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Předložená diplomová práce se zabývá širokým fenoménem kulturní a náboženské diverzity 

v současném světě, konkrétně pak změnami sociálního statusu v závislosti na konverzi 

k jinému náboženství. Téma je aktuální v celé Evropě a jak autorka v úvodních kapitolách 

správně předesílá, existence obav a dalších emocí ve společnosti vyžadují i zvýšenou pozornost 

v oblasti sociální práce, která se zaměřuje na interkulturní oblast. 

 

Práce je rozdělena na přehledovou část pracující s relevantní literaturou, a výzkumnou část, 

která představuje výzkumné šetření autorky. Práce je jasně zacílená, vychází ze zájmu i znalostí 

autorky, které významně podpořila samostudiem literatury v oblasti arabistiky. Práce je logicky 

členěna, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují.  

 

Teoretická část obsahuje velice dobře zvládnuté přehledové kapitoly o historických 

okolnostech vzniku islámu, jeho pronikání do evropského prostoru a přehled hlavních atributů 

či charakteristik tohoto náboženství. Autorka se věnuje otázkám spojeným s názvem diplomové 

práce, tj. definici sociální stratifikace, identitě, sociální roli a sociálnímu statusu. Autorka se 

dobře orientuje v teoretických konceptech v jejich historických souvislostech. V kapitole 

teoretické části je podán přehled o situaci muslimské komunity v České republice. 

  

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jakým způsobem se proměnilo sociální postavení 

českých žen, které konvertovaly k islámu.  Autorka použila techniku polostrukturovaného 

dotazování, velikost vzorku respondentek je 15. Výzkumné postupy jsou logické, standardní, 

jasně popsané a dokumentované. Jedinou připomínku mám k jaksi nadbytečnému stanovení 

hypotéz, které jsou jako povinný prvek vyžadovány při realizaci kvantitativního výzkumu.   

 

Studentka provedla důkladné shromáždění materiálu z rozhovorů a provedla jeho vysoce 

kvalitní interpretaci a shrnutí.   

 

Autorka v závěrečné diskusi vyjadřuje názory náměty, které mohou být nápomocné v oblasti 

integrace a chápání interkulturních specifik života v evropské společnosti.      

 

Jazyk a styl psaní jsou kultivované, práce s odkazy a citacemi odpovídá předepsaným 

standardům. 

 

Obecně lze konstatovat, že diplomová práce obsahuje množství zajímavého materiálu, bohatý 

obsah a dokazuje schopnost autorky orientovat se v relevantních zdrojích. Autorka je schopna 

analytické práce a náročné samostatné práce v terénu. Předloženou práci považuji za velmi 

zdařilou.   
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