
Posudek na diplomovou práci Jana Pulce „ Role islámu v životě muslimských sportovců 

působících v Česku“

Předkládaná diplomová práce je jedním z prvních sond do problematiky sportu ve vztahu 

k islámskému vyznání, respektive k hodnotám a kulturním stereotypům, které s sebou toto 

náboženství nese a to v českém prostředí. Teoretická část práce vychází z pro tuto úroveň 

závěrečné práce z relevantního počtu literatury (také je z čeho vybírat), je přehledná a ve 

vztahu k její empirické části, uvážlivě stylizovaná Jak sám autor mezi řádky připouští, tak 

právě směrem k samotnému empirickému výzkumu však nejsou naznačená teoretická 

východiska příliš relevantní. Islámský svět je ve svých dimenzích náboženských, politických

a kulturních jazykově, národnostně, politicky i kulturně, natolik diverzifikován, že jediným 

„upotřebitelným“ poznatkem z jeho uváděných charakteristik je, že náboženská víra 

dotazovaných osob spadá do oblasti tzv. lidového islámu. V teoretické části mi jednoznačně 

chybí jakákoli zmínka o výzkumech uskutečňovaných např. ve Francii (William Gasparini) 

nebo Německu. Jejich některé výsledky byly publikovány také v anglickém jazyce. Autorovi 

není omluvou, že tyto výzkumy jsou koncipovány poněkud jinak tj. jsou cíleny na konkrétně 

definované části minoritní populace, která přichází z odlišného kulturního prostředí. Vesměs 

se však jedná o skupiny, kde islámská víra a kultura dominuje. Tyto výzkumy většinou 

pracují s reprezentativním počtem respondentů a komparace jejich výsledků s předkládanou 

kauzuistikou by byla jistě přínosná. V teoretické části se historik musí pozastavit nad 

obvyklými časovými floskulemi a historickými transfery v prostoru a čase: např. str. 18 

později v moderních dějinách, str. 37 usídlení muslimské komunity v Německu samozřejmě 

nemá s koloniální minulostí co dělat, protože se jedná o Turky emigrující od 50. let a občany 

bývalé Jugoslávie přicházející od let 70tých.

Vlastní výzkum mi připadá dobře koncipovaný s jednoduchými a tím i srozumitelnými 

otázkami. Odpovědi respondentů asi splnili očekávaní tazatele a jako červená niť se jimi 

táhne bezproblémová komunikace s „hostujícím“ kulturním a sociálním prostředím a zároveň 

ukotvenost v islámském prostředí rodiny. Jedná se o symbiózu, kterou pozitivně ocení každý 

zastánce multikulturality, ale jak autor správně konstatuje, je umožněna lidovou formou 

islámu.

Přes výše uvedené připomínky předkládaný text splňuje nároky na diplomovou práci a proto ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře popř. výborně podle průběhu 

obhajoby.
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