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PlcdloŽerrá bakalářská práce se zabývá pohledem mladých muslimů na aktuální děrrí

v stluvisl'rsti s uclálostmi týkajících se tzv. Islámského státu' Autorka si klade tři hlavní

výzkumn.'otázky: .Ia.ké jsou hranice muslimské identity? Jsou podle mladýt'h muslimii

bo.f ovnít': lSIS nuslintové? Co pro mladé muslimy znamená terorismus?

Priicc je členěna do několika kapitol. Zarozsáú'ůou kapitolou věnovanou rnetcldologii

následuit kapitola 'l-aobírající se terorismem a tzv. Islámským státem. Další kapitoly řcŠí

p<ljetí tnrislinrské identity, otázky, zda jsoubojovníci tzv. Islámského státu muslimy a c() pÍ()

mladé m r rslilny z'namená terorismus.

. Vizkum byl postaven na rozhovorech s muslimkami a muslimy z Alžírska, l'ibye.

Turecka lt -['uniska, se kterými se autorka pŤáteli. Některé rozhovory proběhly v přírrrénr

kontaktu. některé přes Skype či formou chatu. Autorka také provádě|a analýzu příspc\vků na

sociálníc]r sítích. Autorka objasňuje limity svého výzkumu, z'ejména v sour isltlsti

s bezpečr',lstní situací v různých zemich a obavami jejích respondentů' kteří v nich Žijí.

Airtorka tlochází ktomu, že mladi muslimové vymezuji,,pravé muslimy" tak' Žc

musejí zlrlit Korán a dodrŽovat určitá pravid|a (modlit se, ctít pět pilířů islámu' nepít alkohol a

ne.jíst ve;rřové maso). Samotné praktikování je však pojímáno různě a nejdůleŽitějŠí zásadou

se jeví nikomu neubliŽovat. Terorismus byl respondenty zásadně odmítán.

1_eoreticky se práce do určité miry váže k pojetí střetu civ1lizaci, který autclrka vnínrti i

skrze m':diální obraz spjatý s uprchlíky. Autorka se snaži vyvrátit v České republice

převaŽuji.'í nrediální prezentaci uprchlíků jako muslimů a potenciálních šiřitelů tertlristnu.

PřestoŽe se autorka snaží výrazně vymezit vůči tomuto pojetí, některé výroky v Útvtldrrí

kapitole lry bylo moŽno považovat za etnocentrické. Například n...po konvertovóní k isltimu si

našla nttllima, ze severní Afrilry, kteý, i když žije tady, tak se chovó slušně. Je fu kulÍttrn<ž

vzdělaný .''lověk. Oba.jsou spolu šťastní a mají dokonce dítě. (str. l0)

Prtl další pokračování výzkumu by bylo zajimavé oslovit širŠí škálu respondcntú

s různýnr vzdělánínr, přístupy k Internetu ataké neopomenout genderově pestřejší zasttlupení.

Obdobnč by bylo vhodné vycházet i z jiných zdrojů než pouze z internetových zpráv '



Bakalářská práce je doplněna krátk''ým filmem. Bylo by vhodné uvést. kdr ' v úvodu

Íilmu přednáší. Ve filmu také chybí uvedení zdroje hudby'

PředloŽená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na absolventsk'-lu práci

bakalářského studia oboru sociální antropologie. Na základě výše uvedeného prott' navrhuji

hodnocení práce velmi dobře.
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