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Téma bakalářské práce Karoliny Šedivcové je nepochybně aktuální a stejně nepochybná je i 

metodická a technická způsobilost autorky pro zpracování kvalifikační práce, V každém 

případě je třeba ocenit jak velké množství materiálu, který autorka zpracovala, tak 

propracovanou metodiku a obsáhlou dokumentační práci, která usnadňuje čtenáři orientaci 

v problematice. Je patrné, že autorka se na práci důkladně a dlouhodobě připravila a proto 

základní smysl kvalifikační práce – kandidát má představit svoji způsobilost takovou 

teoretickou práci napsat – nemůže být v případě Šedivcové zpochybněn, což bohužel neplatí 

pro zdaleka všechny předložené kvalifikační práce.  

Po metodické a technické stránce je práce podle mého názoru příkladná a eventuální výtky 

mají pouze detailní charakter. Autorka občas nepříliš pečlivě formuluje, nepříliš pečlivě 

provedla korekturu – třeba bitva u Poitiers neproběhla v roce 722, ale o deset let později, 

základní úvodní charakteristika vztahu mezi monoteistickými náboženstvími na stejné s. 7 je 

přinejmenším problematická. Daleko do perfektnosti má i autorčina kompetence gramatická. 

To jsou však všechno více méně detaily, které jsem označil v exempláři práce, se kterým jsem 

pracoval. 

Více mi vadí jistá sterilnost a absentující invence autorčiných pečlivě provedených analýz. To 

je dáno tím, že i když se autorka opírá o vcelku dobře vybranou a většinou kvalitní literaturu, 

problematice náboženství, jeho role v životě společnosti, toleranci a intoleranci hlouběji přece 

jenom dostatečně nerozumí a tak se úzkostlivě snaží o korektnost. Není v těchto snahách 

sama, ale může poměrně snadno sloužit jako příklad, že přílišná míra politické korektnosti 

vede často k opačným výsledkům, než byly ty zamýšlené. 

Hned vstupní citát Miloše Zemana je v tomto smyslu autorkou použit příkladně. Ačkoli 

nejsem právě ctitelem Miloše Zemana, nemohu přijmout autorčino tvrzení, že věta - 

„Základním konfliktem ve 21. století bude konflikt mezi euroamerickou a islámskou 

civilizací, mezi náboženstvím lásky a náboženstvím nenávisti“- je ˇvětou poměrně 

nenávistnou“, s. 3.  Zeman zde vyjadřuje své přesvědčení, lze s ním souhlasit nebo 

nesouhlasit, ale nenávist v jeho předpovědi není. 

 Pro označení islámu jako náboženství nenávisti existují docela dobré důvody, stačí se trochu 

začíst do Koránu a vyhodnotit dnešní většinové islámské stanovisko k jejich posvátnému 

textu, které se hrubě liší od stanoviska většinového křesťanství i židovství k jejich posvátným 

textům. Navíc, jak autorka dobře ví a v textu dokládá, nepronesl tento výrok jako představitel 

státu, ale pouze jako představitel vcelku marginální politické strany. Autorce však dokonce 

tato okolnost připadá jako přitěžující, neboť předjímá pozdější bonmoty presidentské. 

Takových příkladů je v textu hodně, označoval jsem je podtržením nebo otazníkem. Třeba 

karikaturu jako žánr nelze označit obecně jako „nenávistnou“. Kam bychom dospěli, 

kdybychom v tomto stylu označovali židovské anekdoty jako antisemitské či skotské jako 

antikeltské. Chápu, že věřící jsou citliví na urážky svých božstev a světců a i v naší 

společnosti býval rozšířen obyčej, že rouhání patří mezi způsoby spodiny. Šíření karikatur 

proroka v okolí brněnské mešity je vskutku spíše nevhodné, ale svědčí z jedné strany o 



špatném vychování, z druhé strany o nedostatečném smyslu pro humor, ale k nenávisti a 

xenofobii mají dost daleko. 

Uvedu ještě několik příkladů s odkazy na stránky, kde si myslím, že formulace je buď 

neobratná nebo zavádějící či nepravdivá. 

Na s. 25, druhý odstavec o válce v Iráku podle mne do textu vůbec nepatří, jde o zjevný 

myšlenkový zkrat a vzhledem k odkazu na Wikipedii jde o další důkaz toho jaké pitomosti se 

lze dočíst v tomto užitečném nikoli však spolehlivém pomocníkovi. 

s. 28 první odstavec – stanovisko českých muslimů je ze stejného soudku, očekával bych 

spíše autorský komentář, než akceptaci tvrzení, kterou sugeruje jeho absence. 

s. 32, druhý odstavec, neobratnost formulace vede k tomu, že čtenář těžko odhadne, co vlastně 

chce autorka říci. 

s. 64, poslední odstavec, dtto 

s. 65, třetí odstavec. Slovo „bohužel“ vztahující se k vraždě českého velvyslance, působí 

nepříliš vhodně.  Kterého boha má autorka na mysli? Podle islámu Alláh útoku požehnal, a 

pokud přijmeme autorčino přesvědčení, že tři monoteistická náboženství vyznávají stejného 

Boha…. 

s. 68, pátý odstavec. Formulace „pojetí společnosti vůči islámu“ je příšerná. 

s. 70, čtvrtý odstavec. Odkud autorka ví, že Turci okupovali Vídeň? 

s. 71, druhý odstavec. Chce autorka říci, že Ondřej Liška se nestaví k islámu „ryze 

negativně“, v kontextu se zdá, že je v tomto smyslu výjimkou a jediným důvodem, proč 

autorce nestačí napsat, že se k islámu nestaví negativně, je skutečnost, že na toto téma četla 

pouze dva Liškovy články. Z toho vyplývá, že autorka předpokládá, že každý, kdo neprokáže 

opak, má k islámu ryze negativní stanovisko. 

s.71, čtvrtý odstavec. Mám za to, odpudivá česká politička Bobošíková se jmenuje Jana nikoli 

Zuzana, formulace „turecká Haghia Sophia“ je perla, která by ukazovala na Janu, jde-li o 

citaci. 

 

Závěrem chci konstatovat, že bakalářská práce Karoliny Šedivcové je navzdory uvedeným 

výtkám plně zdařilá, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji známku „velmi dobře“. 


