
Posudek na práci „Problematika zahalování žen v Turecku“ sepsanou Barborou Knesplovou.  
 
Autorka vypracovala velmi solidní práci, která se týká vysoce aktuálního tématu. 
Vyzdvihnout lze jak formu zpracování (vyzrálé formulování, stylistika, přehledné 
strukturování textu i návodné členění do kapitol), tak také metodologický přístup založený na 
sběru empirických dat a jejich následné analýze (grounded theory vypracovaná s pomocí 
rozhovorů s muslimkami zahalenými i nezahalenými) i věcná a netriviální zjištění, jež jdou 
mnohdy proti zaběhlým západním stereotypům vážícím se k nošení šátku a jeho symbolice 
(absence sociálního tlaku na nošení šátku; spíše tlak rodiny na nenošení, resp. na odložení 
rozhodnutí nosit; generační kontinuita týkající se nošení/nenošení šátku; vždy však oproti 
předchozím generacím chápáno jako věc osobní volby; rozhodnutí často spjato se změnou 
prostředí či životním předělem v podobně nástupu na univerzitu a podobně; vždy však určitá 
role okolí/prostředí; vzájemná tolerance a sociální prostupování mezi zahalenými a 
nezahalenými dívkami; souvislost s osobní zbožností; konsenzus na nespravedlnosti státního 
zákazu zahalování platného v letech 1981-2010).  
 
Důležité je zmínit, že studentka velice pregnantně představila historický vývoj šátkové 
problematiky na pozadí vývoje turecké společnosti a státnosti od doby pozdní Osmanské říše 
do současnosti. Přitom se studentka zaměřila na klíčový koncept turecké modernizace a 
westernizace. Práci tak lze číst i jako poutavou historii moderního či modernizujícího se 
Turecka.  
 
Vytknout lze jednotlivosti. Za hlavní metodologický problém považuji skutečnost, že patrně 
nedošlo k teoretickému nasycení vzorkem. Usuzuji z toho, že v nabídnuté typologii (věřící a 
zahalená, věřící a nezahalená, nevěřící a nezahalená) absentují dívky hlásící se ke 
konzervativní straně AKP (tedy věřící, zahalená, prosazující re-islamizaci turecké společnosti 
a chápající šátek nejen jako věc náboženské identity, ale také jako politický symbol). Podobě 
u nezahalených absentuje typ těch, kteří to reflektují jako věc jejich levicové, sekulárně-
feministické či sekulární identity (ve výzkumu jsou nezahalené uvedeny jako pasivní 
následovnice rodinné tradice). Obecně jsem očekával větší množství typů, avšak je 
samozřejmě otázka, zda by realizování dalších a dalších rozhovorů nějaké nové typy přineslo.   
 
Z hlediska teorie by bylo možné práci zasadit do teorií, které pracují se způsobem odívání 
jako se specifickou formou komunikace ve veřejném prostoru. V teoretickém úvodu k šátku 
by stálo za to uvést typologii F. Bürgata (2000: 140-151), aby se dále zdůraznila pestrost a 
mnohotvárnost postojů muslimských žen vůči šátku. Autor totiž uvažuje o tradičních 
zahalených ženách, o moderních zahalených ženách islamistické inklinace a o moderních 
nezahalených ženách vymezujících se vůči islamistům.  
 
V tomto kontextu se hodí uvést, že v blízkovýchodním kontextu ani ve vztahu k šátku není 
„tradiční“ jako „tradiční“ (viz autorkou uváděná typologie pracující s tímto labelem). Tradiční 
může být označeno něco, co je pochopeno jako konzistentní s tradicí proroka Muhammada (s 
tzv. sunnou). Jako tradiční může být ale také označeno něco, co je v souladu s obecněji 
chápanými vzorci tradičního jednání, které se osvědčili v minulosti a jednotlivé generace si 
tyto vzorce nereflektovaně předávají. Jde tedy o rozdíl mezi islámským a sociologickým 
pojetím „tradice“. Přičemž v šátkové problematice jde o dva různé typy.   
 
Detailní je i otázka, zda autorka nepřeceňuje osobnost Atatürka jako hlavního hybatele 
radiální modernizace (jedno-faktorové vysvětlení rolí osobnosti v dějinách).  
 



Některé formulační či stylistické neobratnosti: 
- citace Koránu (str. 11) asi do hlavního textu, nikoliv poznámka pod čarou 
- „z pozice sexuálního objektu do pozice plnohodnotné lidské bytosti“ (12) 
- explicitněji bych vypíchl rozdíl tradicionalistů a fundamentalistů (typologie, 13-14) 
- burka se nosí „v některých částech“ Afghánistánu, Pákistánu… (12) 
- výkladu vůle Boha (14) 
- od lokální kultury dekontextualizovat (14) 
- či pákistánská islámská strana (14) 
- „přenosné soukromí“ (14) 
- historickou periodu (14) 
- pár vs. několik (15, 57 i řada dalších míst) 
- nominální přihlášení se k víře, nikoliv „otázka víry“ (16) 
- praktická část práce vs. empirická část práce (17) 
- „nerovnoměrné“ postavení žen (19) (asi nerovné) 
- první odstavec kap. 2.8 (21) reformulovat (nesrozumitelné) 
- vyzývá představy vs. zpochybňuje (22) 
- explicitně rozlišit/definovat modernizace vs. pozápadnění (29 a dále) 
- Klaus a Neumann 2010, jde o Kreiser a Neumann 2010 (35) 
- Možná explicitněji rozdíl mezi první a druhou vlnou feminismu v Turecku (44) 
- Rehaf jest Refah (51) 
- „příklon k islámu“ (51) – myšleno v politice nebo obecněji? 
- Formát citací (XY 2010: 147, 148), lépe (XY 2010: 147-148) – na různých místech  
- U obhajoby použití kvalitativní metodologie uvést, že kvantitativní rozložení 

ošátkovaných a neošátkovaných je známé, méně se ví o motivacích, smyslu, 
interpretacích, významech, které šátku obě skupiny žen dávají 

- „Možnost“ zkreslení dat (změkčit) (57) – působí kostrbatě 
-  Lépe vysvětlit u metodologie, jak je to se zobecňováním (vzhledem k populaci ne, ale 

vzhledem k teorii ano) (57) 
- Otázka, zda namísto o psychologických motivacích nemluvit o sociologických 

postojích (postoj jako připravenost jednat určitým způsobem či směrem) (57) 
- Nemuslimsky (59) 
- Otázka, jestli není lepší než o „živé“ podobě islámu hovořit o „žité“ (65 a jinde) 
- Normativní islám formuluje pravidla (nikoliv formuje?) (65) 
- Referenční bod, nikoliv inspirační bod (66) 
- Míra náboženskosti (religiozity?) (71) 
- „myslí si, že vzdělaná žena nemůže být dobře vzdělaná“ (73) – asi nezahalená žena 

 
Možné otázky pro obhajobu: 
 

1. Co si myslíte o hypotéze, že před rokem 2010 i dnes může být dočasné zahalování 
také forma mladistvé rebelie vůči sekulárně založeným rodičům či učitelům?  

2. Jaké výsledky pokládáte na nejpřekvapivější? Co jste sama nejméně čekala? 
3. Existuje v Turecku diskuse týkající se výrazného líčení či plastické chirurgie mezi 

zahalenými dívkami/ženami?  
4. Pokud byste se tématem dále zabývala, jakou byste použila metodologii? 

 
Práci hodnotím celkově velmi pozitivně a navrhuji známku „výbornou“. Doporučuji 
promyslet nejvhodnější formu publikace.     
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