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Téma předkládané bakalářské práce je velmi zajímavé a v jistém smyslu i aktuální, autorka však jejímu 

zpracování přistoupila zcela nevhodným způsobem a výsledek je tak velmi diskutabilní. Pohřební 

náboženské rituály jsou klasickým tématem etnologického a antropologického studia a jejich výzkum 

v kontextu migrace a imigrantských komunit by mohl poodhalit procesy kulturního transferu a kulturní 

proměny v nových kontextech. Bohužel autorka nezvolila relevantní výzkumnou otázku a svůj výzkum 

nevhodně designovala, což mělo za výsledek, že terénní výzkum přinesl jen velmi omezený výsledek.  

Uvedené nedostatky se dají ukázat na matoucí struktuře práce. V úvodu autorka konstatuje, čemu se 

v práci „bude věnovat“, ale nejmenuje jedinou výzkumnou otázku či hypotézu. Výčet toho, co bude 

uvedeno v jednotlivých částech práce tuto klíčovou část nemůže nahradit.  

Následující zhodnocení literatury představuje komentovanou bibliografii prací, ze kterých autorka 

čerpala. Jakkoli se jedná o téma u nás do značné míry nezpracované, vyžadovalo by si pečlivě 

zpracovanou kontextualizaci v oborech, které se muslimského pohřbívání v ČR dotýkají, což by 

představovalo zhodnotit (!) stav poznání v těchto oborových diskursech a poukázat na vzájemný poměr 

a vztahy různých oborů, které se zvoleným tématem zabývají. Autorce by tak neunikly zásadní rozdíly 

v tom, jak se na pohřbívání dívají teologové, religionisté, historici náboženství či odborníci na oblast 

pohřbívání obecně.  

V následující části uvádí autorka, že „teoretická část je zaměřena na informace z dostupné literatury o 

eschatologii, přípravách na pohřeb, pohřbu, kondolenci a pohřební hostině, dějinách muslimské obce“ 

(s. 11). To je cíl pro teoretickou část práce značně omezený. Popis a výběr metod je velmi 

problematický. Autorka mohla očekávat, že metoda polostrukturovaného rozhovoru je při zkoumání 

rituálu pouze dílčím způsobem získávání dat. Klíčovou roli zde hraje zúčastněné pozorování a rozhovory 

s účastníky mohou být doplňkovým zdrojem dat. Zcela nepochopitelně přesunuje bližší popis terénního 

výzkumu na začátek „praktické kapitoly“, kde se však částečně opakuje a dále specifikuje výzkumný 

prostor a aktéry. Z uvedeného textu však vyplývá značný neúspěch při výběru respondentů pro 

rozhovory. Autorka sice primárně oslovovala organizace sdružující muslimy, ale v některých případech 

se jí nepodařilo rozhovory vůbec získat nebo se dostala k respondentům, kteří neměli k problematice 

mnoho co říci. Poměrně skandální je, když ji sami informátoři říkají věty typu: „Bude lepší, když se k 

tomuto tématu vyjádří někdo teologicky vzdělaný, já to neznám tak přesně.“ (s. 30) a „Já ti mohu 

poradit, kde si co přečíst, co většina lidí nevědí a jsou zklamaný z média, jak lžou aniž by řekli pravdu. 

Dám ti raději kontakt na šejcha, který tomu rozumí a řekne ti to mnohem líp.“ (s. 31). Svědčí o 

nesprávně prezentovaném výzkumu a nesprávně položené otázce, odkazuje-li informátor na znalosti 

jiných, které sám nemá. Autorka se tak dozví mix informací z pěti rozhovorů od teologických výkladů 

problému pohřbívání po zcela praktické otázky, způsob zavinování mrtvého až po odpovědi na 

mimoběžně doplněnou otázku po názorech muslimů na hospici a domovy pro staré lidi. 

Relativně standardním textem bakalářské práce jsou kapitoly, ve kterých na základě odborné literatury 

shrnuje a popisuje základní kontext zkoumaného tématu (islámská eschatologie, rituály přípravy a 

průběhu pohřbu, muslimská komunita v ČR). Zde prokazuje solidní schopnost kompilace s odborných 

zdrojů a základního zobecnění. Jde o teoretickou část, měla by autorka také, a především vysvětlit 



koncepty, se kterými pracuje, mezi nimi na prvním místě pojem rituálu, což by ji přivedlo k položení 

vlastní výzkumné otázky.  

Zásadním deficitem práce je, že v části „terénní výzkum“ autorka nepostupuje analytickým způsobem, 

přepisuje pouze odpovědi respondentů na jednotlivé otázky a na konec zařazuje jen jednostránkové 

„zhodnocení“. Na úvod popisuje obtíže spojené s oslovováním informantů, což však bylo možné 

vzhledem ke zvolené metodě, uzavřenosti a fragmentovanosti zkoumané komunity očekávat. V těchto 

podmínkách by skutečně poctivě založený výzkum vyžadoval dlouhodobější vstup do terénu, 

zúčastněné pozorování a např. pečlivé rozlišení aktérských perspektiv. V podobě provedené autorkou 

jde o velmi nesourodý soubor výpovědí aktérů, kteří mají k tématu velmi odlišný vztah, což autorka 

není schopna reflektovat. Je zřejmé, že pro bakalářskou práci nebylo vhodně zvoleno tak obtížné téma, 

které metodou polostrukturovaných rozhovorů (zvláště v tak malém počtu a nevyrovnané hodnoty) 

nepřináší mnoho nového. Otázky na eschatologii i na přípravu a průběh pohřbů jsou nesprávně 

formulované, protože evokují v respondentech představu, že by měli referovat o normativní stránce 

pohřbívání, nikoliv praxi. Té se týká pouze otázka č. 9, zda respondenti zažili nějaký pohřeb v ČR, na 

kterou však nikdo z respondentů adekvátně neodpověděl. Autorka cituje pouze jednoho, který však 

uvádí, že žádný pohřeb v ČR zatím nezažil. Ve výše zmíněném zhodnocení autorka konstatuje několik 

„překvapivých“ závěrů jako např. že se liší pohled orientalistů a teologů nebo že nelze „zvyky projevující 

se v islámských praktikách zkoumat odděleně od islámské věrouky“. Pochybný je také závěr, že by se 

výzkum pohřebních praktik měl do budoucnosti více zaměřit na „vzdělané imámy“. Rozporně a pro 

čtenáře nejasně autorka referuje o otázce, zda pohřební hostiny patří či nepatří „do islámu“. Zde by 

opět pomohlo konceptuální vymezení (věrouka vs. praxe). 

Závěr práce se týká perspektiv pohřbívání podle islámských pravidel v ČR, což představuje jistě důležitý 

problém pro islámské komunity v ČR, nicméně v práci spíše nahrazuje diskusi výzkumné otázky, která 

zde absentuje. 

Formálně je práce vcelku v souladu s pravidly, pouze je možné vytknout to, že v seznamu literatury 

jsou i tituly, na které autorka v práci neodkazuje, tedy ze kterých pravděpodobně nečerpala.  

Vzhledem k uvedeným výhradám tuto práci nepovažuji za adekvátně zpracovanou a nedoporučuji ji 

k obhajobě. 

 

Karel Šima                           


