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 I. ÚVOD 
 

„Co Vás napadne jako první, když se řekne islám?“  

V souvislosti s aktuálním děním na světové scéně, kde od konce roku 2010 probíhají boje 

uvnitř jednotlivých států s vládou trvající desítky let, někteří lidé, zejména ti, sledující 

zpravodajství, odpoví: boje, válka, dění v Libyi a dalších zemích. Další téma, objevující se 

aktuálně ve zpravodajství v souvislosti s praktikujícími muslimy, je zákaz zahalování tváře 

muslimek ve Francii (platný od první poloviny dubna 2011), který bývá komentován jak lidmi 

zákon odsuzujícími pro jeho nedemokratičnost, tak naopak pochvalně přikyvujícími, kteří 

zastávají názor, že muslimové mají přijmout zákony země, v níž žijí. Nově se objevilo téma 

spojeného, angažovaného úsilí ochránců zvířat a pravicových extrémistů v Nizozemí1, kteří 

chtějí prosadit zákaz rituální porážky zvířat. Tato informace byla ve zpravodajství uvedena 

otázkou, kdy židé a muslimové táhnou za jeden provaz.  

Jiná odpověď zní: Jiné náboženství, kterému nevěřím. Někteří po pravdě přiznají, že je 

jako první napadne terorismus a tzv. svatá válka, v těchto pojmech prezentována před patnácti 

lety v českém školství jako fakt k islámu neodmyslitelně náležející. V závěsu za tématem 

terorismu a ohrožování jinověrců se objevuje téma zahalené ženy. 

Tímto směrem se ubírají odpovědi těch, jimž je úvodní otázka položena. O stejných 

tématech píší články aktuálního zpravodajství, týkající se momentálního dění ve světě či 

aktuálních témat ve společnosti. Stejným tématům se věnují též knihy o islámu, o životě 

muslimů a o jejich soužití se zbytkem světa. Články v tisku se zaměřením pozornosti (v 

případě tématu islám) též příliš neliší. 

Co vlastně víme my, česká společnost, o islámu? Odkud bereme vědomosti, přesvědčení, 

názory a postoje? Máme skutečně dostatečně relevantní zdroje informací, na základě kterých 

si můžeme udělat obrázek o tom, „jak to doopravdy je“ – nebo jsme pouze jakési loutky, které 

orientují své názory a přesvědčení pouze na základě toho, jak v určité chvíli konkrétní věc 

prezentují právě vládnoucí síly? Kdo nebo co se podílí na tvorbě našich názorů a přesvědčení? 

Komu věříme, komu naopak nikoli? A jsme ochotni své postoje, názory a přesvědčení měnit, 

když zjistíme, že neodpovídají realitě? Ovšem naskýtá se otázka, podle čeho poměřovat či 

posuzovat realitu kolem nás… 

V určitém momentě jsem si uvědomila, že na uvedené otázky neznám odpověď.  Nejen 

však, že je nemám – dokonce je otázkou, zda nějaká „správná odpověď“ existuje. Uvědomila 

                                                 
1  Konkrétně v hlavním zpravodajství na ČT1, 10.4.2011. 
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jsem si, že mnohé věci každodenní skutečnosti kolem mne jsou přítomné jaksi samozřejmě, 

vždy, každý s nimi počítá. Stejně tak je to s mnohými názory a přesvědčeními, které ve 

společnosti panují. Jsou tu a nikdo je nezpochybňuje. 

Jedním z takových domněle samozřejmých, avšak diskutabilních a ve skutečnosti málo 

jasných témat, je islám. Pro mnohé dnes žijící lidi jen vyslovení pojmu „islám“ okamžitě 

přinese obraz chudoby a zubožených lidí, ale také zkázy, nepokojů a tvrdých diktátorských 

režimů. Konotacemi slova „islám“ je pro mnohé lidi neznámo, strach a ohrožení. Slovy jedné 

stařenky: „Muslimství znamená, že to je úplně odlišné a jiné, ne…“ 

Jako téma této práce jsem zvolila právě islám. Avšak více než islám samotný je mým 

tématem způsob, popř. způsoby, jeho vnímání v české společnosti. Zatímco v první části 

práce, kde pracuji zejména se zdroji dostupnými všem příslušníkům české společnosti, a kde 

se tedy vyjadřuji k obrazu islámu, který se tvoří v povědomí celé české veřejnosti, jsem 

druhou část - průzkum - prováděla na relativně homogenním vzorku respondentů, a to 

českých, vzdělaných křesťanů. Záměrem bylo nejen to, jak islám lidé náležející k české 

společnosti vidí, ale také – a možná především – proč ho vidí právě tak. Proč si myslí právě 

to, a ne něco jiného. Cílem této práce nebylo shromažďovat a sepisovat podrobná fakta o 

islámu jako celku, ani detailní studie jednotlivých, často diskutovaných, dílčích okruhů. Za cíl 

si nekladu ani zjistit, „jak to tedy doopravdy ve skutečnosti je“. (Totiž s islámem a životem 

muslimů). O tom psali (a píší) jiní lidé, s problematikou podrobněji a detailněji seznámení, 

než jsem já. 

Mým cílem bylo zjistit, co je možné se dozvědět o islámu ze zdrojů českým občanům 

běžně dostupných (což je vedle školního vzdělání televizní a rozhlasové vysílání, a dnes hojně 

rozšířený a běžně užívaný internet); co je možné dozvědět se z literatury odborné i krásné; ze 

sebeprezentace českých muslimů – a porovnat to s tím, co si vybraní respondenti, v české 

společnosti žijící obyčejní lidé, skutečně myslí. To jsem zjišťovala, již zmíněným, 

kvalitativním průzkumem na vybraném vzorku respondentů. Protože patřím do a žiji v české 

společnosti, zaměřila jsem se právě na českou společnost a české občany (nikoli na zde žijící 

cizince). Dalšími výraznými rysy, shodnými všem respondentům, jsou křesťanské vyznání a 

vysokoškolské vzdělání. Vodítkem mi byly názory a učení českých religionistů doc. P. Hoška 

a doc. Z. Vojtíška. 
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II. Islám a jeho ( český) mediální obraz 2 
 
 V posledních letech jsme svědky zvětšujícího se zájmu o islám. Je mu věnováno stále 

více pozornosti. Projevy tohoto zájmu lze nalézt na „knihkupeckých pultech, ve sdělovacích 

prostředcích, na internetu, ale rovněž v rozličných debatách a polemikách, ať již mají podobu 

diskusních intelektuálních fór, seminářů nebo konferencí, či (…) v příspěvcích v rámci 

různých internetových projektů,“ vypočítává Ostřanský v kapitole Islám a srdce Evropy 

současnosti.3 Dále upozorňuje na skutečnost, že se islám často stává pouze dílčí součástí 

debat a názorů týkajících se boje polarizovaného světa, který se v budoucnosti jistotně střetne. 

Stává se tak jakousi ilustrací či symbolem ne vždy vědomého přesvědčení o nadcházející 

hrozbě pro poklidně, mírumilovně a demokraticky žijící „západní“ svět. Prohlubující se zájem 

o islám a muslimskou tématiku může mít pozitivní vyústění – může dojít k hlubšímu poznání, 

pochopení, kritickému zhodnocení sám sebe – a následné toleranci. Stejně tak v sobě zájem o 

stále neznámou a cizí oblast islámu nese riziko vzniku „civilizačních strašáků“ s nejrůznějším 

světonázorovým a ideologickým zaměřením, jak dále konstatuje autor4. 

 Po uplynutí dvou let od vydání knihy Islám v srdci Evropy se Ostřanský znovu 

vyjadřuje na téma Vnímání islámu v Česku5. Že by obraz o islámu, jak si jej vytváříme, byl 

pouhopouhým dílem médií, odmítá jako zkratkovité vysvětlení. Krom médií hraje roli vlastní 

zkušenost z pobytů v některé z muslimských zemí a četba knih6. Pojmenovává trendy, které 

pozoruje, takto: Prvním je výrazná polarizace postojů k islámu, kdy přitvrzuje na obou 

stranách fronty – jak v kritice islamofobních7 autorů, tak v propagandě a obhajování 

                                                 
2  Název kapitoly vypůjčen z knihy Mendel, Ostřanský, Rataj: Islám v srdci Evropy, str. 437 
3  Mendel, Ostřanský, Rataj: Islám v srdci Evropy, str. 407 
4  Odstavec zpracován podle: Mendel, Ostřanský, Rataj: Islám v srdci Evropy, str. 407 
5  Ostřanský:  Vnímání islámu v Česku, in: DINGIR 4/2009, str. 120-122 
6  To vše odpovídá výsledkům průzkumu, viz část III. 
7  Jako reakce na užití výrazu islamofobní bez uvozovek právě v tomto článku se v redakční radě Dingiru 
rozhořela diskuse ohledně pojmu islamofobie, jejíž argumenty byly otištěny na stranách následujících vydání 
časopisu. Prokop Remeš se staví proti užívání pojmu islamofobie, zejména jeho užití bez uvozovek, protože se 
mu nezdá být na místě v souvislosti s referendem o mešitách ve Švýcarsku, kde by za islamofoby – patologické 
zabedněnce - muselo být považováno 80% obyvatel.  Pavel Dušek naproti tomu uvádí, že slovo islamofobie již 
vešlo do sociologických studií. Uvozovky odmítá s tím, že to signalizuje ironický odstup – pochybnost o 
existenci takového jevu. Ideologičnost výrazu se mu nezdá být na místě, když např. v Drážďanech došlo 
k ubodání muslimky z islamofobních důvodů. Bronislav Ostřanský následně sám komentuje užití pojmu 
islamofobie jako nutné zjednodušení, když chce na omezeném prostoru něco vyjádřit – stejně jako zjednodušují  
pojmy svět islámu či muslimská společnost. Stojí proti sobě snaha o úspornost a preciznost. Termín, který jako 
náhradu navrhuje Prokop Remeš – totiž islamoskepticismus – komentuje jako dobře přijatelný. („Co to je 
islamofobie“ in: DINGIR 1/2010, str. 35-36). V dalším čísle Dingiru se Miloš Mrázek ještě jednou vrací k pojmu 
islamofobie. Rozebírá celou problematiku, již označuje za hlubší a obecnější, než jsou pouhé nejasnosti kolem 
jednoho slova. Užití pojmu se týká citlivé hranice mezi jazykem vědy a ideologie: je daný termín vědecký či 
ideologický? Patrně největší potíž spočívá v tom, že v používaných souvislostech pod něj lze zahrnout různé 
(vzájemně odlišné) postoje. (Mrázek: „Islamofobie…“, in: DINGIR 4/2010, str. 161-162). V této práci budu 
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muslimských aktivistů. Islám je u nás stále vnímán jako poměrně okrajová záležitost. Aktivity 

české muslimské obce se do hlavního zpravodajství dostávají spíše výjimečně (např. 

v souvislosti s otištěním karikatur proroka Muhammada, zkreslených výroků papeže atd.). 

Odborné publikace o islámu vycházejí, mají však výrazně nižší náklad, jejich propagace nelze 

srovnávat s propagací děl angažovaných, navíc často předpokládají jistou znalost islámu 

(která „obyčejným“ čtenářům chybí). Kritériem výběru těch, kdo se k tématu islám vyjadřují, 

již není odbornost, nýbrž angažovanost. To často vede k vydávání zkreslených 

(angažovaných) vyjádření za „fakta“.  

Dalším pojmenovaným trendem je bulvarizace: Islám se stal i v české společnosti 

odrazovým můstkem pro mnohem širší světonázorové či ideologické prezentace. Bývá použit 

jako úvod pro výpovědi o budoucnosti Evropy, lidských právech či konzervativních 

hodnotách. Protože však znalost islámu u nás – slovy autora – nepatří k běžnému vzdělání, 

dochází často k všemožným omylům a dezinterpretacím. Článek je uzavřen nadějnými 

vyhlídkami pokračujících aktivit na poli mezináboženského dialogu či samotných muslimů, 

kterých sice stále je příliš málo (tváří v tvář neutěšené prezentaci islámu), avšak i tak mohou 

přispívat k většímu rozhledu a opouštění zažitých stereotypů. 

 

 Dílčí oblasti, kterým je v souvislosti s islámem věnována pozornost (a které jsou 

s islámem jaksi automaticky spojovány, zejména ve sdělovacích prostředcích), je terorismus 

(či mírněji znějící fundamentalismus), rozpínavost islámu a touha ovládnout celý svět 

(potažmo ohrožení plynoucí z existence k násilí vyzývajícího islámu), a problematika spojená 

s postavením ženy8. Zejména toto poslední téma pak plní knihkupecké pulty.   

Zajímavé ovšem je, že ač zmíněná témata skutečně probírána a diskutována jsou, prostý (či 

„obyčejný“, tj. islámem blíže se nezabývající) člověk si ze zpráv a informací, které vnímá (čte 

či slyší), často dělá závěry, které neplynou z vnímaných informací přímo. Případně nemusí 

být ani opodstatněné, a člověkem (čtenářem, divákem, posluchačem) vnímané obrazy mohou 

být jen vlastní myšlenkové konstrukty. 

Jakýmsi modelovým příkladem tohoto jevu je téma fundamentalismu a patriarchální 

nadvlády společně s utlačováním žen, vnímané jako zakotvené v islámu – „čteno“9 přes 

optiku románu Bez dcerky neodejdu. 

 

                                                                                                                                                         
nadále používat termín islamofobie ve smyslu iracionálních předsudků, postavených na zkreslených, 
neověřených zdrojích. 
8  Závěr, který si dovoluji konstatovat na základě provedeného průzkumu, viz níže. 
9  Viz níže: část III., str.  39 a příloha E: Odpovídá česká muslimka, str. 73. 
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1. „Bez dcerky neodejdu“  vs.  „Let vážky“  

Zajisté není možné tvrdit, že „každý zná“ příběh Bez dcerky neodejdu. Avšak není možné 

tvrdit ani opak: že by šlo jen o zanedbatelné ztvárnění (sepsané a zfilmované) příběhu vedle 

celé řady dalších snímků či románů, které by nemělo na utváření představ a názorů lidí vliv. 

Slovy jedné respondentky (průzkum na základě rozhovorů viz níže): „Znám to, četla jsem to. 

To byl svého času bestseller.“ Z průzkumu vyplývá, že skutečně platí, že čtenáři/diváci 

vnímají islám a postavení ženy v islámu často právě přes tento příběh (viz níže). Velmi 

zajímavá je skutečnost, že autorka románu, Betty Mahmoody, nikde v celé knize 

neargumentuje v otázce důvodu svého prožitku a celé kauzy tím, že by za vše mohl islám, či 

že by se její muž Moody změnil kvůli své víře – islámu. 

1.1. Bez dcerky neodejdu  
Příběh je prezentován (na přebalu knihy, na webových stránkách – tedy jde o informace 

pro ty, kteří si chtějí vytvořit orientační přehled či obrázek o knize), následovně: 

Toto je skutečný příběh. Postavy jsou autentické, události rovněž. U některých osob však byly 
pozměněny detaily, podle nichž by je bylo možno identifikovat, stejně tak i jejich jména, aby oni 
sami ani příslušníci jejich rodiny nebyly vystaveni riziku zatčení a popravy vládou Íránské 
islámské republiky. (…) Exotické manželství Američanky Betty a íránského lékaře je vylíčeno 
v autentické pravdivosti. Ani roky romantického vztahu Betty nenapověděly, jak trpkou příchuť 
bude mít Orient, až ona a její pětiletá dcerka zakusí na vlastní kůži netušené a absurdní poddanství 
islámu. (…) Příběh je varováním i pro ostatní. Autorka dnes žije pod cizím jménem v nekončícím 
strachu před odvetou bývalého manžela, je nucena se skrývat i s dcerkou. 
 
Jde o příběh v mnohém skutečně pohnutý, snad lze říci i téměř tragický. Skutečně se tam 

vyskytuje násilí, utlačování, i fyzické týrání, omezování svobody… a skutečně je Moody 

muslimem pocházejícím z jedné z „problematických“ muslimských zemí – z Íránu. Pro příběh 

jsou však nesmírně důležité historické a politické souvislosti. Konkrétně jde o dobu, ve které 

se děj v Íránu odehrává: je to v letech 1984 – 86. Tedy pět let po převratu, kdy v Íránu přejal 

moc ajatolláh Chomejní, a nastolil svou tvrdou a nesmlouvavou vládu, čímž na několik 

následujících desetiletí zemi nasměroval určitým (tj. nesmlouvavě totalitním) směrem. Tato 

fakta mají na okolnosti příběhu velký vliv, stejně jako skutečnost, že Moodyho rodina (jeho 

sestra, bratři, synovci10) patřili k vážené společenské vrstvě a smýšleli velmi konzervativně. 

V příběhu se objevují momenty, kdy i Moodyho rodině vládnoucí sestra již nesouhlasí s tím, 

co její bratr dělá. Protože je však muž – zatímco ona žena, byť rodinou i okolím vážená -  

nepouští se vůči němu do zásadního odporu. Lze říci, že v těchto záležitostech hraje roli 

mnohem více tradice a patriarchální uspořádání společnosti než náboženstvím samým daná 

pravidla či způsob života. (Parafrázovanými slovy jednoho z dotazovaných: Tam (tj. na 

                                                 
10  Rodiče Moody již neměl, ztratil je jako malý chlapec. 
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návštěvě jedné muslimské země na arabském poloostrově) jsem pochopil, že mnohé věci, co 

my na západě považujeme za pocházející z islámu či dané islámem, jsou ve skutečnosti 

z tradice a odjinud – nejsou nastoleny  islámem.)  

Další fakt, který je možné pozorným čtením zachytit, je skutečnost, že Moody patrně 

trpěl duševní nemocí. Zda tomu tak doopravdy bylo, není možné tvrdit s jistotou – a nedělá to 

ani autorka. Pro váženého lékaře z vážené íránské rodiny by nepřipadalo v úvahu nechat se 

vyšetřit odborníkem na psychiatrii. Avšak z popisu událostí je naopak naprosto zřejmé, že 

v určitých (nepředvídatelných) momentech se Moody jakoby změnil, a jeho jednání se 

najednou zdálo být naprosto neznámé, cizí11.  

Na základě pozorné (nepředsudečné) četby románu nelze dospět k závěru, že příběh 

modelově ilustruje postavení ženy v muslimské rodině, či přístup muslimů ke svým ženám 

obecně. Není důvod popírat, že autorka v románu líčené události skutečně prožila – avšak 

není možné její vylíčení událostí vykládat jako vždy platné a vždy znovu se opakující. 

1.2. Let vážky 
Na knižních pultech, ale stejně tak i na internetu12, lze snadno najít jinou knihu (též 

román), která nese na přebalu odkaz na Bez dcerky neodejdu (konkrétně „Jako bestseller BEZ 

DCERKY NEODEJDU“). Titul knihy zní Let vážky, a stručně se prezentuje jako „Příběh 

matky, která se sama vydala hledat své unesené děti.“  

Skutečně se jedná o příběh, který je možné označit za podobný či v principu téměř stejný 

jako Bez dcerky neodejdu. Žena ze západního světa (v tomto případě z Kanady) se provdá za 

                                                 
11  Nejsem odborníkem v oblasti psychologie ani psychiatrie, proto se neodvažuji „navrhovat“ či „vystopovat“ 
určitou diagnózu. Mohu však konstatovat, že člověk, který bezdůvodně ztrácí kontrolu nad sebou samým, 
chvílemi se chová skutečně jako „smyslů zbavený“, šíří kolem sebe teror a nedokáže komukoliv dopřát sluchu, 
patrně psychický problém (resp. problém duševní nemoci) mít může. Možnost, že Moody trpěl duševní 
poruchou, nelze (na základě momentů zachycených v příběhu) zcela vyloučit a v hodnocení celého příběhu 
vůbec nezohlednit. 
12  Např.: http://www.knizniweb.cz/literarni-kavarna/ctenarske-recenze/let-vazky-pribeh-matky-ktera-se-
sama.html, 10.4.2011, 9:20; --- Zde však čtenář získá nepravdivé údaje: Otec dětí je prý původem Afghánec, 
který unese děti do Afghánistánu. Tento omyl může být interpretován jako potvrzení zkreslení, k němuž dochází: 
Snazší představa pro člověka západní kultury je, že takové věci se dějí tam – tj. v zemích, o kterých lze často 
slyšet např. ve zpravodajství v souvislosti s konflikty. Afghánistán je jednou z takových zemí. 
Další odkazy: http://knihy.abz.cz/prodej/let-vazky, 10.4.2011, 9:30; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Melissa_Hawach, 10.4.2010, 9:30; http://www.dailytelegraph.com.au/news/flight-
of-the-dragonfly/story-e6freuy9-1111115855277, 10.4.2011, 9:30. 
   Ohledně „Bez dcerky neodejdu“ lze s pomocí vyhledávače nalézt mnohem více odkazů, než k zadanému heslu 
„Let vážky“ či „Melissa Hawach“. Namátkou (při zadání hesel „Bez dcerky neodejdu“, „Betty Mahmoody“, 
„Not without my daughter“) např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bez_dcerky_neodejdu, 10.4.2011, 9:35; 
http://ireferaty.lidovky.cz/2/2973/Bez-dcerky-neodejdu, 10.4.2011, 9:35; http://ireferaty.lidovky.cz/2/2973/Bez-
dcerky-neodejdu, 10.4.2011, 9:35; http://en.wikipedia.org/wiki/Betty_Mahmoody, 10.4.2011, 9:38; 
http://www.youtube.com/watch?v=lE9qs39EK9M, 10.4.2011, 9:40; 
http://www.youtube.com/watch?v=ycMAc8IWUUs, 10.4.2011, 9:40; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Not_Without_My_Daughter, 10.4.2011, 9:45; 
http://www.youtube.com/watch?v=IYEwId_5Cho, 10.4.2011, 9:50. 
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muže z jiné kultury, původem z Blízkého východu, konkrétně Libanonu (ovšem v době 

začátku vztahu žijícího západním způsobem v Austrálii). Jejich vztah se začne poměrně brzy 

problematizovat, nerozumí si, on jí začne fyzicky ubližovat. Nakonec se rozhodnou žít 

v odloučení od sebe, o společné děti se starat střídavě. Velký problém nastane, když manžel 

při proklamované návštěvě prarodičů v Austrálii dcerky unese. Matce prostřednictvím svého 

bratra oznámí pouze tolik, že dvě dcerky předškolního věku již nikdy neuvidí. Začíná autorčin 

boj o nalezení dcer a získání jich zpět. Autorka v knize poměrně podrobně každý krok 

popisuje.  

Let vážky má oproti příběhu Bez dcerky neodejdu jeden ohromný, podstatný rozdíl: Tento 

otec dětí není muslim, a nikdy jím nebyl. Zatímco jeho jednání v mnohém13 připomíná 

jednání Moodyho, jeho oficiální vyznání (či příslušnost k církvi), je diametrálně odlišné. 

Rodina Joe Hawacha se hlásí k maronitským křesťanům14. (Bližší srovnání jednotlivých 

detailů obou příběhů viz příloha B, str. 67). 

Závěr, který je možné ze srovnání těchto dvou románů udělat, je: Příběh Bez dcerky 

neodejdu není ojedinělý. Má i velmi blízkou obdobu. Protože však navzdory podobnostem 

příslušnost k určitému náboženství je zásadně odlišná, je nutné nedělat závěr , že důvodem 

kauzy popsané v Bez dcerky neodejdu by byl islám a muslimské vyznání Moodyho. 

Zatímco Bez dcerky neodejdu však lidé znají (viz „byl to svého času bestseller“), „Let vážky“ 

je téměř neznámým15 dílem. Není proto nesnadné závěr, že za vše může islám, skutečně 

vyvodit16. Je to však závěr mylný. Snad lze říci, že takový závěr nechtěla naznačit ani sama 

autorka románu. 

1.3. Další publikace zabývající se postavením ženy v islámu 
Není možné v této práci podrobně rozebírat každý z příběhů dostupných v podobě 

románů na knihkupeckých pultech - je jich velké množství. Ostřanský konstatuje, že na 

                                                 
13  Týrání vlastní ženy, zatajování informací, majetnický přístup k dětem, kdy otec považuje za své samozřejmé 
právo i násilně utvářet jejich životy a vnucovat jim svá rozhodnutí, přesvědčení o vlastní nadřazenosti vůči 
zbytku rodiny. 
14  Maronitská katolická církev je katolickou církví v jednotě s Římem; původem z Libanonu. Komunita vznikla 
kolem svatého Marona na konci 4. století. Maronité sdílejí s katolíky stejnou doktrínu, mají však svou vlastní 
liturgii a hierarchii. Mnoho Maronitů žije dnes kromě Libanonu v Jižní Americe, Kanadě, USA, Evropě a 
Austrálii, kde si založili vlastní farnosti. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maronitsk%C3%A1_katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev; 6.4.2011; 21h 
15  Zatímco v průzkumu (viz níže) jsem se na Bez dcerky neodejdu dotazovala přímo, na Let vážky nikoli. 
Každého z dotazovaných jsem se však ptala, zda zná i jiný – podobný – příběh (či pořad apod.). Let vážky při té 
příležitosti nezmínil nikdo. Lze usuzovat, že je tedy pro respondenty neznámým příběhem. 
16  Strach zakořeněný v myslích lidí, pramenící z románu Bez dcerky neodejdu, viz např. rozhovor s českou 
muslimkou, v příloze E, str. 73. 
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knižních pultech oslovují čtenáře svou viditelností, čímž zároveň zastiňují díla odborná17. 

Téma „žena v islámu“ označuje autor za „evergreen v české knižní produkci“, a uvádí dlouhý 

– byť namátkový - výčet titulů, které je možné nalézt na pultech českých knihkupectví18. 

Sama jsem do některých titulů nahlédla, činila jsem tak s co největším odstupem od 

možných předsudků a konkrétní nález očekávajícího pojetí. Musím konstatovat, že jsem opět 

nikde nenalezla přímou (či nepřímou) argumentaci, ze které by bylo možné udělat 

opodstatněný závěr „důvodem utrpení popisovaného v tomto příběhu je islám a jeho 

praktikování protagonisty děje“. Zajímavé je, že některé tituly naopak islám zmiňují jen 

okrajově. Tzn. autoři nepopírají, že pocházejí (či příběh pochází) z muslimského prostředí či 

ze země s islámem jako oficiálním náboženstvím, avšak tím zmínka o náboženství končí. 

Tento postoj je zřetelný např. v titulu Nikdy jsem nechtěla zabíjet19. Zároveň stojí tato kniha 

v řadě právě vedle např. Bez dcerky neodejdu či Princezny Sultany či Mříží v ráji.  

Jiná kniha, nesoucí název Zrádkyně: Za mřížemi íránského vězení  popisuje věznění dívky 

– studentky, která se přidala k politickým protestům svých spolužáků, protože jako mladí 

vzdělaní lidé nesouhlasili s terorem ve své vlasti. Děj se odehrává v roce 2001. V knize 

popsané a zachycené techniky mučení výrazně připomínají popisy českých (avšak nejen 

českých) komunistických vězení a lágrů z dob minulého režimu. Jedním z titulů, který se 

snaží zachytit a čtenáři připomenout (je-li pamětníkem oné doby) či přiblížit (je-li člověkem 

mladým, který minulý režim již nezažil) komunistické praktiky potlačování lidské vůle a 

svobody, je např. Zdivočelá země J. Stránského. Lze konstatovat, že techniky mučení a 

potlačování lidské svobody nepramení z konkrétního náboženství, nýbrž mají svou podstatu a 

kořeny jinde (blíže k tomu viz kapitola 3.3., str. 23). 

Podobně i autorka knihy Neviditelné ženy (na přebalu je pod názvem vyobrazena žena, jíž 

krom hnědých očí nejde z pod ozdobného bílého šátku vidět z obličeje nic) popisuje příběhy 

několika žen, které řešily své závažné problémy, pramenící ve všech případech z neúcty svého 

okolí a jich obklopujících mužů k nim jako ženám. Není však pravdou, že by všechny příběhy 

byly z muslimského prostředí, či pocházely z muslimských rodin20. 

                                                 
17  Mendel, Ostřanský, Rataj: Islám v srdci Evropy, str. 455 
18  Mendel, Ostřanský, Rataj: Islám v srdci Evropy, str. 456 – 457  
19  Jde o příběh dívky původem z Eritreje, která zažije hrůzy občanské války, rozpad vlastní rodiny, nesmírné 
psychické utrpení., které začalo, když ji jako malé novorozeně (nar. patrně v r. 1974) matka dala do kufru a 
zavřela víko. Eritrea bývala provincií Etiopie; dnes stále čelí následkům vleklé osvobozenecké války proti 
Etiopii, trvající třicet let. Země přežívá jen díky zahraniční potravinové pomoci, spousta vyhnanců se vrací do 
země až nyní; země je stále zaminovaná a na děvčátcích je prováděna ženská obřízka. 
20  Autorka byla sama provdána za Egypťana, s nímž má dvě dcerky. Zažila ponižování, mučení, terorizování. 
Popisuje svůj příběh, dala ho světu ve známost stejně jako Betty Mahmoody. Neprezentuje však svůj příběh 
proto, aby očerňovala islám. Sama za sebe říká: „Pročetla jsem si korán od začátku do konce a nakonec tohle 
nádherně složité náboženství pochopila a respektovala. Uvědomila jsem si přitom, že mocní využívají islám jako 
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Ostřanský komentuje množství dostupných publikací s tématikou žena v islámu:  

„V ětšina těchto publikací zaznamenává autentická a často až dobrodružná svědectví žen z 
,islámského světa’. Najdeme mezi nimi knihy podnětné, byť polemické, které mohou čtenáře 
poučit a v mnohém obohatit, ale i tituly pochybné kvality a provenience, které vysloveně parazitují 
na senzacechtivém zájmu čtenářské veřejnosti, jež zbystří už při vyslovení orientálního a exotikou 
zavánějícího titulu. Publikace, na jejichž stránkách se citlivá a křehká žena sráží s neúprosným 
světem a ještě neúprosnějším náboženstvím totiž obvykle mívají vše, co náležitý bestseller 
nezbytně potřebuje: atraktivní kulisy, dramatický příběh a především konflikt (…)“21 

 
Upozorňuje tím na skutečnost, že není možné považovat všechny dostupné tituly za 

opravdu autentické. Je nutné je nahlížet kriticky, protože ve svobodné společnosti nelze 

zakázat vydávání smyšlených či uměle vybarvených a zaměřených příběhů. Upozorňuje na to, 

co člověk rád čte a slyší – a co poté snadno považuje za pravdu. 

1.4. Periodika a n ěkteré „výk řiky“ o ženách 
1.4.1. V březnu 2011 se v magazínu DNES objevil článek s titulem „CO TO MÁŠ 

NA HLAV Ě, TERORISTKO?“22 Článek je uveden krátkým perexem, kde autorka článku – 

spisovatelka Irena Obermannová – vychází ze svých dojmů a pocitů: „Myslela jsem, že se 

mnou nebudou mluvit. Že mě budou považovat za potenciálně nebezpečnou, stejně jako já je. 

Nakonec jsem si s nimi hezky popovídala. Tedy s těmi brněnskými. Ty pražské mi přišly 

poněkud zvláštní. Poněkud zaťaté. I mezi muslimkami jsou velké rozdíly.“ Pro navození „té 

správné atmosféry“ je celá první dvoustrana článku tvořena nadpisem vedle fotografie 

v černém šátku a šále zahalené tmavooké ženy a krom jejího portrétu a písmen textu na ní 

není nic než černá tma. Bílá písmena tak ostře kontrastují s pozadím. 

Ač se autorka článku snaží vydávat ho za objektivní v tom smyslu, že jen sepisuje 

odpovědi muslimek, nezdržuje se zcela svých komentářů. Naopak – hodnotí, když ke 

konstatování žen o vnímání šátku jako svobody vs. burky jako omezování žen dodává: „Moc 

to nechápu.“ V článku připouští, že muslimky byly celkem otevřené, dobře oblečené (tedy ve 

                                                                                                                                                         
zbraň a nakonec i jako ospravedlnění pro své jednání. Vykládají – nebo spíš nesprávně interpretují – toto učení 
tak, aby podpořilo všechno, co chtějí udělat. Po celém světě o tom svědčí řada příkladů. Saddám Husajn, Usáma 
bin Ládin, Taliban, sebevražední útočníci“ (Trevane: Neviditelné ženy , str. 23). V knize Neviditelné ženy 
nepopisuje jen svůj příběh, ani pouze výběr příběhů muslimských dívek a žen žijících v Evropě. Knížka je 
sestavena z příběhů těch, jež prožívaly opovrhování, utlačování, zanedbávání, zneužívání ze strany svých 
blízkých (své rodiny). Den co den prožívaly rozmanité formy ponižování a bolestný pocit osamění. Aby přežily, 
potlačily své emoce, touhy, bolesti, „zabily své vnitřní já“ – a staly se neviditelnými. Zmizely do ústraní, aby 
unikly věčnému strachu, co přinese následující chvíle. Vedle vlastního příběhu autorky stojí např. příběh Laury, 
která byla ve své rodině obětním beránkem, což zničilo její dětskou duši; Kanaďanky Grace, která byla 
přehlížena svým manželem; mladičké Charlotte, která podlehla anorexii; Shannon, která byla od dětství sexuálně 
zneužívána svým otcem. Zmíněné ženy nejsou muslimkami a žijí v západní společnosti. 
21  Mendel, Ostřanský, Rataj:  Islám v srdci Evropy, str. 456 
22  Obermannová: CO TO MÁŠ NA HLAVĚ, TERORISTKO?, IN: Magazín DNES 12/2011; str. 18 – 24 
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značkovém oblečení), pohostinné, vstřícné. Avšak tendenčními otázkami23, zaměřenými 

právě na populárně zastávané stereotypy a krátkými odpověďmi na ně, včetně závěru článku, 

přispívá k porozumění islámu jako něčemu podivnému, zjednodušujícímu, lze říci až 

zavádějícímu. Článek vlastně ukazuje islám jako jakousi podivnou víru, náhražku či berličku 

pro ty, pro něž je dnešní, moderní, vzdělaný svět příliš komplikovaný24, případně pro jedince 

poněkud divné25. Zatím je pro potenciální příjemce snadno dostupný, protože se jedná o 

přílohu novin Mladá Fronta, navíc obsahuje vedle článku i televizní program26.  

1.4.2. V loňském roce uveřejnil časopis Reflex článek s názvem „Manželství 

s islámem“. Podtitul hlásá: „Seznam, co muslimské ženy u nás nesmějí, je neuvěřitelně 

dlouhý.“27 Toto se ovšem čtenář dozví, pokud časopis otevře. Z titulní strany časopisu na 

čtenáře (či jen kolemjdoucího) hledí modré oči zahalené bílé ženy, která je celá ukrytá 

v černém „hábitu“, který nese na čele zlatá písmena hlásající „made in czech republic“, a 

tento výjev je doplněn titulkem: „ŽENA JE TOTÉŽ CO PES. Zpověď Češky, která utekla 

z muslimského manželství.“28 

Autorem tohoto článku, který uveřejňuje jeho rozhovor s „Krásnou Neznámou“, Češkou, 

která zažila ve svém muslimském manželství podle svých slov nepochopení, horor, týrání, je 

český sociolog Jan Jandourek. „Krásná Neznámá“ vypovídá, že islám je absolutně omezující 

systém, který lidem – a ženám speciálně – nedopřává sebemenší svobodu ani radost. Integraci 

                                                 
23  Např.: „Co u vás bylo první, láska, nebo islám?“, „Co ženám dává islám?“, „Odkdy jste začala nosit šátek?“, 
„Chodíte se v létě koupat na koupaliště?“, „Chodíte se večer bavit bez manžela?“, „Co si myslíte o útocích 11. 
září?“, „Máte dceru. Budete ji jednou nutit, aby se zahalovala, budete jí vybírat ženicha?“, „Vy, když jste se 
vdávala, tak jste byla panna?“, „Máte přítele, říkáte, že s ním chodíte. To je pro muslimku zvláštní.“, „Co to pro 
vás znamená, že s ním chodíte? Žijete s ním intimně?“, „Políbili jste se někdy?“, „Co když si nebudete intimně 
vyhovovat?“, „Všechny mi říkáte, že se o vás muž postará. Není právě v tom závislost?“ (zvýrazněno EJ). 
24  „Když jsem odjížděla z mešity, dostala jsem se do děsivé zácpy. Jak jsem tak vězela v tom civilizačním 
blázinci, uvědomila jsem si, jak lidé touží po klidu a jasných odpovědích, došlo mi, jak chtějí k něčemu utéct. A 
že islám leccos nabízí.“ 
25  Poslední z autorkou uvedených rozhovorů působí dojmem rozhovoru s člověkem, který „to skutečně nemá 
v hlavě v pořádku.“ Autorka ještě na věc upozorňuje tím, že rozhovor uvádí: „Následující rozhovor s ní 
nekomentuju, jen přepisuju.“ Protože je však celý článek tendenční, a toto zaznívá v závěru, je to vlastně nejvíce 
zdůrazněná věc, kterou si čtenář zapamatuje. Autorka článku nikde nepoznamenává, že tato žena možná 
skutečně je „divná“, avšak není zákonitě vzorem konvertitek k islámu… 
26   Cituji reakci na článek, hodnocený jednou dotazovanou: „Jak na mě působil článek: Začala jsem ho číst s tím, 
že to může být zajímavé téma, a chtěla bych vědět, jak české muslimky reagovaly na zájem o ně. Přišlo mi to 
střízlivě napsané, ne nějaké hledání zajímavostí a bulvárních senzací. Líbilo se mi, jak z toho vyznívá, že se 
nechtějí nechat omezovat (diskuse o burce), ale že jsou rády za jistotu, kterou by jim měl poskytnout manžel. 
Zaujala mě část, kde se říká, že si žena může vybrat studium, kariéru nebo rodinu, že je to vlastně na ní. 
Taky mě zaujalo to, že ta jejich orientace na rodinu víc vychází z místní tradice. Závěr článku jsem moc 
nepochopila, ale beru to tak, že autorka chtěla rozhovor s dotyčnou uveřejnit, protože jí přišel trochu absurdní.“ 
(Zvýrazněno EJ). 
27  Jandourek: Manželství s islámem; in: Reflex, 35, 2. září 2010 
28  Perex článku vykresluje české muslimy: „Velmi brzy jsem poznal dva rysy českých muslimů. Pijí rádi coca-
colu z malých lahviček a nechtějí být jmenováni. ŽENY SE BOJÍ reakce muslimských mužů, především 
vlastních. Muži se bojí reakce českých nemuslimů. A někteří z nich také reakce muslimů, ale nečeských. To jsou 
však právě ti, kdo mají v naší zemi většinu a drží v ruce štědré fondy, jež každodenní život komunit platí.“ 
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islámu do společnosti považuje „Krásná Neznámá“ za naprosto vyloučenou, protože islám 

nelze jaksi upgradeovat, aby odpovídal dnešní době. Slova ze strany muslimů a jejich 

představitelů o náboženství míru považuje za úskok a pokrytectví, jež se odchyluje od reality. 

Islám je prostě islám sám o sobě – zlý, netolerantní, svazující. Islám původně otevřený, 

tolerantní a pokojný nikdy nebyl. Nelze v něm žít, a manželství v islámu nikdy nemůže 

fungovat29. 

Článek pokračuje rozhovorem s Lukášem Lhoťanem, členem brněnské muslimské 

komunity, a uvádí některé české reálie týkající se islámu. Např. skutečnost, že většinu 

českých (ale i evropských) konvertitek tvoří ženy, které si vzaly muslima či boj o moc na 

české muslimské scéně, který rozdrobuje českou obec, a otevírá tak dveře radikálním 

myšlenkám (tím článek uzavírá). Ač zaznívá, že postavení (českých) žen je častěji určováno 

zvyky a kulturou z domovské krajiny manžela, než islámem samým (což může být zdroj 

problémů a nedorozumění), pro čtenáře článek představuje islám jako potenciální zdroj velmi 

reálného nebezpečí: „Až se jednou něco stane, třeba dojde k nějakému násilnému činu a 

vznikne zde vrstva radikálů, bude obtížné s tím něco dělat.“30 

 Článek rozhodně nepřispívá ke zmírnění či snížení negativních konotací slova islám. 

Působí věrohodně, protože jeho autorem je (známý) sociolog a vypovídá v něm žena, která 

něco zažila „na vlastní kůži“. Nikdo však už neví, že tato stejná žena byla v době své 

konverze plamennou zastánkyní a obhájkyní islámu, jež neváhala s islám chválícími 

promluvami vystupovat i v televizi. Vzdělaná česká muslimka k tomu dodává: „My jsme jí i 

říkali, aby se trochu mírnila, nevystupovala tak horlivě, nebyla tak zapálenou obhájkyní 

islámu – že nám tím spíše uškodí. Neposlouchala nás… a teď naopak islám jen očerňuje.“ 

 

                                                 
29  „Neznám jediné funkční islámské manželství“, říká Krásná Neznámá. Reflex 35, 2.9.2010; str. 30 
30  Závěrečná věta článku. Reflex 35, 2.9.2010; str. 31 
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2. Žena v islámu 
 

Vzhledem k tomu, jak je na ženu v islámu nahlíženo optikou rozebranou výše, je třeba si 

položit otázku, jak ženu v islámu prezentují zdroje odborné, o nezaujatost se snažící. A také, 

jak o postavení ženy v islámu hovoří sami muslimové. 

2.1. Ideál a skute čnost 
 

Kniha autorského kolektivu Křikavová a kol., s názvem Islám – ideál a skutečnost, se 

sama prezentuje jako příspěvek na spletité cestě poznávání blízkých i vzdálených kultur a 

civilizací, a vyzývá i čtenáře k vykročení na tuto cestu31. Zároveň je v úvodu upozorňováno 

na to, že není a nemá být ani obhajobou islámu, ani jeho obžalobou. Autoři dále upozorňují, 

že není ani knihou o terorismu a islámském fanatismu – ač je to téma mediálně vděčné a 

žádané32. V úvodu stručně představují své informované přesvědčení o islámu, ze kterého dále 

vycházejí (čímž shrnují základní údaje o tomto náboženství): 

„Islám je náboženství veskrze demokratické a pokojné. Jde v něm ryze o duchovní 
záležitosti. Islám je víra, která dává odpověď na mučivou otázku života a smrti, účinný prostředek 
proti strachu z existence a naději v život po smrti, který bude spravedlivou a radostnou odměnou. 
Islám sděluje, že všemocnost, která stvořila tento svět – Alláh, oslovila jednoho z lidí, 
Muhammada. Skrze něj se k lidem, bez ohledu na to, zda jsou silní či slabí, zvěstuje rovnost, 
bratrství a mír. Prorok Muhammad poznal v životě nejrozmanitější ústrky; byl očerněn, 
pronásledován svým okolím, a jen zázrakem nebyl zabit. Dokázal se však ubránit slovy i zbraní a 
jeho poselství zůstává v podstatě výzvou k míru a svornosti (arabský výraz islám má stejný slovní 
základ jako výraz salám znamenající mír, pokoj).“33 

 
Víra je v islámu chápána jako věc striktně osobní, každý muslim stojí před Alláhem jako 

samostatný, autonomní, plně za sebe odpovídající jedinec. Nikdo nemá právo vnucovat jiným 

lidem své přesvědčení či způsob jednání. Autoři se nevyhýbají konstatování, že se islámské 

právo po smrti Proroka vyvíjelo jako lidský konstrukt, že se leckde vývoj raně islámské 

(zlaté) doby a ideálů pokazil, a že se i dnes v řadě zemí islámského světa nekriticky idealizuje 

a sakralizuje muslimská minulost. Dochází k posilování iluzorní stránky dějin, což vede 

k neomezené moci mnohých dnes vládnoucích představitelů. Autoři nezastírají, že leccos 

nefunguje nebo vede k vážnému porušování lidských práv jedinců, příčina čehož tkví ve 

strachu vlád a režimů z občanů a demokracie. Souhlasí s tvrzením tuniského právníka, že 

k míru a svornosti mezi lidmi, což se týká i muslimů a západního světa, bude možné dospět až 

tehdy, kdy se od sebe oddělí politika a islám. „Jedině takové řešení může natrvalo osvobodit 

                                                 
31  Křikavová a kol.: Islám. Ideál…, str. 8 
32  Křikavová a kol.: Islám. Ideál…, str. 5 
33  Křikavová a kol.: Islám. Ideál…, str. 5 
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islám od falešných nařčení z fanatismu a zbavit muslimy pokušení hledat východiska 

z lidských nesnází ve scestných a morbidních utopií.“34 

2.2. Žena v islámu 35 
 

K ženské otázce v islámu autoři upozorňují na to, že právě toto téma je velmi zatíženo 

zkreslujícími informacemi, které pocházejí z orientalismu evropského pohledu. Problém 

pramení z nedobré znalosti islámských reálií36.  Je skutečností, že žena v islámských zemích 

v dnešní době často skutečně nemá důstojné postavení. Mnohé příběhy o utlačovaných 

ženách, sjednaných sňatcích mladých lidí (bez ohledu na jejich city), či o pronásledování 

pokrokově smýšlejících (nejen) žen, se zakládají na skutečném dění. Avšak tyto smutné 

skutečnosti nelze nahlížet jako důsledek, jenž přinesl islám: „V počátcích vývoje arabsko-

islámské civilizace vstupuje žena téměř plně svobodná na kolbiště politiky, ale i lásky a citu. 

Zdálo by se, že raně islámská vize ženy-bojovnice, či duchem obdařené partnerky proroků, 

stejně jako vize ideálního a nerozdělitelného manželského páru, je zcela cílevědomě 

promyšlená.“37 Raný islám, resp. jeho původní verze a forma, se kterou přišel na světovou 

scénu Prorok Muhammad, byla (pro tehdejší dobu) pokrokovou koncepcí uspořádání 

společnosti, a ženě přiznávala čestné a důstojné postavení. Dokonce lze téměř říci, že raný 

islám byl téměř feministickým hnutím. Autoři dále uvádějí, že Korán obsahuje, vedle 

doporučení vyvolávající nedůvěru k ženám, také výzvy k harmonickému soužití38. „Někteří 

ulamá interpretují tyto verše jako pádný argument všem, kteří znevažují islám a tvrdí, že 

přímo vybízí k teroru mužů v manželství a rodinném soužití. Převaha mužů vyplývající 

z některých veršů má být chápána jako výslovná výzva k fyzické ochraně rodiny.“39 

V Koránu i tradici zaznívá jistá míra nadřazenosti muže – vyplývá však spíše z preference 

mužovy fyzické síly a některých jeho sociálních rolí, které měly v době patriarchálního 

uspořádání společnosti rozhodující význam pro přežití. Zdá se, že navzdory ušlechtilým a 

vznešeným myšlenkám o postavení žen v islámu se realita od tohoto konceptu významně 

odchýlila. Že ideál, který původní islám popisuje, je daleko od každodenní skutečnosti. Je 

však dobré mít na paměti, že islám dnes „rozhodně není sterilním dogmatem a že postavení 

                                                 
34  celý odstavec podle úvodu: Křikavová a kol.: Islám. Ideál…, str. 6-8; citát tamtéž, str. 8 
35  Kapitola zpracována podle údajů v: Křikavová a kol.: Islám. Ideál…, str. 117 - 152 
36  Křikavová a kol.: Islám. Ideál…, str. 118 
37  Křikavová a kol.: Islám. Ideál…, str. 134 
38  Příkladem je: „Vy, kteří věříte! Není vám dovoleno získávat ženy jako dědictví proti jejich vůli, neutiskujte je 
jen proto, abyste si mohli odnést část toho, co jste jim dříve darovali, leda, že by se dopustily zjevné hanebnosti. 
A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných! Jestliže k nim cítíte odpor, je možné, že cítíte odpor k něčemu, do 
čeho Bůh vložil veliké dobro“ (súra 4, verš 23). 
39  Křikavová a kol.: Islám. Ideál…, str. 142 
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ženy se dá v jeho rámci řešit různými způsoby,“40 což je názor, který stojí v opozici vůči silně 

zakořeněným stereotypům a předsudkům ve společnosti (viz výše: 1.4.1., str. 9, a 1.4.2., str. 

10). 

2.3. „Islám bez závoje“  vs. „Ženy v islámu“ 
 

 I pro toto pole dostupných zdrojů platí nutnost vidět zdroje kriticky, resp. nepřijímat 

každý dostupný zdroj informací okamžitě, bez zamyšlení se nad ním. 

Lze se setkat jak s protiislámsky zaměřeným vylíčením pohnutého osudu žen v islámu z pera 

autora hlásícího se ke křesťanství a označujícího se za navzdory všemu druhé lidi milující 

bytost, až s pro uši západního čtenáře poněkud idealisticky vyznívajícím a až příliš kladně 

islám hodnotícím názorem muslimského autora. 

2.3.1. R. Spencer představuje v knize, atraktivně nazvané Islám bez závoje, ženu v islámu 

jako zcela nesvéprávné stvoření, jež je cele podřízeno mužské nadvládě a libovůli, nemá 

sebemenší šanci na spokojený a svobodný život, ani na důstojné zacházení. Auto uvádí 

následující „fakta“: muži jsou ženám vysoce nadřazeni (str. 87), Muhammad ženám 

předpovídal budoucnost v pekle (str. 92), Korán dává mužům svobodu mít za život 

neomezený počet žen (str. 93), rozšířené a neomezené praktikování mnohoženství dělá z žen 

zboží (str. 96), žena je v podstatě domácím otrokem muže (str. 92), žena ve skutečnosti není 

jakkoli chráněna proti odvrhnutí mužem ve formě rozvodu (str. 99-100), Muhammad vlastně 

podporoval ženskou obřízku (str. 100n), žena se nemůže bránit proti znásilnění (str. 102-104), 

Muhammadova rodina je prezentována jako zpustlý harém prostoupený vzájemnou žárlivostí 

prorokových žen (str. 95).  

Krom ženské otázky představuje Spencer islám jako militantní náboženství či lépe 

systém, kde spojovat krutého a bojechtivého Alláha s pojmem „soucitný“ je naprosto 

nemístné, protože islám prostě je (podle výpovědi a „důkazů“ autora) k násilí, vraždění a 

terorismu obecně (za účelem dobytí celého světa) vyzývající náboženství. Poklidné soužití 

s muslimy je a priori vyloučeno41. Pro českého čtenáře výpověď knihy ještě umocní její 

                                                 
40  tamtéž, str. 119 
41  Do tohoto obrazu velmi dobře zapadají populární, zejména na internetu šířené články či klipy (vysvětlující 
zákonitosti světa), jako např.: „Kolonizace světa“, 
http://www.youtube.com/watch?v=UTzEpt49yeU&eurl=http://www.loupak, 7.4.2011, 8:40;  
„Miluju muslimy“: http://havlik.blog.idnes.cz/c/178776/Miluju-Islam.html, 7.4.2011, 8:45; 
či článek o pokutě 800 Euro, kterou musel zaplatit rakouský důchodce proto, že na svém pozemku hlasitě 
jódloval během pátečních modliteb, které zrovna probíhaly v mešitě sousedící s pozemkem důchodce.  (Kauza 
původně z 27.11.2010, nazvaná jako „Moslems gestört“). Dostupné na: http://www.open-
speech.com/threads/569497-Moslems-gest%C3%B6rt-800-Euro-Strafe-f%C3%BCr-jodelnden-Steirer, 7.4.2011, 
8:50. Tento článek (přeložený do češtiny) byl rozesílán hromadným e-mailem z neznámého (a nedohledatelného) 
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doslov (nazvaný „Od středověké mentality k zelenému fašismu“), kde jeho český autor 

Zdeněk Müller42 představuje muslimské právo jako soubor výslovných zákazů a značných 

omezení v životě. Jako cíl Spencerova díla uvádí varování před krátkozrakými ústupky 

muslimům a jejich „demografickým džihádem“. Spencera představuje jako 

následováníhodného pokračovatele značně protiislámsky vystupujících autorů S. Huntingtona 

a Ibn Warraga a uzavírá: „Špatným rádcem je rovněž neznalost. Americký religionista tak 

přichází ke čtenáři nejen proto, aby varoval před naivitou a blahosklonností, ale i jako ten, 

kdo vyzývá k poznávání a četbě textů. Spencer není žádným propagandistou, jenž nabízí na 

trhu idejí hotovou pravdu, a ten, kdo v něm vidí jen ideologa islamofobie, vydává především 

svědectví o své vlastní zaujatosti.“43 

Ostřanský komentuje Spencerovo dílo jako kritické a velmi nesmiřitelné vůči islámu a 

muslimům. Konstatuje, že se Spencer soustředí především na palčivé a kontroverzní otázky 

islámu. Přiznává autorovi základní znalosti a přehled – což dodává tomuto dílu s podtitulem 

Zneklidňující otázky o světově nejrychleji rostoucím náboženství přesvědčivost. Problém je 

v tom, že „Spencer předkládá svou knihu jako počin vědce, jako objektivní výpověď člověka, 

který ,ví, jak je to doopravdy.’ Jeho tendenční interpretace a ekvilibristika s fakty, a konečně 

jeho výběr literatury, ho však usvědčují z toho, že se skutečnou vědeckou kvalitou má jeho 

kniha jen málo společného.“44 

2.3.2. Sami muslimové (v České republice)45 prezentují ženu v islámu jako vznešenou 

bytost, která má svá práva a na kterou je nahlíženo s úctou a respektem. „Postavení ženy 

v islámu nepředstavuje žádný problém. Postoj Koránu a prvních muslimů dosvědčuje, že žena 

je přinejmenším stejně tak životně důležitá jako muž, a že není horší než muž, ani že nepatří 

k nějakému nižšímu živočišnému druhu. Kdyby se nevyskytl vliv cizích kultur, nikdy by 

muslimové nemuseli tuto otázku řešit. Ženu vždy považovali za zcela rovnoprávnou s mužem. 

Dříve, za prvních muslimů, tato otázka nepředstavovala žádné obtíže,“ říká hned v úvodu 

článek s titule Postavení ženy v islámu“, dostupný na webu islamweb.cz46. Článek rozebírá 

                                                                                                                                                         
zdroje, jenž původní článek rakouského zpravodajství vykládal ve světle „jasné“ nesnášenlivosti a expanze 
islámu, a dával ho do „jasných“ souvislostí s (historicky blíže nerozvedenou a nevysvětlenou)  Omarovou 
smlouvou. Ač je podle článku (rozesílaného v .pdf formátu) všechno „jasné“, není vůbec uveden jeho autor, ani 
odkaz na původní článek, či výkladový zdroj autora. 
42  Spencer: Islám bez závoje, doslov: str. 186-191 
43  Spencer: Islám bez závoje, str. 191 
44  Mendel, Ostřanský, Rataj: Islám v srdci Evropy, str. 451 – 452 (celý odstavec včetně citátu) 
45  Podkapitola vychází z materiálů vydaných Islámskou nadací v Praze, uveřejněných na webových stránkách 
islamweb.cz. 
46  http://www.islamweb.cz/elknihovna/zni/zena.htm; 05.04.2011; 11h 
Jiný článek, s titulem „Úžasné možnosti muslimských žen“ (http://www.islamweb.cz/, 5.4.2011, 11:15), říká 
např.: „Muslimské ženy sehrály důležitou roli ve společnosti během celé islámské historie. Byly lékařkami a 
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jednotlivé body týkající se života mužů a žen, v nichž jsou oba považováni za rovnocenné 

partnery. Žena má dokonce i některé výsady, o něž je muž ochuzen, říká článek. Klíčovou 

větou je konstatování, že „práva a povinnosti ženy jsou stejná jako práva a povinnosti muže, 

to však neznamená, že jsou totožné. Rovnost a totožnost jsou dvě odlišné záležitosti. Rozdíl je 

pochopitelný, protože muž a žena nejsou stejní, ale byli stvořeni jako rovnocenné bytosti.“ Po 

uvedení všech bodů článek shrnuje: „Je již zřejmé, že postavení ženy v islámu je neobvykle 

vysoké a realisticky vhodné pro její povahu. (…) Jestliže je v určité záležitosti o něco 

ochuzena, získává v jiných oblastech plnou náhradu. Skutečnost, že je ženského pohlaví, 

nemá vliv na její postavení člověka nebo nezávislost osobnosti, a není to ani důvod 

k ospravedlňování předsudků nebo nespravedlnosti vůči ženě.“ Článek přiznává, že 

v některých ohledech je muži přiznán jaksi vyšší stupeň, který však neznamená nadvládu či 

vyšší stupeň lidskosti, nýbrž „odpovídá výjimečným závazkům muže a dává mu jistou 

náhradu za jeho neomezené povinnosti“. 

Islám jako ženám úctu a nejlepší možné zacházení zajišťující systém představuje také 

brožura autora Šarífa ‘abd al-‘Azíma, PhD., s názvem „Ženy v islámu“, již vydala Islámská 

nadace v Praze v roce 2010. Autor srovnává ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťanské 

tradici. Podtitul brožury nese název „mýty a realita“. Autor se sám v úvodu kriticky hodnotí a 

netvrdí, že se považuje za naprosto objektivního. „Mohu jen říci, že jsem se snažil v celém 

tomto výzkumu přiblížit se koránskému ideálu hovořit spravedlivě“ (str. 11). Ponecháme-li 

stranou srovnávání islámského přístupu a pohledu na ženy s judaismem a křesťanstvím (aby 

nebylo třeba rozebírat mnohé tendenčně a zkresleně vyznívající „důkazy“ přístupu judaismu a 

křesťanství k ženám), je možné konstatovat, že ve světle autorova podání přiznává islám ženě 

práva důstojnosti, důstojného zacházení, její místo ve společnosti je čestné, a islám jí 

poskytuje ochranu před jakýmkoliv špatným a ponižujícím chováním. Naopak – islám je to 

nejlepší, co ženě může zajistit svobodu a radostnou existenci na zemi. Autor sám se v epilogu 

ptá: „Dostává se muslimkám v dnešním islámském světě takového vznešeného zacházení, 

                                                                                                                                                         
sociálními pracovnicemi, učenci a učitelkami, mecenáškami a správkyněmi. Pomáhaly utvářet muslimskou 
krajinu a podstatně přispívat k významnému postavení muslimské civilizace. A toto vše dělaly, zatímco 
dodržovaly islámské principy cudnosti, důstojnosti a cti. Muslimské ženy mají úžasný potenciál. Nastal čas 
využít tyto schopnosti a vrátit Islámu jeho oprávněné postavení.“ 
Další článek (na témže webovém odkazu), zabývající se otázkou (či obhajobou) postavení ženy v islámu nese 
název „Muslimské ženy nejsou utiskovány“. Nelze popřít, že některé výpovědi těchto materiálů působí spíše 
dojmem „levné argumentace“, která se nezdá být dostatečně vědecky přesvědčivou. Resp. argumenty se snaží 
působit a být racionální, aby byly přijatelné pro západního člověka – budí však značné rozpaky. Zájem muslimek 
o závazná ustanovení muslimských autorit – která se však z vnějšího pohledu západního člověka zdají býti 
banálními – vyvolává mnohdy dojem o ztrátě schopnosti vlastního úsudku žen. Pozitivní přínos (české) 
společnosti (přijetím tradičních hodnot a omezení, navzdory nimž jsou však šťastné) mohou muslimky předat 
tehdy, „bude-li jejich rozhodnutí vyzrálé, svobodné a nebude-li se opírat o pochybné argumentace.“ Fišer: České 
muslimky, in: Dingir 1/2006, str. 26 
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které je zde popsáno? Odpověď bohužel zní: Ne.“ (str. 68). Jako důvod uvádí velké rozdíly 

mezi islámskými společnostmi, kde existuje široké spektrum přístupů k ženám. Důvodem 

odbočení mnohých společností od pravého islámu konzervativním a restriktivním směrem, 

kdy lidé jednají se ženami podle tradic a zvyků zděděných po předcích, je fakt, že se islámské 

společnosti od mnohých islámských zásad odklonily už dávno. „Mezi tím, v co by muslimové 

měli věřit, a tím, co skutečně praktikují, je veliká propast“ (str. 69). Katastrofické následky 

této propasti vidí autor ve všech aspektech života: v politické tyranii a roztříštěnosti, 

ekonomické zaostalosti, sociální nespravedlnosti, vědeckém bankrotu, intelektuální stagnaci 

atd. (str. 70). Dochází k závěru, že islámskému světu pomůže jedině obrození, které povede 

blíže k ideálům islámu. Představu, že muslimky mají ubohé postavení díky islámu, označuje 

za zásadně mylnou. Důvod tohoto postavení spatřuje na opačném konci spektra – v hlubokém 

odloučení od pravého islámu a jeho zásad (str. 70). Dodává, že činy muslimů nemusí nutně 

reprezentovat islám (str. 73). Jako konkrétní krok k nápravě v přístupu k ženám – resp. 

v zakořeněném pohledu na ženy jako ubohá, nesvéprávná stvoření (stojícímu na mylných 

dojmech) – vyzývá autor celosvětovou muslimskou komunitu k vydání charty práv muslimek, 

založenou na příkazech Koránu a učení Proroka islámu (str. 72). 

V brožuře s názvem „Lidská práva v islámu“47, je v bodě „Úcta k ženám“ uvedeno, že 

vedle práva na život a práva na bezpečný život je třetí důležitou věcí požadavek respektu 

k cudnosti ženy a její ochrany za všech okolností. „Muslim se za žádných okolností nesmí 

dopustit násilí na ženě“ (str. 10). Islám nejen uznává absolutní rovnost mezi lidmi bez ohledu 

na jakékoli rozdíly, ale činí z této rovnosti důležitou zásadu, kterou zároveň uvádí do praxe. 

Všechny lidské bytosti považuje za bratry a sestry. Pocit nadřazenosti kohokoliv nad druhým 

člověkem (včetně ženy) označuje za „trestuhodnou nectnost, které se žádný bohabojný a 

zbožný člověk nedopustí“ (str. 20)48. 

                                                 
47  Lidská práva v islámu, Praha: Islámská nadace v Praze, 2006 
48  M. Obersteinová se ve své diplomové práci zabývala feministickou interpretací Koránu. (Feministická 
interpretace Koránu [rukopis]: diplomová práce/M. Obersteinová; vedoucí práce: Pavel Hošek. - Praha, 2009.) 
Konstatuje, že jde o nový přístup k výkladu Koránu, který nabourává po staletí praktikovaný jednostranný 
výklad, jenž byl doménou mužů. Ženy se svou feministickou analýzou započaly rozplétat patriarchát a islám. 
Právě ženy objevují v Koránu revoluční učení o rovnosti všech lidí, o Boží spravedlnosti, jež je absolutní, o 
lidské sounáležitosti a důstojnosti. Islám je genderově spravedlivý, je zdrojem osvobození (str. 59). Nábožensky 
založená argumentace ve prospěch rovnosti pohlaví umožňuje věřícím alternativu: porozumět islámu jako 
náboženství stvrzující rovnost muže a ženy. V muslimských zemích působí argumentace o rovnosti obou 
pohlaví, ukotvená v islámu, také jako tlak na patriarchální islamistická hnutí nebo na změnu zákonů konkrétních 
muslimských států (str. 25). Přesvědčení o nadřazenosti mužů ženám, které v muslimské společnosti stále 
panuje, je podporováno několika nesprávnými teologickými předpoklady, proniknuvšími do islámu z židovsko-
křesťanských zdrojů (které se dostaly do hadíthů (str. 31).  Vykladačky Koránu (používající feministickou 
analýzu) dokonce dochází k závěru, že v Koránu není možné nalézt striktní rozdělení role muže a ženy, kdy by 
muž měl vykonávat pouze jednu roli, zatímco žena jinou. (str. 37). Autorka blíže rozebírá např. otázku 
zahalování: Původně bylo zahalování požadováno jako ochrana žen věřících mužů před zvrhlými a zkaženými 
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Lze říci, že prezentace lidských práv (tedy i práv žen) i přímo postavení ženy v islámu 

samotnými muslimy může pro západní čtenáře vyznívat značně tendenčně a idealisticky. 

Zřejmě se západní člověk bude ptát, proč tedy vídá v západoevropském zpravodajství či 

médiích vůbec tolik odlišně vyznívajících údajů. Patrně bude ve velkém pokušení uvedené 

zdroje odsunout jako islám velmi idealizující a realitě neodpovídající. Musím však položit 

otázku, na základě čeho si západní člověk dovoluje dospět k takovýmto závěrům. Na základě 

čeho si západní člověk vybírá některé zdroje jeho uším přitažlivě znějící (jako např. kniha R. 

Spencera či S. Huntingtona), jiné naopak považuje za zcela jistě mylné. Muslimové sami 

přiznávají, že se mnohé dění rozchází s tím, co by správně mělo být. Zdaleka nejsou ve všem 

jednotní, a rozhodně nepředstavují jednotnou hrozbu pro zbytek světa. Proč jim nevěřit, že 

krásné a vznešené ideály skutečně v Koránu a Mohammedově poselství jsou?49 Uznání těchto 

ideálů zároveň nevylučuje uznání skutečnosti, jež se od oněch ideálů odchyluje. 

 

                                                                                                                                                         
nevěřícími muži. Klasičtí středověcí exegeté svým výkladem následně vyvodili povinnost zahalování 
muslimských žen obecně – dopustili se zobecnění specifického a přehlížení kontextu (str. 43; odkaz na súru 
33:59-60). Další přísná pravidla pro zahalování žen jsou odvozena z podivného výkladu „ozdob“: za ozdoby 
totiž začaly být považovány krom šperků také obličej a vlasy (str. 44; odkaz na súru 24:30-31). Důležitý moment 
pro otázku zahalování žen však je ten, že i samy feministické autorky zahalování nutně neodsuzují. Některé 
hidžáb samy nosí: ne však jako plnění skrze muže daného příkazu, nýbrž z vlastní vůle a rozhodnutí (str. 45). 
Z diplomové práce, pojednávající o feministickém výkladu Koránu, jasně zaznívá, že zakládat původ 
patriarchálního uspořádání společnosti, podřízenosti žen a volný prostor pro mužskou svévoli v Koránu 
rozhodně nelze. Stejně tak však ve světle argumentů zde uvedených neobstojí „levná“ či „málo 
rozumná/rozumová“ argumentace ze strany muslimských žen (viz poznámka pod čarou 46, str. 15-16).   
49  Ostřanský v předmluvě své Malé encyklopedie začíná popisem toho, proč je těžké islámu porozumět: „Islám, 
jako prakticky každé náboženství, pevně vzdoruje pokusům přiblížit se k němu zvenčí. Je to snad dáno i tou 
skutečností, že islám neznamená jen, jak se nemuslimové běžně domnívají, řadu věroučných bodů a zákazů či 
příkazů. Islám nezná ono rozdělení na sakrální a profánní, které jsme si s jistou samozřejmostí zvykli v té 
nejobecnější rovině předpokládat, ale jeho ambicí je naplnit cele a plně život člověka. Od nejútlejšího dětství 
utváří muslima život v rodině, atmosféra prožitků v komunitě a hlavně nesdělitelná a nepřenosná zkušenost víry 
(ímán). I kdybychom se důkladně obeznámili s Koránem, Tradicí Prorokovou (sunna) i kompendii islámského 
práva (figh), stále tím ještě plně neobsáhneme svět věřícího muslima.“ Ostřanský: Malá encyklopedie…, str. 7 
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3. Islám jako (ne)od ůvodn ěný  zdroj strachu a ohrožení 
 

Skutečnost je taková, že se slovem islám bývají spojena slova jako „terorismus“, 

„fundamentalismus“ apod.50 Zajímavé je, že mnozí z dotazovaných okamžitě uváděli i to, že „by se to 

tak asi spojovat nemělo, ale takhle se to prezentuje v médiích a všude.“ Jakoby existovalo podvědomé 

tušení (či naděje?), že islám snad přece jen automaticky nevybízí k dobývání celého známého světa a 

teroristickým útokům vůči jinověrcům. 

3.1. Islámský fundamentalismus 
 

Kropáček se zabývá pojmem fundamentalismu, jeho významem a projevy. Původní 

význam slova fundamentalismus pochází z křesťanského prostředí, kdy jeho stoupence 

spojoval především odpor k tehdejší moderně; prosazovali svůj nesmlouvavý postoj, lpící na 

starém, přímočaře doslovném chápání Bible51. Původně slovo znamenalo návrat k základům – 

fundamentům – víry, a nemělo hodnotící znaménko. Kropáček pokračuje: „Obecněji 

využitelné a výstižnější pojetí vykládá fundamentalismus jako postoj těch, kdo si osobují 

majetnictví pravdy. To jim, podle jejich přesvědčení, dává právo soudit druhé, jde tedy o 

postoj přezíravý k toleranci. Fundamentalista nepřipouští jinou pravdu než svou stejně 

urputně a bohorovně, jako jeho protichůdce agnostik samu možnost pravdy popírá.“52 Na 

půdě islámu pak spatřuje Kropáček pojem fundamentalismus jako potřebný, i když 

komplikující faktor jeho užití a správného definování je nepřesná ekvivalence náboženského, 

sociálního, a politického slovníku v prostředí odlišných kultur. Islámský fundamentalismus 

představuje autor jako „verzi moderní reality světa a hlučnou krajnost islámu, s nímž by však 

neměl být neuvážlivě ztotožňován“.53 Autor shrnuje základní pojmy s jevem spojené: 

 „- Fundamentalismus se zakládá na strohém přesvědčení o majetnictví pravdy. Vyznačuje se 
neústupností, nesnášenlivostí a tvrdostí srdce. Z Koránu si účelově vybírá jen některá témata a 
symboly. Od morálně-právních úvah, zaměřených silně kriticky zvláště proti západním 
kulturním vlivům, přechází k tvrdému jednání proti jinak smýšlejícím. Kolísá mezi skutečnou 
religiozitou a radikálními kulturními projevy a tendencí ke zpolitizování. 
 - V jeho ideologickém poli se formuje užší proud politického islámu, islamismu, 
s celospolečenskými cíli ustavení totalitního islámského řádu. 
 - V krajních polohách islamismus sahá k násilí a projevuje se jako extremismus či terorismus. 
Z hlediska islámu jde o heretické vybočení, o novodobé, násilně orientované sektářství.“54  
 

                                                 
50  V rozhovorech na téma Islám-ženy-předsudky tato skutečnost opakovaně zazněla – viz níže. 
51  Kropáček: Islámský fundamentalismus, str. 11-12 
52  Kropáček: Islámský fundamentalismus, str. 17 
53  Kropáček: Islámský fundamentalismus, str. 19 
54  Kropáček: Islámský fundamentalismus, str. 31-32 
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Kropáček se v závěru studie dotýká i konceptu střetu civilizací55, který uveřejnil 

harvardský politolog Samuel P. Huntington v článku v létě roku 1993 pod názvem „Střet 

civilizací?“56 Jeho koncept hovoří o kulturních rozdílech – civilizacích, kterých na celém 

současném světě identifikuje sedm či osm. Za hlavní ohnisko střetů pro nejbližší budoucnost 

označuje (Huntington) konflikty mezi Západem a islámsko-konfuciánskými státy. Autor 

netvrdí, že by konflikt-střet civilizací byl nevyhnutelný a nutně žádoucí. „Huntington 

předkládá hypotézu a její titul je opatřen otazníkem. Na mediální úrovni a v běžném mínění 

podobné myšlenky ovšem působí jako reflexe zřejmé skutečnosti,“ hodnotí Kropáček57a 

dodává: je proto nutné neustále opakovat, že islám není totožný s fundamentalismem. 

Zmiňuje dále práci Johna Esposita58, která může být chápána jako odpověď Huntingtonově 

hypotéze střetu civilizací: Esposito odhaluje představu „nástupu islámu jako dynamické a 

vitální socio-politické síly“ jako původce představy hrozby Západu ze strany monolitního 

„islámského fundamentalismu“. Esposito se ptá, kdo onu hrozbu vlastně má představovat – a 

jako možnosti uvádí výčet jednotlivých muslimských regionů59. Právě onen výčet, kde vedle 

sebe stojí vzájemně spíše rivalizující země, ukazuje, že ona monolitní islámská hrozba je spíše 

myšlenkový konstrukt stojící jen na nepodložených obavách60.  

Kropáček uznává, že vlastní rétoriku teroristů není možné přehlížet ani nekriticky 

přejímat; avšak je třeba též vidět převažující názor ummy, která rozhodně odsuzuje teror jako 

                                                 
55  tamtéž, kapitola v závěru knihy nazvaná „Střet civilizací a jeho alternativy“, str. 242 – 253 
56  Kropáček se vyjadřuje k článku, nikoli k později vydané knize se stejným názvem „Střet civilizací“, avšak již 
bez otazníku, zato však s podtitulem „Boj kultur a proměna světového řádu“. Kniha z článku vychází, koncept 
zachovává, avšak více rozvádí teorii o polarizaci světa, kde demokratický, jasně nejlépe vyvinutý a na nejlepších 
hodnotách stojící Západ musí promýšlet strategie a spojenectví s těmi, kdo pomohou odrazit útok rozpínavé 
muslimské a čínské civilizace. Střet civilizací vychází z úvahy, že „náš svět“, „naše civilizace“ je ta nejlepší, 
nejsprávnější – naopak militantní a útočící islám je tím reálným ohrožením celého světa. Tezi vydatně podporuje 
úvodník Michaela Žantovského, nazvaný „Střízlivé proroctví Samuela Huntingtona“, kde apeluje na cit a smysl 
pro obranu lidské svobodné bytosti vyznávající západní hodnoty, která je vážně ohrožena ze strany ideologie 
nevolnictví (kterou nachází v islámu). Huntington staví islám a Západ proti sobě – svou podstatou, kdy pro jednu 
stranu je ta druhá odlišná civilizace, jejíž příslušníci jsou přesvědčeni o univerzalitě své kultury – jen jedni jsou 
posedlí slabostí své moci, druzí jsou přesvědčeni o univerzalitě své kultury a považují za svou povinnost šířit 
svou správnou kulturu po celém světě (Huntington, Střet civilizací, str. 259). 
57  Kropáček: Islámský fundamentalismus, str. 245 
58  Ředitel Centra pro muslimsko-křesťanské porozumění ve Washingtonu (str. 248). 
59  Konzervativní saúdská monarchie, populistická Libye, teokratická íránská republika, súdánský vojenský 
režim a Pákistán, který se zpod vojenské vlády znovu vrátil k parlamentarismu.  
60  Ch. Partridge představuje islám jako v současnosti nejrychleji rostoucí světové náboženství (s více než jednou 
miliardou věřících), který je však v posledních letech rozdělován významnými intelektuálními, vyznavačskými, 
etnickými i kulturními odlišnostmi. Hovoří o reformátorech, kteří se v islámu pokusili vytvořit formu slučitelnou 
s moderním, západním způsobem života. Nezastírá, že se v islámu nejviditelněji projevuje fundamentalismus (ve 
smyslu islamismus), který vede k extremistickým aktivitám (např. 11.9.2001). Dnes je islám celosvětovým 
náboženstvím, které se šíří napříč celým Západem, což vedlo k zapojení islámu do moderního světa, a dalo mu 
nové impulzy ve vývoji. Cituje D. Wainese, který říká, že „rozsáhlé strukturální změny v moderní muslimské 
společnosti – mj. rovné vzdělání pro dívky i chlapce, ekonomický tlak na prosazení žen na pracovním trhu a 
příležitost pro muže cestovat za lepší prací – zásadně nabouraly starobylé patriarchální zřízení.“ Partridge: 
Encyklopedie…, str. 124 – 129 
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neislámský. Navíc, radikální islamismus se sice ukazuje jako dosti účinný nástroj útočné 

opozice, po získání moci se však obnaží jeho slabé stránky (str. 250). „Fundamentalistické 

proudy, zrozené ze ztráty jistot a ze strachu – tedy skutečného opaku víry, představují jednu 

z lákavě snadných tendencí jak uchopit a vyložit tíživě složitý svět a nejspíše ještě ukázat na 

srozumitelného nepřítele.“61  

Kropáčkův závěr je: není možné popírat existenci či výskyt fundamentalismu v islámu. 

Existuje, budí strach a ubližuje druhým. Pramení však z pokřiveného chápání víry, a 

neodpovídá výkladu a správnému pochopení Koránu. Lepším řešením, než násilným 

přesvědčováním jeden druhého (či kamenováním, jak to autor nazývá), je otevřenost 

k bližnímu a pravdě, což vede k posilování étosu společného, pluralitního světa. Svou knihu 

končí Kropáček třemi citáty, které se shodují ve výzvě ke klidnému porozumění a činění 

dobra. Jeden citát je ze Starého zákona, druhý z Nového, poslední z Koránu62. 

3.2. „K řesťanská“ literatura 
 

Protikladně k tomu, co bylo popsáno výše, vyznívá výpověď některých „křesťanských“ 

knih. Obvykle jsou vydávány křesťanským nakladatelstvím, a popisují buď „očité svědectví“ 

misionářů z muslimských zemí, kteří líčí tamní hrůzy - pronásledování křesťanů a nakonec i 

jich samých ze strany zlých a po krvi bažících muslimů kvůli křesťanskému vyznání. V těchto 

knihách obvykle dochází ke konverzi muslimů, kteří následně líčí svůj svobodný život 

v Kristu ve srovnání s ústrky, nesvobodou a temnotou v době své muslimské víry. Příkladem 

takového svědectví je např. kniha autorky Gulshan Esther, nazvaná v originále „The Torn 

Veil“ 63. Tato kniha bývá stejně jako další popisována (či představována) jako příklad toho, jak 

se chovají muslimové ke svým blízkým, kteří konvertují ke křesťanství. Přebal knihy hovoří o 

tom, jak autorka žila omezována muslimským náboženstvím a přísnými pravidly, dokud 

nepoznala Boží moc a sílu, která ji ze všeho vysvobodila. (Gulshan Esther je možné spatřit na 

serveru YouTube, kde jsou nahrávky jejích přednášek ve velkých konferenčních sálech, kde 

mluví o svém životě64). Při pozorném čtení knihy zatím spíše vyznívá, že Gulshanina rodina 

se o ní věrně a s láskou starala. Jediné nemohl nikdo dokázat: vyléčit Gulshan z tělesného 

postižení. 

                                                 
61  Kropáček: Islámský fundamentalismus, str. 251-252 
62  Kropáček: Islámský fundamentalismus, str. 253; 1. Královská 19:11-13, Jan 3:21, Korán 5:48 (Kdyby byl Bůh 
chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. 
Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků!). 
63  Gulshan Esther: Der Schleier zerriß, Hamburg: Verlag C.M.Fliß, 1985 
64  např. http://www.youtube.com/watch?v=p4x4qchBBGg; 7.4.2011; 8:30 
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Autorka popisuje své dětství a dospívání v domovském sídle rodiny v Pákistánu a mnohé 

snahy o její uzdravení – od narození žije s obrnou levé části těla. Na prahu dospělosti zažije 

prokazatelně zázračné fyzické uzdravení během setkání s Ježíšem (zatímco před uzdravením 

nemohla ani sama chodit, nyní může). Od té chvíle se z ní stane dospělá žena s vlastními 

názory, která není schopná ani ochotná žít tichý život v lásce vůči své rodině a svým dalším 

bližním. Stává se z ní sice svědek Ježíšův, neumí však přistupovat s láskou ke své rodině, 

která zoufale nebyla připravená ani na Gulshanino uzdravení, ani na její konverzi. Zákonitě 

muselo dojít k tak těžké odlišnosti a nesmiřitelnosti názorů a zastávaných pozic, že to Gulshan 

skutečně téměř zaplatila životem (kvůli pošpinění cti rodiny)65. Z výpovědi autorky vyznívá, 

že za vše zlé v jejím životě a za rozchod s rodinou může jen a jen islám. 

 

Podobně vyznívají svědectví vydaná Nakladatelstvím Křesťanský život66. Autoři líčí 

hrůzy prožité v islámských zemích a rodinách – dokud je neosvobodil Kristus. Od té chvíle 

dává vše smysl, a lze lépe žít. Autor článku „Jak jsem poznal Boha“ sice přiznává významný 

faktor svému původu: „Narodil jsem se a vyrostl v extrémně fundamentalistické rodině.“67 

Obávám se však, že toto je vnímáno stejně jako problém islámu a jeho radikalismu 

(islamismu) – totiž že běžnému čtenáři rozlišení muslimská rodina a extrémně 

fundamentalistická rodina splývá68. 

                                                 
65  Zdeněk Vojtíšek rozebírá vývoj religiozity jedince a duchovní zralosti. Vychází z Fowlerova pojetí stupňů 
víry, kdy třetím v pořadí je synteticky konvenční stupeň víry. Je pro něj typické hledání vlastní identity, opory ve 
skupině, snaha o osamostatnění. Věk pubescence a adolescence je typickým pro zážitek konverze (což v případě 
Gulshan Esther odpovídá). Člověk rozšiřuje svou perspektivu za hranice vlastní rodiny. Mnoho dospělých lidí 
tento stupeň víry nikdy nepřekoná. Nedojde k dalšímu vývoji vlastního já, k překonání černo-bílého vidění světa, 
jedinec nenalezne dostatek síly ke kritické reflexi vlastní identity a vlastního obrazu světa. Víra Gulshan Esther 
není diferencovaná, nemá chápající charakter, nedokáže integrovat výklady reality své rodiny do harmonického 
celku se svým novým poznáním. K rozkolu a rozchodu s její rodinou dochází více kvůli neschopnosti vzájemné 
tolerance na obou stranách (jak Gulshan, tak jejích sourozenců), což zahrnovalo i striktní a tendenční výklad 
Koránu a Bible (a přijatého zjevení), než kvůli přímému racionálnímu příkazu k rozchodu jednoho či druhého 
náboženství. Podle: Vojtíšek: Pastorační poradenství…, str. 98-108 
66  autor (autoři) neuvedeni: Děti Izmaele, Albrechtice: Nakladatelství Křesťanský život, 2002. V knize 
Leatherberry, David: Afghánistán: Mé slzy, Albrechtice: Nakladatelství Křesťanský život; 2002 sice jsou 
Afghánci popsáni jako přátelští lidé ochotní přátelit se s lidmi ze západu a o spojitosti terorismu s islámem autor 
výslovně nepojednává. V knize však jde o válku spojenou s muslimskou zemí, kde proti sobě válčí muslimové a 
komunisté. Ač je kniha psána se záměrem svědčit o Kristu (nejen) v tamních poměrech, spojitost nouze 
v Afghánistánu s válkou může pro mnohé „zaujaté“ či „málo informované“ čtenáře vyznít jako potvrzení toho, 
že islám vede (vždy) k válce. 
67  Děti Izmaele, str. 62 
68  Mendel, Ostřanský, Rataj: Islám v srdci Evropy, str. 437n: „… jsme se v médiích často setkávali se 
zavádějícími, kritickými a až islamofobními výlevy, které však bývají adresovány ,islámskému terorismu’, 
,extrémismu’ či ,islamismu’, nikoli přímo náboženství jako takovému, byť si rozhodně nečiňme iluze, že mnoha 
pisatelům tyto pojmy v duchu nesplývají.“ Podobně již zmiňovaný a citovaný Kropáčkův komentář 
k Huntingtonovu konceptu střetu civilizací jako hypotéze s otazníkem vs. vnímání lidí jako jisté budoucnosti (viz 
str. 20). 
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Nechci se tímto stavět na stranu obhájců islámu jako jediného pravého náboženství světa, 

lakovat islám na růžovo či označovat misijní práci v cizích zemích za a priori špatný počin. 

Nechci tvrdit ani to, že konvertité ke křesťanství by neměli světu okolo svědčit. Jde však o 

formu, kterou pro svá svědectví použijí. Když budou nesmiřitelní, druhé lidi včetně své 

rodiny slovně napadat a odsuzovat z důvodu víry, a neustále jim připomínat, že žijí ve lži – 

jak může dojít k vzájemnému pochopení? Jak mohu po druhých chtít, aby respektovali mé 

náboženství, když já to jejich neustále očerňuji a kritizuji?69 

 

3.3. Terorismus a totalita jako jev nevázaný pouze na islám 
 

Kathleen Taylorová se zabývá studiem manipulace s myšlením. Odhaluje totalitu 

(vedoucí k terorismu) jako univerzálně platné schéma, které se vyskytuje po celém světě, a 

není vázáno na náboženství či jiný konkrétní úkaz, krom shodného myšlení a představ všech 

diktátor ů: „Nejen chování, ale každá jednotlivá myšlenka v každičkém lidském mozku na 

celém světě bude v souladu s jednou ideologií. Je to šílená touha být skutečně nadčlověkem – 

nemilovat Boha, uctívaného křesťany, ani slitovného Alláha, vzývaného muslimy, ale 

zběsilého diktátorského Boha. Je to touha po dokonalosti, která potlačuje jakoukoliv možnost 

svobody, odchylky či změny.“70 Autorka konstatuje existenci motivů obsahujících též 

politické a náboženské ideály, které zmiňuje v souvislosti s bojem Al-Káidy za Alláha (vedle 

dalších příkladů, např. z Francie), a popisuje je takto: „Používají abstraktní, nejednoznačné 

ideály, spojují je se silnými emocemi a výslednou syntézou ospravedlňují pronásledování lidí, 

kteří s nimi nesouhlasí.“71 Koncepty, na nichž stojí vyhraněné politické či náboženské názory, 

jsou emoce a „éterické ideje“, což jsou nejednoznačné, avšak jaksi za platné považované, 

koncepty – např. svoboda a rovnost. „Pohlíží se na ně jako na svrchovaně důležité. Bývají 

spojeny se silnými emocemi a vyvolávají ve svých stoupencích pocit nadřazenosti.“72 Níže na 

téže straně se dodává, že mívají větší cenu než lidský život, proto je snadné na nich stavět 

přístup účel světí prostředky. 

Potenciální hrozbu útoků ze strany radikálů či extremistů autorka nepopírá ani nevyvrací, 

avšak dává ji do souvislosti s obecným nebezpečím plynoucím zvláště z malých, extrémní 

zásady vyznávajících skupin typu vyhraněných sekt. Tam řadí vedle sekt nejrůznějšího druhu 
                                                 
69  Např. Gulshan Esther neprojevovala jakkoliv zralou, bezpodmínečnou lásku svým sourozencům. Nedokázala 
s nimi mluvit o ničem jiném než svém zázračném uzdravení s požadavkem, aby nejlépe okamžitě uznali, že to 
všechno dokázal jimi opovrhovaný Ježíš. A že ona musí nyní jemu sloužit a jej následovat. 
70  Taylorová: Brainwashing, str. 39 
71  Taylorová: Brainwashing, str. 43 
72  Taylorová: Brainwashing, str. 44 
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i skupiny islámských extremistů. Nebezpečí hrozí tehdy, když jsou skupiny „vysoce soudržné, 

když je členství ve skupině pro jednotlivé členy důležité (možná kvůli vnímanému nebo 

skutečnému ohrožení z vnějšího světa) a když náboženské a politické názory a přesvědčení 

nebezpečné skupiny stojí na abstraktních, nezpochybnitelných idejích a silných emocích – 

máme tu na mysli takovou skupinu, jejíž členové se připravují, aby napadali, či dokonce 

zabíjeli nečleny skupiny.“73 

3.4. Teror v mysli Boží 
 

Při i jen pouhé zmínce o terorismu (v souvislosti s islámem), nelze opomenout dílo M. 

Juergensmeyera s názvem „Teror v mysli Boží“. Autor – podobně jako K. Taylorová – 

ukazuje (odhaluje) terorismus jako jev plynoucí z jednání lidí, které – v tomto případě – je 

vázáno na náboženství (resp. náboženství násilí vedoucí i k terorismu často ospravedlňuje, 

vysvětluje, činí jej přijatelným), avšak nikoli pouze na islám. Resp. islám rozhodně není 

výjimkou mezi terorismem vyskytujícím se na světové scéně. Autor shrnuje svá východiska74 

takto: Snaží se porozumět kulturám násilí, z nichž vyvstávají lidé dopouštějících se oněch 

činů. Skutečnost je taková, že každé velké náboženství už někdy posloužilo jako pramen 

argumentů pro násilníky. V tomto smyslu jsou všechna náboženství ve své podstatě revoluční, 

protože dokáží poskytovat ideologické zdroje alternativního pohledu na veřejný řád. 

Skutečnost, která přispívá k častějšímu výskytu terorismu, je kontext éry globalizace a 

postmoderny. 

Autor se nepokouší ospravedlňovat islám, lakovat ho na růžovo a přehlížet skutečnost 

teroristických útoků. Zabývá se moderním, islámským ospravedlněním násilí75. Zároveň však 

rozebírá logiku náboženského teroru, ve kterém je ústředním motivem snaha oslovit co 

největší množství lidí, dát světu vědět o sobě – v čemž významně pomáhají teroristům média 

– rozehrát kosmický konflikt dobra a zla, kdy jedinci, kteří pociťují své osobní ohrožení, 

dávají světu znát, že pravda (a moc) je na jejich straně atd. Autor popisuje divadlo teroru, kdy 

jsou za terče volena místa zdánlivě bezpečná, známá – symbolická. V případech přehnaného 

                                                 
73  Taylorová: Brainwashing, str. 69 
74  Juergensmeyer: Teror v mysli Boží; z předmluvy, str. 9-11 
75  „Islámské učení je v otázce násilí dosti nejednoznačné: islám, stejně jako všechna ostatní náboženství, 
příležitostně násilí připouští, přitom však zdůrazňuje, že hlavním duchovním cílem je nenásilí a mír. Korán 
obsahuje i zákaz značně připomínající biblické nezabiješ!“  Juergensmeyer: Teror v mysli Boží; str. 109. Autor 
dále uvádí, že ač islám primárně k boji nevyzývá, povoluje muslimům bránit se v případě násilí či ohrožení sebe 
a své víry. Pokud tedy je někdo prohlášen za nepřítele islámu, je násilí (na něm) ospravedlněno. Autory 
extremistických myšlenek, které patří k četbě muslimských teroristů, jsou Maulán Abú’l-A’lá Maudúdí, Sajjid 
Qutb a Abd as-Saláma Farag. Právě poslední jmenovaný v příručce nazvané „Zanedbaná povinnost“ předložil 
logickou a nevyvratitelnou argumentaci nutnosti chovat se vůči západnímu světu násilně (str. 111-114). 
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násilí „jde o divadlo, jehož cílem je ochromit mysl diváků a doslova je hypnotizovat.“76 Bez 

patřičné odezvy – jakou jsou pocity zhnusení a nenávisti v lidech, kteří se stávají svědky 

násilných činů, by celé divadlo teroru nemělo smysl. „Když podobné akty my, kdo jsme jejich 

pozorovateli, bereme vážně – jsme jimi zhnuseni, zavrhujeme je a začínáme pochybovat o 

tom, zda je svět okolo nás mírumilovný – účel celého divadla je naplněn.“77 Ve stále 

vzrůstající míře se tak teroristické útoky podnikají pro televizní diváky po celém světě, a 

v tomto smyslu se terorismus stává skutečnou globální událostí.78 

Autor řadí ke kulturám násilí nikoli pouze islám: v jedné řadě vedle tzv. „zanedbané 

povinnosti“ islámu stojí „vojáci Kristovi“, „Sión zrazený“, meč sionismu, i počin Óm šinrikjó 

a jejich sarinový útok v tokijském metru. Na světě skutečně existuje náboženské násilí. Avšak 

je třeba pamatovat na to, že se to netýká jen islámu, nýbrž náboženského (ale i lidského) násilí 

obecně. 

 

Nabízí se otázka, proč je islám tolik spojován s terorismem. Proč tak často zaznívají věty 

„Vybaví se mi terorismus… i když vím, že to jen deformovaný pohled skrze média,“ nebo 

„Každý muslim není terorista, ale všichni teroristé, o kterých jsem slyšela, byli muslimové.“ 

Budeme-li chtít věřit koncepci přetrvávající polarizace světa, kde proti dobrému a 

demokratickému západu stojí militantní islám, patrně pro nás nebude možné přijmout 

myšlenku, že džihád skutečně nemusí znamenat a priori výcvik sebevražedných atentátníků 

v mešitách79, a že Korán sice „obsahuje“ i militantní výroky, avšak nelze je považovat za 

                                                 
76  Juergensmeyer: Teror v mysli Boží; str. 158 
77  Juergensmeyer: Teror v mysli Boží; str. 164 
78  Juergensmeyer: Teror v mysli Boží, str. 187 
79 Brožura nazvaná Džihád v předmluvě vysvětluje svůj cíl – popsat učení o džihádu v celé šíři jeho významu, a 
objasnit také několik dalších témat, která se stávají nejen v nemuslimských společnostech, nýbrž mnohdy i mezi 
samotnými muslimy předmětem zkreslení, dezinformací a nepochopení. Islám je u nás často posuzován podle 
v zemích s převahou muslimů vládnoucích režimů, či podle místních tradic a zvyklostí – ty se nejen liší, ale 
navíc mohou mít původ jinde než v islámu. Mezi samotnými muslimy lze potom najít i takové, kteří svou víru 
nepraktikují, nebo naopak praktikující muslimy, kteří v něčem přehání. Na dalším zkreslení mají velký podíl 
média, která mnohdy s násilím spojí pojem islámský, aniž by se zabývala skutečnými příčinami děje.  Islám je 
v prvé řadě mírovým poselstvím… (brožura Džihád, str. 5); „Mír je základním principem Islámu, i když se 
někteří lidé neustále snaží prezentovat Islám jako náboženství války.“ (str. 7); „Na Západě je džihád většinou 
překládán jako ,svatá válka’, což je termín, který je nesprávný a zpopularizovala jej média.“ (str. 9). Korán, ani 
hadíthy či raná islámská literatura slovo džihád ve významu svatá válka neuvádí. „Používání tohoto nesprávného 
překladu pro slovo džihád v poslední době může být vedeno i snahou zavést do Islámu stejný termín, kterého 
bylo používáno v případě středověkých křižáckých tažení křesťanů“ (str. 9). Na str. 27, po výčtu veršů z Koránu, 
které se vykládají jako k míru vedoucí, brožura opět konstatuje: „Obvinění, že Korán podněcuje lidi 
k náboženským válkám, není pravdivé. Takovéto tvrzení může vycházet jen z chybné interpretace nebo překladu 
Koránu, popřípadě je ovlivněno špatným chováním některých muslimů.“ 
Ostřanský definuje termín džihád následovně: „Bohabojné, bohulibé úsilí, klíčový koncept islámu. Džihád má 
mnoho podob, ovšem v západní publicistice je až příliš často dezinterpretován jen jako ,svatá válka’. Existuje 
přitom vícero podob (…): džihád srdce (…), což obnáší vnitřní boj, který dotyčný člověk vede se svými 
vlastními nedostatky a skrze nějž se přibližuje k Bohu (…); dále džihád jazyka (…), což znamená úsilí o šíření 
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motto těch, kdo islám vyznávají. Pokud se naopak budeme chtít stylizovat do postoje 

pacifistů, kteří budou usilovat o lakování islámu na růžovo, nebudeme chtít věřit autentičnosti 

výpovědí libyjských občanů, kteří v reportážích odvysílaných ve zpravodajství v hlavním 

vysílacím čase na kameru říkají, že bojují z boží vůle, a že Bůh jejich úsilí o osvobození země 

od diktátora požehná. Stejně tak budeme zavírat oči před skutečně utlačovanými a týranými 

ženami80. 

Oba přístupy jsou extrémem na opačných protipólech spektra možného náhledu na islám. 

Je pravda, že mnozí ze „známých“ teroristů, tedy z těch, o kterých se běžný člověk dozvídá ve 

zpravodajství, jsou skutečně z organizací hlásících se k islámu, a prezentujících se jako 

skupiny islámu věrné. Je též pravda, že ve zpravodajství ČT v březnu 2011 skutečně nejednou 

zazněly hlasy Libyjců říkajících „bojujeme ve jménu Boha.“ Není možné přehlížet, že politika 

a náboženství tvoří v muslimských zemích (ještě stále) jeden provázaný systém. 

Možná však „za tím vším“, tedy za životem muslimů, stojí (také, či zejména) jiný 

významný faktor, než jejich náboženské vyznání a obsah Koránu. Ač se dnešní svět 

globalizuje, vzdálenosti se zkracují, a není zdaleka ojedinělé cestovat např. i do islámských 

zemí (např. jen v rámci dovolené, kdy častými destinacemi jsou Egypt, Turecko, pobřeží 

Afriky), západní člověk bývá stále velmi překvapen, že to „někde funguje jinak než u nás“. 

Předpokládá, že lidé na celém světě budou smýšlet podobně, či nejlépe stejně, jako on. 

Demokraticky, tolerantně, prozápadně, pro západního člověka „normálně“. Avšak také 

poněkud vlažně, umírněně. Výrazné projevy temperamentu („horkokrevnosti“) nejsou 

v západních společnostech přijímanou či akceptovanou normou. Nejsou snad ani považovány 

za možné. Na skutečnost sice demokratičnosti, bezpečí, avšak také umírněnosti ve smyslu 

neprosazování vlastních názorů či snadnější adaptace s davem, kdy se člověk vyhne 

konfrontaci, upozorňuje žena, jejíž výpověď – životní příběh – zapsala P. Procházková 

v příběhu Afghánky provdané za Čecha81. Je dobře možné, že za způsobem života a 

horkokrevností těch, o kterých slýcháme ve zpravodajství, stojí mnohem spíše než jimi 

vyznávané náboženství jejich povaha, charakter, temperament, a naučený způsob života, 

související s jejich tradicí a kulturou. Nedostatek sebekritiky a snadné ovlivnění prostředky 

                                                                                                                                                         
víry, tedy prakticky zahrnuje misijní činnost. Dále sem patří džihád rukou (…), kam řadíme manuální činnost 
věřícího ve prospěch obce. A konečně je zde džihád meče (…), tedy ,svatá válka’ (…). Ale i tento boj má svá 
pevně vymezená pravidla a smí být veden (i vyhlášen) pouze za přesně stanovených okolností.“ --- Ostřanský: 
Malá encyklopedie…, str. 48. 
80  „Platí, že islám lze chápat, prosazovat a prožívat různě: altruisticky, nebo agresivně, na podporu demokracie, 
nebo diktatury, tolerantně, nebo fundamentalisticky. Který způsob si kdo zvolí, ukáže reálná zkušenost.“ Dodává 
Kropáček: Islámský fundamentalismus, str. 249. 
81  Frouzová: Mříže v ráji…, str. 59-80.: Procházková, Petra: „Ach, to můj Zdeněkdžon“. Uvedenou skutečnost 
dobře ilustruje věta: „Opravdu jsme měli hezké, velmi klidné a nudné manželství.“ (str. 71) 
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vládnoucí totalitní moci – která má však univerzální charakter po celém světě (a není vázána 

pouze na náboženství) – odlišnost ještě umocňuje. 

Pavel Barša uzavírá článek o nové xenofobii (kde se zabývá multikulturalismem a jeho 

slábnoucí obhajobou, koncem evropské tolerance, a válkou s terorem) konstatováním: 

„Chtějí-li evropské státy zůstat liberálními, musí nadále respektovat skupinovou – etnickou, 

kulturní, náboženskou, ideologickou – rozrůzněnost svých společností. Ta je totiž spjata 

s individuálními právy občanů (…). Opuštění multikulturní podpory různosti tedy 

z liberálního hlediska nemůže znamenat opuštění respektu ke zvláštním kulturním a 

náboženským volbám jednotlivců. S ohledem na vztah k muslimským přistěhovalcům ovšem 

tato teze vyžaduje odmítnout základní předpoklad nové xenofobie, jímž je představa, že 

fundamentalismus a terorismus jsou nutnými atributy islámu.“82 

 

 Kapitolu o úvahách nad možným původem terorismu v islámu shrnuji slovy Tomáše 

Halíka: „Co se týče islámu, snad předchozí kapitoly dostatečně ukázaly to, co mnozí rozumní 

lidé považovali za svou povinnost prohlásit jasně hned po 11. září: islám má mnoho podob, a 

ideologie skupin typu Al-Káida má s islámem asi tolik společného, jako irský Oranžský řád či 

praxe a ideologie Ku-Klux-Klanu s křesťanstvím.“83 

                                                 
82  Autor dodává, že právě tuto představu vyjadřovala nechvalně proslavená karikatura proroka Muhammada 
s bombou na hlavě místo turbanu. Barša: Nová xenofobie, in: DINGIR 1/2006, str. 5 
83  Halík: Prolínání světů, str. 268 
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4. Poznámka k vliv ům na lidskou mysl 
 

Účelem této práce není rozebírat podrobně lidskou psychiku ve světle podrobných poznatků 

psychologie, či zabývat se dopodrobna vlivy, jež ovlivňují lidské smýšlení a jednání – poznatky 

sociální psychologie. Středem zájmu této práce je vnímání islámu. Nelze se však zcela vyhnout otázce 

lidského smýšlení a vlivům, jež lidské názory modelují. 

 

Již zmíněná autorka K. Taylorová se zabývá brainwashingem, tzn. jevem, kdy dochází – 

velmi obecně řečeno - k ovlivňování názorů a přesvědčení druhých lidí84. Jev zvaný 

brainwashing se může vyskytnout také v  médiích a vzdělávání. „Oba tyto obory se snaží 

změnit a ovlivnit lidské myšlení, i když pro to mají jiné důvody, a u obou se předpokládá, že 

disponují velkou mocí. Na rozdíl od násilného brainwashingu však většinou používají méně 

nátlakové metody a spoléhají na skrytější formy přesvědčování. Oba vycházejí z určitého 

světonázoru či ideologie.“85 Ideologie samotná se nezdůrazňuje přímo, ovlivňuje však i 

vnímání sebe sama, vysvětluje svět. Do myslí lidí jsou tak vkládány názory těch, kdo 

vládnou86. 

Za ideologii je vlastně možné považovat i přesvědčení a názory, které vládnou v západní 

společnosti a jsou považovány za běžné, „normální“, či „správné“. Nemám na mysli např. 

zakotvené hodnoty rovnosti všech lidí či nepopiratelného práva na život, ale např. přesvědčení 

o tom, že správné a dobré je, když se ženy neskrývají pod závojem či šátkem. To je pro 

západní svět prostě „správné“. Nebo přesvědčení o tom, že islám prostě je militantní 

náboženství, vyzývající k nemilosrdnému vraždění všech jinověrců: protože Muhammad 

podnikal výbojná tažení do oblastí kolem sebe, a vyzýval své následovníky k džihádu v celém 

světě. Ač jsem uvedla příklady, které se někomu mohou zdát až přehnané, takové názory a 

přesvědčení se mezi lidmi skutečně vyskytují. Nejeden respondent/ka mi sdělil/a, že při 

pohledu na zahalené ženy pociťují lítost – „protože ty ženy musí být značně omezované, a 

zahalení musí být velmi nepohodlné. Si myslím…“  

                                                 
84  Přesná definice pojmu brainwashing, jak ji uvádí sama autorka: „(tzv. vymývání mozku) – pojem, který 
zavedl novinář a důstojník CIA Edward Hunter v roce 1950 k označení postupů, jimiž čínští komunisté 
dosahovali významných změn v názorech amerických zajatců. Od té doby se běžně používá k označení různých 
situací, kdy se někdo pokouší změnit smýšlení lidí bez jejich souhlasu. Tyto situace jsem rozdělila do dvou 
kategorií (…). První kategorie, násilný brainwashing, zahrnuje rychlejší a intenzivnější postupy (…). Druhá 
kategorie, kam spadá brainwashing skrytý, zahrnuje pomalejší a méně intenzivní postupy a spoléhá na to, že si 
oběť ničeho nepovšimne, tudíž k odporu nedojde.“ (Taylorová: Brainwashing, str. 371) 
85  Taylorová: Brainwashing, str. 70 
86  tamtéž, str. 70 
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Shrnuto: média a vzdělání nás mohou přesvědčovat o správném pohledu na svět (ať už 

vědomě, či v důsledku toho, že opomenou zmínit, že my – tedy západní kultura – nemusíme 

být tou nejvyspělejší společností na světě s jediným správným způsobem života), přičemž 

odlišnosti následně začnou být automaticky považovány za „nenormální“. 

Tento jev, či takto se formující přesvědčení, spočívá na „sociálním důkazu“: „Princip 

sociálního důkazu spočívá v tom, že než abychom o věcech přemýšleli, raději jdeme s davem 

a předpokládáme, že tolik lidí najednou se přece nemůže mýlit. Tento předpoklad navzdory 

několika katastrofickým omylům (…) většinou funguje…“87 Autorka jej označuje za zkratku 

šetřící čas a energii. 

Velký vliv na utváření názorů lidí má sledování televize: Autor knihy věnující se 

efektivitě v životě upozorňuje na jev mentální slabosti:  

„Náš duševní rozvoj, schopnost a ochota učit se jsou z velké části výsledkem školního vzdělání a 
prostředí. Mnozí z nás ale nechají své myšlení zakrnět, jakmile opustí školní lavice. Nečteme (…), 
neosvojujeme si do hloubky nové poznatky mimo svůj obor činnosti, neanalyzujeme věci (…). 
Místo toho trávíme čas sledováním televize. (…)88 Televize má největší vliv na naše představy o 
společnosti. Když ji sledujeme, jsme vystaveni působení všech hodnot, které nám televizní pořady – 
nenápadně a nepostřehnutelně – zprostředkují.“89 
 
Jedná se o knihu psanou pro americkou společnost, je proto otázka, nakolik lze závěry 

nekriticky převést do českého prostředí. Co se však vlivu médií a informací zveřejňovaných 

právě televizí týče, neliší se utváření povědomí českých občanů od amerických – jak dokládá i 

průzkum rozebíraný v této práci níže. Co se islámu, terorismu, a postavení žen v islámu týče, 

má např. způsob, jakým informuje zpravodajství o těchto věcech, nemalý vliv. 

Taylorová k vlivu zejména televize dodává:  

„Existuje množství důkazů o tom, že modely světa, v němž žijeme, které nám ukazují 
masmédia, na nás mají velký vliv. Tyto portréty ,skutečného života’ – které mohou mít se 
skutečností málo společného, zrovna tak jako pohled člena sekty na realitu – mohou ovlivňovat 
naše chování způsobem, který ani nezaznamenáme. (…) Všichni si myslíme, že přece víme, že to 
není skutečnost, přesto americké studie jasně ukázaly, že lidé častěji sledující televizi mají 
pokřivenější a rasističtější názor na svět než ti, kteří se tak často nedívají. Televize může ovlivnit 
naše chování i postoje.“90 

 
Autorka varuje, že informace o zbytku světa (tedy té části, kterou nemáme možnost 

zakoušet – vnímat přímo) se spoléháme dozvídat z různých systémů masové komunikace. 

Média jsou však neobyčejně mocná v tom, co lidem o událostech skutečně předávají. 

„Kontrola prostředí je nejpatrnější po velkých událostech, jakou bylo třeba zničení Světového 

obchodního centra, které naplní noviny, rádio, televizi a internet (…). Požadavek čistoty a 

                                                 
87  Taylorová: Brainwashing, str. 72 
88  „Průzkumy ukazují, že ve většině domácností televize běží třicet pět až čtyřicet pět hodin týdně.“ 
89  Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí, str. 286 
90  Taylorová: Brainwashing, str. 75-76 
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zjednodušování složitých argumentů, kult zpovědi a deformace jazyka jsou běžnými rysy 

jakéhokoliv bulvárního plátku, a nejenom jeho.“91 K otázce vzdělávacího systému a jeho 

úlohám autorka říká, že nejde pouze o předávání faktů a pravidel, které se má žák (student) 

naučit, nýbrž vzdělání má mladým, budoucím dospělým občanům společnosti předat či v nich 

vypěstovat schopnost kritického myšlení, tzn. schopnost zastavit se a přemýšlet, než jedinec 

začne jednat, a nepodléhat emocionálnímu nátlaku. Myšlení není nenáročná záležitost, avšak 

právě schopnost pořádně si promýšlet získané informace by mělo být to, o co se systém 

vzdělávání snaží. Autorka vzápětí uznává, že právě toto se často nedaří92. Je to problém: 

„Topíme se v informacích, ale pokud nemáme schopnost rozumět, vybírat a analyzovat, 

nemůžeme tyto informace správně používat“93. 

Výše již zmíněný autor S. R. Covey se snaží dovést čtenáře k poznání, že je třeba 

s druhými lidmi kolem sebe spolupracovat – navzdory odlišnostem. Cesta k úspěchu (ale 

k životu vůbec) nevede skrze přesvědčování druhých, že musí přijmout můj pohled na věc, 

abychom se domluvili. Je třeba si uvědomit, že naše poznání není neomezené: 

 „Abychom si dokázali odlišností vážit, musíme si uvědomit, že nikdo nevidí svět takový, jaký je, 
ale každý člověk vnímá svět kolem sebe v souladu s tím, jaký je on sám. (…) Skutečně efektivní člověk 
má dostatek skromnosti, pokory a úcty uvědomit si meze vlastního vnímání a vážit si všeho, čeho se mu 
dostává prostřednictvím interakce s druhými lidmi. Takový člověk si váží odlišností, protože obohacují 
jeho poznání, pomáhají mu lépe pochopit skutečnosti světa, v němž žije. Pokud se musíme spoléhat 
pouze na to, co jsme sami zažili, neustále trpíme nedostatkem informací.“94 

 
Odložení strachu z „exotiky“ spojené se slovem islám, naslouchání hlasům obyčejných 

muslimů a odložení zakořeněných předsudků nám může napomoci nevnímat islám zákonitě 

optikou nevyhnutelného střetu civilizací; a nedosazovat na místo nepřítele stojícího proti 

dobrému Západu, uprázdněnému po skončení studené války, zkarikovaný obraz víry muslimů 

a jejich aspirací.95  

Psychologie ví o skutečnosti vlivu médií na člověka a jeho chování: jsou bohatým 

zdrojem modelového chování v symbolické podobě, prostřednictvím programů mají vliv na 

utváření hodnot a norem diváků, též na uznávání důležitosti v médiích prezentovaných 

„skutečností“. Jejich formativní vliv na lidské myšlení není malý96. Průzkum této práce, ale i 

výzkum provedený MV ČR (viz níže) odpovídá kultivační teorii, která hovoří o 

dlouhodobých účincích médií: „(…) televize získala dominantní prostor ve zprostředkování 

symbolických obsahů, takže se stala mnohdy náhražkou osobní zkušenosti a jiných přístupů 

                                                 
91  Taylorová: Brainwashing, str. 85 
92  tamtéž, str. 87 - 89 
93  tamtéž, str. 92 
94  Covey: 7 návyků…, str. 268 
95  Jak říká v závěru knihy Kropáček: Islámský fundamentalismus, str. 245 
96  Výrost, Slaměník: Sociální psychologie, str. 54 
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člověka k poznání okolního světa.“97 Maďarsko-americký teoretik komunikace popsal televizi 

jako nástroj kulturního průmyslu, který kultivuje diváky v tom smyslu, že „diváci sledující 

stereotypizované programy televize si osvojují obsahy a tvoří světový názor, který je závislý 

jak na vysílacích sděleních, tak na určité sociální skupině, k níž diváci patří.“98 Média, která 

snad mohou být považována za okno do světa, či prosté zobrazení světa, jsou však součástí 

tohoto světa. Televize tvoří umělé, symbolické prostředí, podle kterého lidé tvoří a určují své 

normy chování a způsob uvažování.99 

Ač lidé mnohdy tvrdí, že si jsou vědomi toho, že v televizi neříkají objektivní pravdu, není 

snadné být si plně vědom toho, v kolika oblastech a směrech (nás) média ovlivňují. Zejména, 

když jde o věci tak „jasné“, přitom však tak vzdálené, jako je právě islám.  

Tomáš Halík označuje média jako náboženství současného západního světa. Zatímco 

křesťanství ztratilo charakter „náboženství“ v sociologickém smyslu jako integrační síly celé 

společnosti, média přesně touto silou jsou. Drží společnost pohromadě, jsou jejím společným 

jazykem. „Právě média nejvlivněji interpretují svět a skládají náš oraz světa dohromady jako 

mozaiku: co víme o politice, kultuře, vědě, sportu a koneckonců i o náboženství, víme dnes 

z valné části právě prostřednictvím médií.“ Stávají se arbitry pravdy. Člověk – divák 

nahrazuje vlastní oči očima kamery, jež tak ovlivňuje a strukturuje jeho vidění. Vlastní 

úsudek se začíná vytrácet. Divák se dostává do pasti médií. Halík úvahu uzavírá spojitostí 

terorismu a médií: bez přenosu krvavých záběrů a smrti způsobené teroristickými útoky by 

terorismus pozbyl účelů a smyslu. Atentáty by se staly pouhou lokální záležitostí. Moderní 

terorismus chce především šířit strach. Tím dobyl sakrální prostor současné civilizace – 

vyvrátil zdání pravdy a o bezpečí a neomylnosti západu. Zároveň se však největšímu úspěchu 

teroristů – masovému šíření strachu skrze média – nedokážeme bránit, a všichni k němu 

přispíváme. Halík uzavírá, že média jsou nyní naším nebem, jež pomalu mění tvář země.100 

                                                 
97  Jančařík, Z.: Psychologie masové komunikace; in: Baštecká (ed.): Aplikovaná psychologie, str. 269 
98  tamtéž, str. 270 
99  tamtéž, str. 270 
100  Halík: Média…, in DINGIR 4/2009, str. 118-119 (včetně citátu) 
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III. Průzkum: „Co Vás napadne, když se řekne islám ?“ 

1. Způsob provedení pr ůzkumu 
 

Tuto část, zaměřenou na práci s měkkými daty101 nasbíranými v terénu mezi respondenty, 

vědomě nenazývám výzkum, nýbrž volím raději přijatelnější termín průzkum102. Důvodem 

není pouze omezený počet respondentů, nýbrž spíše fakt, že se jedná skutečně o prozkoumání 

povědomí o problematice islámu v terénu mezi lidmi. Cílem je shromáždit názory, domněnky 

a přesvědčení, případně zkušenosti respondentů s muslimy a islámem, nikoliv potvrzovat či 

vyvracet předem stanovené hypotézy, vyplývající z předchozího pozorování či dřívějších 

průzkumů. Jedná se o průzkum „terénu“, který by případně mohl být použit jako pilotní studie 

většího, cílenějšího projektu (výzkumu). Cílem není uspořádat sebraná data do přesných grafů 

a tabulek, které by mohly být prezentovány jako výsledky veřejného mínění celé české 

společnosti. Jde o to prozkoumat, jak a proč smýšlí vzorek obyčejných (byť vzdělaných a 

křesťanskou víru vyznávajících) lidí o konkrétním tématu. Jde o zachycení názorů, představ, 

mínění. 

Použila jsem kvalitativní103 výzkumné metody, konkrétně kombinaci hloubkového 

rozhovoru a kasuistiky. Jak se ukázalo, osobní příběh a zkušenosti respondentů velmi 

ovlivnily jejich smýšlení, názory, tedy odpovědi. Proto bylo nutné jednotlivé kasuistiky 

zohlednit, nikoliv opomíjet či přehlížet.  

Rozhovory jsem vedla s každým jednotlivým dotazovaným osobně. Protože jsem chtěla 

zachytit jejich bezprostřední reakce a „obecné povědomí“, nikdo neznal téma průzkumu 

předem. Všichni se jej dozvěděli až v momentě začátku rozhovoru104.  

                                                 
101  „Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu (…).“Lze je dělit na tvrdá a měkká, přičemž 
tvrdá data jsou „jasně definovaná a obvykle zatížena menší chybou (např. údaje o počtu obyvatelstva“, zatímco 
měkká data vyjadřují názory a postoje lidí. Podle (včetně citací): http://cs.wikipedia.org/wiki/Data; 1.4.2011, 
16:30 
102  W. L. Neumann uvádí v knize o metodách sociálního výzkumu v kapitole „Dimensions of Research“ tři 
možné cíle výzkumu: exploratorní – prozkoumání nového jevu či dosud neznámého pole; deskriptivní – popisný, 
tj. popsání a uspořádání již známého a pojmenovaného jevu; a nakonec explanatorní – tj. vysvětlující příčiny 
daného jevu, odpovídající na otázku „proč.“ (Neumann, W. L.: „Social Research Methods…“; str. 22)  
    Tento průzkum obsahuje prvky všech tří možných cílů: zkoumá neprobádanou oblast (názorů a vzorců 
myšlení lidí spojených s problematikou islámu); popisuje myšlení a utváření myšlení; dotýká se i otázky, proč se 
popisovaná skutečnost děje. Protože se toto bádání blíží patrně nejvíce prvnímu typu – prozkoumávání terénu, 
užívám jako označení svého bádání termín průzkum. 
103  „Skupina teoretických přístupů a metodických postupů (…); společné jim je zaměření na přirozené situace, 
využívání výzkumníka jako nástroje a preferování dat, které mají podobu vyprávění, nikoli čísel.“ Matoušek: 
Slovník sociální práce, str. 100 
104  Otázky, podle nichž byly rozhovory vedeny, viz příloha A, str. 65. 
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Ač moji respondenti mají či právě získávají vysokoškolské vzdělání, přesto mají otázky 

charakter mnohem více populární mluvy, jsou použita obyčejná slova a jednoduché formulace 

– nejsou formulovány odborně, akademicky. Stalo se tak záměrně: hovořila jsem s lidmi, kteří 

jsou v oblasti religionistiky obecně i konkrétně na poli problematiky islámu laiky. Bylo nutné 

snažit se vyhnout nepochopení, které mohlo pramenit z příliš odborné úrovně formulace 

otázek. V praxi se potvrdila správnost zvoleného přístupu: respondenti rozuměli, na co se 

ptám. Protože mými respondenty byli lidé, které běžně potkávám v církvi či patří k okruhu 

mých známých a přátel105, je v otázkách pro autentičnost zachováno tykání jako způsob 

oslovování respondentů. Ze stejného důvodu jsem ponechala níže v textu uváděné odpovědi 

respondentů v téměř doslovném přepisu jejich slov106. U citací dotazovaných neuvádím zdroj, 

tzn. autory výroků. Stejně tak v souvislosti s respondenty neuvádím přesné údaje o jejich 

stážích, pobytech, pracovištích, školách, církevních společenstvích atd. Je to z důvodu 

zachovávání anonymity, již většina respondentů vyžadovala jako podmínku svých odpovědí. 

 

                                                 
105  Kdyby mými respondenty byli výlučně jinak mně neznámí lidé, znamenalo by to komplikace-nejasnosti 
v kasuistikách a jejich vyhodnocování. 
106  „V téměř doslovném znění“ znamená, že jsem některé značně rozsáhlé – avšak mnohé argumenty opakující 
– odpovědi krátila; nespisovné výrazy jsem měnila na spisovné. 
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2. Okruh respondent ů 
 

Původně jsem zaměřila svou pozornost pouze na ženy. Později jsem však pro srovnání 

odpovědí mezi respondenty zahrnula i muže. Zaměřila jsem se na generaci mladých 

dospělých lidí: V případě obou skupin respondentů, žen i mužů, se jedná o osoby ve věku 20 

– 35 let. Všichni jsou českými vyznávajícími křesťany, hlásící se ke konkrétnímu církevnímu 

společenství107. Nikdo z respondentů se problematikou islámu blíže nezabývá – v tomto 

směru jsou všichni respondenti „běžnými občany“, kteří informace o islámu získávají z běžně 

dostupných zdrojů, případně z vlastních zkušeností. 

Provedla jsem rozhovory se čtyřiceti respondenty. Z tohoto čísla jsem vybrala vzorek 

dvaceti reprezentativních rozhovorů, deset rozhovorů se ženami, deset s muži. Vzorek 

respondentů má následující kategorie: věk 20-35 let; příslušnost k Církvi bratrské či 

Českobratrské církvi evangelické (v případě mužů příslušnost k Církvi bratrské a Bratrské 

jednotě baptistů); vystudovaná vysoká škola/student(ka) vysoké školy; prostředí hlavního 

města ČR, tzn. buď v Praze žijí, či pobývali/pobývají z důvodu denního studia. 

Ukázalo se, že otázka věku, příslušnosti ke konkrétnímu církevnímu společenství a délce 

pobytu v konkrétním církevním prostředí108 nemá rozhodující vliv na názory a smýšlení o 

islámu. Ač jsem tyto údaje od respondentů sbírala, nebudu je dále zmiňovat a rozebírat. 

Stejně tak – ač možná víc překvapivě – se ukázalo, že studium na škole s teologickým 

zaměřením (jehož větší či menší součástí bývají i témata religionistiky) nemá výrazný vliv na 

utváření obrazu respondentů (absolventů, studentů) o islámu. I po absolvování takové výuky 

jsou respondenti ve svých vědomostech a názorech utvářeni stejně jako ostatní, tj. teologicky 

zaměřený studijní program nestudující lidé. Snad jediný rozdíl mezi absolventy/studenty 

teologické školy a absolventy/studenty jiných zaměření tkví v tom, že si jsou více vědomi 

svých možných zkreslených představ, a mají představu o alternativních možnostech, jak na 

islám a problematiku s ním spojenou nahlížet. Též si mohou být více vědomi některých 

faktů109. Ukázalo se však, že jsou více náchylní data tendenčně vykládat, když už si jich jsou 

vědomi110.  

                                                 
107 Převažují evangelikální kruhy v podobě Církve bratrské, Bratrské jednoty baptistů; dále Českobratrská církev 
evangelická a Římskokatolická církev. 
108  Na tyto údaje jsem se ptala každého z respondentů před první z otázek rozhovoru – viz příloha A. 
109  Historických, náboženských, politických – bude to patrně dáno tím, že dané informace neslyšeli naposledy 
na střední škole. Čtyři z dotazovaných, které v dřívějších letech společně absolvovaly středoškolské vzdělání, 
samy vyjádřily názor: „Od nás asi uslyšíš podobné odpovědi… my jsme se to učily podobně.“ 
110  Např.: Mezi dotazovanými bylo i pět absolventů jedné Vyšší odborné škole teologicky zaměřené, kde, jak 
uvedli, slyšeli informace o tom, že se islám šíří do Evropy a hrozí ji islamizovat. Zatímco v kontextu výuky se 
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3. Převažující odpov ědi 
 

Ač není možné všechna v tomto průzkumu sebraná data zpracovat a setřídit podle procentuálních 

údajů v podobě čísel do přesných grafů jako kvantitativní údaje, u mnohých otázek se objevily  

(překvapivě) velmi podobné odpovědi a vzorce myšlení, které je možné utřídit111. Některé z nich je 

možné i kvantifikovat – utřídit do tabulek a přepočítat na procentuální podíly. 

3.1.  Otázka č.1: Když se nyní zamyslíš, co t ě napadne jako první, když se 
řekne islám ? 

Odpovědi respondentek lze rozdělit do tří skupin: první skupinou je výčet pojmů 

připomínající školní znalosti potřebné na test či zkoušku ve škole, v menších obměnách: 

mešita, ornamenty, Korán, Alláh, muslimové, modlitební koberečky, modlitby několikrát 

denně, země Blízkého východu, Afrika. Druhá skupina odpovědí se vyznačuje asociacemi 

s terorismem a ohrožením: terorismus (případně s dodatkem  „vím, že to je špatně, si to 

spojovat – ale tak to člověk slyší v médiích, a prostě to tam má“), války, zahalené ženy. 

Poslední skupina potom jako první řekne náboženství, s případným dodatkem „kterému 

nevěřím, které neznám“. S touto odpovědí se pojí též neznalost, tajemno, nedostatek 

správných informací. 

Odpovědi dotazovaných mužů vykazují větší asociace s terorismem, militantním 

náboženstvím, a aktuálním děním v Africe a na Blízkém východě. Terorismus, konflikt a 

násilí se objevilo v osmi z deseti odpovědí mužů, zatímco u žen v pěti odpovědích z deseti.  

3.2.  Kolik z respondent ů se osobn ě setkalo s muslimem/muslimkou? 
 Osobní setkání, nebo naopak nesetkání, s muslimkou (muslimem) se v případě 

respondentů událo v polovině případů, u žen se s muslimkou osobně setkaly tři ženy 

z deseti112. Šlo o setkání spíše náhodné, rozhodně ne promýšlené či plánované: na dovolené, 

v nemocnici (kdy se český lékař setkal s pacienty muslimy), při cestování, případně na 

zahraniční konferenci na ekumenické rovině pro mladé lidi se zaměřením na sport, dále 

respondenti zažívali společnost muslimů jako spolustudentů na univerzitách113. 

Delší, trvalejší kontakt či přátelství s muslimem/muslimkou neuvedl žádný respondent. 
                                                                                                                                                         
jednalo o konstatování faktu bez tendenčního předznamenání, v podání těchto absolventů to vyznělo tak, že ono 
šíření islámu do Evropy je jistá věc mající výrazně záporné znaménko. 
111  Právě ony v odpovědích se nezávisle na sobě opakující vzorce myšlení dávají tušit, že zdroje informací, které 
nás dnes obklopují, mají na naše přemýšlení nemalý vliv. 
112  Vyšší počet setkání s muslimy v případě mužů je patrně dán vyšším výskytem lékařů a mediků (čtyři 
z deseti), než ve skupině žen. Další dva respondenti, absolventi vysokoškolského studia technického zaměření, 
pobývali na stážích v zemích západní Evropy, kde se též setkali s muslimskými studenty. 
113  V rámci všech rozhovorů se dvakrát vyskytli muslimové žijící v sousedství; často figurovalo potkávání žen 
v šátcích na ulici; setkání s muslimy na ulici během dovolené v muslimských zemích, jako např. Egypt, nebo 
naopak severských zemích, které mají mnoho muslimských uprchlíků. 
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Tento výsledek, lze říci až pozoruhodně, odpovídá zjištění, které vyplývá z výzkumu 

uskutečněného v roce 2010 Ministerstvem vnitra ČR: „Ministerstvo vnitra, které se 

dlouhodobě věnuje problematice extremismu, si nechalo zpracovat sociologický výzkum 

,Zmapování postojů veřejnosti v ČR k pravicově extremistickým, rasistickým a xenofobním 

myšlenkám a jejich šiřitelům s ohledem na integraci menšin a cizinců.’ Jedná se o první 

kvantitativní sociologický výzkum v České republice, který mapuje postoje veřejnosti 

k extremismu.“114 V závěrečné zprávě z výzkumu je uvedeno, že zatímco se Slováky, Romy, 

Vietnamci, tělesně postiženými a Němci má většina Čechů osobní zkušenost, naopak 

muslimové jsou ve skupině, se kterými většina Čechů přímou zkušenost nemá, a 

informace o nich získává z médií (pokud o nich vůbec nějaké informace má). „Absence 

informací anebo reflexe mediálního obrazu se týká konkrétně černochů, narkomanů, 

skinheadů, prostitutek, anarchistů a muslimů.“ 115 Výzkum rozřadil menšiny do čtyř skupin 

podle míry sociální distance, tzn. podle toho, které menšiny jsou Čechům nejblíže, které 

považují za sobě rovné, ke kterým mají převážně odmítavý postoj, a konečně ke kterým jsou 

vysloveně averzní. Převážně odmítavý postoj se projevuje nechutí žít s příslušníky těchto 

skupin trvale na jednom společném území; tyto skupiny je možné považovat za nevítané a 

tudíž ohrožené. Vedle muslimů jsou zde zařazeni Romové, anarchisté a skinheadi. Ve 

skupině, vůči které respondenti projevili jasnou averzi, jsou jen narkomané.116 Vnímání 

menšin je v závěrečné zprávě znázorněno prostřednictvím grafu o čtyřech polích, kde 

v obdélníku nazvaném „negativní předsudek“117 jsou skupiny-menšiny, které Češi vnímají 

negativně, ač s nimi nemají přímou zkušenost. Jsou sem zařazeni: Muslimové, anarchisté, 

skinové, narkomani a prostitutky. (Ke kvadrantu pozitivního předsudku mají nejblíže Židé).118 

 

                                                 
114 http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-zmapovalo-postoj-verejnosti-k-extremismu.aspx; 7.4.2011; 16h 
115  Závěrečná zpráva z výzkumu na webu MV ČR (viz poznámka pod čarou 114); slide 28. 
116  Závěrečná zpráva z výzkumu; slide 27. 
117  Etnický předsudek definuje sociální psychologie jako postoj etnického nepřátelství, kdy je jedinec hodnocen 
a odmítán pouze kvůli svému členství v určité skupině. Předsudky jsou iracionální a averzivní, se silným 
afektivním nábojem proti objektu. Etnický stereotyp je kognitivní či mentální reprezentací etnických skupin a 
jejich příslušníků. Název skupiny (kategorie) je spojen s abstraktním prototypem nebo souborem rysů, o kterých 
se na základě sociálního učení a opakované zkušenosti předpokládá, že je má skupina jako celek. Protože lidská 
kognitivní kapacita je omezená, stereotyp se stává nejlepším přítelem líného člověka. Výrost, Slaměník: Sociální 
psychologie, str. 363-364 
118  Závěrečná zpráva z výzkumu MV ČR; slide 29 a 30 
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3.3. Otázka č. 3: Obecné v ědomí – mín ění a islám 
 3.3.1. Respondentky: Všechny ženy se shodly na tom, že o islámu vlastně „neví 

moc“. „Nestudovala jsem to, nezajímala jsem se o to; nevím nic moc.“ „Moc ne, ve 

skutečnosti je islám možná něco úplně jiného, než jak si ho představuji.“ Po konstatování 

nedostatečných znalostí se odpovědi stylizují do výčtu základních školních119 znalostí, tedy 

do jakéhosi obecného vědomí a rozhledu české společnosti pěstovaného na školách. 

O islámu si šest z deseti dotazovaných myslí, že náboženství původně nebylo 

(nechtělo být) militantní. Obsahuje dobré věci, které mohou lidem pomoci lépe žít. „Média 

prezentují islám jako agresivnější nebo nebezpečnější, než u těch obyčejných lidí je.“ Ve třech 

případech se v odpovědi na otázku: „Co si myslíš o islámu?“ vyskytlo přesvědčení, že 

postavení ženy v islámu je skutečně hrozné, tzn. podřadné a nedůstojné. Dále pak, že islám je 

často zneužíván jako prostředek k terorismu a násilí, případně že je snadněji zneužitelný než 

jiná náboženství. 

3.3.2. Respondenti: V případě mužů se objevuje neznalost („nemnoho o tom vím“), 

povědomí faktů ze školních lavic a z médií. Devět z deseti dotazovaných zmínili fanatismus a 

terorismus – se zdůrazněním, že toto hlásají média, takto se častěji setkali s prezentací islámu. 

Uvádím dvě reprezentativní odpovědi: „Nemám potřebu si na to dělat moc veliký názor, 

protože s těmi lidmi nepřicházím do styku. Proto nemám potřebu se tomu věnovat. Nic mě 

nenutí mít vyhraněný (či specifikovaný) názor. A převládající, populární názor je, že islám 

vede k násilí, k rozdílnému postavení mužů a žen – kdy ženy jsou utlačované. S tím moc 

nesouhlasím.“ Respondent, který se naopak z vlastní vůle zajímá o politické dění120, 

komentuje své smýšlení o islámu takto: „Každý náboženský a lidský myšlenkový konstrukt 

by měl mít nárok na to se vyvíjet a učit se. Co jim mám za zlé: U drtivé většiny nemám pocit, 

že oni by byli ochotni se učit; že by tam byl vývoj. Není to prostředí otevřené k diskusi. Ale to 

jsou spíš mé pocity.“ 

3.3.3. Útoky z 11.09.2001 na věže Světového obchodního centra v New Yorku 

s islámem samotným spojuje málo respondentů. Větší část je spojuje s terorismem, 

fanatismem, násilím… které nejsou reprezentací „pravého islámu“. Odpovědi jsou poměrně 

jednoznačné, uvádím je v tabulce: 

                                                 
119  Skupina odpovědí odpovídá tomu, co se lze běžně dočíst v učebnicích středních škol a slyšet na přednáškách 
vysokých škol (nikoli však se zaměřením na religionistiku, nýbrž např. na pedagogických fakultách) na téma 
islám, např.: Prorok Mohammed, Korán, náboženství, Mekka, koberečky, modlitby několikrát denně, zahalené 
ženy, Arábie, Blízký a Střední východ, Afrika, velbloudi, minarety, Alláh. Tento výčet (v možných menších 
obměnách) označuji pojmem základní školní znalosti (viz výše, str. 35). 
120  Politickou scénu sleduje tento respondent ve zpravodajství, rozhlasu, televizi, na internetu; obraz o islámu 
(zajímá ho především přístup k ženám a soužití muslimů s křesťany) si dále tvoří na základě rozhovorů 
s misionáři v cizích zemích a četby křesťanských článků; zmiňoval zejména časopis Hlas mučedníků. 



 38 

Důvod útoků v NY 
z 11.09.2001 

Islám Terorismus, fanatismus – 
zneužití islámu; politika 

Fanatismus a terorismus sice 
ano, ale je to spojené a 
podmíněné islámem 

Ženy 2 6 2 
Muži 3, „díky médiím“ 5 2 

 

Jak je z dat v tabulce vidět, útoky s islámem spojuje čtvrtina respondentů a respondentek (pět 

z celkových dvaceti). Jeden důrazně dodává, že to způsobují média, která tuto souvislost 

vytvářejí. Jedenáct lidí z dvaceti (tj. 55%) má teroristické útoky z 11.09.2001 spojené 

s terorismem a fanatismem, což nespojují nutně s islámem. Naopak čtyři odpovědi (tj. 20%) 

vyjádřily názor, že islám terorismus a fanatismus přímo podmiňuje. 

 3.3.4. S výrokem Všichni muslimové jsou teroristé většina respondentek nesouhlasí. 

Odpovědi „To je hloupost“, „Nemyslím si to“, se vyskytly v sedmi z 10 odpovědí. Tři 

zbývající zněly: „Malá odnož z nich (tj. z muslimů)“; „Snad ne“. Populární přesvědčení a 

stereotypům odpovídající myšlení ukazuje následující výrok: „Tvrzení, že všichni muslimové 

jsou teroristé, je hrozně zprofanované a xenofobní. Nedávno mi volal z letiště v Londýně 

kamarád – že je na letišti, a na to stejné letadlo tam s ním čeká plno čmoudů a pakošů, a že se 

bojí nastoupit. Že kdyby si dal pár drinků a letěl později, firma by mu to proplatila.“121  

Všichni z respondentů – mužů jasně označili výrok za „blbost, či generalizaci“. Dva 

z respondentů dodali „Ale všichni teroristi jsou muslimové.“ Tento dodatek lehce naznačily 

též tři z respondentek. 

 3.3.5. Přesvědčení, že je určitě možné žít s muslimy v míru a pokoji vedle sebe, 

vyjádřily 3 z 10 respondentek. Další 4 z 10 doufají, že „snad ano“. Dvě vyjádřily obavu spíš 

ne. Jedna uvedla, že má v této otázce velké dilema: „Slyšela jsem v rádiu promlouvat 

muslima, který říkal, že nebude žít v pokoji s nikým, kdo nevyzná, že Alláh je jediný Bůh. 

Tak nevím, zda by oni chtěli žít v míru. Mír a pokojné soužití znamená, že se na tom 

dohodnou obě strany.“ 

Pět z deseti respondentů – mužů je přesvědčeno, že v žít v míru s muslimy je možné 

„určitě – protože je to o lidech a o domluvě.“ Tři z deseti vyjádřily názor, že je to možné 

podmíněně – např. „jen na západě“; „když se do toho nebude míchat politika“; „záleží na tom, 

zda by šlo o soužití s liberálními či ortodoxními muslimy“. Dva vyjádřili pochybnosti, zda to 

je možné. Důvodem jejich obav byl strach z netolerance vůči sobě samým (jakožto 

vyznávajícím křesťanům) ze strany muslimů. 

                                                 
121  Pod pojmem „čmoudi“ se skrývají Romové, pod pojmem „pakoši“ lidé původem z Pákistánu (odvozováno 
patrně z vnějšího vzhledu). 
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3.4. Bez dcerky neodejdu 
Příběh Bez dcerky neodejdu byl ve své době známý a hojně se objevoval, jak ve své 

psané podobě (jako román), tak i ve zfilmované verzi. Nezřídka jsem se při kontaktu s někým 

setkala s tím, že zmínil Bez dcerky neodejdu jako odstrašující případ toho, co se stane 

s Evropankou, když se provdá do exotické země. Podle výpovědi české muslimky, RNDr. 

Novákové122, se právě podle tohoto příběhu utváří mínění mnohých Čechů o životě muslimů. 

Zajímalo mě, kteří z respondentů se s příběhem Bez dcerky neodejdu setkali (ať v podobě 

psané či zfilmované, či o příběhu jen slyšeli), a jak se jim zapsal do paměti. Tyto odpovědi 

jsou jednoznačné, pro přehlednost je uvádím v tabulce: 

 Film/román  četl(a)/viděl(a) 
 ANO NE 

Zná jen z doslechu 
(článku o) 

Zná/slyšel(a) jiný 
příběh123 

Ženy – reprez. vzorek  (10) 2 5 3 6 
Ženy – celkový počet 
rozhovorů (30) 

8 10 7 11 

Muži – reprez. vzorek (10) 1 8 1 4 
Celkem z počtu 
respondentů 

9 ze 40 
= 23% 

18 ze 40 
= 45% 

8 ze 40 
= 20% 

15 ze 40 
= 38% 

 

Polovina z reprezentativního vzorku dotazovaných žen příběh Bez dcerky neodejdu nezná. 

Jen o něco málo více z nich slyšelo či vidělo jiný příběh (vyprávění) s podobnou tématikou. 

Podíváme-li se na celkový počet dotazovaných žen, počet se změní: jen třetina žen příběh Bez 

dcerky neodejdu nezná, stejně tak třetina zná podobný příběh či vyprávění124. Bez dcerky 

neodejdu naopak zná přímo či o něm slyšela polovina žen. 

Dva z respondentů, kteří příběh znají, ho při bližším dotazu popsali jako vzor toho, co se 

děje, když si žena „ze západu“ vezme muslima. Příběh mají „zaškatulkovaný“ jako „snímek, 

co dává nahlédnout do zvyku muslimů a jak to u nich chodí“. Všichni, kdo se přihlásili ke 

znalosti podobných příběhů o muslimkách, ho komentovali jako přibližný popis toho, co se 

v muslimských zemích (běžně) děje. 

Pouze ve dvou případech uvedli respondenti/tky, že příběh Bez dcerky neodejdu nemají 

zapsán jako podmíněný skutečností, že mužem byl muslim. Všichni ostatní, kdo příběh znají 

– tzn. 17 ze 40 respondentů (43%) – uvedli příběh jako vzor, ukázku ze života muslimů. 

Důvodem toho, co příběh popisuje, je podle nich vycestování rodiny do „jeho země“. Tam se 

z „něj“ (tj. manžela autorky) stal ten bezcitný, patriarchální, mocichtivý muslim, který chtěl 

svá práva a ženu utlačoval. Protože „tak se to prostě děje“. Přitom pouze dvě respondentky 

                                                 
122  Jméno i akademický titul bylo změněno. 
123  Jde o příběhy nejčastěji ve formě románů nebo dokumentů, pojednávajících o týraných, utlačovaných 
ženách, které nemají práva a patriarchální muži nad nimi vládnou. 
124  Třetiny se nemusí překrývat, tzn. některá z respondentek nemusí znát ani Bez dcerky neodejdu, ani jiný 
příběh. 
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věděly (jedna spíše pouze tušila), v které zemi a ve které době se příběh odehrál. Všem 

ostatním respondentkám v paměti zůstala pouze zápletka v podobě „šlo o smíšené manželství, 

vzali se někde na západě, potom odcestovali do jeho země, a tam se on změnil; ona se potom 

chtěla dostat domů i s dcerkou.“ Že měl příběh šťastný konec si pamatuje jen menší část 

dotazovaných. Historické, politické a pravděpodobně také medicínské souvislosti příběhu si 

respondenti/tky nevybavují. Ani jednoho (jednu) nenapadlo, že by tyto faktory mohly mít na 

příběhy (nemalý) vliv.  

Výmluvná je výpověď velmi mladé125 dívky, studující ekonomiku a mezinárodní vztahy: 

„Příběh Bez dcerky neodejdu mám zafixovaný jako vzor toho, jak to vypadá v muslimském 

manželství. Proč to tak je, toť dobrá otázka. Možná proto, že to byl tak silný film . Člověk si 

zapamatuje to horší, když se něčeho bojí.“126 

3.5. Co očekává Čech, že říká Korán o ženách? 
Respondenti127 (bez rozdílu, zda šlo o muže či ženy) uvedli, že předně neví, co Korán o 

ženách říká – protože Korán nečetli; dále že by čekali, že tam bude zakotvena podřízenost 

žen – ať už v podobě drsné, že žena je výslovně majetek muže, se kterým si on může 

nakládat, jak chce, tak v podobě mírnější, že se ženy mají podřizovat; a poslední výrazně 

zdůrazňovaný moment je ten, že v Koránu to bude se ženami asi stejně jako je to v Bibli – 

konkrétně se Starým zákonem. Tedy podřízenost žen daná tehdejším patriarchálním 

uspořádáním společnosti. Korán a co patrně říká o ženách spojuje se Starým zákonem 

polovina z dotazovaných mužů, stejně tak polovina dotazovaných žen. Ustanovení, že žena je 

pouhým bezvýznamným, nerovnoprávným majetkem muže, uvedla čtvrtina respondentů. 

Jedna respondentka reagovala následovně: „Nevím, co říká Korán o ženách… a mluví o nich 

vůbec? Jestli nejsou důležití jen muži, a proto Korán o ženách zcela mlčí…“ 

3.6. Představa muslimské rodiny 
Všechny respondentky a respondenti se v otázce představy muslimské rodiny shodli na 

tom, že muž je tou hlavou, která rozhoduje, zatímco žena je doma, stará se o domácnost a o 

děti. A vykonává všechnu práci, byť sebetěžší. Zatímco povinnost ženy je bez jakéhokoliv 

odporu se muži podřizovat, muž je zavázán ženu živit. Zůstává však tím, kdo nedělá 

„špinavou práci“. Uvádím jednu odpověď za všechny: „Otec bude hlava rodiny, žena se 

                                                 
125  Věk 21 let. 
126  „K náhlé změně [v mozku a změnám názorů] může dojít, když energie ze silné emoce se dostane do určité 
kognitivní sítě a posílí ji, takže se z pouhého nápadu stane zásadní přesvědčení,“ dodává k tomu Taylorová 
(Taylorová: Brainwashing, str. 263). 
127  Reprezentativní vzorek, tzn. deset mužů a deset žen. 
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pravděpodobně bude starat o většinu domácnosti… rozhodovací roli bude mít otec. Představu 

mám takovou, že ženská kmitá, chlap sedí s ostatními chlapy a rokuje o Alláhovi ve stínu 

stromů…“ 

3.7. Může mít muslimka zam ěstnání? 
Otázka, zda může muslimka být zaměstnaná, tudíž mít zaměstnání, vzbuzovala opakovaně 

překvapení. Respondentky ani respondenti nečekali, že by mohla být něčím jiným než ženou a 

matkou. Následovala úvaha, že zcela jistě v zemích západních nakonec může mít nějaké 

zaměstnání – na rozdíl od zemí „jejich tam“, kde to spíš nepůjde (či si to respondentky/ti 

rozhodně nedokáží představit). A pokud může mít zaměstnání, rozhodně to nebude ve 

vedoucích pozicích – manažerka či ředitelka podniku. Muslimku by respondentky/ti očekávali 

spíše jako učitelku, zdravotní sestru, lékařku; v oblasti sociální práce128; mnohem spíše však 

v podřadnějších zaměstnáních jako kuchařku, na poště, úklid, hlídání dětí, prodavačka. Tři 

z deseti dotázaných žen řekly, že muslimka může být vším129. Uvádím odpověď, která 

ilustruje obtíže spojené s představou zaměstnané muslimky: „Já si asi vůbec nepředstavuji, že 

by ona vykonávala nějaké povolání… já si ji představuji doma. Nebo možná že by něco 

prodávala?“ 

Všichni respondenti – muži striktně oddělili „tady“ a „tam“. Benevolentní versus 

konzervativní prostředí, přičemž prostředí západních zemí je tím benevolentním. Tady, tedy 

v ČR (či v zemích západního světa), máme demokracii a svobodu, dle slov jednoho 

respondenta zde nejsou předsudky vůči muslimům a postavení žen ve společnosti. Jinými 

slovy, tady u nás může být muslimka čímkoliv, může vykonávat jakékoliv zaměstnání. Ovšem 

„tam“ (tedy v muslimských zemích) je to jinak, tam musí být doma a starat se o domácnost. 

Protože „tam“ nemá žádnou jinou možnost. 

3.8. Co nosí muslimky pod hábitem, a odkud se bere příkaz zahalování 
Otázka co nosí muslimky pod hábitem vyvolala obvykle úsměv na tváři respondenta, ať 

jím byl muž či žena. Po obligátním „nevím“ následovala úvaha vedoucí k závěru, že normální 

oblečení, stejné jako nosíme tady u nás. Dvě respondentky si pohrávaly s úvahou, zda pro 

muslimky je či není důležitá móda. Jejich závěr zněl: „Móda pro ně asi důležitá bude, protože 

to jsou ženy.“ Pouze v jednom případě zmínila respondentka představu, že není důležité, jak 

je žena „pod tím“ oblečená. Nejde nic vidět, proto může mít i špinavé tričko – a to je vlastně 

velká výhoda zahalení. 

                                                 
128  „Protože Korán klade důraz na dobročinnost“, vysvětlovaly. 
129  Jedna odpověděla „čímkoliv“; dvě po úvaze konstatovali „teoreticky může dělat všechno.“ 
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Odkud se bere příkaz zahalování, respondenti nevěděli. Ptala jsem se tedy, kde by 

hledali/čekali zdroj zákazu. Čtyři respondentky z deseti by hledaly příkaz přímo v Koránu, 

dvě spíše v příkazech mužů a náboženství (nikoliv přímo v Koránu), dvě v politice a tradici 

vycházející z historie; dvě dotazované opravdu netuší, odkud může příkaz pocházet. 

Respondenti odhadovali bez váhání, že pod hábitem muslimky nosí normální 

oblečení/prádlo130.  

Příkaz zahalování by polovina respondentů hledala v Koránu, i když pouze dva z nich by 

ho tam hledali „určitě“. Jeden respondent řekl, že opravdu neví, odkud by příkaz zahalování 

mohl být; jeden uvedl spíše mužskou interpretaci náboženství; jeden tradici; jeden výslovně 

zmínil právo šaríja jako zdroj, kde by příkaz očekával. 

Šest žen a mužů z dvaceti se shodlo na skutečnosti, že nemají problém přijmout zahalené 

ženy, pokud jim je vidět obličej: „Všeobecně mi vadí, když lidem nevidím do očí. Vadí mi, 

když mají při komunikaci třeba sluneční brýle. Obličej je pro mě důležitý. Kdyby měly 

odhalený obličej, žádný problém nevidím. Např. jeptiška je také zahalená celá, ale do obličeje 

jí vidět lze.“ 

3.9. Jakou řečí oslovit muslimku na chodníku v p řípadě nouze 
 Jsme v Čechách, oslovil(a) bych ji česky Češtinu bych zkusil(a) až jako 

poslední možnost, nemyslím, že by 
mohla česky rozumět. 

Ženy 5 5 
Muži 9, „vzhled“ 1 
 

Polovina respondentek by ženu v šátku na chodníku oslovila nejdříve česky – 

s odůvodněním, že jsme v Čechách, tak je přirozené se nejprve ptát česky. Druhá polovina by 

naopak považovala zkusit nejdříve češtinu za zbytečné, protože nepředpokládají, že by žena 

rozuměla. 

Naproti tomu pouze jeden muž uvedl, že by použil jako první angličtinu. Všichni ostatní 

uvedli jako první jazyk češtinu131. Dodávali, že by záleželo na vzhledu ženy: Bude-li vypadat 

„arabsky“, tzn. bude-li s tmavou pletí, spíš by předpokládali, že to je cizinka česky 

nerozumící.  Bílou ženu v šátku naproti tomu není důvod oslovovat jinak než česky, uvedli 

čtyři z 10 respondentů; stejně tak tři z 10 dotazovaných žen. 

 

                                                 
130  Dodávají, že se neptali, žádnou nesvlékali, pozorně se nedívali. 
131  Polovina mužů však uvedla, že kdyby museli oslovit ženu v šátku na chodníku v nouzové situaci, 
pravděpodobně by jí za pomoci gestikulace dali najevo, že je třeba se uchýlit do bezpečí. A k tomu žádnou řeč 
nepotřebují. 
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3.10. Otázka 11: ČR a mešity 
Čtyři z deseti respondentek uvedly, že v ČR určitě mešity jsou. Jedna z uvedených čtyř 

respondentek ví určitě o jedné české mešitě – protože ji navštívila v rámci studia její sestra. 

Devět z 10 respondentek však neví jistě, kde přesně mešity jsou. Tři z uvedených čtyř opatrně 

uvádí Prahu a Brno. Pět respondentek z deseti netuší, zda v ČR mešity jsou. Neslyšely o nich, 

neviděly je. Nečekaly by je zde132. Jedna z deseti navštívila mešitu v Praze v rámci studia. 

Pouze jeden z respondentů mužů ví z novin, časopisů a článků o českých mešitách přesné 

informace. Z ostatních devíti čtyři ví, že ČR mešity má, ale neví kde a kolik. Polovina 

respondentů vyvozuje, že mešity v ČR jsou, protože tu je otevřená společnost, kde panuje 

svoboda vyznání. „Vedle buddhistických chrámů tu určitě nějaká mešita bude.“ Průzkum 

potvrzuje závěr M. Křížkové133 – muslimové jsou skutečně neviditelná menšina. Stejně tak 

odpovídá i již zmiňovaným výsledkům výzkumu provedeného MV ČR (viz výše, str. 36). 

 

 Názor na stavbu mešit Vadilo by ti bydlet vedle mešity? Vadilo by ti mít za sousedy 
muslimy? 

 Ano – stavět Ne Vadilo nevadilo vadilo Nevadilo – proč 
by mělo? 

Ženy (10) 9 1 2 8 0 10 
Muži (10) 7 1 „spíš ano“ 9 0 10 

 

Jedna respondentka uvedla záporné stanovisko k otázce stavby nových mešit v ČR, 

důvodem je strach ze šíření islámu, který považuje za militantní náboženství, které utlačuje 

ženy a podporuje terorismus. Nechce zde islám. Jedna respondentka vyjadřuje své dilema, 

které v této otázce má: Sama neví, zda stavět mešity je či není dobře. Soužití v ČR s muslimy 

jde zjevně výborně (když o výrazných konfliktech neslyšíme), avšak v arabských zemích není 

možné stavět křesťanské kostely. Proto se jí nedaří vyjádřit jasný názor. Další respondentka 

též neví, zda se přiklonit k ano, či ne. Neví však přesně proč. Intuitivně se obává neznámé 

hrozby. Ostatních osm respondentek řeklo „ano“ ke stavbě mešit, jen dvě z osmi 

argumentovaly demokracií a svobodou náboženského vyznání. Ostatní odpovědi dodávaly 

k ano své „ale“: Stavět omezeně, aby tu nerostly „jako houby po dešti“, „aby nebyly blízko u 

mě – někde mimo mě být mohou“.  

                                                 
132  V rámci všech třiceti rozhovorů se ženami se objevila přesvědčení o tom, že mešita je zcela určitě 
v Karlových Varech, dále v Plzni, v centru hl. města Prahy (tato odpověď se objevila vícekrát). Respondentky 
jsou přesvědčené, že ty mešity viděly. Jedna z respondentek má zkušenost se společným užíváním místnosti 
určené pro duchovní a společenské aktivity ubytovaných studentů na pražské koleji, kde se krom křesťanů 
scházejí také muslimové. 
133  Mendel, Ostřanský, Rataj: Islám v srdci Evropy, str. 408 
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Dvě z deseti respondentek uvedly, že by jim vadilo bydlet vedle mešity – z důvodu 

hlučnosti; dále protože by denně viděla zdroj šíření islámu – tedy víry, se kterou nesouhlasí. 

Osm žen uvedlo, že by jim bydlet vedle mešity nevadilo – avšak polovina uvedla 

„podmínku“: Kdyby nebyli moc hlasití, kdyby tam nevyučovali islamisty, kdyby nehrozil 

útok na ně (a odnesla bych to i já). Mít muslimy za sousedy by nevadilo žádné z 

respondentek, i když polovina z nich zmínila nutnost, aby to byli slušní lidé, kteří nejsou příliš 

hluční a neobtěžují sousedy; jedna respondentka vyjádřila obavu z možných rituálních 

krvavých obětí, kterou vzápětí sama zamítla jako neodůvodněnou. 

Sedm respondentů z deseti se vyjádřilo ke stavbě mešit kladně, jeden zároveň vyjádřil 

podmínku „když to nebude líheň teroristů“. Jeden respondent vyjádřil nesouhlas se stavbou, 

zbývající dva nevěděli, zda se přiklonit k ano či ne.  

Bydlet vedle mešity by jednomu z dotazovaných spíš vadilo, a raději by si hledal jiný 

podnájem. Důvod však neuměl přesně pojmenovat – hovořil o nejasných dojmech a pocitech. 

Ostatních devět dotazovaných uvedlo, že by jim nevadilo bydlet vedle mešity. Pět z devíti 

dodalo, že by jim to nevadilo, kdyby neslyšeli „hulákání“ muezzina134. 

Mít muslimy za sousedy se nezdálo žádnému z dotazovaných jako problém. Čtyři dodali 

„Kdyby to byli slušní lidé“. Dva respondenti uváděli pro srovnání soužití s Vietnamci, které 

není zcela jednoduché a bez obtíží. 

3.11. Otázka 14: Muslima za manžela? 
Pouze jedna z dotázaných žen uvedla, že by si muslima za manžela asi vzala135. Ostatní 

odpovědi byly záporné. Jednou se vyskytla radikálně odmítavá odpověď: „Ne, nikdy. Je tam 

hromada jiných věcí, na kterých bychom se neshodly. Jaké přesně teď nevím – ale jsou tam.“ 

V osmi zbylých odpovědích se jednou jako důvod negativní odpovědi vyskytla osoba Pána 

Ježíše Krista. Tři odůvodnění byla o touze po sjednocení v manželství ve víře a v otázkách 

vyznání. Tři odpovědi odůvodňovaly „ne“ rozdílnou kulturou a mentalitou. Jedna odpověď 

vyjádřila strach: „Bála bych se. Asi jsem ovlivněná příběhem Bez dcerky neodejdu. … Bála 

bych se praktikujícího muslima.“ 

                                                 
134  Respondent, který na dovolené muezzina nejednou slyšel, však uvedl, že to vyvolávání je vlastně hezké. 
135  „Vzala by sis za muže muslima? R (respondentka): „Vzala, kdybych si byla jistá, že po mně nebude chtít 
nic, co nebudu chtít dělat já. A pokud bych ho milovala. Ale když se holka zamiluje, tak to asi neřeší... a myslí si, 
že v lásce překoná všechno (což je omyl). „Myslíš si, že taková možnost by mohla skutečně nastat – totiž že bude 
tak tolerantní a milující...?“ R: „Že by ten dotyčný mě respektoval a nechtěl změnu mé víry... Myslím si,že by to 
mohlo být možné.“ 
V případě mužů není dotaz, zda by si vzali muslimku, relevantní. Pokud by šlo o pravověrnou, praktikující 
muslimku, nikdy by si muže nemuslimského vyznání nevzala. 
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3.12. Otázka 16: Kamarádit s muslimem (muslimkou)? 
Nikdo z dotázaných nevyjádřil obavy z kamarádství s muslimkou (v případě 

respondentek) či muslimem (v případě mužů). Všichni respondenti uvedli „ano“, i když ne 

všichni zcela bezpodmínečně. Např.: „Kdyby byla sympatická, a chtěla se kamarádit, tak 

klidně.“ „Cíleně asi ne, ale kdybych někoho takového shodou náhod potkala, tak asi proč ne.“ 

„Kdyby nás spojil nějaký zážitek, proč ne. Že bych za ní přišla já jen tak sama, to asi ne.“ 

„Asi by bylo těžší ze začátku překonat předsudky, ale ano, začala bych kamarádit.“ 

„Neoslovila bych ji jako první. Ale kdyby ona přišla jako první, já si ráda rozšířím své 

obzory.“ „Určitě… co by dělala sama, bez kamarádek.“ 

V případě respondentů uvádím dvě odpovědi, která reprezentují všechny ostatní: „Proč 

ne… záleží, nakolik by on vyžadoval ode mne jako kamaráda, abych dodržoval jeho věci. 

Kdybychom se vzájemně respektovali, asi by to fungovalo.“ „Určitě není problém. To je jako 

když se kamarádím s člověkem, který nevěří v Boha. Může mít lidský kvality, i když 

nevyznává to, co já.“  

Lze shrnout, že vstřícný postoj k přátelství s muslimem/muslimkou mají všichni z 

dotázaných, i když někteří z nich by takové přátelství nutně nevyhledávali. Zatímco ženy více 

řeší, jak by přátelství vzniklo („Jako první bych ji asi neoslovila…“), muži se více zamýšlejí 

nad tím, zda by je přítel muslim nechtěl přesvědčovat o pravdivosti jeho pohledu na svět. 

 

3.13. Jak respondenti hodnotili rozhovor: 
Respondentky se odpověďmi shodly: Rozhovor byl podnětný, přinutil je zamýšlet se nad 

věcmi, nad kterými by se samy rozhodně nezamýšlely. Neměly by k tomu důvod. Považují za 

přínosné se nad těmito otázkami zamýšlet a uvědomovat si své předsudky. „Uvědomila jsem 

si, že toho nevím až tak mnoho, a některé z mých představ mohou být jen domněnky, nikoliv 

úvahy podložené na základě faktů.“ 

Čtyři z respondentů uvedli, že je rozhovor donutil se zamýšlet nad danými otázkami, 

promýšlet své postoje a stanoviska. Hodnotili to jako přínos - sami by se prý nad danými 

otázkami nezamýšleli. Čtyři uvedli své uvědomění, kolik toho neví. A v čem všem by si měli 

doplnit informace136.  

                                                 
136  Jednomu respondentovi otázka položena nebyla, neboť během rozhovoru jasně vyjádřil svůj postoj: islám ho 
vlastně vůbec nezajímá, a kdyby chtěl, něco si najde na internetu. Jeden respondent zhodnotil rozhovor jako 
„normální“, kdy on sdělil své názory, a nemá potřebu se nad tím dále zamýšlet. 
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4. Ideální typy (modely) odpov ědí 

Již jsem zmínila, že v odpovědích dotázaných se opakovaly vzorce myšlení a uvažování. Získané 

odpovědi (rozhovory) je možné rozdělit do pěti ideálních modelů:  

 

4.1. Tara: Převažujícím motivem všech odpovědí tohoto ideálního typu je tolerance vůči 

lidem, kteří se odlišují (od většiny, ode mne). Je patrná snaha nesoudit bez ověřených a 

dostatečně prozkoumaných faktů, snaha neřídit se možnými vlastními předsudky. 

Respondentky tohoto typu kladly samy otazník téměř nad každý z vyslovených stereotypů – 

s tím, že to vlastně nemají ověřené. První asociace s pojmem islám jsou „školní fakta o 

islámu“ (náboženství, Korán, pět pilířů islámu; „teroristé – na ty si vzpomenu, i když vím, že 

to s tím není provázané přímo – ale takto se o tom mezi lidmi a v médiích  mluví; já o tom moc 

nevím“). Na otázku, co si myslí o islámu, odpovídají „Nemám ustálený názor. Ani si ucelený 

názor nechci dělat, když o tom pořádně nic nevím.“ Útoky z 11.09.2001 a jejich spojitost 

s islámem komentují v tomto směru: „Vím o tom, že se to dává dohromady. Ale je to jako 

kdyby někdo dával dohromady nás s husitskými výboji… Nebo jako když se řekne 

křesťanství, napadnou mě křížové výpravy. Neberu to jako demonstraci islámu.“ 

Reprezentantky tohoto ideálního typu zmínily své osobní zkušenosti s „jinakostí, 

odlišností“, a s předsudky:  

„Já jsem chodila na křesťanské gymnázium. Občas docházelo k setkání s dětmi ze 

sekulárního gymnázia – všichni jsme chodili do té stejné budovy. Naši sekulární spolužáci 

očekávali, že budeme chodit v hábitech, s očima upřenýma k nebi. Velké potom bylo jejich 

překvapení, když viděli, že jsme normální a mluvíme sprostě: Proč mluvíte sprostě, když jste 

svatí…?“ – Zkušenost dotázaná přenáší na otázku soužití s muslimy: To, že je někdo muslim, 

přece automaticky neznamená, že je terorista. Nebo že se bude chovat jen určitým 

způsobem… 

„S muslimkou bych asi kamarádila – záleží na tom, jak bychom si v čem rozuměly. Ale 

kdybychom byly schopné se domluvit… Mé z dětství nejlepší kamarádky byly z Náboženské 

společnosti svědků Jehovových… my se o náboženství nebavily, a máme dodnes hezké 

vzpomínky.“ 

K tomuto ideálnímu typu se řadí i vůči muslimům vstřícný respondent, který sám zažil 

šikanu a odmítavý postoj české bílé většiny vůči sobě (z důvodu odlišnosti tmavší pletí). 
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4.2. Zora:  Reprezentuje odpovědi těch, pro které islám představuje nepokoj, zděšení, obavy; 

jejichž smýšlení o islámu je laděno nepřátelsky z důvodu strachu o vlastní život a budoucnost 

Evropy. V muslimech obecně vidí nepřátele a pro Evropu nežádoucí prvek – i když po 

dotazech na případné muslimské sousedy odpovídají velmi vstřícně (že by jim muslimští 

sousedé vlastně nevadily; stejně tak by se nevyhýbaly přátelství s muslimkou). Jako 

křesťanky žijí v přesvědčení „(Jen) my máme pravdu“, „(Jen) my známe správnou cestu do 

nebe)“. Nejde však o odsouzení muslimů a muslimek, v průběhu rozhovorů se ukazuje 

vědomí toho, že „i oni“ jsou jen lidé – tudíž je možné s nimi mluvit. 

V případě těchto respondentek jde o otázku zdroje informací. Respondentka např. 

může mít pozitivní zkušenost z přátelského a vstřícného setkání s neznámou muslimkou ve 

vlaku, avšak (nabízí se říci tvrdohlavě) setrvává v přesvědčení, že „pravda je přece určitě to, 

co říkají všichni – tzn. společnost kolem mě. A to je, že islám ženy utlačuje a ony v něm 

nemohou být šťastné.“137  Zdroj, ze kterého Zora vychází, je pro ni důvěryhodný, spolehlivý, 

platný – a nepotřebuje být kriticky zkoumán138. Zdrojem může být jeden jediný, důvěryhodně 

působící, web (viz níže), jedno zaslechnuté interwiev v rozhlase, román Bez dcerky neodejdu, 

učení vlastní církve či vlastního sboru, také však učitelkou na střední škole vyslovená (a do 

paměti nesmazatelně vrytá) věta „Holky, Araba ne!!!“ 

Respondentka tohoto typu však též může být vysoce vzdělaná v oboru souvisejícím s 

problematikou, mít zkušenosti z (přímé) práce se ženami – muslimkami, a ač se s nimi 

setkávala jako se ženami („nevnímala jsem je přes islám“), přesto může setrvávat na svých 

přesvědčeních o tom, že islám pro Evropu představuje hrozbu, a v následujících letech ji zcela 

jistě zaplaví. 

 Stejně tak se může jednat o respondentku, která vychází pouze ze svých (odborně 

nepodložených) představ a nemá potřebu je měnit. „Když to říkají ti lidé, bude to pravda.“139 

 I tyto respondentky však, když jsem se ptala na kamarádství s muslimkou a muslimy – 

sousedy, odpovídaly velmi vstřícně. Nevadilo by jim být v tomto směru s muslimy v kontaktu 

– kdyby to byli slušní, normální, obyčejní lidé. „Což ale platí pro všechny lidi – sousedy, 

kamarády atd.“, dodávají140. 

                                                 
137  Na otázku, jak toto přesvědčení koresponduje se setkáním ve vlaku, dotazovaná odpovídá: „Nevím – nesedí 
mi to. Asi byla nějaká výjimka, která se normálně nestává.“ Ptám se, co by dotazovanou přesvědčilo o tom, že 
žena v islámu nemusí být nešťastná, utlačovaná, týraná, ponižovaná. „No… když tak nad tím přemýšlím, asi nic 
by mě nepřesvědčilo.“ 
138  V čem se toto stanovisko odlišuje od přístupu muslima ke Koránu, který je pro něj nestvořeným slovem 
Božím, které je vždy neomylné a nezpochybnitelné? 
139  Viz příloha D – čemu věřím, str. 71. 
140  Může to být „důkaz“ naděje, že ač ve společnosti vládne negativní naladění vůči islámu samotnému, strach a 
obavy z teroristů atd. na muslimy lidé často nahlíží jako „na lidi“, což znamená, že všechno další je o domluvě? 
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Tento ideální typ je možné rozdělit na dvě podskupiny: Zora na svých zdrojích trvá; 

nenapadne ji zamyslet se nad tím, že by skutečnost třeba mohla být jiná. „Ale vždyť to přece 

nemůže být tak, že by se všichni tady (v ČR) mýlili…“ „Našla jsem zajímavý web 

s informacemi o islámu. Je celkem přehledně uspořádaný, je jednoduché se v něm orientovat, 

dává rychle dobrý obrázek.“ Uvedeným webem je www.pravdaoislamu.cz. Respondentka se 

nezamýšlí nad tím, zda tvůrci jí vybraného webu jsou nezaujatí, o nestrannost se skutečně 

snažící odborníci. 

Sára je ochotná si připustit otazník nad zdroji, ze kterých vychází. Potom své představy 

hodnotí kriticky, a dochází k závěru, že soužití s muslimy vlastně může být možné. Výrazným 

rysem odpovědí tohoto typu je poznání, že zdroje, ze kterých vycházím, mohou být značně 

zkreslené141. 

 

4.3. Lora:   Představuje „klidné odmítání“ islámu, ať už racionální či pocitové: „prostě ne“, 

raději ať zůstanou ve svých zemích a do Evropy raději nechodí. Nezastává názor, že je třeba 

obávat se apokalyptických vizí muslimy zaplavené Evropy, jež se zcela rozplyne v nadvládě 

islámu. Není ani proti islámu útočně naladěná a výbojná bojovnice za křesťanské hodnoty. 

Myslí si, že muslimové a muslimky jsou se svým způsobem života spokojeni – zejména ženě 

nevadí, že je doma s dětmi a nechodí do práce, je v tom tak spokojená. Lora by neměla 

problém kamarádit s muslimkou, ani žít se sousedy – muslimy – ale celkově by muslimy 

v Čechách raději spíše neviděla. Velmi zdůrazňuje nutnost udržet si hranice, a vědomě se 

vymezovat vůči tomu, co se od ní odlišuje. 

 

4.4. Dora:  Dochází v důsledku zamýšlení se nad položenými otázkami k závěru, že její 

obavy jsou na základě informací, které má, vlastně neodůvodněné. Sice má na začátku dojem, 

že k tématu islám nic neví, nemůže nic říci – avšak při dalším zamyšlení si třídí znalosti, které 

v paměti má (byť si je z počátku ne hned vybavuje), dává je do souvislostí, a tím dochází 

k závěru, že její představy o islámu jsou spíše pocitové a neodůvodněné. Pro Doru je typické 

množství faktických „školních“ znalostí spojených se znalostí poměrů ve Starém zákoně – ze 

kterých odvozují stav v islámu. To se ukáže v prvních otázkách, v asociacích se slovem islám, 

                                                 
141  A (autorka práce): „Co bys čekala, že říká Korán o ženách?“ R (respondentka): „Nevím, jaké tam jsou 
formulace, ale jak se mi to jeví: asi říká, že žena je méně než muž, nemůže říci stejné věci. Spíš z toho, co jsem 
slyšela, svědkem jsem sama nikdy nebyla.“ A: „Od koho jsi to slyšela?“ R: „To jsou informace přes známé, jiné 
lidi, učitele, média… Když to takhle říkám, to je hrozné, jak člověku stačí něco slyšet od druhých, aniž by si to 
sám ověřil, viď…“ 
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a zejména v otázkách 3 a-e. Typické též je, že respondentky řeší postoj k muslimům 

z praktického hlediska: 

A (autorka práce): „Jsou v České republice mešity?“ D (Dora): „Mešity – tady? Nevím o 

tom, že bych měla nějakou za domem…Jak by vlastně měla vypadat?“ Docházíme k závěru, 

že mešita v kulatějším stylu, s polokulovitou střechou a štíhlým minaretem v ČR opravdu 

není. 

A: „Co nosí muslimky pod hábitem?“ D: „Možná už mohou mít i kalhoty… Vždy to 

vypadá, že mají sukni. Ale vlastně je to tak dlouhé, že pod tím kalhoty asi mít mohou…“ 

Při přemýšlením nad nošením šátků dochází zvídavá a stále prakticky se tázající Dora 

k otázce, jakou má muslimka vlastně fotku v občanském průkazu142.  

Zpětně pohlíží ideální typ Dora na rozhovor takto:  

„Rozhovor mi zcela určitě byl přínosem. Sama bych se nad tím určitě 
nezamýšlela. Teď vidím zamýšlení se jako důležité – nejen kvůli islámu, ale ke všem 
různým náboženstvím.“ (pokračuje ve své úvaze): „Teď na konci bych na některé 
otázky odpověděla jinak než ze začátku. Kdybych byla dotázána na sousedy-muslimy 
hned zkraje, odpověděla bych určitě záporně. Že by mi vadilo mít muslimy za 
sousedy… Protože jsem taková, že když se mě někdo zeptá na něco nového a 
neznámého, řeknu ne. Následně o tom však delší dobu přemýšlím, a dospěji k závěru, 
že proč vlastně ne… První moje reakce na nové věci bývá a priori ne. Během 
rozhovoru jsem přemýšlela, jak to vlastně je. V otázce sousedů-muslimů jsem si 
uvědomila, že to vlastně nemusí být nutně o tom, jaké náboženství vyznávají, nýbrž 
jací jsou lidé…“ 

 

4.5. Tabulka - p řehled 
Popsaných pět ideálních typů se nevyskytuje v navzájem od sebe zcela oddělené podobě – 

typy se v odpovědích jednotlivých respondentek prolínají. V každém rozhovoru je možné 

vysledovat jednu převažující tendenci, nevyskytuje se však v čisté podobě. 

Aby bylo možné zřetelněji vidět, kolik respondentů tíhne ke kterému ideálnímu typu 

(případně kolik se zcela odchyluje), uspořádala jsem data ze všech sebraných rozhovorů do 

následující tabulky. Reprezentativní vzorek žen je do ideálních typů rozmístěn stejnoměrně, 

ke každému typu dvě respondentky. Pro větší výpovědní hodnotu jsem do tabulky zařadila i 

ostatní rozhovory se ženami. Nakonec jsem k ideálním typům pro srovnání přiřadila i 

odpovědi mužů. Protože jednotlivé ideální typy – ač jsou nazvány ženskými jmény – 

nevyjadřují femininní charakteristiky, byla ženská jména ideálním typům ponechána i po 

zařazení mužů do vyhodnocení. 

                                                 
142  Odtud pochází otázka, kterou jsem pokládala české muslimce, viz příloha E, str. 73. 



 50 

 

Ideální typy: TARA 
              = tolerance 

ZORA 
= zdroj 

SÁRA 
= ? nad 
zdrojem 

DORA 
=  Pád 
předsudků 
racionální 
analýzou  

LORA 
= „prostě 
ne“; 
„raději 
ne“ 

Jiné Dominuje vědomé nevím-
proto nechci nic hodnotit a 
škatulkovat; otevřenost 
dialogu-zeptám se, půjdu 
zjistit 

Ž: vybraný 
vz.  (10) 

2 2 2 2 2 0 0 

Ž: celkem 
(30) 

4 7 5 3 6 1143 4 

Muži 3 1 1 0 0 2144 3 
Celkem 7  

(18%) 
8 
(20%) 

6 
(15%) 

3 
(8%) 

6 
(15%) 

3 
(8%) 

7 
(18%) 

 

 Převažující tolerantní smýšlení o islámu a jeho vlivu na život lidí zastává necelá pětina 

dotázaných. Přibližně stejný počet, pětina respondentů, tíhne svými názory k islamofobním 

názorům projevujícím se strachem z islámu: islám přece znamená tendenci k terorismu nebo 

přinejmenším potenciální nebezpečí ve formě ohrožení mého života. V tomto průzkumu se 

obavy z k fanatismu snadno zvrtnuvšímu islámu, mužské dominance a utlačování jakéhokoliv 

projevu svobody žen odvíjejí z nekritické důvěry ke zdrojům informací. Vedle toho, co se 

„ říká u nás ve společnosti“, tj. mezi lidmi a v médiích, se výrazně projevil vliv, který má 

obdobně v (některých) církevních společenstvích stanovisko a názory starších, případně 

vedení církve, rodiče atd. jedním slovem autority . Pětina respondentů má tendenci přijímat 

autoritami prezentované názory a stanoviska bez hlubšího, kriticky reflektivního přístupu.  

Patnáct procent dotázaných uvedlo, že při zamyšlení nad vlastními názory ve skutečnosti 

neví, proč si myslí, co říkají. A nad své „zdroje“ informací či vlastní povědomí, položili 

pomyslný otazník. Tím se stali otevřenějšími než předchozí skupina: Uvědomili si, že „to 

může být jinak“. Např. žena v islámu nemusí být automaticky utlačována. Islám může být na 

západě prezentován jinak, než byl původně zamýšlen; a ve svém kontextu může být mnohem 

srozumitelnější, než jak se nám zápaďanům zdá. Pozastavili se nad tím, proč je při představě, 

že by jejich děti měla ve škole učit muslimka, automaticky napadá, že by je učila „to její“ 

náboženství. 

                                                 
143  Silně dominuje úhel pohledu islám = ulita, soubor zákazů ve smyslu omezení člověka. Dotazovaná v závěru 
rozhovoru říká: „Jsem alergická na jakékoliv zákazy, to opravdu nemusím. Asi právě proto mi je islám proti 
srsti.“ 
144  Jedná se o dva mladé (rodinně spřízněné) muže vyrostlé v církvi, kteří vyjadřují celkem nepředsudečný 
postoj vůči muslimům, avšak sami konstatují, že prostředí církve je v životě dost ovlivnilo a zároveň jim předalo 
některé stereotypní pohledy. Ač jsou vůči možnosti lidem vstřícného výkladu islámu nakloněni a otevřeni, 
nemají potřebu rozšiřovat si své informace a vědomosti o dané problematice. Jsou spokojeni se svým názorem a 
postojem. 
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 Necelá pětina respondentů (téměř přesně na polovinu rozdělená na muže a ženy) 

vyjádřila svými odpověďmi vědomí vlastní omezenosti co se přesných, fundovaných 

informací týče. Vyjádřila vědomí toho, že jejich stávající názory či představy jsou hojně 

formované např. vědomostmi ze základních a středních škol a dále rozvíjeny médii. Tito 

respondenti velmi často vyslovovali „nevím“. Rozhovor hodnotili jako výrazný podnět 

v uvědomění, že je dobré se o téma zajímat a vytvořit si vlastní názory na věc. 
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5. Výrazné zkušenosti jednotlivc ů 

 
5.1. Zkušenosti léka řů/medik ů:  Někteří respondenti se během medicínské praxe 

setkali s muslimy.  Zkušenosti, které mi sdělovali, vytvářejí o chování muslimů spíš negativní 

dojem: 

5.1.1. „Na kliniku přivedl nějaký Arab svou kuchařku, protože měla bolesti, a 

potřebovala ošetřit. Když jsme se jí ale nemohli věnovat hned, tak odešli. Že prostě nebudou 

čekat.“ 

5.1.2. „Byl jsem na stáži v Německu, a tam jsem pracoval v porodnici. Stávalo se 

celkem často, že jsem se tam setkal s diktátorskými manžely, kteří tam za tu ženu všechno 

rozhodovali. Ona byla po porodu slabá, vyčerpaná – a on jí přitáhl další čtyři děti a že musí 

jít hned domů vařit . On sám byl nažehlený, v kvádru… ty ženy navíc většinou neuměly řeč. 

Sice žijí v Německu od dětství, ale nebyly schopné se domluvit. Protože neustále žily 

v uzavřené komunitě. To zrovna moc pozitivní dojem neudělalo – spíš dojem středověku.“ 

5.1.3. „Ošetřovala jsem jednou muslimku. Byla to žena nějakého vysokého vládního 

činitele, už si přesně nevzpomínám, z jaké země. Nebylo to tak, že by mi nerozuměla ani 

slovo. To rozuměla, ale přesto se neustále otáčela na svého manžela, když mi měla 

odpovědět. A to jsem se jí ptala např. na to, kde ji to bolí. To přece musela vědět sama…“ 

„Jednou jsem jen propouštěla manželku velvyslance – odcházela celá zahalená 

v černém. Byli to lidé z vyšší vrstvy, dožadovali se akutního ošetření banality, a měli patrně 

pocit, že na to mají nárok. Svým chováním vyjadřovali nadřazenost. Asi se v té situaci 

zrovna náhodně sešlo víc jaksi hloupých faktorů: jazyková bariéra, nedobrá domluva, 

následně ještě chyběl účet – to se někdy stane, že se ztratí… avšak tito lidé nechtěli uznat 

chybu, totiž že ten papír mít měli a nemají. Prostě se tehdy nějak nešlo domluvit. Ale 

nedomluvíš se s polovinou pacientů na oddělení…“ 

 

5.2. Dovolená 
5.2.1.  Proměněná spolucestující: „Jela jsem na dovolenou do Egypta s jednou 

kamarádkou. V letadle jsem se potkali s další Češkou, dívčinou z Moravy – ta jela do Egypta 

na návštěvu za svým milým, do kterého se tam zabouchla, když byla naposled v Egyptě na 

dovolené. On byl šéfkuchařem v hotelu. Na začátku naší cesty byla oblečená jako Evropanka, 

měla s sebou i plavky… potom toto oblečení vůbec nepoužila. Nejprve chodila oblékaná 

normálně, s nezahalenými vlasy… Jenže přítel ji postupně začal omezovat. Říkal jí, jak by 
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správná muslimka měla vypadat, chodit, dělat… Potom nám jednou sama líčila, jak jí na 

rande koukali z pod hábitu paty, což přítel označil za špatné. Ona začala nosit kalhoty a šátek. 

Nakonec dostala zákaz bavit se i se mnou – protože já jsem se nevyhýbala konverzaci s cizími 

muži. Ten její přítel znal snad všechen personál z hotelu – proto věděl o každém kroku své 

slečny z Moravy. Mě osobně to velmi urazilo, že se se mnou nebaví. Zdála se mi být fajn 

slečnou, ale potom všechno zkazila tím, že ho poslouchala na slovo.“ 

5.2.2. „Cestou ve vlaku jsem se v kupé vozu Českých drah sešla s muslimkou: Byla 

to Češka, jela z Londýna i se svým dítětem. Přes to dítě jsme se daly do řeči. Nejprve se ptala 

ona, kde má vystupovat – že to tady nezná. Poté jsem jí pomáhala s taškami. Byla milá, 

ochotná, vstřícná… Zaujalo mě, že se mnou mluví tak normálně. Bývala bych čekala, že 

se mnou nebude mluvit vůbec.“ 

5.2.3. „Byli jsme na dovolené v zemi na jihu Arabského poloostrova, tam jsme 

potkali muslimů mnoho – ale bylo to takové neosobní. Mé dojmy z té dovolené: země je to 

krásná, i když chudá a zkorumpovaná. Dozvěděl jsem se tam, že mnohé věci nesouvisí tolik 

s islámem, jako s kulturou té které země. Např. jsem se dozvěděl, že burku nenařizuje islám, 

nýbrž zavedli to turečtí dobyvatelé na podrobených územích, aby se jejich vojáci nespouštěli 

s krajankami. Spousta věcí nám Evropanům splývá s islámem, byť oni ty věci dělají 

z jiného důvodu.“ 

Respondent dodává pro něj úsměvný zážitek: „Setkali jsme se s Čechem, který tam v té 

zemi pracoval. Má tam rodinu s malými dětmi. On tamním zahaleným ženám říká bubáci. 

Byli jsme u nich na návštěvě, když do pokoje přišla jeho malá dcerka, a povídala nám: Přišla 

za mnou jedna bubačka…“ 

 5.2.4. „Je velmi zvláštní, když jdeš tam (tj. v zemi na jihu Arabského poloostrova) po 

chodníku a proti tobě jde voj padesáti zahalených žen…: prohlíží si tě, vidíš, jak po tobě 

jezdí jejich oči… protože jsou celé zahalené, vidíš pouze ty jejich oči. Cítila jsem se před nimi 

jako nahá, obnažená. I ty jejich oči něco vypovídají. Nosí tam velmi mnoho zdobení na 

rukách. Z ozdob je možné poznat, co mají nebo nemají pod hábitem. Muži říkali, že se jim 

tajemno, které zahalení a klopení zraku vytváří, líbí. Je pravda, že když mě manžel vidí pořád, 

může mu to třeba zevšednět. Žena mého kamaráda tam bydlela rok. Vůbec tam nevycházela 

mezi lidi. Vadily jí pohledy druhých. Muži se na nezahalenou ženu dívají poněkud divně. 

Myslím si, že tamní muži o ženách turistkách nemají příliš valné mínění.“ 
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5.3.  Spolužáci/spolustudenti 
5.3.1. „S muslimy jsem se setkal několikrát – ve škole, v rámci studia. U nás, i na 

stáži v Nizozemí. Kromě jedné věci to byli naprosto civilizovaní lidé. Problém byl v jejich 

přístupu k ženám. To, jak mluvili o holkách , ve mně vytvářelo značně velkou nejistotu, že 

kdyby získali většinu, zůstali by stále tak civilizovaní, jak se nyní tváří. V momentě, kdy 

člověk udělal narážku na to, jak se islám chová k ženám, ztratili tvář a začali všechno velmi 

vysvětlovat: popírat, zatloukat, odůvodňovat… A nebyli schopní vidět, že křesťanství se 

k ženám nikdy nechovalo tak, jako islám.“  

A (autorka): „Jaký dojem ze spolužáků v tobě zůstal?“ „Všechno to byli špičkoví 

obchodníci, kteří se ve světě byznysu uměli pohybovat lépe než 90% všech křesťanů. Všichni 

byli velmi přátelští. Měl jsem s nimi dobré vztahy.“ Respondent dodává, že si však nemyslí, 

že by si uchovali tak přátelskou tvář vůči němu jako křesťanovi, kdyby se dostali k moci. Na 

dotaz, proč si to myslí, odpovídá: „Náš přítel v Turecku skončil ve vazbě (bez vysvětlování, 

vyšetřování) jen proto, že na ulici rozdal pár letáků s křesťanskou tématikou. Další misionáři, 

se kterými jsme se setkali, mluví o trvalém ohrožení křesťanů v muslimských zemích. 

Vzhledem k tomu, co se stalo našemu příteli v Turecku – což je liberální země – se mi nezdá, 

že by v praxi chtělo toto náboženství s někým diskutovat. Ale vlastně je zvláštní, že si to 

myslím,  když moje zkušenost s muslimy v Evropě byla vždy příjemná.“ 

 5.3.2. „S muslimy jsem se setkal na fakultě – byli to moji spolustudenti. Setkávali 

jsme se jen při výuce, volný čas jsem s nimi netrávil. Žili ve svém světě – neměli moc zájem 

se se mnou bavit. Víc zájmu jevili o holky. Je však také možné, že holky byly ochotnější se 

s nimi přátelit, než já. Nikdy jsem s nimi nebydlel na koleji, nesdílel prostor. Vždycky žili 

tak nějak vedle mne. Nevadili mi, neměli jsme však ani možnost dialogu.“ 

 5.3.3. „Mám jednoho spolužáka, který vypadá arabsky. Ale nevím, co je zač, 

neptala jsem se ho.“ 

 

 

5.4. Stáž:  Na začátku rozhovoru popisuje respondent své setkání s muslimem takto: „Byl 

jsem pracovně na stáži (v jedné ze zemí Beneluxu), tam jsem seděl v jedné kanceláři 

s muslimem. Byl to Arab. Jen jsme spolu sdíleli kancelář, každý měl svůj stůl – vesměs jsme 

spolu nekomunikovali.“ Na konci rozhovoru dodává víc informací: „Svůj dojem z onoho 

stážisty, se kterým jsme sdíleli jednu kancelář, bych popsal jako strach z neznáma. Neznám 

jejich víru nebo vztah ke křesťanům… Ale když jsme večer zůstali sami dva v celé budově a 

on někomu telefonoval – hovořil s ním ve své řeči – tak mě nejednou napadlo, že se na mě 
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s někým domlouvá… Což nebyl moc příjemný pocit. I když jsem věděl, že to je na úrovni 

představivosti.“ 

 

 

5.5. Náhodné setkání doma : „S muslimem jsem se setkal. Byla to vlastně náhoda. 

Moje maminka (sama cizinka) zve čas od času cizince z našeho města na oběd. Jednou jsem 

přišel domů a zrovna byl u nás na obědě Arab, asi ze Saúdské Arábie. V paměti mi zůstalo 

přesvědčení, že to určitě není tak, že by se všichni muslimové podepsali pod džihád. On říkal, 

že teroristé jsou jen hrstka muslimů. On sám že jim sice rozumí, ale že by se k nim 

nepřidal. Že svou ženu miluje, a mají spolu pět dětí.“ 

 

 

5.6. Svědectví na konferenci : „Na konferenci sdílela své zážitky jedna muslimka. 

Byla to mladá dívčina, už si však nepamatuji, odkud byla. Vyprávěla o své rodině, nejvíce o 

svých zážitcích v dětství. Popisovala běžnost užívání rituálů a jak je složité v cizí západní 

zemi dodržovat jejich pravidla a zvyky. Ze všeho, co říkala, byl cítit komplex toho, aby 

mohli zůstat pravověrní v tomto světě. Když byla malá, velmi vnímala rozdíl v přístupu otce 

k ní a k bratřím. Ona i matka byly podřadnější, méně důležité. To mě překvapilo, čekala bych, 

že dodržování pravidel islámu se týká vnějších věcí, které nebudou zasahovat do intimních 

částí rodiny. Nevím, zda to všude funguje tak, jak to popisovala ona dívčina – nemám 

srovnání.“ 
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6. Shrnutí: Co vyplývá z pr ůzkumu 
 

Téma „islám“ je pro příslušníky české společnosti citlivé téma. Třetina respondentů 

slovně vyjádřila své obavy z možného uveřejnění odpovědí v té podobě, že by byli 

identifikovatelní. Vedle strachu ze své neznalosti a odpovědí míjejících skutečnost 

vyjadřovali vážné obavy z toho, že by za své odpovědi mohli nést následky. Nebo že by si 

„někdo“ mohl dát práci vysledovat, o kom to mluví. Při ujištění, že jejich odpovědi zůstanou 

anonymní, byli dotázaní ochotní upřímně a otevřeně mi sdělit i své nepříliš pozitivně 

vnímané zkušenosti, či vůči islámu negativně naladěné postoje. 

 

Všichni dotázaní vyjadřovali obavy ze své nedostatečnosti pro tento průzkum: „Já ti toho 

ale moc neřeknu, protože skoro nic nevím…“ Otevřeně se přiznávali ke své 

neinformovanosti, neznalosti. Někteří toto sdělili na začátku rozhovoru, jiní neznámost 

tématu, neznalost, nedostatek informací zmínili v závěru. Průzkum potvrdil neznalost a téměř 

nulové povědomí o české muslimské obci. Přispěl tak k závěru analýzy M. Křížkové145 (stejně 

tak i obsáhlého kvantitativního výzkumu o dvou tisících respondentech, jejž provedlo v roce 

2010 Ministerstvo vnitra ČR) – muslimové jsou pro příslušníky české veřejnosti neviditelná 

menšina, o které Češi ví téměř pouze na základě zpráv z médií, a vůči níž mají, navzdory 

absenci přímých zkušeností s ní, negativní předsudky. 

Dotázaní opakovaně zdůrazňovali svou nevědomost a upozorňovali na to, že jejich 

odpovědi (patrně) nemusí odpovídat objektivní realitě: „Ale já opravdu nevím, tohle si jen 

myslím“. Pozitivní interpretací tohoto jevu je konstatování pozorované snahy dotázaných 

nevydávat svá přesvědčení a dojmy za skutečnost. Jsem si vědoma toho, že na této 

skutečnosti se mohla podepsat snaha „zalíbit se“, „nevypadat hloupě“, či „nedělat ze sebe 

rasistu“, vyhovět podvědomě (za správnou považované) představě tolerantního a 

demokraticky smýšlejícího člověka apod146. Zůstává však fakt, že dotázaní otevřeně přiznali 

svou nevědomost. To lze pouze tehdy, je-li si své pozice (informovanosti) jedinec vědom. 

 

                                                 
145  Mendel, Ostřanský, Rataj: Islám v srdci Evropy, str. 408; výzkum MV ČR, viz str. 36. 
146  Nicméně hovořila jsem se vzdělanými lidmi, kteří jsou vůči cizincům (což je v případě muslimů téma úzce 
provázané a související, protože velká část muslimů jsou do ČR přišedší cizinci) vstřícnější, otevřenější a 
tolerantněji smýšlející např. v otázce umožnění jim jejich způsobu života a zvyků než lidé s malým rozhledem, 
pouze se základním vzděláním, než lidé starší šedesáti let a příslušníci KSČM – jak vyplývá z výzkumu o postoji 
české veřejnosti k cizincům z března 2010; dostupný na: 
http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=zpravy&r=1&shw=101026; 7.4.2011; 17:50h. 
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Hlavním zdrojem informací o islámu jako celku i o životě žen se ukázala (spíše 

potvrdila) být (populární) média: televizní a rozhlasové vysílání, knihy – beletrie, internet, 

případně noviny a časopisy. Pouze jedna dotazovaná uvedla, že se o islám z vlastního zájmu 

blíže zajímala, a rozhovor jí nyní potvrdil, že toho stále ví málo a bude dobré se opět pustit do 

zkoumání daného prostoru. Pouze tato osoba uvedla nahlédnutí do sociologických studií či 

článků.  

Větší polovina respondentů vyjadřovala vědomí o zkreslenosti obrazu podávaného 

médii. „To, co vím nebo si myslím, mám z médií. Ale tam se ne vždy říká nezkreslená 

skutečnost, takže vím, že to celé může být jinak.“  Ne každý to tak vnímá, někteří naopak 

(možná nevědomě) zastávají názor „když to říká televize, je to pravda“.147 Tito respondenti se 

zařadili do ideálních typů Zora (věří svému zdroji) a Lora („možná to může být i jinak, ale 

celkově je islám špatně – raději ať tu nejsou“). 

 

 Průzkum poukázal na významnou roli vlastního zážitku/zkušenosti: Když zkušenost 

podporuje mou představu a obraz, který mi dává škola a média, snadno se přijímá. Pokud je 

naopak v rozporu s tím, co mě učili ve škole a co říkají v televizi, zkušenost se mi špatně 

zařazuje do mého již přijatého pohledu na svět. Často lze v tom případě pozorovat proces, kdy 

zážitku/zkušenosti jedinec přidá takovou interpretaci, aby jeho celkové přesvědčení nebylo 

zásadně otřeseno148. Zůstává fakt, že zkušenost (resp. její interpretace) v paměti  

respondentů zůstává a formuje  jejich dalších smýšlení. 

V průzkumu se také odhalila skutečnost týkající se vlivu vyučování (školského systému) 

na utváření názorů a představ jedince: Není pravda, že by vyučování, dokonce ani osobnost 

vyučujícího, měla určitě, automaticky či zákonitě (stejný) vliv na žáky/studenty. V tomto 

směru není výrazně rozhodující dokonce ani to, zda si student školu vybral sám či nikoliv. 

Všechny uvedené faktory jistou míru vlivu mají, avšak velmi různou, podléhající osobnosti 

člověka, jeho odolnosti (vůči možným negativním vlivům prostředí, ze kterého pochází), 

ochotě učit se nové věci a vzdávat se zažitých vzorců chování plynoucích z tradičních 

stereotypů (a pohledů na svět). 

 

                                                 
147  „Při formování mínění většinové české populace o islámu však nehrají stěžejní roli ani činnosti různých 
občanských iniciativ, internetové prezentace a už vůbec ne (bohužel) výsledky popularizačního úsilí vědců 
příslušných oborů; hrají ji média. (…) Informovanost o českých muslimech je obecně nízká a za mediálními 
aktivitami, které se jí věnovali, často můžeme cítit snahu o senzace.“ Mendel, Ostřanský, Rataj: Islám v srdci 
Evropy, str. 466 
148 Tento jev byl zmíněn výše v případě skupinky studentů VOŠ, viz poznámka pod čarou 110, str. 34n.  
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Ve výsledcích průzkumu lze spatřit naději do budoucna: Mezi mladými lidmi jsou tací, 

kteří mají s muslimy pozitivní zkušenosti v tom smyslu, že muslimové jsou také jen normální 

lidé. Lze říci, že nejen s muslimy, ale s cizinci a jinými kulturami vůbec. Přispívá to 

k otevřenosti názorů, vstřícnosti postojů vůči cizímu, neznámému. Průzkum nepotvrdil 

možnou domněnku149, že lidé v českých církvích budou (automaticky) hledět na muslimy a 

islám jako na potenciální teroristy, či se zdaleka vyhýbat ženám v šátku (či více zahaleným). 

Takové názory a tendence k jednání sice stále lze „potkat“, avšak nejsou většinové (či 

„normální“). Nadějná se zdá být do budoucna otevřená tendence smýšlet o muslimech jako o 

„normálních“ lidech, a o islámu jako o sice náboženství, politice, systémovém uskupení atd. 

jehož nositeli však jsou lidé. „Všechno je o lidech, a o domluvě“. 

 

Zároveň lze formulovat i obavy do budoucna: Vzdělanost či informovanost je zatím stále 

na nízké úrovni. Vedle lidí reflektujících své vlastní přemýšlení se mezi dotázanými stále 

vyskytlo mnoho těch, kteří za „to správné“ považují převažující názory a obraz ve 

společnosti. Ukázala se zakořeněná tendence nemála lidí k rychlému závěru a nedostatečná 

schopnost selektivně a kriticky vybírat zdroje informací: viz „zajímavý a poměrně jednoduchý 

webík s informacemi o islámu“ – pravdaoislamu.cz. – spočívající v nekritickém přesvědčení, 

že se podařilo objevit pravdivý zdroj150. Lze pouze konstatovat, že je třeba ujít ještě dlouhý 

kus cesty, než dnes mladí lidé (vzdělaní křesťané) budou ve většině schopni opravdu 

zodpovědně, s rozmyslem a kriticky hodnotit zdroje, kterým věří, a teprve na základě toho 

formovat své názory. 

 

                                                 
149  Nejde o hypotézu průzkumu, nýbrž o vlastní pozorování v některých navštívených společenstvích či 
zaznamenané poznámky na adresu muslimů v běžných vztazích. 
150  Jako pravdivý zdroj je vnímán anonymně rozesílaný odkaz „Kolonizace světa“ na server YouTube 
(http://www.youtube.com/watch?v=UTzEpt49yeU&eurl=http://www.loupak; 2.4.2011; 7h), kde je umístěn 
rádoby křesťanský klip o hrozbě islámu pro západní svět. Na základě tohoto videa si respondentka udělá silné 
přesvědčení o islámu jako celku. Další respondentka dochází k závěrům ohledně islámu na základě jedné 
reportáže o týraných, utlačovaných a mučených ženách na Dálném východě, odvysílané v televizi. (Bližší popis 
zdroje respondentka uvést nedokázala – zůstal jen dojem silných emocí strachu v souvislosti s islámem). 
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7. Společná cesta dál…? 
 

Žijeme ve světě, který není jednotný ve smyslu homogenního celku – ať to platí pro 

přírodní jevy a soustavy či pro lidskou rasu či různé na světě se vyskytující kultury. Dokonce 

lze i říci, že na naší planetě Zemi existuje více světů, které se – řečeno slovy Tomáše Halíka – 

vzájemně prolínají, ovlivňují, oslovují… K tomuto prolínání světů, kam rozhodně patří i 

muslimové v (v odporu k transcedenci vůbec specifické) české společnosti, a přístup české 

společnosti k nim. Že dnes k prolínání světů dochází, je fakt. Že k němu přispívá rozvoj 

technologií a nejrůznějších vymožeností (které dovolují lidem navštěvovat různé kouty země, 

a žít na místech dle vlastní volby151), není pochyb. Avšak i ti, kdo raději tolik necestují, jsou 

s prolínáním světů konfrontováni – skrze média. 

K prolínání světů patří také úsilí o dorozumění s druhými, a o porozumění jim. Setkání 

světů různých náboženství může mít podobu krvavých sporů o moc, ovládnutí a přesvědčení 

druhého. Utopie zakládající se na vytvoření univerzálního náboženství pro všechny končívají 

jako trapné komedie. Žít jen vedle sebe bez zájmu o druhého dnes už nestačí. Dnes je třeba 

začít se sdílet – vést dialog152. To znamená druhému porozumět, pochopit ho, přijmout ho – 

aniž by se člověk sám vzdal své víry, identity, hranic a svých názorů. Dialog nastává tehdy, 

když se lidé nesnaží navzájem přeměnit druhého „k obrazu svému“, ale snaží se s úctou 

druhého poznat a porozumět mu. Je třeba s trpělivostí druhým naslouchat, avšak také být jimi 

slyšen. Dialog je vzájemný, oboustranný proces. Může začít až tehdy, když si jeho účastníci 

jsou vědomi vlastní omezenosti, vlastních hranic, zbavili se vlastní naivity a arogantní 

namyšlenosti, a nepokládají předem názory druhého za snůšku lží a omylů153. 

Halíkova vůči jiným náboženstvím (a kulturám) vstřícná slova téměř zanikají 

v nevstřícném přístupu české společnosti (českých vzdělaných křesťanů) k menšině muslimů 

na území ČR (i k islámu vůbec). Neznalost a negativní předsudky vůči muslimům, pramenící 

patrně z nesprávného pochopení nemnoha ve školním prostředí prezentovaných reálií a snahy 

o nahlédnutí do světa druhých optikou člověka západní kultury, vévodí povědomí Čechů o 

islámu. 

                                                 
151 …Umožňuje však též teroristům páchat násilí ve scénářích obřích rozměrů. Halík: Prolínání…, str. 267 
152  „Mezináboženský dialog je obvykle chápán jako dialog mezi příslušníky hlavních duchovních tradic světa, a 
to za účelem praktické spolupráce (např. v otázce obnovení nebo zachování míru mezi jednotlivými 
náboženskými komunitami), za účelem bližšího poznávání jiné duchovní tradice a nacházení shod a rozdílů 
s tradicí vlastní, anebo za účelem sdílení náboženských zkušeností a vzájemného obohacování jeho 
prostřednictvím. Vstup do takového dialogu nebo jeho iniciování či moderování jsou obvykle jednak důsledkem 
touhy po větším poznání, jednak důsledkem pocitu odpovědnosti za situaci vlastní komunity nebo i celého 
lidstva.“ definuje Zdeněk Vojtíšek, in: Floss a kol.: Cesty k porozumění jinému, str. 125. 
153  Halík, Prolínání…, str. 242 – 245 
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Na poli nových náboženských hnutí je ústřední otázkou možné soužití s většinovou 

společností. Jde o nalezení způsobu, jak spolu vyjít mírovou cestou, jak se vzájemně 

respektovat a spolu hovořit. Ač islám rozhodně není novým náboženským hnutím, nýbrž 

jedním z pěti hlavních (a starých, věky prověřených) náboženství, v české společnosti stále je 

v situaci něčeho nového, neznámého a strach, podezření a obavy vzbuzujícího. Muslimové 

jsou navíc v ČR neznámou a nevýraznou menšinou, což je ještě více přibližuje (či 

připodobňuje) postavení nového náboženského hnutí, pro které je typické napětí mezi ním a 

většinovou společností. Cesta k překonání tohoto vzájemného napětí vede skrze vzájemné 

poznání se. Avšak nejde o poznání motivované snahou potvrdit si své předsudky a domněnky, 

nýbrž nahlédnout druhého v jeho situaci (nejlépe i jeho očima), pochopit ho a respektovat 

jako svobodnou a svébytnou bytost, která chce především svobodně žít, nikoli mě 

bezdůvodně ohrožovat. Religionista W.C. Smith stanovuje jako cíl badatele islamistiky 

porozumění, k jehož dosažení je krom jiného třeba též empatie, neboli „úsilí o vcítivé 

nahlédnutí, jaký význam má skutečnost, svět a lidský život, jsou-li nahlíženy prostřednictvím 

symbolů islámské tradice. Badatel má (…) zástupně nahlédnout, jak vypadá skutečnost očima 

praktikujícího muslima“154. Ač uvedená slova byla řečena jako vodítko pro badatele na poli 

islámu, princip je stejný a stejně platný pro každého, kdo si uvědomil, že je třeba snažit se 

jinak smýšlejícím či jinak věřícím porozumět. Tedy porozumět kulturně a nábožensky jinému 

člověku, tzn. jeho životní zkušenosti, duchovní tradici, ve které žije a z níž žije, též významu 

symbolů ho obklopujících a k němu promlouvajících. Avšak tak, že je třeba brát vážně jejich 

sebepochopení, věřit jejich popisu a porozumění sebe sama – nikoli je ignorovat, či jim 

rozumět jaksi lépe, než rozumí oni sami sobě155.  

Prvním krokem, který je třeba na cestě k porozumění a poznání udělat156, je postoj stálé 

reflexe vlastního jednání, kdy člověk reflektuje své vlastní postavení (v situaci napětí), což 

vede k porozumění mechanismu dualistického vidění světa. To obnáší přísné rozdělení světa 

na „my“ a „oni“, kdy druzí jsou ti černí, nás ohrožující a pro nás nebezpeční. Dualistické (či 

černobílé) vidění světa se posiluje každým útokem na druhou stranu. Konkrétně v případě 

soužití české společnosti a muslimů za takový útok lze označit i zmíněný článek v Reflexu. 

Reflexe vlastních názorů a vlastního postavení může člověku pomoci nenechat si dualistické 

vidění světa vnutit. Dalším krokem je nepřeceňování možností represe ze strany institucí 

většinové společnosti. Taková snaha o uplatnění represivních opatření může být spíše 

                                                 
154  Floss a kol.: Cesty k porozumění…, str. 21 
155  Hošek: Na cestě k dialogu, str. 160 
156  Odstavec podle kapitoly „Doporučení pro prevenci kolektivního násilí v souvislosti s novými náboženskými 
hnutími“ in: Vojtíšek: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí, str. 418-427. 
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kontraproduktivní – tím, že vyvolá odvetu (např. výzva autora článku v Reflexu směřovaná na 

nutnost kontroly muslimů se zdá jít proti tomuto kroku). Stejně tak je třeba mezi sebou 

navzájem otevřeně komunikovat. Poslední doporučení uvedené v souvislosti s prevencí 

kolektivního násilí a novými náboženskými hnutími, zní: Usnadnit proces denominalizace. To 

znamená pomoci novým náboženským hnutím (v tomto případě českým muslimům) při 

získávání respektovaného postavení ve společnosti. To lze pouze vstřícným postojem  vůči 

dané skupině – nahlížet na ni (v tomto případě českou ummu) jako na obohacující duchovní 

život jejich příslušníků, a tím i duchovní život společnosti. 

Onen vstřícný postoj úcty a respektu vůči druhému, který může vést k porozumění 

jinému druhému, je však možný teprve tehdy, porozumí-li člověk nejprve sám sobě. „Tím, že 

sejmeme krunýře svých předsudků a odhalíme sami sobě své předpoklady, dešifrujeme svá 

myšlenková schemata, vyneseme na světlo vlastní pojmovou výbavu v její omezenosti a 

zranitelnosti, obnažíme částečnost svého poznání, přiznáme partikularitu vlastní intelektuální 

a duchovní tradice a zahleděnost do vlastního způsobu víry, reflektujeme svůj způsob 

vztahování se k druhým lidem, ke světu i tomu, co jej přesahuje, a přiznáme se ke svému 

místu nikoli nad rozmanitostí způsobů života lidského společenství, ale uprostřed ní.“157 

Možná je právě v onom porozumění sám sobě problém. Možná je právě v nutnosti 

nejprve odložit vlastní předsudky a paradigma mého pohledu na uspořádání věcí lidských ten 

důvod, proč je tak těžké odhlédnout od běžně se vyskytujících stereotypů o muslimech a 

islámu a začít stavět své smýšlení o nich na základě informací z jiných zdrojů než vlastních 

předsudků a informací z médií. Je nutné vykročit na cestu k porozumění (a dialogu) tím, že si 

člověk přizná a připustí svou vlastní omylnost a nedokonalost. 

Halík uzavírá sondu do jiných světů a jejich prolínání slovy o zásadě, kterou se lidé mohli 

naučit z pokladů víry, která po tisíciletí utvářela a formovala náš kulturní prostor. Tu zásadu 

spatřuje v poznání, že „vztah k Bohu nelze oddělit od vztahů k druhým lidem, a to nejen k 

,domácím naší víry’.“ Možná Boha znovu uvidíme, pokračuje Halík, a to v té míře, v níž 

budeme schopni rozpoznat a rozpoznáme „naši vzájemnou blízkost s těmi, kteří k němu 

kráčejí po jiných cestách.“158 

                                                 
157  Floss a kol.: Cesty k porozumění..., z předmluvy na str. 7 
158  Halík, Prolínání…, oba citáty ze str. 274 
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 IV. ZÁVĚR 
 

Zabývala jsem se obrazem islámu, poněkud více pak obrazem o postavení ženy 

v islámu, který panuje v české společnosti. Dotkla jsem se též otázky fundamentalismu a 

terorismu. Výběr témat, často zmiňovaných a diskutovaných v souvislosti s islámem, byl dán 

tím, co je nejčastěji „vid ět“ a „slyšet“ na veřejnosti. 

Výsledkem mé práce je ověření či potvrzení již zformulovaného zjištění, že zatímco na 

populární rovině často zmiňovaná a probíraná témata jako žena v islámu (s konotacemi 

„utlačovaná“, „méněcenná“, „nesvéprávná“) či terorismus a ohrožení západní Evropy jsou 

známá, a běžně dostupné zdroje informací či náhodné zkušenosti ze setkání s muslimy to 

české veřejnosti stále potvrzují; naopak česká muslimská scéna (obec) je pro běžné, o 

problematiku se více nezajímající, občany skutečně „neviditelnou menšinou“. Dokládá to 

nejen časté a velké překvapení u otázky, zda může být muslimem/muslimkou český 

konvertita/ka; či zda by dotazovaný/á čekal/a, že muslimka bude rozumět česky; ale také to, 

že 40% respondentů pouze na základě úvah o demokracii a otevřené společnosti vyvozuje, že 

ČR mešity určitě má. Jen tři dotazovaní z dvaceti (tj. 15%) skutečně ví (z novin, zkušenost 

sestry během studia, vlastní návštěva), že v ČR mešity opravdu stojí. 45% dotazovaných 

uvádí, že absolutně netuší, zda jejich vlast nějaké mešity má. 

Uvědomuji si mnohá omezení této práce (a jejích závěrů). 

Vzorek respondentů je značně omezený, a rozhodně jej není možné vydávat za vzor 

mínění a smýšlení celé české společnosti. (Výpovědní hodnotu tohoto průzkumu však 

potvrzuje širší rámec, který dává výsledkům závěr výzkumu provedeného Ministerstvem 

Vnitra ČR na sklonku roku 2010). Především rozhled, který respondentům dalo 

vysokoškolské studium a prostředí velkého města (hlavního města Prahy), není zanedbatelný. 

Jsem si vědoma toho, že lidé žijící v malých českých obcích (vesnicích) smýšlejí většinou 

odlišně než vzorek mých respondentů. Většinou „omezeněji“, ve smyslu blíže k představě 

černobílého světa, kde „my“ patříme k tomu pravdivému a neomylnému západu, který ví, jak 

se má správně žít; zatímco „oni“ (tj. muslimové) patří na tu druhou stranu. Je-li někdo 

muslim, nemělo by se o tom snad raději ani hovořit, aby to nepřivolalo nebezpečí. Tímto se 

nechci dopouštět trestuhodné generalizace, protože vím, že někteří lidé žijící v malých obcích 

mají větší rozhled, barevnější vidění světa, a tolerantnější přístup k neznámému než mnozí ve 

městě žijící občané. Opakovaně se (mi) však potvrzuje, že tendence smýšlení (tzn. 

k černobílejšímu, snáze ovlivnitelnému přesvědčení ze strany médií) v prostředí malých obcí 
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právě taková je. Stejně tak vím (a průzkum potvrdil), že křesťanské vyznání víry nemusí mít 

automaticky rozhodující vliv na přesvědčení jednotlivců ani jedním či druhým směrem. 

 Kromě malé znalosti islámu a české muslimské scény (z použitých zdrojů) zřetelně 

vystoupil rozdíl mezi žitým islámem na straně jedné a výkladem ideálního islámu na straně 

druhé, který je (muslimy) považován za to nejlepší pro celé lidstvo – avšak nikde na zemi 

není v současnosti v popsané ideální formě praktikován. Patrně horší skutečností, než že je 

praktikování islámu mnohdy pokřiveno nepochopením a nesprávnou interpretací, je 

skutečnost, že obraz o islámu v západní společnosti podléhá předsudkům a stereotypům, 

v nichž není ten nejmenší prostor pro připuštění myšlenky existence ideálního islámu v jeho 

počátcích. Zejména česká společnost získává své představy a dojmy o muslimech 

prostřednictvím médií, nikoli přímým kontaktem a osobní zkušeností. Přesvědčení, které si o 

islámu vytváří, nemá pro koncept ideálního islámu pochopení. 

Nejsem si jistá tím, že bych nyní mohla zásadně a s jistotou odpovědět na otázku (či 

otázky), které jsem kladla v úvodu: totiž co vlastně my, součást západní společnosti, víme o 

islámu. Podle čeho si utváříme názory, či podle čeho zjišťujeme „jak to doopravdy je“. Nad 

výše rozebranými zdroji informací jsem si uvědomila, jak velmi mnoho záleží nejen na 

samotných zdrojích informací, ale také na schopnosti kritického úsudku jejich přijímatelů. 

Sebelepší zdroj nemůže zaručit, jak je informace přijata.  

 Je správnější věřit závěrům v knize R. Spencera, či brožuře Ženy v islámu? Tzn. je 

správnější pohlížet na islám jako na a priori podporující a vybuzující nenávist vůči 

jinověrcům, a ženy považující za bezcenná stvoření, či jako na to nejlepší pro ženy a všechny 

obyvatele země přinášející náboženství? Je správné existenci knihy a příběhu Let vážky 

přehlížet a bagatelizovat, či naopak v souvislosti s její existencí přehodnotit vnímání islámu 

skrze optiku příběhu Bez dcerky neodejdu? Je správné věřit televiznímu zpravodajství a 

skládat si obraz o dění ve světě podle informací slyšených, viděných a čtených každodenně 

v médiích, či je to s věrohodností médií naopak tak zlé, že není možné věřit nikomu a ničemu, 

dokud se člověk nepřesvědčí „na vlastní oči“…? Řečeno poněkud specifičtěji: Je třeba na 

chodníku potkávané muslimky považovat za utlačované chudinky, které nemají právo říci 

(kvůli nařízení zkarikovaného islámu) jediné slovo, nebo je můžeme směle považovat za 

svobodné bytosti, mající svobodu myslet, které se jen oblékají odlišně od evropských 

(západních) poměrů z vlastní svobodné vůle? 

 V kladení podobných otázek by bylo možné dlouho pokračovat. Je však otázkou, zda 

na tyto otázky existuje jednoduchá odpověď. Pokud ne jednoduchá, zda vůbec nějaká. 

Budeme-li totiž pokračovat v kladení otázek naznačeným způsobem, patrně se nedobereme 
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pro soužití vstřícných a přijatelných odpovědí. Naznačené kladení otázek totiž připouští jen 

protipólná, nesmiřitelná stanoviska: Islám je buď dobrý, nebo zlý. Buď černý, nebo bílý. 

Tolerantní a „hodný“, nebo agresivní a nesnášenlivý. My, příslušníci západní kultury, jsme 

pak to opačné. Toto vnímání (světa), které patrně zakořenilo v dobách studené války a 

bipolárního rozdělení světa, však nikdy nepovede k otevřenému dialogu, který je veden 

snahou porozumět druhému – bez něhož však není možné v našem globalizujícím se světě, 

kde se hranice stále stírají a kultury mísí, žít. 
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 V. PŘÍLOHY 
 

A. Otázky, podle kterých byly vedeny rozhovory 
 
ISLÁM – ŽENY – PŘEDSUDKY  
 

• Vyrůstal(a) jsi v církvi od dětství, nebo ses obrátil(a) a do církve přišel/přišla až 
později? 

• Vzdělání 
• Věk 

 
1. Když se nyní zamyslíš, co tě napadne jako první (druhé, třetí), když se řekne islám? 

 
2. Setkal(a) ses někdy osobně s muslimkou či muslimem? 

 
3. 3a) Co víš o islámu? 

3b) Co si myslíš o islámu? 
3c) Máš spojené útoky z 11.09.2001 na WTC s islámem?  
3d) Okomentuj, prosím, výrok: Všichni muslimové jsou teroristé. 
3e) Lze žít s muslimy v míru a pokoji vedle sebe? 
 

4. 4a) Znáš příběh (film či román) Bez dcerky neodejdu? 
4b) Pokud ano, co si pamatuješ – jak se ti uložil do paměti? 
4c) Znáš podobný příběh/vyprávění? 
 

5. Co bys očekával(a), že říká Korán o ženách? (Pokud jsi Korán nečetl(a).) 
 

6. Jaký obrázek se ti vybaví, když se zeptám na muslimskou rodinu? Jak si představuješ, 
že funguje; kdo má jaké role; kdo o čem rozhoduje? 

 
7. Čím bys očekával(a), že se může muslimka stát, jaké může vykonávat zaměstnání? 

 
8. Co nosí muslimky pod hábitem? 

 
9. Odkud (bys čekal(a)), že pochází nařízení zahalování se na veřejnosti? 

 
10.  10a) Potkáváš u nás (v ČR) muslimy/muslimky? 

 10b) Kdybys na chodníku potkal(a) ženu v šátku, a z nějakého důvodu ji musel(a) 
oslovit (např. z důvodu hrozícího nebezpečí, či ji upozornit, že něco ztratila) – jakou 
řeč použiješ? 
 

11.  11a) Jsou v ČR mešity? (Kolik jich je a kde?) 
 11b) Jak bys očekával(a), že mešity v ČR vypadají? 
 11c) Jaký je tvůj názor na stavbu mešit? 
 

12. Vadilo by ti bydlet vedle mešity?  ano – proč; ne – proč 
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13. Vadilo by ti mít za sousedy muslimy? ano – proč; ne – proč  
 

14. Vzala by sis za muže muslima?  ano – proč; ne – proč  
(Vzal by sis za ženu muslimku?  ano – proč; ne – proč) 

 
15.  15a) Vadilo by ti, kdyby tě ve škole učila muslimka, se šátkem na hlavě (popř. 

muslim)? 
15b) Vadilo by ti, kdyby měla tvé děti ve školce/škole učit muslimka? 
15c) Jak by ses cítil(a) nebo reagoval(a), kdyby k islámu konvertoval(a) tvá blízká 
kamarádka (kamarád) či sourozenec? 
 

16. Myslíš si, že ty osobně bys začal(a) kamarádit s muslimem (muslimkou)? 
--------------------------------------------------- 

17. Zhodnoť, prosím, tento rozhovor: Považuješ ho za zbytečné téma, za ztrátu času, či 
v něm vidíš pro sebe přínos? 
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B. Srovnání dvou p říběhů podaných v podob ě románu 
 
 Únos dětí, resp. plán otce vzít děti matce a vychovávat je podle svého, je totožný v obou případech. 
Situace a okolnosti se liší, kostra příběhu je však velmi podobná. Obálka knihy Let vážky nese podtitul: Příběh 
matky, která se sama vydala hledat své unesené děti. Jako bestseller Bez dcerky neodejdu. - Let vážky dokazuje, 
že únos dětí a patriarchální autoritativní způsob chování je záležitost kulturní, nikoliv primárně pocházející z 
islámu. 
 

Rodina Hawachova Betty Mahmoody 

Literární styl: Bez dcerky neodejdu se čte lépe, je promyšlenější, ucelenější, logičtější. Let vážky je napsán „typicky 
americkým způsobem“, něco je „napřeskáčku“ a opakuje se. Orientace v textu je v mnohém nejasnější. 

rok 2006 r. 1984 – 1986 

otec dětí: Libanonec (diaspora Austrálie) otec dětí: Íránec (25 let v USA) 

Joe lehce mladší než Mel Moody o mnoho starší než Betty  

Joe a Mel se seznámili jako mladí (dvacetiletí) v práci159, 
žádný před tím neměl rodinu. 

Betty má za sebou rozvod a dva chlapce z prvního 
manželství; v době seznámení jí je necelých 30 let. 

Seznámení: Během svého pobytu v Austrálii (Sydney) se 
dostala do restaurace Positano´s, kterou založil a vedl Joe 
Hawach. Mel tam dostala práci, Joe ji později požádal, 
zda by mohla vést jednu z restaurací, protože v ní odhalil 
svědomitou a zodpovědnou ženu. Měsíce vedle sebe 
pracovali mnoho hodin denně, než „přeskočila jiskra“. 

Seznámení: Betty měla těžko vysvětlitelné bolesti zad, 
neplánovaně se dostala do rukou osteopata Moodyho. 
Když končila její léčba, Moody se jí zeptal, zda jí může 
zavolat (jinak by se už nikdy neviděli). Ona odpověděla 
„ano“. 

Před vstupem do manželství s Joem měla Mel vztah s 
jedním přítelem. Bydleli spolu, žili spolu. Vztah popisuje 
jako velmi intenzivní, rozchod byl bolestný a velmi 
podobný rozvodu. Joe to věděl, dával jí čas na 
vzpamatování se. Nenaléhal. V tomto případě mu 
nevadilo, že Mel není panna (nemuslimský způsob 
přemýšlení), ale později spoléhal na muslimskou 
patriarchální společnost Libanonu, že mu pomůže udržet 
si děti... Sňatek nabízela Mel jemu, nikoliv obráceně. 

Ač byla Betty rozvedená, a vychovávala své dva syny, 
Moodymu to nevadilo. Bylo jasné, že Betty není panna... 
Věděli to v Teheránu? Bettyin rodinný stav Moodymu 
nevadil. 
O ruku žádal Betty po nějakém čase Moody. 

Svatba v Sydney, kostel Panny Marie (maronitští katolíci) Svatba v USA v mešitě. 

Snaha o získání dětí: Veřejná záležitost, Melissa 
kontaktuje úřady, policii, právníky; webové stránky a 
kontakty přes internet. 

Betty je v Íránu; kontakt úřadů pouze na ambasádě v 
Teheránu – jinak sama nesmí a nemůže nic (krom 
„zkorumpovaných“ kontaktů s íránskými přáteli) 

Svazek manželů hned od začátku konfliktní; Joe chtěl 
plánovanou svatbu několikrát zrušit. To se dozvídá 
novomanželka až po obřadu od své tchyně. 

Zpočátku romantický, láskyplný vztah; vesměs z ničeho160 
nemohla Betty odhadnout, co jednou nastane. 

Joe se jeví jako člověk manipulátor, který drží sám sebe 
pod kontrolou, má vše promyšlené, nepřipouští si city. 
Krutý člověk, schovávající své skutečné já hluboko uvnitř 
nitra, žije za maskou. 

Moody zřejmě trpěl duševní poruchou (nastávaly u něj 
stavy nepříčetnosti). Chvílemi se zdá, že sám neví, co 
dělá. 

Náboženství: maronitské katolictví (Melissina tchýně; Joe, 
zdá se, náboženství neřeší); občas Hawachovi mluví mezi 

Islám 

                                                 
159  Ona pracovala pro jeho rodinu, později pro něj. 
160  Od některých lidí slýchám, že přece z těch či oněch náznaků mohla Betty poznat, jaký její manžel může být, 
a jaký doopravdy je. Při čtení románu jsem se zaměřila i na tyto „jasné náznaky“. Myslím si, že zpětně je možné 
mnohé vyložit stylem „to přece bylo jasné, že to tak dopadne“. Zamyslím-li se však upřímně nad konkrétními 
situacemi bez přihlédnutí ke znalosti pokračování, dospívám k závěru, že to předem „zcela jasné“ nebylo. Když 
se Moody začal projevovat podivně a začal být důvod k obavám, Betty vážně pomýšlela na rozvod. Avšak v té 
době zjistila, že je v jiném stavu. 
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sebou arabsky; zmíněna je kultura Libanonu 

V doslovu knihy (str. 313) je vidět zkreslení, jak asi 
většina lidí chápe Írán a život v něm na základě představ 
vytvořených po přečtení románu Bez dcerky neodejdu: za 
vše může to, že rodina Moodyho byli oddaní 
konzervativní muslimové. 

Betty nikde neargumentuje tím, že za všechno může islám. 
Ano, islám hraje roli, rodina Moodyho jsou praktikující 
muslimové, ale větší a rozhodnější roli hraje politika, 
fanatismus, diktatura, slepá oddanost. 

Melissa by mohla oplakat dcery, a sama žít v klidu, míru a 
svobodě v Kanadě. 

Betty je vězněna v Íránu, kde by svobodně žít nemohla 
(bez přizpůsobení se kultuře); maximálně by mohla ze 
země odjet sama a vzdát se Mahtob. 

Shodný rys: oba otcové chtějí stůj co stůj vládnout nad svými dětmi, mít je u sebe a ve „své“ vlasti – byť jsou v 
konfliktu s matkami dětí. Oba se projevují autoritativně, patriarchálně; očekávají, že je každý bude ctít a poslouchat na 
slovo. 

Hned od začátku konfliktu zuří mezi Mel a Joem otevřená 
válka o děti. 

Betty nejdřív nesouhlasí s životem v Íránu (avšak je tam, 
nemůže odjet), poté se uchyluje k tichému odboji – 
předstírá však spokojenou milující manželku. 

V Libanonu v době děje zrovna zuří válka s Izraelem, Joe 
se však nezdá být politicky angažován (kniha Jak vést 
válku, kterou našla Melissa v šuplíku, je o psychologické 
válce mezi manžely). 

Celkem významnou roli hraje politika, Chomejního 
převrat a Moodyho orientace na islámskou revoluci. 

Manželé již žili 9 měsíců v odloučení (v době únosu dětí), 
konflikt mezi nimi již měl podobu nastávajícího rozvodu 

Betty ve skrytu duše uvažovala o rozvodu; „výlet“ do 
Íránu za příbuznými měl být pokusem o oddálení rozpadu 
manželství (a ochranou Mahtob před únosem od matky) . 

Melissa je od dětí odloučena na šest měsíců: vzhledem ke 
snaze o domluvu o střídavé výchově musela dovolit 
manželovi, aby holčičky vzal na prázdniny k příbuzným. 

Betty vlastně předešla tomu, co potkalo Melissu – krom 
pár denního odtržení, kdy Moody v Íránu odnesl Mahtob k 
přátelům, byly Betty a Mahtob stále spolu. 

Charakter matek: Mel je (dle líčení v knize) stále na ostří 
nože s Joem; neustálá výbušnost a hádky. 

Betty za sebou jedno rozbité manželství již má, nechce 
projít dalším traumatem rozvodu. Snaží se řešit věci s 
klidem, hádkám přecházet, domluvit se a pochopit . 

Mel „musela“ udělat tu chybu, která umožnila únos: před cestou do Sydney dala dětem na cestu dopis (papír), kde 
píše, že souhlasí s cestou po konkrétní trase – pokud to nezkomplikuje nemoc či nepředvídatelná událost. Tím únos 
vlastně „umožnila“. Betty se podobného scénáře obávala a tušila, že by přesně toto nastalo – proto raději zvolila 
společnou cestu do Íránu. 

Mel únos nepředvídala (byť zpětně hodnotí své 
nerespektování poplašných zvonů a vnitřního hlasu jako 
chybu), najednou se to stalo – ona na to vůbec nebyla 
připravená. 

Betty byla před cestou do Teheránu u právníka, a ptala se 
na eventualitu únosu dcery. Právník jí však nemohl 
pomoci dokud k únosu opravdu nedojde. Matka neblahé 
tušení měla. 

Každý ví, že Mel chce své děti dostat zpět: rodina Mel, 
rodina Joea, přátelé, úřady, lidé spojení přes internet. 

Betty musí jednat tak, že o jejích plánech na útěk ví jen 
pan Amahl – jinak to raději neví ani nejbližší přátelé. 

Mel děti neviděla půl roku, v okamžiku „zpětného únosu“ 
musí nejprve opět získat kontakt a důvěru dětí. Kdyby k ní 
Hannah nešla, byla by celá akce asi zmařena. Otec dětí 
měl mnoho času jim „infikovat mozek“. Malá Cedarka 
mluví o dvou maminkách – jedna si pro ně přišla, druhá je 
doma v Kanadě. Díky svému nízkému věku celou 
záležitost nechápe téměř vůbec. 

Matka a dcerka rozvíjí svůj vztah i v zajetí, Betty nemusí 
znovu usilovat o navázání vztahu s Mahtob. Dcera je s 
matkou celou dobu, o otci si dělá vlastní názor. Když měla 
Mahtob pochyby, šla za mámou („Tatínek říkal, že odjedeš 
do Ameriky beze mě, a už se nevrátíš...“). 

 
Shodným rysem obou příběhů je závěr: V obou případech matka vyhraje. Betty se dostane 

společně s dcerkou z Íránu domů do USA a Melissa získá děti – podaří se jí dcerky dovézt do Kanady 

i získat příslušná opatření úřadů. 

Na internetu je možné nalézt odkazy i obrázky obou příběhů a v nich figurujících protagonistů (viz 

odkazy v seznamu použitých zdrojů). 
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C. Další (výrazné) zkušenosti jednotlivc ů 
 

C.I. „Bydlím v menším středočeském městě, naproti nám si postavili své letní sídlo Kuvajťané. 

Jejich děti – mladé holky – nenosily žádné hábity. Chodily běžně oblékané, normálně s námi hovořily. 

Na svůj věk mluvily plynně anglicky. Vesměs posedávaly a nic moc nedělaly – což nemusely, protože 

tam u nich v domě měli sluhy. To byli křesťané. Já jsem jim dávala křesťanskou hudbu. Domácí – tj. 

muslimové – to viděli, a zakázali svým sluhům ode mě přijímat dary.“ 

 

C.II.  „Nevadí mi potkávat zahalené ženy, nemám s tím problém. I když… jednou jsem potkala dvě 

postavy, byly od hlavy až k patě celé v černém. Asi to měly být ženy, ale (mně) nebylo vůbec jasné, 

kdo se pod těmi hábity skrývá. Jsou-li to ženy, nebo muži. Nebo nějací teroristé. Byla jsem tehdy 

malá, potkala jsem je v metru… šel z nich strach.“ 

 

C.III.  „Na zahraničním pobytu v SRN jsem se setkala s muslimem. Byl milý, liberální… jen mě 

zarazilo, že velmi drželi pospolu, a na své svátky nechtěli zvát ostatní lidi ze studentské komunity.“ 

 

C.IV.  „Jestli máme v Čechách mešity, přesně nevím. Ale vím určitě, že tu máme muslimské 

modlitebny… jednu máme u nás na koleji. Byla jsem tam. Je to velká místnost v podzemí, která má 

sloužit jako ekumenický prostor. Chtěli jsme se tam začít scházet jako skupinka křesťanů. Kvůli tomu 

bylo nutné zapsat se do seznamu – jelikož to je jediný způsob, jak se dostat ke klíčům od místnosti. 

Správce, kterého jsem se ptala na informace ohledně možnosti mít klíče kvůli skupince, mě hned 

upozorňoval na to, že seznam jmen (lidí majících klíče) jednou za čas kontroluje bezpečnostní služba. 

Důvod: Jde o místnost, kde se oficiálně jednou za čas schází muslimové… To byla první věc, kterou 

mi řekl. Že to tam kontrolují bezpečáci kvůli muslimům.“ 

 

C.V. „Náš bývalý soused byl muslim z Maroka. Vzal si Češku, měli spolu holčičku. Když se jim 

vztah začal rozpadat, snažil se dostat ženu i dítě do Maroka. Naštěstí úřady byly rychlejší.“ 

 

C.VI.  „Provádím po Praze turisty, a teď nedávno jsem vedla do hotelu skupinu turistů z Norska. 

Byla mezi nimi jedna studentka muslimka (do Norska se dostala jako uprchlík), která se nechtěla jít 

s kamarádkami bavit. Byla unavená, chtěla se navečeřet a jít spát. Šly jsme spolu na večeři, já ji 

následně doprovodila do hotelu – ona se tu cítila cize, a bála se chodit po ulicích sama. Seděly jsme 
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vedle sebe u stolu, ona byla ohromně milá. Setkání ve mně zanechalo dojem krásného, příjemného 

zážitku. Prožívala jsem to jinak, než když myslím na islám, kulturu a problematiku s tím spojenou.161“ 

 

C.VII.   „Byla jsem na výměnném studentském pobytu v Anglii. Tam jsem měla spolužačku 

muslimku. Dokonce jsem u ní byla i doma na návštěvě – pozvala mě. Na mé první návštěvě u nich byl 

doma i její manžel, trochu doma pomáhal. Ona mi uvařila nějaké teheránské jídlo… návštěva byla 

celkem fajn. Byli z Íránu, přímo z Teheránu. On v Anglii pracoval, ona chodila do školy. Krom toho 

nic moc nedělala, nikam nechodila. Při mé druhé návštěvě byla doma sama – tím více vyjadřovala 

radost nad tím, že sama být nemusí. Před svou první návštěvou u nich jsem měla trochu strach, jaké to 

bude… ale pak jsem k nim přišla a v televizi běžel seriál Přátelé. Tak jsem si říkala Je to dobrý, 

jsou normální.“ 

„Tehdy, když jsem u nich byla, moc nechtěli o Teheránu mluvit. Že by se jim stýskalo. Po čase se 

vraceli tam někam k nim… zvala mě, ať k nim přijedu. Že mě ubytuje u své maminky, udělá párty, 

seznámí mě se svými kamarády… Po jejich odjezdu jsme udržovaly mailovou komunikaci. Já neměla 

odvahu jí napsat ano, přijedu. Teď se přibližně rok neozvala – s tím, že nesmí používat internet, 

protože u nich jsou nějaké nepokoje. Ptala jsem se jí, jak bych se musela oblékat, kdybych k nim 

přijela. Ujišťovala mě, že bych si musela jen zahalovat hlavu. Ve velkých městech se na oblečení asi 

zase tolik nezakládá… Ona sama chodila oblékaná běžně, jen na hlavě měla šátek či kapucu. Pravda 

je, že já bych těžko na první pohled poznala, že je muslimka. Mě by to i zajímalo, tam za ní jet… ale 

budí to strach. Asi není dobrý nápad jet do Asie sama bez muže.“ 

                                                 
161  Tento výrok pochází z rozhovoru, jejž by bylo možné přiřadit k ideálnímu typu Tara – tedy tolerance vůči 
muslimům. Stejně tak potvrzuje konstatování v případech Zory a Sáry: Ač se mohou vyskytovat pochybnosti, 
nejasnosti a stereotypy ohledně islámu jako náboženství či politické síly, život s „obyčejnými“ muslimy ukazuje, 
že to jsou „také jen a pouze lidé jako my.“ 
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   D. Čemu věřím – otázka zdroje 

 
V jednom z rozhovorů došlo k delší diskusi s dotazovanou na zdroj, ze kterého čerpala své, velmi výrazně 

vůči islámu nepřátelské, naladění. O islámu se vyjadřovala jako o náboženství, které vede k násilí, a chce 

ovládnout celý svět – zejména se chystá v nejbližších letech pohltit Evropu. Zmiňovala „prezentace rozesílané 

hromadným mailem“. Odkud pocházel si nejprve nemohla vybavit vůbec. Po chvíli se rozpovídala – uvádím 

přepis rozhovoru (kde A = autorka práce, R = respondentka): 

R: „Teď jsem si vybavila ten e-mail od jedné osoby162 – hodně jí leží na srdci islamizace Evropy. 

Nevidí islamizaci jako dobrou věc. V tom mailu jsou výpočty geometrickou řadou, jak se tu mění 

počty obyvatel s islámským vyznáním. Uvádí výpočty do budoucna, jak to tu za 20 let bude vypadat. 

Celá prezentace má za úkol šokovat, myslím si. Klade si to za úkol šokovat lidi. Každý člověk, který si 

to projde, to tak vnímá - cíl se naplní163. Podruhé, když mi to přišlo, jsem se na to už nedívala – už 

jsem věděla, co to je. Poprvé (tj. před dvěma roky) mě to šokovalo – potom jsem přemýšlela, co já 

s tím - co to má pro mě znamenat. Proč bych s tím měla něco dělat.“  

A: Jaký jsi z toho udělala závěr? R: „ Můj závěr byl: obsah prezentace je přirozený běh věcí 

(dramatické narůstání muslimů v Evropě); ani nevím mělo-li by se na tom něco měnit. Protože, si 

myslím, to stejně změnit nejde. Pár lidí (kolem mě – moje rodina) to komentovalo jako znamení konce 

časů. Svým způsobem s tím souhlasím. Nevnímám potřebu s tím něco dělat, např. rozšířit e-mail dál. 

Nedokážu se ztotožnit se skupinou křesťanů – myslím KS? – kteří organizují hromadný modlitby na 

téma islamizace Evropy. Nevím, jak se definovalo to, za co se šli všichni modlit (jestli třeba aby sem 

muslimové nešli, nebo aby všichni vymřeli...). Já s tím nemám problém, ani potřebu se tím zabývat.“ 

A: Byl v té prezentaci  uveden  zdroj? R: „ Byl tam uveden zdroj, myslím – nějaká data z Eurostatu? 

Možná. Bylo to každopádně podané jako věrohodné statistické informace… Říká prezentace, 

jejímž autorem je – nevím, nevzpomínám si. Také jsem po tom zdroji nepátrala. Nevím co bych 

v tom měla dělat, ať je zdroj jakýkoliv. Netrápí mě to. Tím ale neříkám, že je dobře, měla-li by se 

Evropa stát muslimskou zemí.“ A:  Proč si myslíš, že by muslimové chtěli z Evropy dělat muslimskou 

zemi? R: „ Nevím. Jediná věc ze které bych měla obavy, je možné utlačování křesťanů. Pokud by tohle 

nebylo, ať tu je, kdo chce. Dost lidí164 se toho bojí, tím pádem se to zřejmě děje. Nebo ti, co se bojí, 

pozorují nebo očekávají, že se to děje nebo bude dít. Jsou pro mě relevantní zdroje.“ 

                                                 
162  Jedná se o starší sestru z konkrétního společenství v Praze, velmi se angažující v otázce biblické země. 
163  Aniž by to respondentka věděla, další tři z dotazovaných respondentek mi potvrdily, že zmíněné 
prezentace znají, a že jim skutečně nahání hrůzu – ač souhlasily, že důvěryhodnost zdroje těchto prezentací 
může být pochybná. 
164  Respondentka má v tomto případě na mysli neznámého pána, který ji při misijní akci jejího společenství na 
nádraží v jednom větším západočeském městě oslovil s otázkou, zda má v plánu mít alespoň tři děti: „To Vám 
nevadí, že bude Evropa za chvíli islámská? Musíte mít minimálně tři děti, aby nás začalo přibývat.“. Když 
odpověděla, že se jí vždy líbila představa mít čtyři děti, on reagoval slovy „To je dobře.“ – S tím se rozešli.  
    Dalšími lidmi, které má respondentka v tomto případě na mysli, je výzva k setkání zaměřenému proti islámu a 
jeho stoupencům v časopise Život víry, který respondentka pravidelně čte. 
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Respondentka pokračuje: „Pokud bych se tím chtěla sama zabývat, šla bych na to jinak... první bych si 

našla tu prezentaci, našla si ten zdroj; pak bych šla do oblíbeného Eurostatu, kde jsou oficiální 

statistiky; asi bych se víc zabývala současným islámem (tzn. např. se seznámit s někým, kdo má 

kontakty přímo s nimi);  spoléhat jen na média nepovažuji za adekvátní zdroj. Zabývala bych se víc 

islámem jako takovým, zaměřila se na  možná nebezpečí. Na základě toho bych, doufejme, získala 

uklidnění, nebo naopak potvrzení nebezpečí... Opravdu nevím, co si pod tím křesťané představují. Asi 

mají obavy z pronásledování a utlačování v Evropě. Nevím, zda by se to skutečně dělo. Nebo nedělo.“ 

 

 V tomto rozhovoru se objevil další pro otázku věrohodnosti zdroje významný moment, když 

jsem se ptala na mešity v České republice. 

R: „Ano, jedna určitě. Uvnitř jsem nebyla, jen u ní. Bylo to v Praze blízko hlavního nádraží. Je 

hodně barevná, a je to jako pěst na oko. Stejně to vypadá v jedněch západočeských lázních.“ 

A: „Jak víš, že to je mešita – je to tam někde napsané?“ 

R: „Někdo tam šel se mnou, a říkal, že to je mešita.“ 
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  E. Odpovídá česká muslimka 
 
Přepis rozhovoru s RNDr. Novákovou165, (16.12.2010) 
 

• Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se muslimkou (resp. vyznat víru islám)?  
Jedna věc je víra v Boha, druhá rozhodnutí pro určitou konkrétní skupinu lidí (pro určité náboženství, 
společenství). Na základě četby (a vůbec sběru dat) jsem se přesvědčila, že islám je spravedlivý, a že kdyby 
podle něj lidé (skutečně) žili, ovlivní pozitivně jejich život. Islám je racionální náboženství, vysvětluje a 
začleňuje i ostatní náboženství, vysvětluje celý svět. 
 Proč víra v Boha: šlo o nalezení pokory. Člověk pozná, že nad sebou potřebuje autoritu; nezávislé 
měřítko, aby se mohl zorientovat v tom, co je pravda, co lež. (RNDr. Nováková pochází původně z ateistické 
rodiny i prostředí). 
 

• Jak na to reagovali rodinní příslušníci?  
Ze začátku hodně špatně, později si zvykli. Jejich reakce byly spojené se strachem o mě - šlo o nepochopení. 
Dnes už mě přijímají, a už jim to tolik nevadí – ví, jak s tím mají zacházet. A zjistili, že „to“ (náboženství) 
negativně neovlivňuje ani mne, ani je. 
Říkala jsem si a říkám si dodnes, že kdybych tehdy začala třeba brát drogy nebo chodit za školu apod., že by to 
bývali přijímali snadněji a lépe, než když jsem přišla s tím, že jsem věřící, a stala jsem se muslimkou. Patrně to 
bylo tím, že pro rodiče byl obzvlášť islám neznámá oblast, opředená předsudky. 
 

• Co říká Korán o ženách, co o nich říkal Muhammad? 
Bůh stvořil všechny lidi z jednoho muže a jedné ženy; ve vztahu před Bohem jsou si žena a muž rovni; mají 
stejnou rovnováhu v tom, co jsou jejich povinnosti a práva – jsou stejně zodpovědní. 
Z toho všechno ostatní vychází. 
 

• Co dělá muslimka celý den? (Čím se zabývá, jaká je náplň jejího dne)? 
To stejné jako kdokoliv jiný...Řeší běžné starosti v životě... Jen je do toho začleněných pět modliteb denně, v 
Ramadánu půst. Když chodí do práce, pracuje – když je doma, stará se o domácnost. 
 

• Čím se může muslimka stát (jaké může mít zaměstnání)?  
Role ženy a matky jako ochranitelky domácího krbu je v islámu stejně považována jako role lékařky, obchodnice, 
učitelky... ta pozice matky a ženy je vážená stejně jako jiné zaměstnání. Pak je spousta povolání, která jsou pro 
ženu vhodná, a je dobré, aby tam ženy byly. Třeba lékařky – pro děti a pro ženy, soudkyně – zejména v kauzách 
žen, učitelky, dnes též sociální pracovnice. 
V islámu nemá žena povinnost něco dělat, aby se zajistila: v islámských zemích ženy nedělají popelářky, zednice 
(jako jsem viděla v Rusku); těžké, nepříjemné, a špinavé práce – to ony nemusí, protože je finančně zajišťuje 
muž. 
 

• Setkáváte se s předsudky (vůči Vám), s nenávistí, s islamofobií? S jakými reakcemi (vůči Vám) se 
setkáváte ve svém okolí?  

Na veřejnosti ano, ale už to nevnímám. Když jdu po ulici a něco zaslechnu, už to neřeším. V práci už se s tím 
nesetkávám, a doma jsme si to už vyříkali. Doma už na mě pohlíží  jako na mě, ne zástupce menšiny  nebo určité 
zvláštní skupiny. Stejně tak známí nebo přátelé. 
Ale když jdu do nového prostředí, musím překonávat bariéry. Např. s dcerou k nové lékařce, nebo na úřad... tam 
se setkávám s pohledy, dotazy, slovy. Mně, protože jsem zaměstnaná (byla jsem zaměstnána před konverzí), se  
nestalo, že bych sháněla práci a nedostala ji  kvůli šátku. Mám však spoustu kamarádek, které nemohou sehnat 
práci kvůli šátku, prostě je nevezmou. 
Z Francie znám případ, kdy  zubařka pacientce – muslimce schválně  vrtala jiný zub. 
Klasickou bariérou je školka, škola: vysvětlovat, co my ano a ne. Odlišnost ve školce zatím není tolik vidět – 
vlastně jen v otázce vepřového. A to dávám v ty dny, kdy je vepřové, dceři krabičku s jídlem, které vařím já. Dnes 
už je tam víc odlišných dětí, kteří mají  různojazyčné rodiče. Ale že by tam bylo k řešení náboženství ve více 
případech než náš, o tom nevím. 
 

• Napadají Vás konkrétní obtíže v každodenním životě způsobené tím, že jste muslimka?  

                                                 
165  Jméno i titul byly změněny. 
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Nemůžu si na nic stěžovat. Napadá mne jen: Musíme si (my muslimky a muslimové) dávat větší pozor, když něco 
řešíme na úřadech nebo na veřejnosti. Sice jdu o něco žádat za sebe, ale pořád řeším, jak to bude vypadat v 
rámci celého společenství muslimů - když např. maminka chodí v šátku. Např. matka jde řešit to, že syn chodí za 
školu. Je to  celkem běžný jev, ale matka si začne říkat, zda  to není kvůli tomu, že má na hlavě šátek. Nebo jak se 
na ní budou dívat ve škole – odsoudí jí, že syn chodí za školu proto, jak se ona obléká. 
Já třeba řeším: Jak to bude vypadat, když dcera zlobí. Když  na ní budu na ulici křičet, bude to  vypadat, že my 
muslimové takhle řveme na děti běžně, a tímhle způsobem  je vychováváme. 
Nebo když jde někdo žádat o sociální dávky, na které má nárok: vypadá to, že jsme vyžírkové, kteří nechtějí 
pracovat... Prostě: nemůžu si stěžovat, že by mi bytí muslimkou komplikovalo život, ale řeším, zda čímkoliv 
nestavím ostatní muslimy do špatného světla. 
 

• Setkáváte se s tím, že vás druzí pomlouvají (o vás mluví) v domnění, že nerozumíte česky (kvůli šátku 
na hlavě)?  

Setkala. S manželem v tramvaji jsme mluvili francouzsky, takže ti lidé měli navíc důvod si myslet, že jim 
nerozumíme. Spolucestující si o nás povídali docela ošklivé věci. Bylo to ze začátku po mé konverzi, tak jsem 
mlčela, a manžel mi potom říkal, že jsem něco říct měla. Aspoň dát najevo, že jim rozumím. Mně se tohle stalo 
jen jednou. 
Pak ještě jednou, když jsme byly s kamarádkami – ale to už mi přišlo, že bylo kvůli tomu, že nás považovali za 
strašidla, než že by si ti lidé mysleli, že jim nerozumíme. My se bavily česky – museli nás slyšet. A právě kvůli 
tomu nás začali pomlouvat. 
 

• Setkala jste se s tím, že si lidé vytvořili obrázek o islámu na základě příběhu Bez dcerky neodejdu či 
podobného příběhu? 

Hodně jsem se s tím setkala. Např. na ulici když někdo pokřikuje... je to zřejmé. První reakce rodičů byla ve 
směru: vzala sis Araba – bude tě mlátit – vezme ti dítě. Tehdy pro rodiče to znamenalo, že jsem v sektě, která má 
pro ženy jen samé nevýhody. Potom se narodila dcera, a maminka pořád měla nejistotu, jestli mi jí manžel 
náhodou nevezme a neodjede... což bylo už mimo, protože tehdy už manžela znala. 
 

• Jak to funguje v muslimských rodinách? Kdo má jaké role, kdo o čem rozhoduje? 
Jaká je role ženy v muslimské rodině?  
Případ od případu – stejně jako všude jinde. V některých rodinách se mají všichni strašně rádi, jinde ne. Někde 
je doma ústřední postavou matka – babička, která drží všechny pod sebou pohromadě. Někde jsou praktikující, 
někde méně striktní, nebo někde nepraktikují vůbec. 
Z islámských předpisů lze teoreticky vyvodit, že muž se stará o ekonomickou stránku rodiny – stoprocentní 
materiální zajištění leží na bedrech muže; žena má povinnost ochrany domácího krbu. V islámu by si neměla 
chodit žena stěžovat na muže kamarádce. Věrnost muži má být nejen fyzická, má se to týkat i ochrany rodinných 
záležitostí. Nepředpokládá se ale, že muž bude zařizovat všechno venku, a žena bude vždy uklízet (Prorok si 
třeba sám pral prádlo). Když se muž vrátí večer unavený domů... tak se žena postará, to se tak nějak 
předpokládá (jako však asi jinde též). 
 

• Setkala jste se s tím, že někomu z Vašich studentů (či kolegů) vadilo (vadí), že je učíte se šátkem na 
hlavě?  

Že by mi to explicitně řekli, to ne. Ale jeden profesor si ze mě dělal a dělá neškodnou legraci. Teď už mě zná 10 
let, a pořád mu to stojí za to, aby špičkoval. Studenti o tom nemluví vůbec, a když, tak se přijdou zeptat. 
 

• Jak vypadá fotka muslimky v občance?  
Ze zákona: nosí – li žena šátek z náboženských důvodů, může to na pasové fotce být. V ČR je možné mít pasovku 
se šátkem. Ale třeba ve Francii to nejde. Na každým úřadě (v ČR), kde dělají občanky, visí papír-předloha, jak 
správně formulář vyplňovat, a které fotky jsou přípustné. 
Na občance mám já ještě fotku bez šátku (mám dost starou občanku) – když to vidí žena, nevadí to. Nebo když 
jdu někam, musím se legitimovat, a nechci hned provokovat fotkou se šátkem. Třeba na některých úřadech. V 
pase mám fotku se šátkem.  
 

• Co se změnilo ve vztazích s Vaší rodinou/kamarády, když jste se stala muslimkou? (změnilo se něco v 
návycích každodenního života, např. při vzájemných návštěvách)? 

Když jsem konvertovala, bydlela jsem doma. Takže oblasti sporu byly, protože jsme se vídali každý den. Ale 
člověk nesedí každý večer s rodiči, aby povídal o duchovních věcech. Ze začátku to bylo o praktických věcech: co 
se bude/nebude jíst. Když jdu k našim, myslím na to, abych se nemusela před nimi modlit. Spolu jsme řešili jídlo. 
Bylo to „schizofrenní“ období. Nechtěla jsem jim působit komplikace, tak např. když jsem začala nosit šátek, 
nenosila jsem ho doma, nýbrž  nejdřív jen venku. A když jsem byla skoro u domu, tak jsem si ho za rohem 
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sundala, aby mě naši neviděli. Pro ně to také nebylo lehké – když se jich třeba sousedi ptali „Co ta vaše 
holka...?“ 
 

• Jak probíhá dnes svolávání do mešity? (Meuzzinem asi ne…) 
Uvnitř mešity se pustí mikrofon, a tam se svolává. Není to silnější než normální rádio. Samozřejmě to muslimové 
rozprchlí po Praze neslyší. Když už někde je modlitební místo, sousedé si  na svolávání nestěžují. Nikde se 
neřešily sousedské konflikty pramenící z toho, že by muslimové svým způsobem života obtěžovali ostatní. 
Maximálně nastává problém, že v pátek (v Praze) není poblíž mešity kde parkovat. Hlídá si to každý sám – jsou 
třeba předem vytištěný kalendáře. 
 

• Jak se Vám daří praktikovat pět modliteb denně? Tzn. narážíte na nepřekonatelné překážky? 
Čas modliteb se řídí podle slunce. V létě se to dá dobře naplánovat. Málokdy se stane, že to opravdu nejde, a 
člověk to nemůže udělat. V každým zaměstnání to jde nějak zařídit. Pravidla nejsou tak striktní, aby se to muselo 
vykonávat na pět minut přesně. Je v tom velká volnost. 
 

• Jak to bylo se zákazem ve Francii – šlo „jen“ o celé zahalení (burka), nebo o šátky?  
Byly to dvě aféry, dvě etapy, dva zákony: 
V r. 2004 – dnes už schválený zákon – zákaz nošení jasně náboženských symbolů – tam jde o šátky, do škol a na 
úřadech. Studentky, učitelky, úřednice ve veřejných institucích nesmí být v šátku. Tento první zákon nezakazuje 
chodit v šátku na ulici, do obchodu... prostě venku. 
Příklad: 17i letá studentka chce žít islám a chodit v šátku: buď se vzdá šátku, nebo přestane chodit do školy. 
Prezentuje se to jako zákon, který osvobozuje ženy, a integruje je. Opak je pravdou: když je žena přesvědčená o 
správnosti zahalování - šátku, a má ještě navíc přísnou rodinu, donutí ji studovat v Alžírsku nebo se vdát. Do 
školy chodit nebude. Spíš než že ji donutí to ona i udělá dobrovolně. 
Druhá věc (r. 2010): Francie debatovala o zákazu chození v burce po ulici (užívat pojem burka ve Francii není 
přesné – o burce se mluví v Afghánistánu). Nebo v Saúdské Arábii to je šátek přes oči nikáb (ten se dává buď 
tak, že jdou vidět jen oči, nebo je úplně přes oči – což v rozpálené slunečné SA problém není, tam ty ženy vidí i 
přes šátek přes celý obličej).  Jde o to, že ženy nesmí chodit po ulici se zahalenou tváří. Nejde už jen o ty veřejné 
instituce jako škola a úřady, ale o pobyt mimo vlastní domov. Odůvodňují to strachem z teroristů – že se v burce 
může leccos schovat. Což je sice pravda, ale stejně lze něco schovat do bundy s kapucou. Já vždy, když takové 
argumenty slyším, mám chuť právě kvůli zákazu si na sebe to zakázané oblečení navléknout. Co je komu do toho, 
v čem chodím oblečená...??!!! 
Mám kamarádku, která považuje burku za pro ní lepší – a bude v tom chodit ne z donucení, ale ze svobodné vůle. 
Z vlastního přesvědčení, i kdy tím bude v Evropě nápadná. 
V šedesátimilionové Francii žije ca 2000 žen, jež chodí (celé) zahalené. Zase tak velké procento to není. 
Je však pravda, že ve Francii nosí šátek tolik žen, že kdyby zakázali šátek úplně, asi by vypuklo povstání. 
 

• Jak prezentuje (pravý) islám křesťanství? 
Jedna věc je, co říká Korán – druhá věc, co se říká mezi muslimy. 
Korán: křesťané a židé jsou lidé Knihy. Monoteistická náboženství, přišlá od Boha. Bibličtí proroci jsou v 
Koránu uznáváni. Spoustu věcí z Bible islám uznává. A ctí. 
Islám říká, že Bible dnes není původní Bible. Příliš do ní zasahovali lidé – Bůh obnovil Bibli skrze Mohammeda, 
což je Korán. Je zmíněno, že i mezi lidmi Knihy jsou křesťané ti, kteří jsou islámu nejnakloněnější. Je tam 
zmíněno, že mohou být přáteli. Že mají spolu laskavě diskutovat (a muslimové mají vysvětlovat omyly, např. o 
Ježíšově božství). 
Neexistuje ideální islámský stát, ale normálně tam mohou žít muslimové i křesťané vedle sebe a svobodně se 
rozhodovat podle svých názorů a přesvědčení. Tak to i dlouho v Osmanské říši fungovalo.  
Dodnes jsou komunity křesťanů v Egyptě, Jordánsku, Libanonu; v Emirátech teď bylo rozhodnuto, že se bude 
stavět kostel. V Saúdské Arábii a Afghánistánu asi problém je, ale všude rozhodně není. 
 Co si muslimové myslí o křesťanech: hodně záleží, kdo to je a o koho jde. Muslimové jsou teď zahnaní 
do kouta (si myslím, vidím to tak), proto  někdy neadekvátně reagují, když jim někdo dá podnět. 
 České muslimky: s křesťanem si rozumím mnohem lépe, než s nevěřícím – spojuje nás víra v Boha. I 
Tomáš Halík říká, že to cítí tak, že si s muslimy rozumí lépe než s nevěřícími. Muslimové a křesťané k sobě mají 
celkem blízko. 
 Islám vyzývá k respektu ke každému jednotlivci. V konfliktu islám neříká nastav druhou tvář – umlátit se 
člověk nemá nechat, člověk se má bránit, to ano. Ale jinak vzájemné soužití: Respekt, tolerance. Islám neříká 
(jako křesťané), že všechny cesty k Bohu jsou správné. Říká, že správné je následovat Korán. Ale rozhodně 
nevyzývá k vraždění na potkání. 
 
Děkuji za rozhovor. 
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