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V moderním pojetí je sport úzce spojen s kulturou euro-amerického prostředí. V tomto kulturním zázemí 

se na první pohled zdá, že muslimští sportovci praktikující islám musí řešit mnoho problémů a omezení 

spojených s tímto náboženstvím. Autor práce se rozhodl vyhledat muslimské sportovce, kteří působí 

nebo působili v Česku, a konfrontovat získané teoretické poznatky o praktikování islámu s jejich osobní 

zkušeností. 

V první (teoretické) části práce se autor zabývá právě těmi aspekty islámu, které se jeví jako 

problematické v životě aktivních sportovců (obecný přístup ke sportu, oblékání, půst při ramadánu) a 

současně řeší i způsoby praktikování islámu. Tato část je velmi zdařilá a autorovi se povedlo neodbíhat od 

základního rámce sport – islám. Navíc uvádí příklady muslimských zemí a jejich sportovního zázemí. 

Druhá (výzkumná) část práce obsahuje metodiku a výsledky. Autor se rozhodl provést rozhovory se 

sedmi respondenty. V duchu kvalitativního výzkumu se z rozhovorů snažil získat určité koncepty, které 

souvisí s výzkumnými otázkami. Zde postupoval autor opatrně a snažil se vybrat jen kategorie (koncepty) 

co nejlépe související s teoretickou částí. Tím se mu i podařilo celkem zdařile spojit obecné otázky 

s výsledky z poměrně malého počtu rozhovorů. Je třeba pochválit zejména to, že se pevně držel témat 

teoretické části. Určitým nedostatkem výzkumné části je, že se autorovi nedařilo precizně popsat vlastní 

metodiku tvorby vlastností a dimenzí v rámci jednotlivých kategorií (viz tabulky u podsekcí kategorií 

v kap. 4). Výsledky výzkumu možná nepřináší žádná překvapení. Ukazuje se ale, že muslimští sportovci 

působící v euro-americkém kulturním prostředí budou k praktikování islámu přistupovat mírněji. 

 Mezi kladné stránky práce patří kultivovaný jazyk, množství použitých zdrojů, samostatnost 

autora při (zdařilém) zpracování teoretické části i při aplikaci zvolené výzkumné metody. 

Nedostatky lze najít v popisu použité metodiky. 

Práce splňuje náležitosti podle studijního řádu a lze ji doporučit k obhajobě. 

Navrhuji známku výborně. 
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