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Mezinárodněpolitické události i migrační problematika skloňovaná v řadě zemí EU vedou 
k tomu, že tematika islámu a muslimů v posledních letech výrazně vstoupila i do českého 
veřejného diskursu, médií a politiky, ačkoli aktuální přítomnost muslimů v českých zemích je 
velmi malá a v dohledné době se nedají předpokládat její výraznější změny ani jiný zásadnější 
reálný vliv islámu na českou společnost. Z islámu se přesto stalo jedno z politických témat, 
které využívá kupř. současný český prezident Miloš Zeman. Pokus o souhrn a analýzu zpráv o 
islámu v prostředí (hlavních) českých internetových zpravodajských portálů v období od září 
2001 do současnosti (resp. konce roku 2013), o který se diplomantka pokusila, je proto 
náležitým uchopením aktuálního společenského tématu, byť jeho význam spočívá více 
v rovině politické rétoriky a její společenské recepce než v rovině reálné „hrozby“, za kterou 
je islám často vydáván. 
Předložená bakalářská práce má logickou strukturu: po nezbytném úvodu autorka diskutuje 
použité prameny a literaturu, dále poskytuje kontextualizační uvedení do problematiky islámu 
v Evropě a v českých zemích a možností studia masových médií, aby většinu textu (s. 20-63) 
věnovala popisu a obsahovým a diskursivním analýzám empirického materiálu. Následuje 
jejich souhrn (s. 64-69) a závěry, dále nezbytný soupis velkého množství použitých pramenů, 
které jsou v práci citovány pouze zkráceně, aby se nenarušila její čtivost (resp. aby vůbec byla 
čitelná), a přílohy vč. kódovacích seznamů a vlastních analyzovaných textů. V případě školní 
práce je nutno vyzdvihnout dvojí: (1.) Diplomantka pracovala s relativně značným množstvím 
materiálu, který pro popisné i analytické potřeby musela pečlivě uspořádat a takto jej i 
prezentuje; (2.) Podrobným popisem metodologie výzkumu (s. 20-23) a prezentací 
zmiňovaných příloh dává nahlédnout do své „kuchyně“, umožňuje kontrolu a verifikaci všech 
svých kroků. Obojí přitom není v případě kvalifikačních prací zcela samozřejmostí, ač by jí 
být mělo, a zde je provedeno příkladně, stejně jako strukturace celého textu a v neposlední 
řadě využití zkrácených forem prezentace tam, kde je to možné (tabulky). 
Vzhledem k pečlivosti, s níž autorka přistoupila k empirické části své práce, se jako 
(relativně!) nejproblematičtější jeví její celková kontextualizace (s. 7-19), v níž mohla 
vycházet jen z vybrané a zdaleka nikoli všeobsažné sekundární literatury. Tato část práce, 
přibližující evropský islám a fungování masových médií, je sice nezbytná, k jejímu zcela 
náležitému zpracování by však bylo třeba mnohem rozsáhlejších znalostí než jakými může 
diplomantka na daném stupni vzdělání disponovat. V textu se proto objevují nepřesnosti 
(např. M. Ali Šilhaný je na s. 14 jednou jako „Ali“ a jednou jako „Alí“), problematická 
tvrzení (např. hned základní charakteristiky vztahu křesťanství a islámu na s. 7) či nedostatky 
(např. chybějící diskuse o vnitřní různorodosti a konsekventní pokus o teoretickou 
diferenciaci současného evropského islámu, ad s. 10-11). Celkově však soudím, že jich není 
příliš mnoho a že nemají zásadnější vliv na kvalitu vlastní práce. Snad jen tvrzení, že „islám 
v českém diskursu byl po celou historii vnímán veskrze negativně“ (s. 15), by si – ač je věcně 
jistě správné – zasloužilo nějakou oporu v sekundární literatuře a v případě současnosti snad i 
prostřednictvím existujících (a dostupných) sociologických datových zdrojů. Podobně 
teoretické aspekty fungování médií (s. 17-18) mohly být využity v závěrečných analýzách.  
Klíčová empirická část práce je uvedena důkladně popsanou metodologií, v níž absentuje 
pouze jediná drobnost – operacionalizace politického diskursu/prostředí (na s. 21 autorka 
uvádí, že ze vzorku vyřadila články, které se jej netýkaly). Vlastní analýza spočívala v pečlivě 
provedeném kódování všech textů (popisné i interpretační kódy), jejich následné kvantitativní 
obsahové analýze a vybraných aspektech diskursivní (kvalitativní) analýzy, které byly 



následně alespoň do jisté míry kontextualizovány. Je přitom užitečné, že před vlastní popis 
(výsledků) obou typů analýz autorka vložila přehled všech mediálních prezentací českého 
politického diskursu o islámu v daném období (s. 23-40), který tuto kontextualizaci umožňuje. 
V případě kvantitativní analýzy byl sledován výskyt zpravodajství o islámu, případně i 
jednotlivých témat v rámci konkrétních internetových portálů i v čase, podstatné je přitom 
zjištění o jejich převažujícím negativně hodnotícím charakteru (s. 47). K diskursivní analýze 
autorka použila interpretační kódy, s jejichž pomocí vytvořila přehled postojů českých 
muslimů a polických subjektů (výjimečně i postojů veřejnosti, jak je vnímá muslimská 
komunita) k vybraným veřejně prezentovaným otázkám islámu a jeho přítomnosti v/údajné 
nebezpečnosti pro české, příp. i širší mezinárodní prostředí. Správně přitom poznamenává, že 
její práce není a nemůže být „celkovou kritickou analýzou“ (s. 47), výběr konkrétních dílčích 
aspektů je však zjevně dobrý a pramenný podklad vyvozených tvrzení přesvědčivý. To platí i 
pro věcný souhrn analýz a jejich interpretaci (zejm. s. 65-69), kde se jako klíčové jeví zjištění, 
že „tím, že moderní Česká republika nemá přímou zkušenost s islámským radikalismem a 
hrozbou teroristických útoků [dodejme, že prakticky nemá přímou zkušenost s islámem a 
muslimy vůbec], čerpá mnoho politických subjektů své postoje k islámu v zahraničí, a 
odvolává se pak na negativní zkušenosti zahraničních politických diskursů [???] s islámem“ 
(s. 69). Bylo by snad dobré, kdyby autorka v interpretaci dále pokračovala a ukázala, zda a 
nakolik jsou tyto zkušenosti přenositelné, respektive relevantní v případě současné české 
společnosti, stejně jako se mohla pokusit určit míru správnosti veřejně prezentovaných 
představ českých politických subjektů o islámu (obojí je v jisté míře přítomné v předchozím 
textu, ne však soustavně). Těmito tématy by však již překročila stanovený rozsah 
analyzovaných otázek a vzhledem k tomu, že mediální zpravodajství neposkytuje příliš velký 
prostor pro jejich důkladnou analýzu, nelze mít za nedostatek, že se o jejich zpracování 
diplomantka nepokusila. 
Závěr práce poskytuje vlastně shrnutí všech předchozích kapitol a jako takový je zcela 
relevantní. Opět se sice nabízí otázka, nemohla-li diplomantka téma a především jeho 
interpretace rozšířit, invenčně překročit rovinu technicky dobře zvládnutých, přesto však 
poněkud „nudných“ analýz, nemám nicméně za to, že by to na daném stupni vzdělání byl 
nutný a snad ani vhodný krok. Předložená bakalářská práce prokazuje úspěšné zvládnutí 
zavedených analytických postupů (vč. výběru vhodného tématu, metodologie a teoretického 
ukotvení jeho analýz) a prezentace jejich výsledků, což je po mém soudu plně dostačující. 
Rovněž po formální stránce je práce zpracována dobře, až na občasné pravopisné nedostatky 
(shoda podnětu s přísudkem, interpunkce ad.) a poněkud častější stylistické neobratnosti. 
Bakalářskou práci K. Šedivcové Islám v českém politickém diskursu po roce 2001 proto 
doporučuji k obhajobě a přes dílčí nedostatky vzhledem k objemu práce a dobře zvládnutým 
analýzám navrhuji hodnotit jako výbornou. 
    
V Praze dne 30. května 2014. 
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