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Oponentský posudek 

 

Kateřina Hamplová napsala teoreticko-empirickou diplomovou práci v oboru historická sociologie 

s názvem „Aspekty práva šaría ve Velké Británii“. Práce čítá 68 stran, je bohatá na odkazy na 

vědeckou literaturu, zahrnuje abstrakty, obsah, úvod, sedm kapitol, závěr, seznam literatury, 

seznam tabulek a grafů, seznam příloh a přílohy.  

Práce si klade za cil pojednat „o fenoménu paralelních legislativních norem platných na území 

Velké Británie“ (abstrakt, str. 4). Jedná se konkrétněji o otázky vymahatelnosti práva šaría, jak už 

naznačuje titul práce, a jeho střety s britským majoritním právem, tj. commun law. Proto se práce 

věnuje příkladům konkrétních střetů a na závěr, z důvodu, který mi byl jen částečně jasný, otázkou 

internetových fatew.  

Práce má mnoha typografických chyb.  

Kateřina Hamplová začíná úvodem překvapivě ženskou obřízkou. Tu prezentuje jako přiklad 

náboženského práva, muslimského, rozšířeného na cele území islámského státu. Tento začátek 

je sám o sobě provokativní a kontroverzní, neboť obřízka není součástí náboženského práva, ale 

africkým regionálním územ, kterému tzv. islámský stát dává nový význam, jenže práce „si klade za 

cíl sledovat i důvody, které vedly Brity k těmto krokům „legalizace“ paralelních norem.“ (str. 9).  

Autorka píše, že vymahatelnost islámského práva na území evropského kontinentu je aplikována 

pouze ve Velké Británii. Zde je nutné podotknout, že ve Velké Británii je vliv tzv. islámských soudů, 

ale to jen v rámci možnosti vytvoření arbitrážních instancí, navíc za podmínky, že nebudou 

v protikladu s commun law. Tak to ještě nedávno prezentovala britská předsedkyně vlády. Otázkou 

je, v jakých situacích to může být jinak? Pokusy vytvořit Sharia patrols, které by vynucovaly 

aplikovatelnost šaríi na předměstí Londýna skončilo trestem vězení za gangové jednáni. Způsob 

představeni v první části může být matoucí. Zato může být zajímavé podotknout, že donedávna 

byla aplikovaná šaría na francouzském ostrově Mayotte, který je součásti EU. 

Práce se tak ve skutečnosti snaží zachytit sociální fenomén, který je součástí vícero sfér, práva, 

zvyklostí v multikulturní společnosti, náboženství a politiky. V tomto směru jde o složitou a 

ambiciózní záležitost, co však autorce vyčítám, je nekoherence práce. V tomto smyslu práce 

vytváří dojem, že jde o práci ne úplně promyšlenou, ve které modelovaní zůstává nedokončeno, 

což je vidět jednak ve struktuře, tak i v hlavních tezích. 

Práce je zároveň bohatá na citace, je ambiciózní a klade zajímavé otázky, proto ji navrhuji hodnotit 

známkou 2. 
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