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Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj vzájemných vztahů mezi muslimskými 

imigranty a majoritní společnosti v Anglii v období po teroristických útocích v Londýně 

v červenci roku 2005. Nedílnou součástí mé práce je popis multikulturní společnosti 

v Anglii a porovnání jejího vývoje z pohledu společensko-kulturního soužití 

s majoritou. Neopomenutelnou součástí zkoumané problematiky je rovněž vzdělanost a 

další sociální ukazatele postavení muslimské minority ve společnosti, které mají ve 

vzájemném soužití významnou vypovídající hodnotu. 

Součástí popisovaných společenských jevů je také islámský radikalismus. V této 

souvislosti popisuji teroristické útoky v Londýně a následnou reakci občanů, médií a 

muslimských organizací. Na vzniklou situaci byla nucena reagovat rovněž politická 

reprezentace země, zejména přijetím nových zákonných norem pro efektivnější potíráni 

terorismu. V kontextu zkoumání islámského radikalismu se zaměřuji také na současný 

stav teroristické bezpečnostní hrozby, převážně na fakt, zda je tato hrozba skutečně tak 

reálná a společensky nebezpečná, jak je často mediálně předkládána. 
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Abstract 
The bachalor thesis is focused on the development of mutual relationships of the 

Muslims immigrants and majority society in England in the period after terroristic 

attacks in London in June 2005. The description of multicultural society in England and 

comparison of its development from the view of social-cultural coexistence with 

majority is an integral part of this study. An inseparable part of the analysed issue is 

also a level of education and other social indicators of  Muslims minority position in 

society, which speaks volumes in mutual coexistence.   

Part of the described social issues is  Islamic radicalism as well. In this context I 

describe terroristic attacks in London and consequent reaction of citizens,media and 

Muslims organizations. The political representation of the country had to react to the 

given situation as well, especially by approval of new legal norms for more effective 

struggle against terrorism. In the context of analysed Islamic radicalism, I focus on 

current state of terroristic safety threat and especially on the fact,  whether this threat is 

so actual and socially dangerous how it is often presented in mass media. 
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Úvod 
Migrace muslimů do zemí západní Evropy je neustále aktuálním a diskutovaným 

problémem. Zvlášť v období po teroristických útocích v New Yorku v roce 2001 se 

soužití muslimů, vyznávající jiné hodnoty a odlišný způsob života než obyvatelé 

západní Evropy, stávalo doslova každodenním tématem. Všeobecná islamofobie ještě 

nestačila utichnout a přišly další teroristické útoky, tentokrát v Madridu a po podobně 

dlouhé odmlce v Londýně. Od těchto událostí uplynulo již téměř šest let, přesto téma 

muslimské migrace a vše co se zvyšující se muslimskou populací souvisí, neutichává. 

K již dostatečně popsané hrozbě islámského radikalismu se v posledních letech přidává 

nový termín – islamizace. Svůj podíl na rozpoutání dalších diskuzí mělo také postupné 

prohlášení premiérů Německa, Francie a nakonec i Velké Británie o nepovedeném 

pokusu o vytvoření multikulturní společnosti. 

Integrace jakéhokoliv imigranta není jednoduchou a krátkodobou záležitostí. O 

úspěchu rozhoduje mnoho faktorů, například vzdělání či řemeslo, zvládnutí místního 

jazyka, ale i náboženství či společenské zvyky. Vystudovanému lékaři či IT 

specialistovi se zvládnutým jazykem na úrovni rodilého mluvčího nečinní integrace 

žádný problém ani při znevýhodnění jinými, například náboženskými faktory. 

K úplnému začlenění do společnosti bohatě postačí jistota zaměstnání, odpovídající 

mzda a díky tomuto zajištěné bydlení a ostatní standardy dnešního života. Čemu se 

takový člověk věnuje doma v soukromí, nebo v jiné uzavřené společnosti, již nikoho 

nemusí zajímat.  

Situace muslimských imigrantů je ovšem zcela jiná, často představuje souběh 

všech těchto negativních faktorů. Muslimští imigranti velmi často pocházejí 

z nevyspělých zemí, v případě Anglie nejčastěji z Pákistánu. S tímto souvisí také jejich 

vzdělání, které nebývá alespoň v případě imigrantů na vysoké úrovni, nebo je cílovou 

zemí neuznáváno. Nemalou roli hrají také nezvládnutí anglického jazyka, kulturní a 

společenské zvyky či náboženství. Nelze sice tvrdit, že by Velká Británie potažmo 

Anglie a její občané trpěli jakýmikoliv předsudky vůči etnické skupině či náboženství, 

přesto nelze tyto faktory opomíjet.  

Cílem mé práce je prostudovat danou problematiku z různých zdrojů, které se 

zabývají určitou konkrétní oblastí související s vzrůstající muslimskou populací a 

multikulturní společnosti v Anglii a zpracovat tyto poznatky do uceleného celku. 

V bakalářské práci tak přibližuji problematiku integrace muslimské minority do 
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majoritní společnosti a celkového stavu multikulturního zřízení, které se v poslední 

době stává terčem kritiky mnoha občanů, ale také politické reprezentace země. Další 

zkoumanou oblastí, kterou pro tento účel zpracovávám je islámský radikalismus a 

teroristická hrozba, která je v souvislosti s muslimy neustále připomínána. V tomto 

ohledu je náplní mého zkoumání potvrzení či vyvrácení reálnosti teroristické hrozby a 

její porovnání s jinými bezpečnostními hrozbami, které se netěší takovému mediálnímu 

a politickému zájmu.  

Z teoreticko-metodologického hlediska nelze dané události popisovat jako 

případ, ač se to tak může na první pohled jevit. Přestože se dají teroristické útoky 

v Londýně považovat za ojedinělou událost, dalším záběrem tématu je výzkum následné 

muslimské integrace do společnosti, ovlivněné právě útoky, nejedná se tedy o jasně 

časově ohraničenou či jinak uzavřenou událost. Jako nejvhodnější metoda se pro tento 

případ jeví jedinečná případová studie.1 Jedná se o metodu detailního prozkoumání 

daného tématu, bez ambice zobecňování výsledků zkoumání. Již téma mé bakalářské 

práce určuje, že základním výchozím bodem zkoumání, tedy nezávislou proměnnou, je 

integrace muslimů a stav multikulturní společnosti před rokem 2005. Závislou 

proměnnou je opět stav integrace muslimů a multikulturalismu, ovšem již po ovlivnění 

zprostředkující proměnnou, tedy teroristickými útoky v Londýně v roce 2005. 

Bakalářská práce je strukturována do čtyř základních kapitol. V první se 

zabývám integrací muslimů do majoritní společnosti, jejího teoretického vymezení a 

právního rámce imigrace. Druhá kapitola je věnována situaci muslimů v roce 2005, tedy 

popisu míry integrace ve společnosti v době teroristických útoků, součásti této kapitoly 

je pak také popis samotných útoků a jejich pachatelů. V podkapitole následuje popis 

reakce majoritní společnosti na samotné útoky a muslimskou minoritu obecně. Ve třetí 

kapitole popisuji současný stav multikulturní společnosti v Anglii a to z pohledu 

kulturně-společenského vzájemného soužití ale také z pohledu sociálního postavení. 

V poslední kapitole se zabývám hrozbou islámského radikalismu a islamizací 

společnosti, se kterou souvisí také islamofobie. V podkapitolách zkoumám především 

jaký je současný stav britské společnosti v této oblasti, kdo jsou a odkud přicházejí 

potencionální teroristé a zda je ohrožení britské společnosti islámským terorismem tak 

zásadní jak je veřejnosti předkládáno.  

                                                 
1 Petr drulák, et al., eds., Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 
vztazích (Praha: Portál, 2008), str. 29 – 34   
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Při zpracování bakalářské práce jsem vycházel z několika knižních titulů a 

mnoha elektronických zdrojů. Jedním ze základních zdrojů se tak staly knihy Pavla 

Barši, který se problematice muslimské migrace, multikulturní společnosti a střetu 

kultur systematicky věnuje již řadu let a patří v naší zemi mezi nejuznávanější 

odborníky v dané problematice. K hlubšímu proniknutí do problematiky soužití 

muslimů a křesťanů v rámci jedno státu nejlépe posloužila kniha Západ a islamismus: 

střet civilizací, nebo dialog kultur? Pavel Barša v této knize popisuje islám od jeho 

počátků až po zneužití fundamentalisty, zmíní se také o teroristech a jeho původcích 

v čele s Usámou Bin Ládinem. Pro pochopení základů teoretických přístupů 

v integračních procesech posloužila kniha Politická teorie multikulturalismu, ve které se 

autor věnuje modelům integračních politik států. Dalším důležitým zdrojem při 

zkoumání vývoje britského multikulturalismu a imigrační politiky se stala spoluautorská 

kniha Pavla Barši a Andrei Baršové Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a 

integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. 

Při zkoumání terorismu jako další oblasti mé bakalářské práce jsem vycházel 

především z knihy Emila Souleimanova Terorismus: válka proti státu. Kniha se sice 

věnuje terorismu obecně, přesto jsou určité kapitoly věnovány převážně náboženskému 

terorismu ve kterých jsou zmíněny i nejznámější teroristické útoky posledních let. V mé 

práci mi nejvíce posloužila kapitola věnující se kultu mučedníků v níž autor Tomáš 

Raděj popisuje psychický a společenský profil sebevražedných atentátníků a jejich 

základní pohnutky ke spáchání sebevražedných teroristických útoků. Dalšími zdroji při 

zpracovávání tématu teroristické hrozby, pochopení islámů obecně a k výkladu 

islámských pojmů se staly knihy Lewise Bernarda, Kde se stala chyba?: vliv Západu na 

Střední východ a jeho následná odpověď; dále kniha Caleba Carra, Dějiny terorismu: 

dějiny války proti civilistům a kniha Adély Křikavové, Islám, ideál a skutečnost.  

Mimo knižních titulů jsem vycházel také z mnoha elektronických zpráv 

zveřejněných na internetových stránkách příslušných úřadů. Při zpracovávání 

problematiky mladých muslimů jsem vycházel z materiálu zparcovaného Jodie Reedem, 

Young Muslims in the UK: Education and Integration, zabývající se muslimskou 

komunitou ve Velké Británii, jejímu složení dle zemí původů, apod. Pro téma 

teroristických útoků v Londýně se stala hlavním zdrojem oficiální zpráva „Report of the 

Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005“ se závěry vyšetřování 

těchto útoků.  
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Dalším cenným zdrojem byly internetové stránky národních úřadů, institucí a 

zpravodajských serverů. Při zkoumání muslimské zaměstnanosti a vzdělanosti v 

porovnání s ostatními Brity a také při zkoumání teroristické hrozby a jejího dapadu na 

britskou společnost jsem vycházel především z oficiálních stránek Národního 

statistického úřadu (Office for National Statistics). Stránky poskytují mnoho zajímavých 

údajů vycházejících z posledního sčítání lidu v roce 2001, ale také z následných 

průzkumů společnosti v různých oblastech bristké společnosti. K prostudování 

zákonných norem jsem využil stránek Legislation.gov, jedná se o oficiální internetové 

stránky spravované Národním archivem pro zveřejňování všech právních předpisů 

Velké Británie. 
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1. Integrace muslimů do společnosti 

Integrace muslimských imigrantů do společnosti ve státech západní Evropy je 

dnes velmi diskutovaným problémem. Důvod je zřejmý, stále vzrůstající počet muslimů 

již neumožňuje tuto problematiku přenechat nahodilému vývoji, bez jasně definované 

koncepce podporované státem a dalšími nevládními organizacemi. Dosavadní stav 

důsledně neřešil rostoucí počet nelegálních muslimských imigrantů, několikanásobnou 

muslimskou porodnost v porovnání s britským průměrem a hlavně neochotu 

muslimských rodičů učit své děti již od narození angličtinu jako mateřský jazyk, což se 

následně negativně projevuje při zahájení povinné školní docházky. V těchto a dalších 
zásadních oblastech integrační politiky stát často selhává, projekt multikulturní 

společnosti nefunguje, jak by měl. Debatu na toto téma rozpoutalo také vyjádření 

německé kancléřky Angely Merkel na mítinku v Postupimi, která řekla, že projekt na 

vytvoření multikulturní společnosti v Německu selhal.  

Tímto prohlášením německá kancléřka prolomila dosud platné tabu, tedy 

negativní vyjádření na vzrůstající počet muslimů, který přináší řadu nových a těžko 

řešitelných problémů. Do této doby se vyjádření evropských státníků na toto téma vždy 

omezovalo pouze na diplomatické konstatování, že legální muslimská migrace kulturně 

obohacuje společnost a muslimové musí mít možnost rozvíjet své kulturní tradice i ve 

svém novém domově. Prakticky jediným státníkem, který se vyjádřil na adresu 

multikulturalismu v negativním duchu, byl již v roce 2005 Václav Klaus2, jeho slova 

byla ovšem tehdy většinou komentátorů odsouzena jako populistická či dokonce 

xenofóbní. Dnes po více než pěti letech od Klausova prohlášení se situace změnila, svůj 

podíl na tom má hlavně prohlášení německé kancléřky, které brzy následovala silná 
kritika multikulturní Evropy z úst francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho a poté i 

dalších státníků. Jedním z posledních byl také britský premiér David Cameron, který 

v únoru tohoto roku na bezpečnostní konferenci v Mnichově řekl, že projekt 

multikulturní společnosti selhal také v Británii. Cameron mimo jiné kritizoval 

muslimské organizace, za špatnou spolupráci při integračních procesech, upírání práv 

muslimským ženám nebo podporu extremismu mezi mladými muslimy.3 
                                                 
2 „Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro deník Mladá fronta Dnes”, oficiální stránky 
prezidenta republiky Václava Klause, http://www.klaus.cz/clanky/684, (staženo 7. 4. 2011) 
3 Laura Kuenssberg, „State multiculturalism has failed, says David Cameron“, BBC News, 5. února 2011 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994 (staženo 7. 4. 2011) 

http://www.klaus.cz/clanky/684�
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994�
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Vyjádření evropských státníků na téma nevydařeného projektu multikulturní 

společnosti a tím selhání integrace do společnosti znovu otevřelo otázku jak kulturně a 

nábožensky odlišnou skupinu obyvatel vůbec integrovat. Z průzkumu, konaném ve 

Velké Británii vyplývá, že většina Britů pokládá za integraci stav, kdy je přistěhovalec 

plně začleněn do společnosti, tedy příjme její kulturní zvyky a pravidla, dodržuje zákon, 

ovládá jazyk, apod., je tedy v podstatě nerozeznatelný od majoritní společnosti. Opozicí 

k tomuto názoru je výrazně menší skupina Britů, ovšem podporována procentuálně 

velmi početnou skupinou muslimů, která za integraci považuje dodržování zákona, 

ovládání jazyka, apod. ovšem zároveň při zachování víry, kultury a tradic příslušné 

skupiny, tímto dle nich dochází k multikulturnímu obohacení společnosti. Zde ovšem 

dochází k častým konfliktům. Jednak platí pravidlo, že úspěšná integrace může 

proběhnout pouze u těch imigrantů, kteří jí sami považují za žádoucí a tak se k ní také 

staví.4 Dalším rozporem je ono zachování náboženských a kulturních tradic, které jsou 

od západní společnosti postavené na křesťanských základech často naprosto odlišné.  

Samostatnou kapitolou je pak zavedení islámského práva Šáría. Islámské právo 

Šáría5 pochází ze 7. století našeho letopočtu a vychází především z učení proroka 

Mohameda a islámské posvátné knihy Koránu. Tradiční islámské právo, které je 

praktikováno například v Íránu či Saudské Arábii je známo svou brutalitou, za krádež 

může byt pachatel odsouzen k useknutí ruky, za cizoložství hrozí ženám ukamenování. 

Naopak znásilněná žena se spravedlnosti nedočká, podmínky pro dokázání, že se tento 

čin stal, jsou tak nesmyslné, že nemohou být prakticky nikdy splněny, naopak je často 

potrestána sama znásilněná žena za křivé obvinění a urážku na cti údajného pachatele. 

Již v dnešní době existuje ve Velké Británii několik soudů, které podle práva Šáría 

soudí, jedná se ovšem pouze o civilní záležitosti, například svatby, rozvody apod. a 

uplatňováno je pouze u muslimské komunity. Někteří muslimští radikálové ovšem 

chtějí jít ještě dál a prosazují uplatňování práva Šáría také v trestních záležitostech, 

jedním z nich je například radikální muslim Anjem Choudary.6 V Británii narozený 

muslimský radikál známý mimo jiné schvalováním teroristických útoků v New Yorku a 

v Londýně, má nemalou podporu především z řad mladých britských muslimů.   

                                                 
4 Giovanni Sartori, Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci: esej o multietnické společnosti 
(Praha: Dokořán, 2005), str. 69  
5 Adéla Křikavová, et al., eds., Islám, ideál a skutečnost (Praha: Panorama, 1990), str. 50 – 55  
6Camilla Long, „Ajnem Choduray: I’m smiling because sharia is coming“, The Times, 17. ledna 2010 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article6990857.ece (staženo 10. 4. 2011) 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article6990857.ece�
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1.1 Teoretické přístupy k integraci 

V teoretické rovině lze integraci zjednodušeně definovat jako začlenění menšího 

celku do většího. V případě imigrantů lze integraci popsat jako proces, při kterém 

minoritní skupina obyvatel postupně přijímá znaky majority v nejrůznějších oblastech 

společenského života. Úroveň integrace lze posuzovat podle hloubky začlenění neboli 

míry ztráty vlastních kulturních a společenských odlišností. Obecně lze tento stav 

rozdělit na několik základních úrovní.:7  

Asimilace – jedná se o nejúplnější začlenění minority do majoritní společnosti. 

Asimilována skupina obyvatel ztrácí svou kulturní odlišnost a stává se plnohodnotnou 

součástí majoritní společnosti. Asimilace je často vyžadována většinou obyvatel 

hostitelské země, nejinak je tomu také v případě Anglie. V případě muslimských 

imigrantů je však asimilace díky velkým kulturním ale hlavně náboženských důvodům 

jen těžko realizovatelná.  

Akulturace – vzájemné kulturní působení minority a majority. Minoritní skupina přijímá 

prvky majoritní společnosti, ale nevzdává se podstaty své původní kultury. Akulturace 

je nejblíže současnému kulturnímu pluralismu v Anglii. Britští muslimové běžně 

přijímají jazyk a jiné zvyky, ale zároveň si zachovávají své původní kulturní odlišnosti, 

včetně praktikování islámské víry. Na druhou stranu je ovlivňována také majorita, 

přijímá některé návyky muslimů, objevují se konverze k islámu, apod.    

Separace/segregace – Jedná se o neúspěšný proces integrace. Minorita je namísto 

začlenění do společnosti odsunuta na její okraj. V případě zavinění minoritou se hovoří 

o separaci, v případě odmítnutí začlenění majoritou se hovoří o segregaci. Segregace či 

separace je nejhorší možný vývoj v procesu integrace minority do společnosti. Vlivem 

odsunutí obvykle etnické menšiny do ústraní dochází k vytváření uzavřených ghett, což 

následně přináší špatné životní podmínky pro další příchozí či narozené příslušníky 

odsunuté menšiny. V ghettech je obvykle mnohem vyšší kriminalita než ve zbytku 

společnosti a častěji zde dochází k zneužívání či zfanatizování určité skupiny obyvatel, 

která se nechává snadno přesvědčit, že je obětí systému. 

                                                 
7 Eva Jánská, Přednáška č. 8 Hlavní užívané pojmy: adaptace, akulturace, asimilace, integrace, 
separace/segregace, http://web.natur.cuni.cz/~ejanska/prednaska8.pdf (staženo 20. 4. 2011) 

http://web.natur.cuni.cz/~ejanska/prednaska8.pdf�


  

 

 

- 15 - 

Jak jsem uvedl již výše, integrace muslimů ve Velké Británii potažmo v Anglii 

probíhá nejčastěji dle zásad akulturace, tedy vzájemného ovlivňování minority a 

majority při zachování základních kulturních odlišností, tento stav se nazývá kulturním 

pluralismem.8 Zároveň je ovšem potřeba zmínit, že i přes toto uspořádání si původní 

Anglická kultura zachovává svou nadřazenost nad ostatními kulturami, z tohoto důvodu 

v případě Anglie hovoříme o hierarchickém uspořádání kulturního pluralismu.9 

Britský model kulturního pluralismu je ideálním integračním prostředím pro 

kulturně, etnicky a nábožensky odlišné imigranty, kam muslimové samozřejmě patří. 

V takovém prostředí není po imigrantech vyžadována naprostá asimilace a minorita také 

není ohrožená segregací. Kulturně pluralistický model umožňuje viditelné odlišování 

menšin od majoritní společnosti, tedy jejich ztotožňování s jejich původní kulturou. 

Zjednodušeně to lze přiblížit například na neomezeném nošení muslimských oděvů, 

které jsou zvláště u žen častým terčem kritiky, či dokonce zakazování v jiných 

západoevropských zemích. Zároveň je ale vyžadováno osvojení určitých kulturních 

zvyklostí přistěhovalecké země, základem je požadavek zvládnutí jazyka a dodržování 

zákonů, byť některé nemusí být zcela v souladu s jejich kulturou, popřípadě zvyky.  

Pluralitní kulturní systém Anglie, častěji nazýván jako multikulturalismus je tedy 

jakýmsi ideálem, kdy vedle sebe žijí odlišné kultury, které se navzájem obohacují a 

vytváří tak pestřejší společnost a lepší podmínky pro život. Jeho cílem je zabránit 

separaci či segregaci etnických menšin, což bývá základní příčinou neúspěšné integrace. 

Naopak si klade za cíl vytvářet ideální podmínky pro postupnou integraci menšin do 

majoritní společnosti, přisvojení návyků a vzájemné pozitivní ovlivnění. Bohužel se 

jedná opravdu jen o ideální vykreslení, které se ukazuje jen těžko realizovatelné. 

Multikulturní zřízení naráží na neřešitelné bariéry, jako vyšší nezaměstnanost minority, 

která je často dána neochotou majority zaměstnávat přistěhovalce, nepochopením jejich 

kulturního či společenského způsobu života, apod. Další příčinou selhání 

multikulturalismu je sama minoritní skupina, která odmítá i částečné kulturní 

přizpůsobení či přisvojení jazyka. Tímto se sama vykazuje na okraj společnosti, díky 

složitému uplatnění na pracovním trhu. 

                                                 
8 Giovanni Sartori, Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci: esej o multietnické společnosti 
(Praha: Dokořán, 2005). 134 s. 
9 Pavel Barša, Politická teorie multikulturalismu (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2003), str. 10 – 11  
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1.2 Imigrační politika Velké Británie 

Základem pro vytvoření multikulturní společnosti a otevřené přistěhovalecké 

země je imigrační politika státu. Britský imigrační zákon prochází neustálým vývojem, 

je nucen průběžně reagovat na stav celého britského společenství. Největšími změnami 

musel přirozeně projít po druhé světové válce, kvůli postupnému odtržení mnoha 

britských kolonií a následném rozpadu britského impéria, bylo potřeba upravit vztahy 

mezi Velkou Británií, členskými zeměmi Commonwealthu a třetími zeměmi. Řešením 

byl zákon British Nationality Act10 schválený britským parlamentem v roce 1948. 

Zákon umožnil vstup na území Velké Británie všem občanům Commonwealthu, bez 

nutnosti postupovat složitý proces udělování víz. Velká Británie tímto otevřela svůj 

pracovní trh občanům odtržených kolonií, které potřebovala pro obnovu válkou zničené 

země. Dalším vstřícným krokem vůči občanům odtržených kolonií bylo uznání dvojího 

občanství, které dosud fungovalo bez řádné zákonné opory. 

Otevření pracovního trhu Velké Británie se začalo využívat velmi brzy, první 

velká náborová vlna proběhla již počátkem padesátých let v Pákistánu, který byl taktéž 

součástí Commonwealthu. Právě Pákistán je původní zemí většiny současných britských 

muslimů, zákon British Nationality Act je také proto dnes považován za počátek 

britského multikulturalismu. Během následujících desetiletí byl zákon British 

Nationality Act několikrát novelizován, průběžně v reakci na vývoj pracovního trhu 

docházelo k omezování volného pohybu pracovních sil z bývalých kolonií, stanovení 

přísnějších podmínek pro nabytí britského občanství, apod. Další vývoj britské 

imigrační politiky nasměroval dokument Secure Borders, Safe Haven Integration with 

Diversity in Modern Britain,11 předložený parlamentu Velké Británie v roce 2002 

úřadem ministra vnitra Davida Blunketta. V dokumentu se hovoří o migraci jako o 

nedílné součásti dnešní doby a o Británii jako o tradiční přistěhovalecké zemi. Hlavním 

smyslem dokumentu je popsat celkový stav dnešní migrační politiky a návrh na úpravu 

příslušných zákonů, tak aby nedocházelo v takové míře k ilegální migraci a naopak byl 

podporován příliv vzdělaných pracovníků.  

                                                 
10 Andrea Baršová a Pavel Barša, eds., Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v 
USA, západní Evropě a Česku (Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005), str. 
110  
11 „Secure Borders, Safe Haven Integration with Diversity in Modern Britain“, Secretary of State for the 
Home Department, http://www.archive2.official-documents.co.uk/document/cm53/5387/cm5387.pdf, 
(staženo 24. 4. 2011) 

http://www.archive2.official-documents.co.uk/document/cm53/5387/cm5387.pdf�
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V současné době upravuje migraci zákon Borders, Citizenship an Immigration 

Act12 z roku 2009. Zákon byl schválen po několikaleté diskuzi o nutnosti zavedení 

radikálních změn v imigrační politice Velké Británie. Zákon, kterým chtěla vláda mimo 

jiné celý imigrační systém zjednodušit a zpřehlednit, měl stanovit přísnější podmínky 

pro nově příchozí imigranty, tak aby nebyl pracovní trh Velké Británie přesycen 

nekvalifikovanou pracovní silou, ale zároveň zjednodušit podmínky pro kvalifikované 

odborníky. Odpůrci navrhovaného zákona ale poukazovali na hrozbu, že zpřísnění 

podmínek pro zisk pracovního povolení pro nekvalifikované zaměstnance, může 

způsobit odchod některých výrobních podniků, zaměstnávající převážně levnou 

pracovní sílu z řad imigrantů.  

V konečném znění imigračního zákona po několika dalších novelizacích jsou 

mimo jiné upraveny pravomoci hraničních kontrol a celní správy, evidování otisků prstů 

cizích pachatelů trestných činů a jejich automatické vyhoštění, zavedení identifikačních 

průkazů imigrantů, apod. Základním ustanovením ale byla úprava podmínek pro nabytí 

občanství Velké Británie a udělování povolení k pobytu. Podle tohoto zákona budou 

žadatelé o britské občanství muset ovládat Anglický jazyk, být výdělečně činní a řádně 

platit daně, dodržovat zákony a také splňovat podmínku několika let trvalého pobytu, 

před zažádáním o občanství. V další fázi zpřísnění imigračního zákona, platné od 

července 2011 se počítá již jen se třemi důvody pro udělení britského občanství: 

 Ekonomický/pracovní – pro vysoce kvalifikované odborníky, umělce či 

sportovce, kteří odpovídají dalším podmínkám systému;  

 Rodinný – pro členy rodiny stávajících britských občanů; 

 Ochranný – pro osoby s uznaným statutem uprchlíka a imigranty požívající 

mezinárodní ochranu 

Současný britský imigrační zákon tak dlouhodobě postupně přitvrzuje 

v podmínkách pro udělování britského občanství a udělování pracovních víz pro občany 

pocházející ze zemí mimo Evropskou unii. Zavedení dalších omezení od července 

tohoto roku a otevření diskuze o dalším zpřísňování plánovaném do budoucna má ale za 

následek rekordní vlny imigrantů přicházejících do Velké Británie v současnosti.  

                                                 
12 „Borders, Citizenship and immigration Act 2009”, Official Site of UK Legislation, 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/11/pdfs/ukpga_20090011_en.pdf, (staženo 24. 4. 2011) 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/11/pdfs/ukpga_20090011_en.pdf�
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2. Situace muslimů v Anglii v roce 2005 

Poslední sčítání lidu ve Velké Británii proběhlo v roce 2001, podle výsledků 

tohoto sčítání žilo ve Velké Británii 1.6 miliónů muslimů.13 V roce 2005 to bylo dle 

odhadů již přes 2 milióny. Z celkového počtu muslimů ve Velké Británii, žije přes 95% 

v Anglii, z toho více než milión jen v Londýně. Nejvíce anglických muslimů je 

původem z Pákistánu kolem 40%14 z celkové muslimské populace. Důvod je prostý, 

sahá již do kolonizačního období, kdy bylo britské námořnictvo jedno z nejpilnějších.  

Britské impérium, tzv. Pax Britannica se rozkládalo na území o velikosti téměř 

čtvrtiny suchozemského povrchu Země. Mezi britské kolonie patřilo také mnoho zemí 

s většinovou muslimskou populací, zejména Britská Indie zahrnující Pákistán, ale také 

území severní Afriky, např. Egypt. Další území bylo k britskému impériu připojeno po 

první světové válce, zabráním německých kolonií, s tím také další muslimské země, 

zejména Palestina.15 Vlivem mnoha let pod britskou koloniální nadvládou procházely 

tyto země určitým vývojem, místní obyvatelé si osvojili určité zvyky, naučili se písmo 

často i jazyk a mnoho dalšího. Britské impérium již v podobě své největší slávy 

neexistuje mnoho desetiletí, přesto je jeho vliv v těchto zemích stále patrný. Když se 

dnešní Ind či Pákistánec rozhodne pro emigraci ze svojí země, Velká Británie se stává 

jeho logickou volbou. Mnozí tak navazují na své předky, kteří byli do Británie pozývání 

vládou na obnovu zničené země po druhé světové válce. 

Situace muslimů nebyla ideální již před teroristickými útoky v Londýně, jejich 

společenské postavení, vzdělanost, zaměstnanost a sociální jistoty vždy zaostávalo za 

celostátním průměrem. Dle statistiky zaměstnanosti podle náboženství vypracované 

Národním statistickým úřadem, bylo v roce 2004 bez zaměstnání více než 13% mužů 

muslimského vyznání, což bylo zhruba třikrát více než v případě mužů křesťanského 

vyznání (4%).16 Ještě podstatnější rozdíly ukázala statistika u žen. Muslimských žen bez 

zaměstnání bylo ve stejném období 18%, zatímco jejích křesťanských protějšků jen 4%. 

Tento obrovský rozdíl lze ale brát s určitou rezervou, mnoho muslimských žen 

nepracuje zcela dobrovolně díky rodinným a kulturním tradicím.  

                                                 
13 „Census 2001/England”, Official Site Office for National Statistic, 
http://www.statistics.gov.uk/census2001/profiles/64-A.asp (staženo 27. 3. 2011) 
14 „The Pakistani Muslim Community in England, Understanding Muslim Ethnic Communities”, 
Department for Communities and Local Government, 
http://www.communities.gov.uk/documents/communities/pdf/1170952.pdf, (staženo 23. 3. 2011) 
15 British Empire, Article from Britannica Concise Encyclopedia 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/80013/British-Empire (staženo 21. 3. 2011). 

http://www.statistics.gov.uk/census2001/profiles/64-A.asp�
http://www.communities.gov.uk/documents/communities/pdf/1170952.pdf�
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/80013/British-Empire�
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Ještě daleko markantnější rozdíly byly dle stejného průzkumu u osob mladších 

25 let. Nezaměstnaných muslimských mužů mezi 16 až 25 lety bylo dokonce 28%, 

zatímco u křesťanských mužů dosahovala míra nezaměstnanosti pouze 11%.17 A opět 

ještě větší rozdíl ukázala statistika u žen, muslimské ženy ve stejném věkovém rozpětí 

byly bez práce z více než 60%, zatímco, jejich křesťanské protějšky jen z 30%.18 Tento 

propastný rozdíl, může být ale opět ovlivněn kulturními a rodinnými tradicemi. 

Křesťanské páry často odkládají založení rodiny až na pozdější dobu po vybudování 

vlastní profesní kariéry, zatímco muslimské páry zakládají rodiny podstatně dříve.  

S uplatněním na trhu práce souvisí také dosažené vzdělání, ale také v této oblasti 

muslimové zaostávají za celostátním průměrem. Nejhůře v celostátním průzkumu 

vědomostí dopadli muslimové původem z Pákistánu a Bangladéše, kde se ukázalo 

výrazné zaostávání již na základních školách. To je způsobeno nedostatečnou přípravou 

již v předškolním věku, nejčastěji dorozumíváním v domácnosti rodným jazykem a tím 

pádem nedostatečnou výukou angličtiny. To potvrzují také statistiky dle národního 

statistického úřadu, ze kterých vyplývá, že až 93% muslimů pákistánského původu a 

97% muslimů bangladéšského původu narozených již v Anglii nemá angličtinu jako 

mateřský jazyk.19 Dosažení následného středoškolského vzdělání je po značných 

problémech na základních školách velmi obtížné, vysokoškolské vzdělání již téměř 

nemožné. Tento fakt opět potvrzují také statistiky, podle průzkumu nemá až třetina 

muslimů v produktivním věku potřebnou kvalifikaci k uplatnění na trhu práce, což je 

nejvíce v porovnání s jinými náboženskými skupinami.20 

Další podstatné rozdíly lze najít také v ostatních sociálních oblastech. Například 

až 28% muslimů bydlí v nájemních sociálních bytech, oproti 20% zbývající populace.21 

V muslimské menšině je statisticky také větší míra zdravotního postižení, což je 

vysvětlováno neochotou k řádným těhotenským vyšetřením a případným umělým 

přerušením těhotenství v případě zjištění závažné vývojové poruchy. Muslimové mají 

také statisticky mnohem početnější rodiny.  

                                                                                                                                               
16 „Labour Market Muslim unemployment rate highest”, Official Site Office for National Statistic, 
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=979, (staženo 23. 3. 2011) 
17 „Labour Market Muslim unemployment rate highest”, Official Site Office for National Statistic, 
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=979, (staženo 23. 3. 2011)  
18 „Labour Market Muslim unemployment rate highest”, Official Site Office for National Statistic, 
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=979, (staženo 23. 3. 2011)  
19 Jodie Reed, „Young Muslims in the UK: Education and Integration”, http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/london/03682.pdf, (staženo 25. 4. 2011), str. 4 
20 Jodie Reed, „Young Muslims in the UK: Education and Integration”, str. 8 
21 Jodie Reed, „Young Muslims in the UK: Education and Integration”, str. 6 
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2.1 Teroristické útoky v Londýně 

Ve své práci se zabývám vývojem vzájemných vztahů mezi britskými muslimy a 

majoritní společnosti po teroristickém útoku v Londýně, je proto vhodné si tuto událost 

a její okolnosti v krátkosti připomenout. 7. července 2005 byl v Londýně spáchán 

teroristický útok. Celkem čtyři sebevražední atentátníci si ve jménu Alláha vybrali za 

svůj cíl místo s velkým pohybem lidí, londýnskou městskou hromadnou dopravu, 

zejména metro. Jejich úmyslem tak zcela nepochybně bylo zabít co největší množství 

lidí a tím upoutat pozornost na své problémy, respektive problémy muslimského světa. 

Výsledkem jejich akce bylo 56 mrtvých a stovky zraněných lidí,22 mezi mrtvými byli 

také všichni čtyři útočníci.  

Tento stručný popis událostí nijak nevybočuje z popisu obdobných útoků 

muslimských sebevražedných atentátníků jako například v New Yorku v září 2001. 

Jeden podstatný rozdíl zde ale byl, a sice profil pachatelů. V New Yorku a řadě dalších 

míst, kde došlo v posledním desetiletí k teroristickému útoku, stála za útoky vycvičená 

jednotka sebevražedných atentátníků vyslaná, vycvičená a financovaná určitou 

teroristickou organizací, z nichž nejznámější je právě díky 11. září Al – Kajda. 

V Londýně ovšem zaútočili britští občané muslimského vyznání.  

Vůdce celé skupiny Mohammad Sidique Khan se narodil 20. října 1974 

v Leedsu, druhým byl Shehzad Tanweer narozen 15. prosince 1982 v Bradfordu 

nedaleko Leedsu a třetím byl Hasib Hussain narozen 16. září 1986 opět v Leedsu.23 Tito 

pachatelé měli mnoho společného, všichni tři patřili do druhé generace muslimů 

narozených již ve Velké Británii pákistánským imigrantům. Čtvrtým útočníkem byl 

Jermaine Lindsay narozen 23. září 1985 na Jamajce24, do Velké Británie se přestěhoval 

spolu s matkou a nevlastním otcem. Zlom v jeho dosavadním životě nastal, když jeho 

matka v roce 2000 konvertovala k islámu. Dosud bezproblémový patnáctiletý student se 

zájmem o bojová umění a sport naprosto změnil svůj pohled na svět. Začalo to změnou 

jména na „Jamal Abdullah“ a pokračovalo různými aktivitami kolem muslimské 

komunity v Huddersfield, kde byl jednou i trestán za šíření letáků na podporu Al-Kajdy 

na půdě školy. Díky svým aktivitám mezi Huddersfieldskými muslimy se 

pravděpodobně v roce 2004 seznámil s pozdějším vůdcem celé skupiny Khanem.   

                                                 
22 „Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005”, Document HC 1087, 
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc0506/hc10/1087/1087.pdf, (staženo 21. 3. 2011) str. 2 
23 „Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005”, str. 13 
24 „Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005”, str. 17 
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Pachatelé tohoto činu byli velmi brzy odhaleni. Speciální vyšetřovatelský tým 

vypátral identitu útočníků a jejich původ. Složitějším úkolem se ale ukázalo objasnění 

motivu, všichni útočníci zahynuli při útoku a ani výslechy rodinných příslušníků a 

známých nepřinesly žádné výsledky. První reakce dávaly teroristické útoky do 

souvislostí s dvěma právě konanými událostmi ve Velké Británii. Jen den před útoky 

byl Londýn zvolen pořadatelem letních Olympijských her v roce 2012, tato událost sice 

přímo se zahraniční politikou nijak nesouvisí, přesto pořádání olympijských her již 

dávno není pouze sportovní záležitostí. Významnější událostí ale bylo pořádání 31. 

summitu G8, které probíhalo od 6. do 8. července 2005 ve skotském Gleneagles.25 

Přestože byl útok spáchán 7. července, tedy v průběhu konání summitu, není spojení 

jednoznačné. Hlavním bodem jednání bylo až do útoků řešení potravinové a 

hospodářské krize v Africe a odpuštění dluhů nejbohatšími státy. 

Hlavním důkazním materiálem, který posloužil také k objasnění motivu, se stalo 

video natočené vůdcem celé skupiny Khanem. V nahrávce se Khan odvolává na tradiční 

důvody, jakými jsou údajné nespravedlnosti prováděné západem vůči muslimům. 

Odsuzuje vlády západních zemí za zvěrstva páchána proti jeho lidem, za které jsou dle 

něj odpovědní všichni obyčejní lidé, kteří si své vlády v demokratickém režimu zvolili. 

Stejně tak se on cítí být odpovědný za jejich pomstu. Dále doslova říká: 

 „Dokud cítíme nebezpečí, vy budete naše cíle. Dokud vy nezastavíte 

bombardování, plynování, věznění a mučení mého lidu neskončíme s bojem. Jsme ve 

válce a já jsem voják. Nyní i vy pocítíte realitu této situace.“ 26 

Khan ke konci videonahrávky ještě vyzdvihnul práci svých spolubojovníků a 

konkrétně vyjmenoval nejhledanější teroristy v čele s Usámou Bin Ladinem, druhého 

muže Al-Kajdy a celosvětově hledaného teroristu Ajmána Zavahrího a dnes již 

nežijícího samozvaného vůdce Al-Kajdy v Iráku Abú Músy Zarkávího. Motivem pro 

ostatní členy skupiny, byly zřejmě podobné cíle, ale prvotně se pravděpodobně stali 

obětí manipulace svého o nemálo let staršího vůdce. Dle hlavní vyšetřovací zprávy byla 

v případě Tanweera hlavní motivací touha po roli mučedníka, další dva, Hussain  a 

Lindsay byli hnáni svou nenávistí proti USA a jejími spojenci, byli mimo jiné zastánci 

teorie, že události 11. září byly spiknutím v americké režii.27                                                    

                                                 
25 „G7/G8 Summit Meetings”, Official Documents Gleneagles Summit July 6–8, 
http://www.g8.utoronto.ca/summit/2005gleneagles/index.html, (staženo 21. 3. 2011) 
26 „Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005”, str. 19 
27 „Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005”, str. 19 
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2.2 Situace bezprostředně po teroristických útocích 

Teroristické útoky zasáhly každého občana ve Velké Británii, nejvíce přirozeně 

v samotném Londýně. Reakce na události logicky přišla také od politické reprezentace a 

bezpečnostních složek. Bezpečnostní složky včele s proslulou MI5, musely navíc čelit 

nemalé kritice ze strany veřejnosti, byla jím vytýkána nedůslednost při monitorování 

pohybu možných islámských radikálů a neodhalení amatérské teroristické skupiny, 

stojící za těmito útoky. Již v říjnu 2005 byl ministerstvem vnitra předložen nový 

protiteroristický zákon, známý pod názvem „Terrorism Bill“. Zákon, který byl nakonec 

schválen a dne 30. března 2006 vydán pod názvem Terrorism Act 200628, zavedl 

několik nových trestných činů v oblasti terorismu, namátkou například podněcování 

k terorismu, příprava teroristických činů či šíření teroristických publikací. 

Dopady teroristických činů na společnost a její následná reakce se staly 

předmětem zkoumání také pro Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie 

(EUMC). Středisko ve své studii zveřejněné 10. Listopadu 200529, zkoumá především 

odezvu muslimských komunit na útoky, možné vypuknutí protimuslimských nepokojů 

či analyzuje tyto události ve zpravodajství. Výsledky studie nepotvrdily prvotní obavy 

policie a bezpečnostních složek z dlouhodobého nárůstu extremismu vůči muslimské 

komunitě. Přesto k několika incidentům namířeným proti členům muslimské komunity 

krátce po událostech došlo, v prvních pěti týdnech po útocích zaznamenala londýnská 

policie strmý nárůst útoků proti britským muslimům a jejich modlitebnám, jednalo se 

však spíše o malé izolované akce jedinců, bez velkých škod a ztrát na životech.  

Již počátkem srpna se jejich intenzita snížila opět na běžnou úroveň 

srovnatelnou se stejným obdobím v roce 2004. Tento poměrně příznivý výsledek je dle 

studie přičítán několika různým faktorům. Zejména rychlé reakci představitelů 

vládnoucí garnitury, která útoky okamžitě odsoudila a přijala potřebná opatření. Vláda a 

jednotlivá ministerstva, zejména ministerstvo vnitra vedené Charlesem Clarkem 

uspořádalo několik setkání s představiteli muslimských organizací, se kterými se snažilo 

najít společná řešení na vzniklou situaci a ujednotit postupy v boji proti extremismu.  

                                                 
28„Terrorism Act 2006”, Official Site of UK Legislation, 30. března 2006, 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/11 (staženo 7. 4. 2011) 
29 „The impact of 7 july 2005 London bomb attacks on muslim communities in the EU”, European 
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/London-Bomb-attacks-EN.pdf, (staženo 25. 4. 2011) 
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Dalším důležitým faktorem bylo monitorování a formování veřejného mínění. 

Již během prvního dne řada muslimských organizací útok odsoudila jako odporující víře 

a islámu. Podporu muslimským organizacím vyslovili také zástupci křesťanských církví 

a židovských obcí. Veškerá tato podpora a okamžité odsouzení událostí ze strany 

muslimských organizací a následná spolupráce s ministerstvem vnitra a vládou, měla 

usměrnit veřejné mínění tak, aby byly události vnímány pouze jako akce samozvaných 

bojovníků a neeskalovalo další vzájemné konflikty vůči britským muslimům. Prohlášení 

k událostem vydala také britská královská rodina, která se v Británii tradičně těší velké 

oblibě a při tvorbě veřejného mínění má zásadní vliv. Královna Alžběta ve svém 

prohlášení při návštěvě královské nemocnice v Londýně, útoky odsoudila jako akt 

brutality proti nevinným lidem, dále vyjádřila soustrast s pozůstalými a poděkovala 

zejména členům záchranné služby za jejich obětavou práci.30  

Jen měsíc po událostech vypracovala přední výzkumná agentura MORI na 

objednávku zpravodajské stanice BBC průzkum veřejného mínění, který zkoumal 

vnímání multikulturalismu v Británii.31 Výsledky tohoto průzkumu byly následující: 

32% dotázaných Britů vyjádřilo obavu z ohrožení tradičního způsobu života, 54% 

dotazovaných Britů dokonce uvedlo, že v některých částech země nemají díky 

imigrantům pocit, že jsou ještě v Anglii. Na druhou stranu ale 62% dotázaných Britů 

překvapivě odpovědělo, že díky multikulturalismu je Británie lepší místo pro život, 

britští muslimové na stejnou otázku odpověděli kladně v 82%. Zajímavé výsledky, 

přinesla také otázka, týkající se následné integrace do společnosti. 58% dotazovaných 

Britů si myslí, že imigranti přicházející do Británie by se měli přizpůsobit britskému 

způsobu života a jen 35% dotazovaných Britů si myslí, že imigranti přicházející do 

Británie by měli mít možnost vyznávat svůj způsob života a zvyky vlastní kultury.  

Výsledky výzkumu byly, s přihlédnutím k dlouhodobému stavu vzájemných 

vztahů, až překvapivě pozitivní. Je zřejmé, že až na krátkodobé vzplanutí nepokojů, 

těsně po událostech, nedošlo mezi majoritní společností a britskými muslimy 

k zásadnímu dlouhodobému poškození vzájemných vztahů.  

                                                 
30 „Royal London Hospital, following terrorist bombs in London, 8 July 2005”, Official Site of the British 
monarchy,http://www.royal.gov.uk/LatestNewsandDiary/Speechesandarticles/2005/TheQueenthanksmedi
calandemergencyworkersfortheirre.aspx  (staženo 30. 3. 2011). 
31 „BBC multikulturalism Poll final results 10th August 2005”, Ipsos MORI – Document 25982, 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/multiculturalism_poll_11_08_05.pdf, (staženo 30. 3. 2011) 
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3. Stav multikulturní společnosti po teroristických útocích  

Teroristické útoky jsou velmi zásadní událostí, která otřese celou společností a 

určuje její další směřování v mnoha oblastech společenského života. Když jsou navíc za 

pachatele těchto útoků prokazatelně označeni příslušníci etnické menšiny, která se již 

tak potýká se špatnou výchozí pozici a jen obtížně probíhající integraci, lze očekávat 

negativní reakci majoritní společnosti a případně další vyhrocení vzájemných vztahů. 

Nejinak tomu bylo také v tomto případě a to i přes fakt, že si Velká Británie na svém 

multikulturním soužití odedávna zakládá. Brzy po útocích se začaly objevovat negativní 

ohlasy na dosavadní vývoj muslimské integrace a multikulturní společnost obecně, 

přesto se zatím jednalo pouze o hlasy obyčejných občanů, popřípadě představitelů 

církví, kteří kritizují přílišnou ústupnost společnosti před šířením islámu v Británii již 

dlouhodobě. Politická reprezentace v čele s premiérem dosud multikulturní společnost 

obhajovala, jak vyplývá také z premiérova prohlášení těsně po útocích.32  

Situace se mnění již následující rok a to přímo u tradičních zastánců 

multikulturní společnosti Tonyho Blaira, či jeho pozdějšího nástupce Gordona Browna. 

Premiér ve svém prosincovém projevu z  Downing Street33 řekl, že je současný vývoj 

multikulturní společnosti zklamáním. Muslimové dle něj nesplňují ani základní 

podmínky pro úspěšnou integraci, jako zvládání jazyka. Připomněl, že právo na 

multikulturní společnost nesmí být zneužíváno a tradiční hodnoty jako víra, demokracie, 

právní stát či tolerance musí být vždy zachovány. Kritický projev ke stavu 

multikulturalismu byl sice přednesen více než rok od spáchání útoků v Londýně, přesto 

se jednoznačně jednalo o reakci s časovým odstupem. V dnešní době je stav 

multikulturní společnosti v Anglii opět kritizován a to jak stranou zastupující 

muslimskou minoritu, tak majoritou. Zjednodušeně lze říci, že majoritní společnost je 

nespokojena kvůli přílišnému multikulturalismu a ústupkům minoritám, které si přesto 

své nové země neváží a minorita naopak považuje dnešní situaci za málo tolerantní a 

poukazuje na utlačování svých práv, vysokou nezaměstnanost a zkreslený pohled na 

islámskou víru zneužívanou radikálními muslimy. 

                                                 
32 George Jones, „Britain will not be cowed by terrorists, vows Blair“, The Telegraph, 8. července 2005. 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1493586/Britain-will-not-be-cowed-by-terrorists-vows-
Blair.html (staženo 27. 4. 2011) 
33 Philip Johnston, „Adopt our values or stay away, says Blair“, The Telegraph, 9. prosince 2006. 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1536408/Adopt-our-values-or-stay-away-says-Blair.html 
(staženo 27. 4. 2011) 
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Co je tedy tou příčinou údajného selhání a jak předcházet dalšímu negativnímu 

vývoji do budoucna? Odpověď není snadná. Většina autorů nejrůznějších studií, se 

kloní k názoru, že hlavní příčina selhání muslimské integrace vychází od samotných 

muslimů. V dnešní době žije v Anglii již druhá či třetí generace potomků původních 

přistěhovalců. Jejich rodiče a prarodiče, pocházeli ze zemí s nesrovnatelně horší životní 

úrovní, z této země ale odešli do Anglie. Jejich rozhodnutí bylo naprosto dobrovolné, 

nebyli ohrožení žádným konfliktem ani vyháněni, jejich motiv byl ve velké většině 

pouze ekonomický. Ze své vlasti odešli i za cenu vzdání se některých svých tradic a 

kulturního prostředí, přestože věděli, že bez potřebné kvalifikace a znalosti jazyka 

budou vykonávat jen podřadné zaměstnání. I přes nesnadné podmínky ale byli za svou 

novou životní šanci své hostitelské zemi vděčni. 

Jejich potomci jsou dnes ve zcela jiné situaci, jsou to již rodilý Britové, mají 

britské občanství, hovoří anglicky, apod. Dříve či později se ale většina britských 

muslimů setká s negativní reakcí na svůj původ, může to být jen neškodná narážka či 

jen hanlivé označení „PAKI“ užívané mnoha Brity pro britské muslimy původem 

z Pákistánu. V pozdějším věku může jejich původ zkomplikovat také hledání 

zaměstnání. Je prokázáno, že i mezi vzdělanými muslimy je větší nezaměstnanost, než 

mezi zbytkem populace ve stejném věkovém rozpětí. Urážky, hanlivé oslovování, ale 

často i nevinné narážky na původ mají za následek nechuť komunikovat s opačnou 

stranou a naopak přimknutí k vlastní komunitě. Když se k tomu všemu přidá ještě 

pocit diskriminace při hledání zaměstnání, muže dojít až k otevřené nenávisti vůči 

majoritní společnosti a dalšímu upnutí k vlastní komunitě. Je zřejmě, že jakákoliv snaha 

integrovat takového jednice je naprosto marná, naopak dochází k návratu k původním 

hodnotám kultury a víry. 

Nalézt řešení není snadné, základním požadavkem pro budování úspěšné 

společnosti je zajištění nutných životních standardů pro veškeré obyvatelstvo, vše se 

tedy odvíjí od schopnosti státu zajistit dostatek pracovních příležitostí. Pracovní trh 

většiny vyspělých zemí je ale v kritickém stavu, modernizace výroby, automatizace, 

nahrazení lidské síly roboty, apod. s sebou přináší vzrůstající nezaměstnanost. Velká 

Británie na tom není jinak, podle nejnovějších statistik dosahuje celostátní průměr téměř 
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8% nezaměstnaných, což představuje zhruba 2,5 miliónů lidí bez práce.34 Příčinu 

nezaměstnanosti samozřejmě nelze svalovat na muslimy, přesto se objevují srovnání, že 

se jedná o zhruba stejný počet jako odhadovaný stav dnešní muslimské populace 

v Británii. (Přesný počet není díky neexistenci zvláštní evidence muslimů znám a odhad 

proto vychází jen z evidence věřících v britských mešitách.)35   

Pracovní trh je přesycen, největší přetlak je navíc na nižších a nekvalifikovaných 

pozicích, o které neměli rodilí Bitové v dřívějších dobách zájem a zbývalo tak dost 

prostoru pro uplatnění imigrantů. Nezájem o další odborníky ze zahraničí se již dokonce 

projevuje i v tradičně otevřených oborech jako IT specialisté či lékaři. Z výše 

popsaného jednoznačně vyplývá požadavek velmi výrazně omezit, nejlépe zcela zastavit 

příliv dalších imigrantů. Současný prudký růst nelze dostatečně rychle a efektivně 

rozpouštět v majoritní společnosti, čímž dochází k nežádoucí separaci. Ke všemu je 

nutno připočíst také vysokou porodnost britských muslimských párů, dle některých 

odhadů roste muslimská populace v Británii dokonce až desetkrát rychleji než zbytek 

britské společnosti.36 

Výše uvedená fakta dávají kritikům multikulturalismu částečně za pravdu, přesto 

hovořit o úplném selhání multikulturní společnosti také nelze. Pojem multikulturalismus 

či pluralitní kultura, popisuje státní zřízení, kde vedle sebe žije několik etnicky, 

nábožensky a kulturně odlišných skupin obyvatel, kteří se navzájem ovlivňují a 

vytvářejí tak pestřejší společnost. Zjednodušeně lze tedy multikulturní prostředí popsat 

jako zemi, kde lze v jedné ulici najít kostel, mešitu či synagogu, zajít na oběd na gyros 

či do Mcdonaldu, přesně taková ale dnešní Anglie je. Pestrá na etnické skupiny 

obyvatel, neomezující náboženské vyznání, tolerující imigranty. Z tohoto úhlu pohledu 

lze multikulturalismus v Anglii označit za úspěšný a plně rozvinutý.  

Zcela odlišný pohled na stav multikulturní společnosti a začlenění muslimů 

nabízí srovnání v sociálních oblastech života. Úroveň vzdělání, zaměstnanost, 

společenské postavení, apod. jsou oblasti, kde integrace pokulhává. Z těchto důvodů je 

potřeba prozkoumat obě tyto oblasti multikulturního zřízení zvlášť.   

                                                 
34 „Labour Market Employment”, Official Site Office for National Statistic, 
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=12 (staženo 24. 4. 2011) 
35 Milan Kocourek, Britské obrázky aneb album z Albionu (Praha: Ottovo nakladatelství, 2008), str. 156  
36 Richard Kerbaj, „Muslim population rising 10 times faster than rest of society”, The Times, 30. ledna 2009 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article5621482.ece (staženo 25. 4. 2011) 

http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=12�
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article5621482.ece�
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3.1 Multikulturalismus společensko-kulturní 

Velká Británie je multikulturní již ze své historické podstaty. Již v roce 1966 

prohlásil ve svém známém projevu tehdejší ministr vnitra Roy Jenkins, že integrace 

neznamená ztrátu národní charakteristiky a kultury imigrantů a Velká Británie nechce 

působit jako jakýsi tavící kotel, který rozpouští přínosy, které lze z etnicky a kulturně 

odlišných imigrantů získat.37 Při pohledu na dnešní velká anglická města, nejvíce 

pochopitelně hlavního města Londýna, bije do očí neuvěřitelná rozmanitost místních 

obyvatel, různých náboženských staveb stojících vedle sebe, arabských trhů, všelijakých 

etnických obchodů či krámků. Byl-li oním multikulturním přínosem míněn právě tento 

stav, nelze tvrdit, že projekt multikulturalismu selhal, naopak. 

Stejné závěry vyvozují také různé statistiky mapující stav dnešní multikulturní 

společnosti, například počet muslimských mešit. První mešity v Anglii se začaly stavět 

již v předminulém století, jejich počet ale z počátku rostl velmi pozvolna, stá mešita ve 

Velké Británii byla otevřena až v sedmdesátých letech minulého století, dnes je jich 

podle odhadů již více než 1500. Mimo náboženských chrámů přibývá také ostatních 

kulturně společenských zařízení, jako restaurace, kavárny, apod. Zajít si v dnešní době 

v Londýně do arabské kavárny na vodní dýmku, zvanou Shisha, je již téměř stejně 

běžné, jako posezení u tradičního anglického čaje.  

Další rozvoj multikulturní společnosti v této oblasti nezpomalily ani teroristické 

útoky v Londýně, nejsou známé žádné omezení či zastavení při výstavbě dalších mešit, 

otevírání muslimských restaurací, apod. Žádné omezení nebylo vyžadováno ani pro 

nošení tradičních zahalujících šátků u muslimských žen, tak jako například v jiných 

státech západní Evropy. Velká Británie o jejich plošném zákazu díky svému 

multikulturnímu pojetí ani neuvažuje, tím se liší například od Belgie, kde platí zákaz již 

od loňského roku, nebo Francie, která zakázala muslimské šátky poměrně nedávno. 

Pouze v některých úřadech, institucích či školách je jeho zakázání svěřeno do 

pravomoci ředitele, děje se tak převážně z hygienických důvodů, nemá to tedy nic 

společného s teroristickou hrozbou, ani se nejedná o snahu vymítit propagaci 

náboženství z veřejných budov, jako v případě Francie.   

                                                 
37 Andrea Baršová a Pavel Barša, eds., Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v 
USA, západní Evropě a Česku (Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005), str. 
176  
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Multikulturalismus si neklade za cíl jen začlenění minority do majority, ale také 

kulturní či náboženské obohacení majoritní společnosti. Také v této oblasti nedošlo 

k žádným zásadním změnám, naopak. Podle různých statistik narůstá v posledních 

letech počet rodilých Britů konvertujících k Islámu.38 Vede je k tomu přesvědčení, že 

islám je návrat k původním hodnotám života, které se v dnešní moderní západní 

společnosti vytrácí. Mají, tím namysli zejména včasné založení rodiny s několika dětmi, 

namísto budování úspěšné kariéry. 

Podle průzkumů činí průměrný počet Britů přestoupivších na islám kolem šesti 

tisíc ročně, ze dvou třetin se jedná o ženy. Průměrný věk těchto konvertitů je 27 let.39 

Důvod proč je mnohem více konvertujících žen než mužů je snadný, z velké části se 

jedná o manželky britských muslimů a jejich přestup na islám je pak víceméně otázkou 

času, kvůli tlaku muslimské rodiny manžela. Přesto většina těchto žen tvrdí, že byl 

jejich přestup na islám záležitostí svobodného rozhodnutí, poté co jim soužití 

s muslimem otevřelo oči a pochopily pravý smysl života, většina konvertujících žen pak 

nosí také tradiční muslimský oděv, ten se podle stupně zahalení dělí na:40  

 Burku – úplné zahalení celé postavy, ponechává se pouze mřížka v oblasti očí 

 Čádor – obvykle černý oděv zahalující celou postavu, ale s odhaleným obličejem 

 Nikáb – šátek zakrývající obličej ženy, mimo očí 

 Hidžáb – šátek kterým se zahalují vlasy a krk, obličej zůstává odhalen 

Britští muži, kteří se ožení s muslimskou ženou, mají situaci o mnoho snazší, 

díky vyššímu postavení muže v muslimské společnosti, nejsou k přestupu na islám 

nuceni rodinou ze strany manželky. Nemalou skupinou konvertitů jsou také britští 

vězni, podle šéfky vězeňských inspektorů Anne Owersové,41 se ale často jedná spíše o 

kalkul. Muslimští vězni mají úlevy z práce pro své modlitby či speciálně připravované 

jídlo, které je dle mnohých vězňů chutnější.  

                                                 
38 Catrin Nye, „Converting to Islam – the white Britons becoming Muslims“, BBC News, 4. ledna 2011 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-12075931 (staženo 25. 4. 2011). 
39 „Surge in Britons converting to islam“, The Telegraph, 4. ledna 2011. 
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/8238812/Surge-in-Britons-converting-to-Islam.html (staženo 
27. 4. 2011). 
40 Břetislav Olšer, „Proč burka, když o ní není v koránu ani slovo?”, Eurabia, 19. května 2010 
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/4434-proc-burka-kdyz-o-ni-neni-v-koranu-ani-slovo-.aspx 
(staženo 25. 4. 2011) 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-12075931�
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/8238812/Surge-in-Britons-converting-to-Islam.html�
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/4434-proc-burka-kdyz-o-ni-neni-v-koranu-ani-slovo-.aspx�
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3.2 Multikulturalismus sociální  

Stav multikulturní společnosti v sociální oblasti života již vypadá zcela jinak, ale 

situace na trhu práce nebyla dobrá ani před útoky. Podle posledního sčítáni lidu z roku 

2001, bylo v každém sledované skupině vždy nejvíce nezaměstnaných z řad obyvatel 

muslimského vyznání. Po útocích se situace samozřejmě nezlepšila, ale nedošlo ani 

k výraznému propadu. Přesné údaje nejsou stejně jako v případě počtu muslimů známy, 

britské úřady nevedou zvláštní evidenci podle etnické příslušnosti, statistiky tak 

vycházejí pouze s odhadů, nebo jako v případě sčítání lidu z roku 2001 z dobrovolného 

přihlášení respondentů k muslimské víře. Nejnovější sčítání lidu proběhlo v Británii 

stejně jako ve zbytku Evropské unie na jaře letošního roku, jeho výsledky však budou 

zveřejněny až v srpnu tohoto roku.    

I přes nedoložitelné statistiky je horší uplatnitelnost muslimů na trhu práce 

zřejmá a také zkoumána. Výsledky nejrůznějších průzkumů jasně prokazují neochotu 

majoritních zaměstnavatelů zaměstnávat příslušníky minoritních skupin, zvláště pak 

muslimů. Dokument evropského monitorovacího centra (EUMC), „Muslimové 

v Evropské unii: diskriminace a islamofobie“42 popisuje test, kdy rozhlasová stanice 

BBC rozeslala padesátce různých zaměstnavatelů ve Velké Británii fiktivní žádosti 

žadatelů o práci se jmény jasně dokladující původ žadatelů. Výsledkem testu bylo, že na 

následný pohovor bylo pozváno 25% žadatelů s tradičním anglickým jménem, ale jen 

9% žadatelů s tradičním muslimským jménem.  

Důvodem zaměstnavatelů nezaměstnávat muslimy, je dle studie islamofobní 

postoj a xenofóbní nesnášenlivost. Zaměstnavatelé se však často hájí předchozí špatnou 

zkušeností či jen prostým preferováním „vlastních“ občanů, před přistěhovalci. Mnoho 

zaměstnavatelů jednoduše zastává názor, že domácí mají na práci větší nárok, než 

přistěhovalci, kteří můžou hledat uplatnění primárně ve své zemi.  

 

                                                                                                                                               
41 Iveta Polochová, „Britské vězně láká islám. Kvůli gangům, lepšímu jídlu i volnu na modlení”, iDnes.cz, 
8. června 2010. http://zpravy.idnes.cz/britske-vezne-laka-islam-kvuli-gangum-lepsimu-jidlu-i-volnu-na-
modleni-1ex-/zahranicni.asp?c=A100608_084417_zahranicni_ipl (staženo 27. 4. 2011) 
42 „Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia“, European Monitoring Centre on 
Racism and Xenophobia, http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/muslim/EUMC-highlights-EN.pdf, 
(staženo 25. 4. 2011)  

http://zpravy.idnes.cz/britske-vezne-laka-islam-kvuli-gangum-lepsimu-jidlu-i-volnu-na-modleni-1ex-/zahranicni.asp?c=A100608_084417_zahranicni_ipl�
http://zpravy.idnes.cz/britske-vezne-laka-islam-kvuli-gangum-lepsimu-jidlu-i-volnu-na-modleni-1ex-/zahranicni.asp?c=A100608_084417_zahranicni_ipl�
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4. Hrozba radikalismu a islamizace společnosti 

Islámský radikalismus je současným bezpečnostním strašákem číslo jedna 

v mnoha zemích vyznávajících západní způsob života, Anglie není výjimkou. Hrozba 

teroristických útoků je zvláště po událostech z posledního desetiletí všudypřítomná a 

výrazně zasahuje do integračních procesů muslimů. První velkou ránou byly 

nepochybně teroristické útoky z 11. září 2001 v New Yorku. Tyto události změnily 

pohled celé světové veřejnosti na muslimy, nemálo lidí přestalo díky mediální masáži 

dělat rozdíly mezi muslimem a islámských radikálem, islám se stal synonymem zla. 

Mnoho Evropanů přesto stále považovalo tzv. „novou bezpečnostní hrozbu“ za problém 

především Spojených států. Vše se ale změnilo teroristickými útoky z 11. března 2004 

v Madridu,43 islámský radikalismus byl najednou také evropským problémem.  

Posledním krokem k zavlečení teroristické hrozby do Velké Británie byly 

události v Londýně. Útoky spáchané v červenci 2005 byly dosud nejhoršími 

teroristickými útoky na území celé Velké Británie, ovšem nikoli jediné. Historie Velké 

Británie je na teroristické útoky velmi bohatá, nutno ovšem dodat, že převážnou většinu 

má na svědomí další známá teroristická skupina IRA. Skutečných teroristických útoků 

spáchaných ve jménu islámu nebylo mnoho, k úplnému dokonání došlo v podstatě jen 

v případě teroristického útoku na mezinárodní letiště ve skotském městě Glasgow,44 kde 

byl jedinou oběti jeden ze dvou útočníků.  

Od spáchání londýnských útoků již uplynulo téměř šest let, obava z dalších 

útoků o takové síle se naštěstí zatím nevyplnila, přesto nelze brát dnešní situaci na 

lehkou váhu. Odstrašující je zejména počet pokusů spáchaných malými buňkami 

samozvaných islámských bojovníků, vzniklých v muslimských ghettech. Vypátrat 

všechny takovéto zárodky radikálů není snadné, policii prakticky nezbývá, než vyčkávat 

na prozrazení samotnou skupinou při komunikaci s již zmapovanou buňkou. 

Nesložitější je pak monitorování naprostých amatérů, kteří sice nejsou společnosti díky 

omezeným možnostem tak nebezpeční, přesto je nelze podceňovat. 

                                                 
43 Bohumil Pikna, Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled), (Praha: Linde 
Praha, 2006), str. 222 
44 Brendan Montague, „Blazing car crashes into Glasgow airport“, The Telegraph, 30. června 2007 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1556043/Blazing-car-crashes-into-Glasgow-airport.html 
(staženo 25. 4. 2011) 
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Novým a mediálně stále častěji užívaným pojem se v kontextu s rostoucí 

muslimskou populací stává termín Islamizace, čímž se rozumí postupná proměna 

křesťanské či jiné odlišné kultury na islámskou. Nejedná se ovšem pouze o přijetí víry, 

ale o postupnou proměnu celé společnosti a kultury. Islám na rozdíl od současného 

křesťanství nepředstavuje pouze určitou víru, ale způsob života. I v dnešní době tak 

islám zasahuje do právního systému, kulturních zvyků, stravování, apod., islamizace 

jiné kultury by tak představovala její zásadní proměnu. Islamizace společnosti může 

nastat mírovou cestou, tedy misijní činností, nebo násilnou proměnou, například 

zabráním území a podrobením obyvatelstva. V dnešní době již k rozsáhlým misijním 

ani násilným podrobováním původních obyvatel, ze zřejmých důvodů nedochází, přesto 

je západní svět před islamizací často varován.  

Islamizace podle mnohých kritiků probíhá právě cílenou migrací muslimů do 

nemuslimských zemí západní Evropy a Spojených států amerických a následným 

prosazováním vlastních kulturních a náboženských zvyků. Situaci k postupnému 

pronikání islámu do západní společnosti dle kritiků usnadňuje až příliš vstřícný postoj 

západního světa k multikulturnímu sytému, prosazovanému Evropskou Unií a vládami 

některých států mimo jiné také Velké Británie, která si na svých multikulturních 

tradicích zakládá. Odpůrci islamizace většinou nejsou striktně proti přijímání etnicky či 

nábožensky odlišných imigrantů, pouze vyžadují jejich úplnou asimilaci do společnosti. 

Za nepřípustné považují například ústupky při výstavbách muslimských mešit či 

prosazování islámského práva Šáría.  

Na hrozící islamizaci Evropy poukazuje již několik let známý novinář a kritik 

islámu Benjamin Kuras. Zlínský rodák, žijící již od konce šedesátých let v Londýně, 

popisuje ve své knize Evropa snů a skutečností45 černé vize budoucího vývoje 

multikulturní společnosti ve Velké Británii a potažmo celé Evropy. Jako doklad úpadku 

tradiční křesťanské společnosti uvádí fotografii na obálce knihy, která vyobrazuje starý 

křesťanský kostel, přestavěný na muslimskou mešitu. Kritici islamizace, ať již skutečné 

či domnělé, jsou naopak zastánci multikulturního uspořádání a samozřejmě také 

muslimy samotnými kritizování za úmyslné šíření islamofobie, což je až chorobný 

strach z islámu. Ten se často opírá o různé předsudky týkající se islámského vyznání a 

jejího údajně centrálně plánovaného šíření po celém světě, za účelem jeho ovládnutí.  

                                                 
45 Benjamin Kuras, Evropa snů a skutečností (Praha: Baronet, 2007), str. 133 
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4.1 Původ islámských radikálů v Anglii 

Jak jsem uvedl již výše, Velkou Británii na rozdíl od Spojených států 

amerických neohrožují žádní mudžahedíni,46 tedy fanatičtí muslimští fundamentalisté, 

vycvičení ve speciálních táborech teroristických organizací v Afghánistánu či Pákistánu. 

Všichni pachatelé teroristických útoků spáchaných v červenci 2005 v Londýně byli 

britští občané, což ale situaci britským bezpečnostním složkám nijak neulehčuje, 

naopak. Ohlídání státní hranice, která je v případě Velké Británie pouze pobřežní 

(vyjma hranice s Irskem), je mnohem snazší, než vystopování rodících se teroristických 

buněk v uzavřených komunitách.  

Nezbývá než předcházet jejich vzniku, což je ale vhledem ke krachujícím 

snahám o integraci složité, protože právě nefunkční integrace je základní příčinou 

radikalizace. Motivem sebevražedných útočníků je především obrovské vnitřní 

přesvědčení o nespravedlnostech páchaných na nich a na jejich soukmenovcích, mísící 

se s pocitem poníženosti a bezmoci, která pramení z jejich špatného společenského 

postavení a sociální situace.47 Dojít až k přesvědčení, že právě spáchání sebevražedného 

útoku očistí tento svět, a pomůže také útočníkovi samotnému, bývá snazší a rychlejší, 

než se může na první pohled zdát. Nic na tom nemění ani fakt že islám, podobně jako 

většina ostatních náboženství, sebevraždu odsuzuje jako akt zbabělosti. Pachatelé 

teroristických útoků a jejich stoupenci ale sebevražedný útok nechápou jako akt 

sebevraždy, nýbrž jako nejvyšší oběť při obraně a šíření víry. Muslim, který zemře při 

obraně víry, je pak často ostatními muslimy uctíván jako mučedník.48 

Jednoznačně tak v tomto ohledu dochází k překrucování islámu a výkladu 

koránu, což má následně neblahý vliv na obecný pohled na muslimy. Islám, jenž je dnes 

mnohými lidmi, díky zaostalosti dnešních muslimských zemí, považován za brzdu pro 

pokrok a překážku ke svobodě, byl v minulosti průkopníkem v nemálo oblastech 

lidského života. Mnozí badatelé se proto dnes přestávají ptát, jak islám omezuje 

v rozvoji muslimy, namísto toho se ptají, jak muslimové omezují islám.49  

                                                 
46 Caleb Carr, Dějiny terorismu: dějiny války proti civilistům (Praha: Práh, 2002), str. 164 
47 Emil Souleimanov, et al., eds., Terorismus: válka proti státu (Praha: Eurolex Bohemia, 2006), str. 257 
48 Emil Souleimanov, et al., eds., Terorismus: válka proti státu (Praha: Eurolex Bohemia, 2006), str. 253 
49 Lewis Bernard, Kde se stala chyba?: vliv Západu na Střední východ a jeho následná odpověď (Praha: 
Volvo Globator, 2003), str. 181 
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4.2 Realita hrozby teroristických útoků 

Hrozba teroristických útoků je v dnešní době všudypřítomná, termíny jako 

Džihád (boj muslimů za obranu a šíření víry), Al-Kajda, nová bezpečnostní hrozba, 

apod., se staly téměř každodenní náplní novin. V dnešní Anglii se bez předchozího 

protiteroristického opatření, neobejde žádná větší masová událost. Dokladem toho byla 

například monstrózní svatba prince Williama, kdy v některých místech Londýna platilo 

stejné omezení a pravomoci bezpečnostních orgánů jako v období vyhlášení teroristické 

pohotovosti.50 Ještě větší opatření policie a bezpečnostních složek čeká Londýn 

v příštím roce při letních olympijských hrách. Mimo těchto monstrózních akcí, které 

jsou dle tajných služeb centrem zájmů různých teroristických skupin, přichází občas 

informace o možnosti spáchání teroristického útoku i nezávisle na podobných 

událostech. Posledním takovým příkladem bylo varování vlády Spojených států v říjnu 

loňského roku, která vyzývala své občany k opatrnosti při cestě do některých 

evropských států, včetně Velké Británie, z důvodů možné teroristické hrozby.51 

Příkladů dokazujících všudypřítomnost teroristické hrozby je mnoho, varování 

bezpečnostních služeb, politické programy slibující větší bezpečnost, plná média, apod. 

Skutečnost je ovšem jiná, většina varování či předpovědí se naštěstí nenaplní, mediální 

bubliny splasknou. Při vyhodnocení veškerých informací se tedy nabízí otázka, je 

teroristická hrozba skutečně tak reálná a pro společnost tak ohrožující, jak je často 

veřejnosti předkládána? A pokud tomu tak není, proč a kdo se snaží o její zveličení? 

Odpověď na tyto otázky není snadná, mimo jiné také proto, že vyhodnocení jak 

pravděpodobné je spáchání teroristických útoků v nejbližší budoucnosti, není v silách a 

možnostech ani speciálních bezpečnostních a informačních služeb. To ostatně dokládají 

také teroristické útoky v Londýně, o jejichž možném spáchání, neměli britské tajné 

služby, stejně jako v případě 11. září jejich američtí kolegové, ani tušení. Jak lze tedy 

posuzovat reálnost či pravděpodobnost teroristické hrozby? Bohužel jen těžko, lze 

ovšem vyhodnotit její pravděpodobné dopady na společnost a porovnat je s jinými 

běžnými hrozbami a dle toho vyvodit závěry a přijmout potřebná opatření. 

                                                 
50 „The Royal Wedding - Friday 29th April 2011” Official Site Metropolitan police, 
http://www.met.police.uk/royal_wedding/, (staženo 24. 4. 2011) 
51 Glenn Kesslerand and Edward Cody, „U. S. issues travel alert for Americans in Europe as terrorism 
threat grows“, The Washington Post, 4. října 2010 http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/10/03/AR2010100302311.html (staženo 25. 4. 2011) 
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V případě, že by se teroristická hrozba posuzovala stejnými měřítky jako 

kterékoliv jiné ohrožení bezpečnosti, životů či majetku, bylo by závěrem, že jde o 

naprosto marginální záležitost. Jen automobilová doprava ve Velké Británii má za 

následek kolem tří tisícovek obětí na životech ročně a další tisíce zraněných, majetkové 

škody jdou do miliard.52 Na chřipku zemře ve Velké Británii během jedné zimy šest až 

osm tisíc pacientů, během zimy na přelomu let 1999/2000 dosáhl počet úmrtí na chřipku 

dokonce smutného rekordu přes 20 tisíc obětí.53 Počet zemřelých na otravu alkoholu se 

pohybuje průměrně kolem 18 obětí na 100 tisíc obyvatel v případě mužů a zhruba 

poloviční hodnoty v případě žen. Počet úmrtí na rakovinu plic zapříčiněnou kouřením se 

pohybuje v průměru kolem 54 obětí na 100 tisíc obyvatel v případě mužů a opět zhruba 

poloviční hodnoty v případě žen.54 Podobných statistik lze uvést mnoho, kdyby se 

z příčin úmrtí sestavil žebříček, byly by teroristické útoky ve Velké Británii 

pravděpodobně až na posledním místě. 

Přesto jsou teroristické útoky také širokou veřejností chápány jako přední 

bezpečnostní hrozba.55 Důvodů proč to tak je, je mnoho. Z pohledu médií se jedná o 

atraktivní téma zajišťující vysokou čtenost. Z pohledu bezpečnostních složek jsou 

teroristické hrozby prostředkem pro vlastní uplatnění. V minulosti se dokonce objevila 

kauza umělého přifukování teroristické hrozby v období schvalování navýšení rozpočtu 

bezpečnostním složkám. Na druhou stranu je potřeba říct, že bezpečnostní složky a 

ostatní informační služby nemají snadnou pozici, podcenění teroristické hrozby by 

mohlo mít fatální následky. Zvláštní kapitolou jsou politici, těm se hrozba teroristických 

útoků hodí pro vlastní propagaci, a často také pro odvedení pozornosti od jiných 

závažných problémů či kauz. Dalším politickým přínosem je usnadňování přijetí 

některých omezujících zákonů, či opatření. Na toto téma před několika léty vyjádřila 

také bývalá ředitelka britské tajné služby MI5 Stella Rimington,56 která obvinila vládu 

ze zneužívání strachu obyčejných občanů k prosazení zákonů omezujících lidská práva.      

                                                 
52 „Road Casualties Deaths on Great Britain's roads at all time low”, Official Site Office for National 
Statistic, http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=1208, (staženo 24. 4. 2011) 
53 Nick Triggle „UK swine flu deaths jump to 29”, BBC News, 17. července 2009 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8154419.stm (staženo 25. 4. 2011) 
54 „Health, More men die from alcohol-related causes than women”, Official Site Office for National 
Statistic, http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=1657, (staženo 25. 4. 2011) 
55 Karen Foster, „Terrorism biggest global worry for U. S., UK, India: poll”, Reuters, 2. ledna 2010 
http://www.reuters.com/article/2010/11/03/us-britain-security-poll-idUSTRE6A201020101103, (staženo 
25. 4. 2011) 
56 Ministers using fear of terror, BBC News, 17. února 2009 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7893890.stm (staženo 25. 4. 2011) 
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Závěr 

Ve své práci jsem si dal za úkol popsat dnešní situaci muslimů a multikulturní 

společnosti v Anglii, tolik zkoušené událostmi posledního desetiletí. Dnešní anglická 

společnost je postavená na základech otevřené a vstřícné politiky vůči všem etnickým, 

náboženským a kulturně odlišným obyvatelům celé planety, přesto se zdá, že v přijetí 

muslimů selhává. Svou nemalou roli při tom sehrávají také samotní muslimové. Platí-li, 

že integrace jakékoliv cizí skupiny do již fungujícího celku není snadnou záležitostí, 

pak integrace cizí skupiny, která odmítá přijetí nových hodnot hostitelského prostředí, je 

již téměř nemožná. Muslimští imigranti přicházejí do Anglie s žádostí o poskytnutí 

nového domova ze svých původních zemí, které jsou svou životní úrovní na zcela 

opačném konci. Přesto jsou to země, které vyznávají stejné kulturní a náboženské 

hodnoty, jsou to jejich domovy, které opouštějí převážně z ekonomických důvodů. 

Nová země byť vstřícná ke všem skupinám obyvatel, nemůže do stejné míry 

nahradit možnosti, které nabízí jejich vlastní domov. Základním požadavkem tedy musí 

být částečné vzdání se svých hodnot a zároveň přijetí nových. Právě v tomto dochází 

k častému nepochopení situace a následnému opaku. Zatímco se první vlna imigrantů 

ochotně učila životu v nové hostitelské zemi, jejich potomci novou zemi a její kulturu 

z nejrůznějších důvodů zavrhují a obrací se zpět k původním hodnotám kultury svých 

předků často v nejradikálnější formě fanatického uctívání.  

Nelehkou situaci muslimů znesnadňuje spojování islámu s terorismem. Většina 

majoritních obyvatel Anglie nezavrhuje islám jako náboženství, ale jen jeho 

fundamentální podobu zneužívanou muslimskými radikály. Ovšem i zde je zapotřebí 

většího zapojení samotných muslimů k vyvrácení mylně přejímaných mýtů, rázné 

odmítnutí jakéhokoliv propojení s terorismem a odsouzení jeho pachatelů je nezbytnou 

samozřejmostí, ne jen formální a jedinou povinností. Po důrazném odmítnutí musí 

následovat další kroky, ubezpečující o rozhořčení ze zneužití muslimské svaté knihy pro 

pochybné cíle zfanatizovaných maniaků. I zde ovšem část muslimské populace selhává, 

nejen v nedostatečně zdůrazněném odmítnutí radikalismu, ale naopak často jeho 

nenápadným tolerováním či dokonce veřejným schvalováním. Negativní reakce 

majoritních obyvatel je pak vcelku pochopitelná.                  
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V práci jsem se zaměřil hlavně na porovnání situace  muslimů před a po 

teroristických útocích v Londýně, které se staly jakýmsi pomyslným mezníkem 

v multikulturním pojetí imigračního systému Anglie. Z průzkumů vychází poměrně 

zajímavé zjištění, že přesto, že je teroristická hrozba brána velmi vážně, postavení 

muslimů to nijak dramaticky nezměnilo. Není to ale čistě pozitivní zpráva, protože 

zároveň poukazuje na velmi špatnou situaci již před těmito událostmi. 

 Multikulturní prostředí v Anglii je v dnešní době kritizováno ze selhání snad 

všemi zainteresovanými stranami, zklamání z dnešního stavu neskrývají ani nezávislí 

pozorovatelé či politici. Přes všechnu tuto kritiku, jsem ve svém zkoumán došel k jiným 

závěrům a s úplným selháním nemohu souhlasit. Nesnažím se multikulturalismus 

obhájit ani odsoudit, nechci tvrdit, že současný stav je dobrý nebo naopak špatný. 

Porovnávám současný stav multikulturní společnosti s představami o multikulturním 

zřízení, propagovanými před několika desetiletími. Z tohoto pohledu pak nelze proměnu 

anglické společnosti v multikulturní společnost jednoduše znehodnotit. 

 Nemalým vývojem prošla také imigrační legislativa. Imigrační politika Velké 

Británie byla vždy složitá, musela reflektovat vývoj v zámořských koloniích. Zvláště po 

skončení druhé světové války, kdy nastal doslovný boom dekolonizace. S tím přišel 

zásadní zvrat také do imigrační politiky Velké Británie, která byla do této doby díky 

osidlování zámořských kolonií typická spíše odlivem migrantů. Po odtržení některých 

kolonií hlavně území dnešního Pákistánu a Indie se situace naprosto otočila a Velká 

Británie je teď jedním z nejžádanějších cílů migrantů. 

 Jak jsem uvedl již výše, s islámem v dnešní době bohužel neoddělitelně souvisí 

také terorismus. Země s velkým počtem muslimských imigrantů je na listině teroristy 

ohrožených zemí výše, než země bez nich. Při porovnání mnoha dat a událostí jsem 

přesto došel k závěru, že je teroristická hrozba z části uměle přiživována, důvody jsou 

v lepším případě preventivní v horším uměle vytvořeny pro dosažení jiných cílů. Řešení 

teroristické hrozby se často stává hlavní náplní nejrůznějších složek a organizací, což 

mnohdy upírá potřebné finance a pozornost od skutečných problémů dnešní společnosti. 

Strach obyčejných občanů, kteří řadí obavu z terorismu na první místo, je přesto 

pochopitelný, zákeřnost teroristů a jejich nevypočitatelnost může spolu s nemalou 

mediální masáží působit velmi silně. 
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Summary 
 This bachelor thesis is focused on current situation in multicultural society in 

England from different points of view. The basic aim of my study was the comparison 

of present situation with the period before the terroristic attacks in London in 2005, 

which meant radical break point in perception of mutual coexistence of Europeans and 

Muslims. By comparing a lot of information and statistics, I came to the conclusion, that 

even such fundamental events did not mean dramatic break point in the opinions about 

Muslims, which was, to a certain extent, given by very bad position of Muslims in the 

society just before these events. 

Muslisms have been coming to Great Britain since the end of WWII, when 

especially Pakistani immigrants helped very much with reconstruction of the destroyed 

country after the war. The host country provided them new homes and better life 

conditions and this laid the foundations for future multucultural society. After several 

decades, with appearance of the second and third generations of Muslims, this position 

has been getting destroyed. Young Muslims, who do not know the poverty of their 

parents´original country, do not have any respect to helpfulness of the host country. 

Their radicalization is supported by the difficult situation in labour market and growing 

Islamophobia and xenophobia which appear more and more often among the majority 

citizens. All these make the process of integration even more complicated. 

Unfortunately, inseparable part of the multicultural state has recently been 

terroristic threat. While working on this study, I came to the clear conclusion that this 

threat is artifically fed from different reasons, however ii is not possible to ignore it. The 

fear of citizens from possible terroristic attacks has been becoming a large obstacle in 

mutual dialogue of interested parties. 

The conclusion of my study are findings that the project of multiculturalism 

cannot be judged as failure, which is, besides other things, proved by described state of 

present English society. However, it is necessary to search for other mutual dialogues 

for solving fundamental obstacles, which is especially the difficult situation of the 

Muslims and their realization in labour market and as the result,  their better social 

status. Radicalsm cannot stand aside as well. To eliminate the image of a Muslim as a 

religious fanatic, the formal rejection of millitants is not enough, but joint effort of 

young Muslims against growing radicalism is essential.  
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	Pluralitní kulturní systém Anglie, častěji nazýván jako multikulturalismus je tedy jakýmsi ideálem, kdy vedle sebe žijí odlišné kultury, které se navzájem obohacují a vytváří tak pestřejší společnost a lepší podmínky pro život. Jeho cílem je zabránit ...
	1.2 Imigrační politika Velké Británie
	Základem pro vytvoření multikulturní společnosti a otevřené přistěhovalecké země je imigrační politika státu. Britský imigrační zákon prochází neustálým vývojem, je nucen průběžně reagovat na stav celého britského společenství. Největšími změnami muse...
	Otevření pracovního trhu Velké Británie se začalo využívat velmi brzy, první velká náborová vlna proběhla již počátkem padesátých let v Pákistánu, který byl taktéž součástí Commonwealthu. Právě Pákistán je původní zemí většiny současných britských mus...
	V současné době upravuje migraci zákon Borders, Citizenship an Immigration Act11F  z roku 2009. Zákon byl schválen po několikaleté diskuzi o nutnosti zavedení radikálních změn v imigrační politice Velké Británie. Zákon, kterým chtěla vláda mimo jiné c...
	V konečném znění imigračního zákona po několika dalších novelizacích jsou mimo jiné upraveny pravomoci hraničních kontrol a celní správy, evidování otisků prstů cizích pachatelů trestných činů a jejich automatické vyhoštění, zavedení identifikačních p...
	 Ekonomický/pracovní – pro vysoce kvalifikované odborníky, umělce či sportovce, kteří odpovídají dalším podmínkám systému;
	 Rodinný – pro členy rodiny stávajících britských občanů;
	 Ochranný – pro osoby s uznaným statutem uprchlíka a imigranty požívající mezinárodní ochranu
	Současný britský imigrační zákon tak dlouhodobě postupně přitvrzuje v podmínkách pro udělování britského občanství a udělování pracovních víz pro občany pocházející ze zemí mimo Evropskou unii. Zavedení dalších omezení od července tohoto roku a otevře...

	2. Situace muslimů v Anglii v roce 2005
	2.1 Teroristické útoky v Londýně
	2.2 Situace bezprostředně po teroristických útocích

	Teroristické útoky zasáhly každého občana ve Velké Británii, nejvíce přirozeně v samotném Londýně. Reakce na události logicky přišla také od politické reprezentace a bezpečnostních složek. Bezpečnostní složky včele s proslulou MI5, musely navíc čelit ...
	Dopady teroristických činů na společnost a její následná reakce se staly předmětem zkoumání také pro Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC). Středisko ve své studii zveřejněné 10. Listopadu 200528F , zkoumá především odezvu muslim...
	Již počátkem srpna se jejich intenzita snížila opět na běžnou úroveň srovnatelnou se stejným obdobím v roce 2004. Tento poměrně příznivý výsledek je dle studie přičítán několika různým faktorům. Zejména rychlé reakci představitelů vládnoucí garnitury,...
	Dalším důležitým faktorem bylo monitorování a formování veřejného mínění. Již během prvního dne řada muslimských organizací útok odsoudila jako odporující víře a islámu. Podporu muslimským organizacím vyslovili také zástupci křesťanských církví a žido...
	Jen měsíc po událostech vypracovala přední výzkumná agentura MORI na objednávku zpravodajské stanice BBC průzkum veřejného mínění, který zkoumal vnímání multikulturalismu v Británii.30F  Výsledky tohoto průzkumu byly následující: 32% dotázaných Britů ...
	Výsledky výzkumu byly, s přihlédnutím k dlouhodobému stavu vzájemných vztahů, až překvapivě pozitivní. Je zřejmé, že až na krátkodobé vzplanutí nepokojů, těsně po událostech, nedošlo mezi majoritní společností a britskými muslimy k zásadnímu dlouhodob...
	3. Stav multikulturní společnosti po teroristických útocích
	Teroristické útoky jsou velmi zásadní událostí, která otřese celou společností a určuje její další směřování v mnoha oblastech společenského života. Když jsou navíc za pachatele těchto útoků prokazatelně označeni příslušníci etnické menšiny, která se ...
	Situace se mnění již následující rok a to přímo u tradičních zastánců multikulturní společnosti Tonyho Blaira, či jeho pozdějšího nástupce Gordona Browna. Premiér ve svém prosincovém projevu z  Downing Street32F  řekl, že je současný vývoj multikultur...
	Co je tedy tou příčinou údajného selhání a jak předcházet dalšímu negativnímu vývoji do budoucna? Odpověď není snadná. Většina autorů nejrůznějších studií, se kloní k názoru, že hlavní příčina selhání muslimské integrace vychází od samotných muslimů. ...
	Jejich potomci jsou dnes ve zcela jiné situaci, jsou to již rodilý Britové, mají britské občanství, hovoří anglicky, apod. Dříve či později se ale většina britských muslimů setká s negativní reakcí na svůj původ, může to být jen neškodná narážka či je...
	Nalézt řešení není snadné, základním požadavkem pro budování úspěšné společnosti je zajištění nutných životních standardů pro veškeré obyvatelstvo, vše se tedy odvíjí od schopnosti státu zajistit dostatek pracovních příležitostí. Pracovní trh většiny ...
	Pracovní trh je přesycen, největší přetlak je navíc na nižších a nekvalifikovaných pozicích, o které neměli rodilí Bitové v dřívějších dobách zájem a zbývalo tak dost prostoru pro uplatnění imigrantů. Nezájem o další odborníky ze zahraničí se již doko...
	Výše uvedená fakta dávají kritikům multikulturalismu částečně za pravdu, přesto hovořit o úplném selhání multikulturní společnosti také nelze. Pojem multikulturalismus či pluralitní kultura, popisuje státní zřízení, kde vedle sebe žije několik etnicky...
	Zcela odlišný pohled na stav multikulturní společnosti a začlenění muslimů nabízí srovnání v sociálních oblastech života. Úroveň vzdělání, zaměstnanost, společenské postavení, apod. jsou oblasti, kde integrace pokulhává. Z těchto důvodů je potřeba pro...
	3.1 Multikulturalismus společensko-kulturní
	Velká Británie je multikulturní již ze své historické podstaty. Již v roce 1966 prohlásil ve svém známém projevu tehdejší ministr vnitra Roy Jenkins, že integrace neznamená ztrátu národní charakteristiky a kultury imigrantů a Velká Británie nechce půs...
	Stejné závěry vyvozují také různé statistiky mapující stav dnešní multikulturní společnosti, například počet muslimských mešit. První mešity v Anglii se začaly stavět již v předminulém století, jejich počet ale z počátku rostl velmi pozvolna, stá meši...
	Další rozvoj multikulturní společnosti v této oblasti nezpomalily ani teroristické útoky v Londýně, nejsou známé žádné omezení či zastavení při výstavbě dalších mešit, otevírání muslimských restaurací, apod. Žádné omezení nebylo vyžadováno ani pro noš...
	Multikulturalismus si neklade za cíl jen začlenění minority do majority, ale také kulturní či náboženské obohacení majoritní společnosti. Také v této oblasti nedošlo k žádným zásadním změnám, naopak. Podle různých statistik narůstá v posledních letech...
	Podle průzkumů činí průměrný počet Britů přestoupivších na islám kolem šesti tisíc ročně, ze dvou třetin se jedná o ženy. Průměrný věk těchto konvertitů je 27 let.38F  Důvod proč je mnohem více konvertujících žen než mužů je snadný, z velké části se j...
	 Burku – úplné zahalení celé postavy, ponechává se pouze mřížka v oblasti očí
	 Čádor – obvykle černý oděv zahalující celou postavu, ale s odhaleným obličejem
	 Nikáb – šátek zakrývající obličej ženy, mimo očí
	 Hidžáb – šátek kterým se zahalují vlasy a krk, obličej zůstává odhalen
	Britští muži, kteří se ožení s muslimskou ženou, mají situaci o mnoho snazší, díky vyššímu postavení muže v muslimské společnosti, nejsou k přestupu na islám nuceni rodinou ze strany manželky. Nemalou skupinou konvertitů jsou také britští vězni, podle...
	3.2 Multikulturalismus sociální
	Stav multikulturní společnosti v sociální oblasti života již vypadá zcela jinak, ale situace na trhu práce nebyla dobrá ani před útoky. Podle posledního sčítáni lidu z roku 2001, bylo v každém sledované skupině vždy nejvíce nezaměstnaných z řad obyvat...
	I přes nedoložitelné statistiky je horší uplatnitelnost muslimů na trhu práce zřejmá a také zkoumána. Výsledky nejrůznějších průzkumů jasně prokazují neochotu majoritních zaměstnavatelů zaměstnávat příslušníky minoritních skupin, zvláště pak muslimů. ...
	Důvodem zaměstnavatelů nezaměstnávat muslimy, je dle studie islamofobní postoj a xenofóbní nesnášenlivost. Zaměstnavatelé se však často hájí předchozí špatnou zkušeností či jen prostým preferováním „vlastních“ občanů, před přistěhovalci. Mnoho zaměstn...

	4. Hrozba radikalismu a islamizace společnosti
	Islámský radikalismus je současným bezpečnostním strašákem číslo jedna v mnoha zemích vyznávajících západní způsob života, Anglie není výjimkou. Hrozba teroristických útoků je zvláště po událostech z posledního desetiletí všudypřítomná a výrazně zasah...
	Posledním krokem k zavlečení teroristické hrozby do Velké Británie byly události v Londýně. Útoky spáchané v červenci 2005 byly dosud nejhoršími teroristickými útoky na území celé Velké Británie, ovšem nikoli jediné. Historie Velké Británie je na tero...
	Od spáchání londýnských útoků již uplynulo téměř šest let, obava z dalších útoků o takové síle se naštěstí zatím nevyplnila, přesto nelze brát dnešní situaci na lehkou váhu. Odstrašující je zejména počet pokusů spáchaných malými buňkami samozvaných is...
	Novým a mediálně stále častěji užívaným pojem se v kontextu s rostoucí muslimskou populací stává termín Islamizace, čímž se rozumí postupná proměna křesťanské či jiné odlišné kultury na islámskou. Nejedná se ovšem pouze o přijetí víry, ale o postupnou...
	Islamizace podle mnohých kritiků probíhá právě cílenou migrací muslimů do nemuslimských zemí západní Evropy a Spojených států amerických a následným prosazováním vlastních kulturních a náboženských zvyků. Situaci k postupnému pronikání islámu do západ...
	Na hrozící islamizaci Evropy poukazuje již několik let známý novinář a kritik islámu Benjamin Kuras. Zlínský rodák, žijící již od konce šedesátých let v Londýně, popisuje ve své knize Evropa snů a skutečností44F  černé vize budoucího vývoje multikultu...
	4.1 Původ islámských radikálů v Anglii
	Jak jsem uvedl již výše, Velkou Británii na rozdíl od Spojených států amerických neohrožují žádní mudžahedíni,45F  tedy fanatičtí muslimští fundamentalisté, vycvičení ve speciálních táborech teroristických organizací v Afghánistánu či Pákistánu. Všich...
	Nezbývá než předcházet jejich vzniku, což je ale vhledem ke krachujícím snahám o integraci složité, protože právě nefunkční integrace je základní příčinou radikalizace. Motivem sebevražedných útočníků je především obrovské vnitřní přesvědčení o nespra...
	Jednoznačně tak v tomto ohledu dochází k překrucování islámu a výkladu koránu, což má následně neblahý vliv na obecný pohled na muslimy. Islám, jenž je dnes mnohými lidmi, díky zaostalosti dnešních muslimských zemí, považován za brzdu pro pokrok a pře...
	4.2 Realita hrozby teroristických útoků

	Hrozba teroristických útoků je v dnešní době všudypřítomná, termíny jako Džihád (boj muslimů za obranu a šíření víry), Al-Kajda, nová bezpečnostní hrozba, apod., se staly téměř každodenní náplní novin. V dnešní Anglii se bez předchozího protiteroristi...
	Příkladů dokazujících všudypřítomnost teroristické hrozby je mnoho, varování bezpečnostních služeb, politické programy slibující větší bezpečnost, plná média, apod. Skutečnost je ovšem jiná, většina varování či předpovědí se naštěstí nenaplní, mediáln...
	V případě, že by se teroristická hrozba posuzovala stejnými měřítky jako kterékoliv jiné ohrožení bezpečnosti, životů či majetku, bylo by závěrem, že jde o naprosto marginální záležitost. Jen automobilová doprava ve Velké Británii má za následek kolem...
	Přesto jsou teroristické útoky také širokou veřejností chápány jako přední bezpečnostní hrozba.54F  Důvodů proč to tak je, je mnoho. Z pohledu médií se jedná o atraktivní téma zajišťující vysokou čtenost. Z pohledu bezpečnostních složek jsou teroristi...
	Závěr
	Ve své práci jsem si dal za úkol popsat dnešní situaci muslimů a multikulturní společnosti v Anglii, tolik zkoušené událostmi posledního desetiletí. Dnešní anglická společnost je postavená na základech otevřené a vstřícné politiky vůči všem etnickým, ...
	Nová země byť vstřícná ke všem skupinám obyvatel, nemůže do stejné míry nahradit možnosti, které nabízí jejich vlastní domov. Základním požadavkem tedy musí být částečné vzdání se svých hodnot a zároveň přijetí nových. Právě v tomto dochází k častému ...
	Nelehkou situaci muslimů znesnadňuje spojování islámu s terorismem. Většina majoritních obyvatel Anglie nezavrhuje islám jako náboženství, ale jen jeho fundamentální podobu zneužívanou muslimskými radikály. Ovšem i zde je zapotřebí většího zapojení sa...
	V práci jsem se zaměřil hlavně na porovnání situace  muslimů před a po teroristických útocích v Londýně, které se staly jakýmsi pomyslným mezníkem v multikulturním pojetí imigračního systému Anglie. Z průzkumů vychází poměrně zajímavé zjištění, že pře...
	Multikulturní prostředí v Anglii je v dnešní době kritizováno ze selhání snad všemi zainteresovanými stranami, zklamání z dnešního stavu neskrývají ani nezávislí pozorovatelé či politici. Přes všechnu tuto kritiku, jsem ve svém zkoumán došel k jiným ...
	Nemalým vývojem prošla také imigrační legislativa. Imigrační politika Velké Británie byla vždy složitá, musela reflektovat vývoj v zámořských koloniích. Zvláště po skončení druhé světové války, kdy nastal doslovný boom dekolonizace. S tím přišel zása...
	Jak jsem uvedl již výše, s islámem v dnešní době bohužel neoddělitelně souvisí také terorismus. Země s velkým počtem muslimských imigrantů je na listině teroristy ohrožených zemí výše, než země bez nich. Při porovnání mnoha dat a událostí jsem přesto...
	Summary
	Použitá literatura
	Knihy
	Elektronické dokumenty
	Jodie Reed, „Young Muslims in the UK: Education and Integration”, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/london/03682.pdf, (staženo 25. 4. 2011).
	Internetové noviny
	Brendan Montague, „Blazing car crashes into Glasgow airport“, The Telegraph, 30. června 2007 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1556043/Blazing-car-crashes-into-Glasgow-airport.html (staženo 25. 4. 2011).
	George Jones, „Britain will not be cowed by terrorists, vows Blair“, The Telegraph, 8. července 2005. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1493586/Britain-will-not-be-cowed-by-terrorists-vows-Blair.html (staženo 27. 4. 2011).
	Glenn Kesslerand and Edward Cody, „U. S. issues travel alert for Americans in Europe as terrorism threat grows“, The Washington Post, 4. října 2010 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/03/AR2010100302311.html (staženo 25. 4. 2011)
	Philip Johnston, „Adopt our values or stay away, says Blair“, The Telegraph, 9. prosince 2006 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1536408/Adopt-our-values-or-stay-away-says-Blair.html (staženo 27. 4. 2011).
	„Surge in Britons converting to islam“, The Telegraph, 4. ledna 2011. http://www.telegraph.co.uk/news/religion/8238812/Surge-in-Britons-converting-to-Islam.html (staženo 27. 4. 2011).
	Internetové zpravodajské portály
	Catrin Nye, „Converting to Islam – the white Britons becoming Muslims“, BBC News, 4. ledna 2011 http://www.bbc.co.uk/news/uk-12075931 (staženo 25. 4. 2011).
	Karen Foster, „Terrorism biggest global worry for U. S., UK, India: poll”, Reuters, 2. ledna 2010 http://www.reuters.com/article/2010/11/03/us-britain-security-poll-idUSTRE6A201020101103, (staženo 25. 4. 2011).
	Laura Kuenssberg, „State multiculturalism has failed, says David Cameron“, BBC News, 5. února 2011 http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994 (staženo 7. 4. 2011).
	Ministers using fear of terror, BBC News, 17. února 2009 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7893890.stm (staženo 25. 4. 2011).
	Website
	Seznam příloh
	Příloha č. 1: Počet nezaměstnaných podle náboženství (graf)
	Příloha č. 2: Populace muslimů v Londýně (graf)
	Příloha č. 3: Autobus zničený teroristy. 7. 7. 2005 Londýn (obrázek)
	Příloha č. 4: Mešita Baitul Futuh v Londýně (obrázek)
	Příloha č. 5: Muslimové při modlení v Hyde parku (obrázek)
	Příloha č. 6: Muslimské ženy v ulicích Birminghamu (obrázek)
	Přílohy
	Příloha č. 2: Populace muslimů v Londýně (graf)
	Příloha č. 3: Autobus zničený teroristy. 7. 7. 2005 Londýn (obrázek)
	(zdroj: http://visitbulgaria.info/pakistan-captures-suspect-2005-london-attacks)
	Příloha č. 4: Mešita Baitul Futuh v Londýně (obrázek)
	Příloha č. 5: Muslimové při modlení v Hyde parku (obrázek)
	Příloha č. 6: Muslimské ženy v ulicích Birminghamu (obrázek)



