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Problematika mezikulturního a mezináboženského soužití nabývá v současné Evropě a 
dokonce i v České republice na významu. Zvláštní význam i společenskou rezonanci přitom 
má problematika související s islámem a muslimy, včetně vzrůstajícího počtu konverzí 
k tomuto náboženství. Jde přitom o téma, které je přinejmenším v českém akademickém 
prostředí dosud okrajové (pokud vůbec zpracovávané), proto jeho volbu jako předmětu 
bakalářské práce hodnotím vysoce kladně.  
Autorka k výzkumu přistoupila kromobyčejně koncepčně a odpovědně, o čemž svědčí i 
rozvržení první, „teoretické“ části předložené práce. Dostatečně podrobně se seznámila se 
širším kontextem zpracovávaného tématu a příkladně vyšla z teoretických konceptualizací 
fenoménu konverze, který pak zkoumala a analyzovala prostřednictvím vlastního 
kvalitativního výzkumu. Výzkum provedený formou narativních rozhovorů s deseti 
respondenty měl mít podobu narativní analýzy, která se inspirovala v díle Eleonóry Hamar, 
Zdislava Elkarne nakonec primárně z časových důvodů zvolila jednodušší podobu obsahové 
analýzy narativního materiálu (s. 44). To je jistě škoda, stejně jako další opominutí a 
nedostatky vzešlé z příliš chvatné práce před odevzdáním rukopisu. Tyto nedostatky ve 
výsledku znehodnocují celé dílo, ačkoli mu v počátečních fázích byla věnovaná až nezvyklá 
pečlivost a teoreticko-metodologická příprava. 
V první části práce autorka přibližuje vývoj muslimské civilizace, přítomnost muslimů 
v Evropě a speciálně v českých zemích, vždy na základě dobře zvolené a odpovědně 
zpracované sekundární literatury (k problematickým drobnostem se dostanu níže). Následuje 
obdobně pregnantně zpracovaná kapitola o fenoménu náboženské konverze, třebaže v tomto 
případě již mám výraznější kritické připomínky: (1.) Karl Marx určitě nepatřil mezi „otce 
zakladatele“ sociologie (s. 24), byl v této pozici rozpoznán až zpětně a uvedené 
charakteristiky pro něj příliš neplatí; (2.) René Rémond není nejšťastněji zvoleným teoretikem 
procesu sekularizace (s. 24); (3.) teoretický přístup Danièle Hervieu-Légerové je přeci jen 
komplexnější a rozhodně nestojí v protikladu ke Grace Davieové (ad s. 26) – jeho rozvedení 
by právě v kontextu této práce bylo velice přínosné. Celkově lze nicméně tuto prolegomenální 
část práce hodnotit pozitivně, ovšem při vědomí, že autorka se v důsledku chvatné textace 
dopustila obrovského množství drobných a zcela zbytečných nepřesností, z nichž uvedu jen 
výběr: 

• Křesťané po triumfu islámu sotva obývali „jižní pobřeží Středozemního moře“ a 
nepříliš jasné je i další teritoriální vymezení (s. 9); 

• „Helénský“ není synonymem pro „římský“ (s. 9); 
• Reconquista se netýkala jen Andalusie (s. 10); 
• Turci nevládli ve „východní“, nýbrž v „jihovýchodní“ Evropě (s. 11); 
• Návrat imigrantů z evropských zemí není často možný nejen z „ekonomických“, ale 

také sociálních a politických důvodů (s. 13); 
• Antialkorán není „traktát“ (s. 14); 
• Vysvětlení prvorepublikového neuznání islámu (s. 15) je nedostatečné, nelze operovat 

ani jeho „nekřesťanskostí“, protože ta by se týkala i židů, kteří příslušná práva 
samozřejmě měli; 

• Není jasné, proč jsou další „kolaborantské“ časopisy v případě publikačních aktivit M. 
A. Brikcia psány v uvozovkách (s. 16) – o kolaborantském charakteru Vlajky, 
Vajtauerovy Přítomnosti apod. nemůže být pochyb; 



• Jednou z podmínek současného získání tzv. zvláštních práv podle církevního zákona 
není existence 10.000 věřících (s. 17), nýbrž alespoň 1 ‰ populace (připouštím, že 
věcně nejde o velký rozdíl); 

• Nejasný, resp. nedefinovaný termín „totální ortopraxe“ (s. 20); 
• Zjevně nesmyslné tvrzení, že žádný evropský stát dnes nemá státní náboženství (s. 

24); 
• Nejasné užití uvozovek v souvislosti s „prvními dvěma ‚monoteismy‘“ (s. 27) – 

logičtější by bylo prostřednictvím uvozovek relativizovat „první dva“; 
• Konverze se nemusí týkat jen znáboženštění, ale také změny víry, a je otázka, lze-li ji 

plně vysvětlit jako racionální proces (s. 29). 
Podstatnější je druhá část práce, založená na vlastním terénním výzkumu. Z dostupných 
přepisů interview, jejichž přiložení k posuzované bakalářské práci považuji za velice vhodné, 
lze soudit, že výzkum byl přinejmenším na bakalářské úrovni proveden náležitě, 
s dostatečnou přípravou a odpovědným přístupem. Autorka rovněž zaznamenala jeho přípravu 
a metodologii, stejně jako etické otázky spojené s výzkumem (i zde se nicméně objevují 
drobné „nedodělky“, t řeba formulace pěti výzkumných otázek – načež jsou uvedeny jen čtyři, 
s. 41-42).  
Větší výhrady mám naproti tomu vůči prezentaci výsledků výzkumu: bylo by určitě vhodné 
na počátku stručně představit jednotlivé respondenty a jejich životní příběhy, výklad by pak 
mohl být v případě většiny sledovaných fenoménů podrobnější (typicky v kpt. 3. 2. 3, ale 
třeba i v případě postupného odstupu muslimek „od šátku“ na s. 53). Vzhledem k analyzované 
problematice konverze, resp. jejího průběhu, je sporné předem fakticky počítat s procesuálním 
charakterem, protože pak se logicky objeví jako výsledek výzkumu (kpt. 3. 2. 1). Ačkoli 
vlastní výzkum byl proveden náležitě, konstatuji, že jeho analýza a především její prezentace 
v rámci bakalářské práce je pouze dílčí a nedostatečná. 
Naznačené problémy se promítly rovněž do formální podoby práce. Častější jsou chyby 
v interpunkci a místy i v pravopisu obecně, poznámky pod čarou ani bibliografické údaje 
nejsou (většinou) ukončeny tečkou atd.  
Lze litovat, že autorka se rozhodla bakalářskou práci odevzdat v této značně nedokonalé 
podobě. Práci proto sice doporučuji k obhajobě, nicméně hodnotím pouze jako velmi 
dobrou. 
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