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Studentka se ve své bakalářské práci zabývá vztahem žen (zároveň členek Islámské nadace), 
které konvertovaly k islámu, a Islámskou nadací v Praze. Snaží se ale také popsat základní 
rysy islámu jako náboženství a přiblížit nám nelehký úděl života muslimů v sekularizované 
společnosti, která je navíc i jasně xenofóbně orientována, a to vše v mezinárodním kontextu, 
ve kterém se islám jeví jako zbraň v rukou teroristů. Dá se říci, že studentka svůj záměr 
úspěšně splnila, jakkoliv v práci shledávám i dílčí nedostatky. 

- Názvy knih v angličtině je potřeba psát s velkými počátečnými písmeny jako např. na 
str. 12. 

- Teoretický úvod a nástroje hodnotím jako velice povedené a správně vybrané a je to 
jedna z nejsilnějších stránek práce. Studentka také shromáždila velké množství 
empirického materiálu a správně ho metodologicky použila. Celkově v práci studentka 
prokazuje nejen deskriptivní, ale také interpretační schopnosti, což je potřeba zvlášť 
ocenit. Obzvlášť dobře působí pravidelné shrnutí za téměř každou podkapitolou, čímž 
studentka prokazuje, že se v tématu výborně orientuje a drží se základního 
výzkumného problému. 

- Na str. 18. a 19. se studentka snaží vypořádat s problémem, jestli islám ženy 
diskriminuje nebo ne, a říká, že zdroje lze obtížně hodnotit a, v podstatě, že z pohledu 
západní liberální demokracie se některá stanoviska mohou jevit jako diskriminační. 
Ovšem vše, co poté uvádí jako interpretaci z islámského práva, zní jako ryzá 
diskriminace. Nutno dodat, že by to tak stejně vyšlo i při interpretaci Talmudu nebo 
Bible. Mám pocit, že se s tak důležitým tématem diskriminace žen v islámské praxi 
studentka moc nezabývala,  ačkoliv se potom i v předmětu jejího výzkumu neustále 
opakoval problém tzv. „ženské kompetence“ v chodu Nadace. Nelze to odbýt tím, že 
je tato problematika kulturně silně podmíněná, a proto i relativní.  

- Domnívám se, že je zbytečné používat výraz „ženy konvertitky“ (např. str. 78), 
z pojmu konvertitka vyplývá, že se jedná o ženu. 

- Zdá se mi, že respondenti výzkumu vykazují mírné ale jasné protiarabské naladění. 
V práci ovšem schází pozornost věnovaná tomuto jevu.  

 
Přes výše uvedené dílčí nedostatky práci hodnotím jako velice povedenou a navrhuji 
hodnocení 45 bodů. 
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