práce věnovala pozornost zobrazování muslimek v Mladé frontě Dnes 

(za pětileté období). Předkládaná diplomová práce je nejen aplikováním genderové analýzy na 

jiný typ textů, vykazuje i posun zpracování tématu na vyšší úroveň, poněvadž se v tomto 

případě už nejedná o texty publicistické, ale akademické. 

Struktuře práce nemám co vytknout. Autorka postupuje od (možná trochu obšírného, ale 

vzhledem k metodě analýzy zdůvodněného) výkladu základních pojmů, kde oceňuji, že např. 

u často v diplomových pracích představovaných pojmů gender a feminismus neodkazuje na 

notoricky známé texty, ale už zde ukazuje dobrou orientaci ve feministické odborné literatuře 

i mimo záběr jednotlivých kurzů studia. Další část je věnována kontextům zahalování 

v islámu. Odkazuje na koránské verše, zabývající se zahalováním, i na jejich různé možné 

interpretace. Daný jev zasazuje i do sociálních a politických kontextů. Kromě islamologické 

literatury jej rozebírá i optikou vybraných postkoloniálních teoretických textů. 

Kapitola 2.3 nese provokativní název: Co lze považovat za akademický text (A máme si ho 

považovat?). Svým způsobem se jedná o odbornou i etickou reflexi a sebereflexi autorky, 

kterou považuji za cennou, i když by se na první pohled mohlo zdát, že je tato kapitola v textu 

zbytná. Nereprodukuje však jen známé konstruktivistické teze, ale naznačuje skutečný zájem 

o věc, i pociťované pnutí mezi aktivistickým přístupem k akademické práci a skepsí k jejím 

limitům.  

Charakteristika metodologie možná mohla být podána souhrnně na jednom místě – popis 

kvalitativního výzkumu je představen zde, kdežto feministický výzkum v předchozí kapitole. 

Obě jsou nicméně zpracovány velmi kvalitně. Poslední kapitolou, předcházející empirické 

části, je relativně obsáhlá charakteristika vlastní lokace, která obsahuje i hlubokou míru 

sebereflexe, ba autorské sebekritiky. 

Na začátku empirické části autorka smysluplně formuluje výzkumné otázky a zdůvodňuje 

výběr a vzorek zkoumaných textů. Uvádí zde také kategorie, které z průběžné analýzy 

vyplynuly: zahalování jako projev religiozity, z. jako součást sebeurčení, z. jako symbol 

oddělení, z. jako prvek sounáležitosti, z. jako znak vysokého statusu, z. jako znak nízkého 

statusu a z. jako politikum. Podle těchto kategorií postupuje při rozboru vybraných publikací a 

článků, přičemž osvědčuje schopnost dobré argumentace, schopnost propojování teorie se 

zkoumaným textovým materiálem, osobní zaujetí i kritický odstup (což se může zdát jako 

protiklad, v textu práce však nalézám obojí). Drží se tématu i zvolené metodologie. 

V závěrečném shrnutí se opět vrací ke zkoumaným kategoriím. Analýzu považuji za dobře 



zpracovanou, i když mohla být obsáhlejší. Text jako celek se pohybuje na dolní hranici 

rozsahu doporučeného pro diplomové práce. 

Závěr je formulován do značné míry esejisticky a autorka se zde vrací i k otázce vážnosti 

akademického textu obecně. Spolu s výsledky analýzy konstatuje i limity zkoumaných textů:  

„Znakem společným téměř všem pracím je neochota diskutovat, do jaké míry lze zahalování 

vykládat jako submisivitu žen v rámci určitého genderového řádu […]. Autorky a autoři jako 

kdyby byli zakleti zjednodušujícími výroky o utlačovaných muslimkách a netroufají si 

zamyslet se nad tím, zda a případně za jakých okolností by islámský závoj mohl působit jako 

zhmotněné omezení či kontrola žen.“ (str. 69)  

Bibliografie svědčí o velmi dobré rešerši k tématu. Stylistická a jazyková úroveň práce je 

odpovídající. I když by bylo možné váhat nad mírou používání místy osobního stylu (nikoli 

však v samotné analýze, tam text splňuje všechny náležitosti stylu odborného), lze to na druhé 

straně vnímat i jako svébytný, a mnohdy i zajímavý autorský styl. 

 

Diplomová práce Aleny Bouchalové zcela vyhověla požadavkům, na tyto práce 

kladeným. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji výborné hodnocení. 

 

V Praze, 18.6.2013 

 

 


