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Předložená práce PhDr. Jany Gombárové se zabývá aktuálním tématem, které lze považovat 

nejen pro Českou republiku, ale i pro Evropskou unii a další země za velmi potřebné a 

užitečné. Jedná se o velice náročné téma, především z hlediska práce s empirickými daty, ale

rovněž i po stránce teoretické. Dané téma je dlouhodobě diskutováno a předmětem výzkumu 

v České republice, dále zejména v evropském, resp. euro-středomořském či mezinárodním 

kontextu.  Hlavním hlediskem, které autorka zvolila při tvorbě koncepce dané práce, je 

hledisko praktického uplatnění poznatků arabské/islámské kultury jako nástroj rozvoje 

multikulturního dialogu a lepšího vzájemného porozumění v rámci multikulturní společnosti. 

Svůj přístup k řešení problematiky autorka vymezuje v Úvodu práce, ve kterém formuluje cíl 

práce, dílčí cíle, použité metody. Dále je zde charakterizován postup řešení a způsob, jakým 

autorka práce získávala informace a materiály ke zpracování daného tématu. Nutno 

vyzdvihnout skutečnost, že empirická základna předložené práce, kterou autorka nasbírala 

během 20 let výzkumu, je opravdu bohatá. Avšak v Úvodu práce chybí formulace hypotéz, 

zdůvodnění základní vědecké otázky a teoreticko-metodologických východisek. Jistá 

nedůslednost se projevuje i ve formulaci cílů práce. Základní cíl disertační práce je 

formulován v Úvodu: „Hlavním cílem disertační práce byla reflexe islámské kultury v rámci 

multikulturního dialogu a pokus o objektivní obraz vnímání arabské komunity v očích české 

veřejnosti jako příspěvek k dalšímu dialogu a lepšímu vzájemnému porozumění v rámci 

multikulturní společnosti“. (str.1) Dále zde autorka uvádí dílčí cíle: „Jedním z dílčích cílů 

disertační práce bylo nastínit život arabské komunity v Čechách, její přibližný počet, sociálně-

kulturní původ, vzdělání a postavení v české společnosti.“ (str. 1)  „Dalším dílčím cílem je 

přehled arabských sdružení i analýza českých nevládních organizací, které se angažují 

v kulturních a společenských stycích s arabskými zeměmi, jakož i cíle a aktivity těchto 

organizací“ (str.1) Další cíle, které lze považovat za dílčí, jsou formulovány na str. 4.



Danému cíli odpovídá i logická struktura práce, která je členěna celkem do sedmi kapitol. Pro větší 

přehlednost bych doporučila text jednotlivých kapitol označit a rozdělit do podkapitol. V první 

kapitole autorka rekapituluje myšlenky knih Samuela P. Huntingtona Střet civilizací a Francise 

Fukuyamy Konec dějin a poslední člověk, uvádí zde další české i zahraniční autory zabývající se 

islámskou a západní (evropskou) kulturou, dialogem mezi evropskou a muslimskou společností, 

vztahy mezi muslimským světem a Evropou či problematikou migrace muslimského obyvatelstva do 

Evropy a následného soužití muslimského a nemuslimského obyvatelstva, vznikem a příčinami 

konfliktů v arabských/islámských zemích, intervencemi Západních států do arabských/islámských 

zemí. Tuto pasáž lze považovat za velmi zdařilou, neboť přináší podrobnou analýzu dané 

problematiky. Další část první kapitoly je věnována Barcelonskému procesu a později vzniklé Unii pro 

Středomoří. První kapitola je ukončena událostmi arabského jara. 

Druhá kapitola rozebírá orientalismus v Evropě a v Čechách. Autorka zde vymezuje termín „Orient“, 

„Západ“,  zabývá se orientalismem v jednotlivých časových obdobích, počínaje starověkým Řeckem a 

Římem, popisuje kontakty a vliv orientální kultury na antickou kulturu,  vliv islámu, arabské kultury 

na tvorbu a rozvoj evropské kultury, křesťanství, hovoří zde o přínosu arabské kultury Evropě. Další 

část této kapitoly je věnována vlivu Orientu na evropské malířství, architekturu a umění vůbec 

zejména koncem 18. a v 19. století, působení orientalismu na území naší republiky, a to od dob 

křížových výprav po současnou dobu, tj. působení českých lékařů a sester v arabských zemích a 

multikulturní projekty v oblasti zdravotnictví. 

Třetí kapitola popisuje islám a muslimské komunity ve vybraných evropských státech, tj. v Německu, 

Rakousku, Španělsku, Francii, Velké Británii, v zemích tzv. Visegrádské čtyřky, stručně pak v Belgii, 

Nizozemí a na Balkánu. Pasáž o muslimech ve Spojených státech bych vzhledem  k názvu kapitoly 

(Arabové a islám v soudobé Evropě) umístila mimo hlavní text kapitoly nebo odlišila například 

velikostí písma. Domnívám se však, že vzhledem k názvu práce a rovněž k základnímu cíli práce, jak 

je uveden v Úvodu, zejména pasáž o Barcelonském procesu, tj. významné euro-středomořské 

spolupráci a rozvoji tzv. multilaterálního dialogu (část první kapitoly) a také kapitola třetí (Arabové a 

islám v soudobé Evropě) by měly být rozpracovány podrobněji, doplněno např. o problematiku 

akulturace, multikulturalismu, resp. soužití muslimského a nemuslimského obyvatelstva v evropských 

státech a vzájemného dialogu, s hlubším zakotvením v odborné literatuře. Čtvrtá až sedmá kapitola se 

věnují muslimské komunitě v České republice a nevládním organizacím. V těchto kapitolách jsou 

charakterizovány postoje českých politiků k islámu, život a činnost muslimské komunity 

v Československu a poté v České republice, muslimská imigrace do naší republiky, jsou zde 

vyjmenovány všechny islámské a arabské nadace, spolky a instituce existující v České republice, 

analýza evropské představy o ženě v islámské společnosti a situace v České republice. Dále kapitoly 

přinášejí podrobný popis, výčet všech nevládních organizací vztahujících se k arabské/islámské 

kultuře a jejich aktivity. Výklad uzavírá podrobný rozbor konkrétně Společnosti česko-arabské a 



Česko-arabské obchodní komory včetně jejich činnosti. I když jednotlivé kapitoly mají převážně 

deskriptivní charakter, je tato část disertační práce cenná tím, že obsahuje systematický a 

strukturovaný přehled daných témat z hlediska realizace cílů vzájemného euro-arabského dialogu.

V závěru se autorka snaží celkově zhodnotit vztahy muslimů s Evropany v rámci 

mezikulturního dialogu, vzájemnou spolupráci zejména v České republice, nastiňuje prognózu 

dalšího vývoje euro-středomořského multikulturního dialogu. 

Práci uzavírá rozsáhlý seznam české literatury, zdrojů a materiálů včetně velkého počtu 

odkazů a příloh napomáhající ilustrovat dané téma. Doporučila bych však pracovat i se 

zahraniční literaturou, které je v práci obsaženo jen minimálně.  

Celkové zhodnocení:

V předložené disertační práci prokázala autorka schopnost zpracovat rozsáhlý empirický 

materiál i pracovat na úrovni teoretických zobecnění. Tato předložená práce dokládá 

autorčiny bohaté praktické zkušenosti a rovněž hlubokou znalost zkoumané problematiky. Za 

přinos disertační práce Jany Gombárové lze považovat systematické a strukturované shrnutí 

nesmírně rozsáhlého souboru informací a materiálů k danému tématu, které je bezpochyby 

pro praxi velice cenné. Avšak na druhé straně převažují v disertační práci spíše popisné 

pasáže nad samotnou analýzou. 

Co se týká metodického hlediska, disertační práce pouze částečně odpovídá požadavkům 

kladeným na vědeckou práci, což se projevuje především v Úvodu práce. Jak bylo řečeno, cíl 

práce a jeho rozvedení do cílů dílčích je formulováno s jistou nepřesností. Není zdůvodněna 

základní vědecká otázka, která by byla logicky provázána s formulací cílů, dále v předložené 

práci chybí hypotézy či základní výzkumné otázky, základní teoretická východiska.

Po stylistické stránce má práce velice dobrou úroveň a velice kultivovaný projev a styl 

formulací. 

I přes uvedené připomínky disertační práci PhDr. Jany Gombárové doporučuji k obhajobě.

K diskusi při obhajobě doporučuji:

1. Zhodnocení islámské kultury v euro-středomořském multikulturním dialogu, zejména od 

druhé poloviny 20. století s důrazem na současnost. 



2. Uveďte teoreticko-metodologická východiska vztahující se k danému tématu. 

V Praze dne 15. května 2013

Ing. Yvona Šabacká, Ph.D.


