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Konverze k islámu: Narativní konstrukce identity českých konvertitů

Posuzovaná práce si klade za cíl analyzovat proces konverze k islámu, reps.to, jakým způsobem je 

náboženská identita  konvertity a konvertitkami narativně konstruována. 

V teoretické části práce autorka popisuje historický a společenský kontext zkoumaného problému, 

kde analyzuje postavení muslimů v Evropě.  Dále pak čtenářům a čtenářkám přibližuje obsah 

odborného  termínu konverze a diskutuje jeho vybrané teorie, zejména ve spojení s teoriemi identity 

a narativními teoriemi. Zdislava Elkarne zde ukazuje  svou silnou stránku - kriticky a komparativně  

uvažuje nad obsahy v práci interpretovaných teorií.

V druhé části práce autorka představuje svůj empirický kvalitativní výzkum. Popisuje vzorek, sběr a 

analýzu dat. Prostor věnuje také etickému aspektu vstupu do terénu (přikládá i informovaný souhlas), 

jakožto i svoji pozicionalitu.

Autorka zde popisuje způsob analýzy, kdy v narativním materiálu identifikovala 5 narativních 

kategorií : vnitřní vývoj, náboženské zázemí, sociální okolí, my x oni a motivace. Je škoda, že autorka 

nepřiložila kromě seznamu kódu, také úryvek rozhovoru, což by jistě přispělo k větší reflexivitě 

výzkumu. Zároveň opomenula objasnit scénář interview - tedy jaká byla první tzv. otevírací otázka 

narativního biografického interview, jaké otázky byly objasňovací a jaké argumentační? I když 

autorka popisuje jednotlivé postupy výzkumu,  tak poměrně zásadně opomíjí popsat teoretické 

východiska své narativní analýzy - o jaký typ narativní analýzy se jedná? Jaká metodologická literatura 

ji inspirovala?

Musím ale konstatovat, že samotná analýza je zdařilá ( i když možná víc intuitivně než rigorózně 

sledujíc zavedené postupy). Autorka citlivě vnímá své informátory a informátorky. Interview nejen 

dekóduje, ale i dává  dostatečný prostor k vyjádření   „svého hlasu“. Vzhledem k počtu sesbíraných 

rozhovorů je škoda, že autorka do své práce zahrnula jenom malou část svého výzkumu 

(předpokládám, že z časových důvodů nestihla zpracovat celý rozsáhlý materiál).

Akademický styl práce je vyzrálý, autorka našla rovnováhu mezi jasnou argumentací a přístupností

textu pro čtenáře. Výhrady mám ale k nadužívání generativního maskulina - a to v případě, kdy 

autorka analyzovala také ženy konvertitky (také o sobě hovoří jako o výzkumníkovi!!!!!! viz. Etika a 

postavení výzkumníka).   Jelikož se jedná o autorčin první vstup do „akademických vod“, tak práci 

hodnotím známkou výborná.

V Praze 8.10.2012.                                                                        Petra Ezzeddine PhD.

                                                                                                         Katedra Obecné Antropologie FHS UK



              




