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Předmětem předložené disertační práce je analýza „reflexe islámské kultury v rámci 

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

veřejnosti…“ (s. 1). Zvláštní pozornost autorka věnovala životu arabské komunity v České 

republice. PhDr. Gombárová práci rozčlenila do sedmi samostatných kapitol (nepočítaje úvod 

a závěr práce). Za těžiště práce lze pokládat kapitoly čtyři až sedm, v nichž lze spatřovat 

hlavní přínos autorky ke zvolené problematice. Za cíl práce si autorka stanovila reflexi 

islámské kultury v kontextu multikulturalismu a s ohledem na specifičnost zvolené 

problematiky z hlediska České republiky.

První kapitola práce je zaměřené teoreticky. Autorka zde podává výklad názorů Samuela 

Huntingtona, Francise Fukuyamy a Waltera Laqueura. Zahrnula rovněž rozbory názorů 

Immanuela Wallersteina či Edwarda Saida (více prostoru dostal ve druhé kapitole) a dalších 

politologů a historiků. Komentováni jsou rovněž Oswald Spengler a Arnold Toynbee, na 

něhož sám Huntington do značné míry navázal. Druhá kapitola je věnována rozboru 

orientalismu. Prostor zde přirozeně dostaly názory Edwarda Saida, jenž je pokládán za klasika 

kritiky orientalismu a za jednoho ze zakladatelů současných postkloniálních studií. Jádro 

kapitoly tvoří historie kontaktů „Východem a Západem“. Třetí kapitola práce se věnuje 

muslimským komunitám v Evropě se zvláštním zřetelem ke státům v blízkosti České 

republiky. Čtvrtou kapitolu autorka zasvětila historii muslimských komunit a institucí

v Čechách. V následujících třech kapitolách se věnovala nevládním organizacím, které působí 



na území České republiky. Samostatné kapitoly věnovala Společnosti česko-arabské (kapitola 

šest) a Česko-arabské obchodní komoře (kapitola sedm). Nezanedbatelnou součást disertační 

práce tvoří rozsáhlé přílohy. Rozčlenění práce do zvolených témat respektuje postup od 

obecného ke konkrétnímu. Struktura práce je tudíž dobře promyšlená, když autorka postupně 

zužuje předmětné teritorium a zaostřuje téma.

Otázky

1) Jak aktuální je zabývat se dílem Francise Fukuyamy?

2) Autorka v úvodu práce hovoří o realizovaném výzkumu vedeném formou 

standardizovaných rozhovorů. Jak by autorka shrnula výsledky provedeného šetření?

Silné a slabé stránky práce

Za jednoznačně silnou stránku práce považuji aktuálnost zvoleného tématu, jemuž dosud 

nebyla v české a zahraniční odborné literatuře ve srovnatelném přístupu věnována 

odpovídající pozornost. Autorka jednoznačně formuluje a promyšleně argumentuje. Za 

přednost práce lze pokládat také skutečnost, že PhDr. Gombárová pracovala s bohatým 

archivním materiálem a využila osobních kontaktů, bez nichž si dost dobře nedovedu 

představit úspěšné zpracování zvoleného tématu disertační práce. Celý text disertační práce je 

založen na podrobných znalostech historie a vývojových proměn vztahů mezi „Východem a 

Západem“. Tento i další výše uvedené klady práce přispěly k tomu, že jsou předložené závěry 

solidně podložené historickými daty, archivními prameny a empirickými poznatky. Z hlediska 

disertační práce jako specifického žánru postrádám strukturované shrnutí dosažených 

výsledků a jejich limitům (diskuze). Jinak nespatřuji žádné výrazně slabé stránky předložené 

disertační práce. Ani tato formální výhrada pro mě nesnižuje celkově dobrý dojem 

z odevzdaného odborného textu.

Formální stránka práce

Práci PhDr. Gombárová rozčlenila do jasných celků, které logicky uspořádala. Při zpracování 

tématu se autorka opřela o relevantní odbornou literaturu, na kterou čistým způsobem 

odkazuje v poznámkovém aparátu. Text disertační práce je zpracován čistým a kultivovaným 

jazykem. Velmi oceňuji způsob práce s odbornou literaturou a archivními prameny.



Naplnění cílů práce

Za cíl práce si autorka zvolila reflexi islámskou kulturu eurostředomořském dialogu se 

zvláštním zřetelem k České republice. Dobrým vymezením tématu a promyšleným postupem 

se autorce jednoznačně podařilo naplnit stanovený cíl práce.

Celkové shrnutí

Předložená disertační práce PhDr. Gombárové splňuje kritéria kladená na tento typ 

kvalifikačních prací. Autorka zvolila vhodné metody práce, jednoznačně formulovala cíle 

práce a založila ji na analýze a interpretaci rozsáhlého množství pramenů a odborné literatury.

Výsledky práce se dále zakládají na zjištěních dosažených v rámci vlastního empirického 

výzkumu. Práce má dobrou kompozici, tvoří kompaktní celek a zjištění a závěry jsou dobře 

podloženy. Celkově lze konstatovat, že předložená práce přináší nové zásadní poznatky ke 

zvolenému tématu. Disertační práci doporučuji k obhajobě. V závislosti na průběhu a 

výsledcích obhajoby doporučuji doktorandce udělit akademický titul PhD.

V Praze 27. června 2013 Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.


