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Diplomová práce Michaely Davidové se zabývá v současnosti velmi aktuálním tématem, a to 

zahalováním českých konvertitek k islámu. Hlavními výzkumnými otázkami práce byly 

důvody a možnosti zahalování v českém prostředí, dále změny v rodinách informátorek po 

konverzi a nebyla opomenuta také problematika týkajíc se zaměstnání konvertitek v západním 

prostředí. 

 

Z metodologického hlediska autorka využila převážně kvalitativní polostrukturovaný  

rozhovor se zaměřením na biografickou metodu. Samotný výzkum byl pochopitelně podpořen 

odpovídající odbornou literaturou, zejména v angličtině, týkající se tématu zahalování 

z pohledu islámu, ale též z pohledu dalších náboženstvích a kultury odívání. Nedílnou 

součástí bylo prostudování koránu i bible. 

 

Struktura práce je vhodně zvolená. Po metodologické části zahrnující také medailonky 

informátorek následuje stručný úvod do tématu obsahující kapitoly věnující se islámu v České 

republice, samotné konverzi a českým konvertitkám k islámu, oděvu jako symbolu, 

komunikačnímu kódu a jeho funkci, pohledu náboženství na módu a zahalování. Další část 

tvoří téma praxe zahalování českých konvertitek, jejich postoj k zahalování, odívání před a po 

konverzi, rozdíly mezi menším městem a Prahou a též kontraproduktivitě zahalování. 

Analyzováno je rovněž téma reakcí z okolí konvertitek na zahalování a zahalování 

v zaměstnání. 

 

Autorka se tématu věnovala již ve své bakalářské práci (Davidová, Michaela. 

Konverze českých žen k islámu. Univerzita Pardubice, 2012), což přispělo k hlubšímu poznání 

dané problematiky. Z diplomové práce je patrná dlouhodobost výzkumu a pečlivé 

prostudování literatury a pramenů. Oceňuji zejména záznamy odpovědí informátorek na 

zvolená témata a jejich následnou analýzu. Za velmi přínosný považuji tzv. experiment, kdy 

autorka v určitých situacích a na různých místech sama nosila hidžáb. 

 

Diplomantka se snažila na danou problematiku nahlížet z různých úhlů pohledu, což 

se pozitivně odrazilo v celkovém zpracování diplomové práce, která přináší přínosnou a 

zajímavou sondu do tématu konverze žen k islámu v našem prostředí. Nejen z důvodu 

současných protiislámských postojů v České republice, bych diplomovou práci M. Davidové 

po určité úpravě doporučila k publikování.  

 

Po formální stránce nemám téměř žádných výhrad (občasné překlepy jsou 

zanedbatelné), veškeré zdroje jsou řádně a správně citovány. 

 

Diplomovou práci Michaely Davidové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 

VÝBORNĚ. 
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