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Bakalářská práce Andrey Kovácsové představuje téma, které je v našem prostředí 

doposud velmi málo zpracované. Již na počátku výzkumu bylo patrné, že se nebude jednat o 

výzkum jednoduchý, a to nejen vzhledem k samotnému tématu pohřbívání, jež se zabývá 

citlivou duchovní složkou dané kultury, ale rovněž vzhledem k současné rostoucí islamofobii. 

Autorka si také zvolila v České republice málo početnou muslimskou skupinu sunnitské větve 

z řad příslušníků turkických etnik. V České republice jsou z turkických etnik zastoupeni 

například Turci, Ázerbájdžánci, Uzbeci, Turkmeni, Tataři, Kazaši a Kyrgyzové. Přesto je 

jejich počet v ČR, oproti například příbuzným mongolským etnikům, relativně nízký. Tuto 

volbu však považuji za velice pozitivní, jelikož mezi turkickými etniky podobný výzkum v 

České republice prozatím neproběhl.  

Práci lze rozdělit na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části si autorka 

vytvořila vhodné zázemí pro uskutečnění části praktické. Pracuje s odbornou literaturou, z 

čehož je patrné její svědomité prostudování. Zabývá se zde islámskou eschatologií, 

pohřebními rituály, dějinami muslimské obce a pohřbíváním muslimů v České republice. Část 

praktická sestává z uskutečněného terénního výzkumu. V úvodu této části autorka uvádí proč, 

a jaké metody výzkumu zvolila a rovněž popisuje veškerá úskalí, se kterými se během svého 

výzkumu setkala, což považuji za nutné a naprosto relevantní. Přes nastalé těžkosti se autorce 

přesto podařilo několik rozhovorů uskutečnit. Proniknout do těchto komunit s tímto tématem 

a najít vhodné informátory je v současné situaci velice problematické z mnoha důvodů, a 

právě proto velice oceňuji získaná data a úsilí, které Andrea Kovácsová výzkumu věnovala. 

Po formální stránce neshledávám v bakalářské práci žádná pochybení, veškeré zdroje 

jsou správně a řádně citovány. Text je přehledný a čtivý. 

Práci Andrey Kovácsové lze považovat za velice kvalitní, veškeré nároky kladené na 

bakalářskou práci zcela splňuje. Navíc se jedná o téma doposud nezpracované, aktuální a 

přinášející zajímavá zjištění, která mohou sloužit jako podklad pro další výzkum. 

Závěrem bych ještě ráda zmínila, že po celou dobu psaní bakalářské práce autorka 

veškeré své kroky pravidelně a pečlivě konzultovala s vedoucím práce. Vzhledem k výše 

uvedenému doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím známkou v ý b o r n ě. 
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