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Islámská kultura v euro-středomořském dialogu a její reflexe v Českých zemích 
Abstrakt  

 
Hlavním cílem disertační práce byla reflexe islámské kultury v rámci euro-

středomořského multikulturního dialogu se specifickým ohledem k situaci v České republice. 
První kapitola obsahuje metodologický a teoretický rozbor koncepcí „konce dějin“ 

Francise Fukuyamy a „střetu civilizací“ Samuela P. Huntingtona, jež vyvolaly širokou 
a nezřídka kontroverzní diskusi ve světě i u nás. Analyzovány jsou také novější „katastrofické 
scénáře“ (Laqueur, Spencer, Rodrígez, Sarazin). Další část pojednává o islámské kultuře 
v rámci euro-středomořského dialogu a historii Barcelonského procesu jako koncepce 
Evropské unie o přístupech a plánované spolupráci se zeměmi jižního břehu Středomoří, 
jež vyústila ve vznik Unie pro Středomoří v roce 2010. Vznik a funkce celoevropské nevládní 
nadace Anny Lindh (Anna Lindh Foundation), jejíž sídlo je v egyptské Alexandrii, je rovněž 
v centru pozornosti. Struktura a aktivity české sítě nadace Anny Lindh doplňují obraz 
multikulturního dialogu na národní úrovni. Události arabského jara s kontroverzními výsledky 
a nástupem islamistů tvoří poslední část první kapitoly. 

Druhá kapitola se věnuje orientalismu, přičemž úvod je věnován názorům týkajícím se 
pojmů Orient, Okcident. Mottem kapitoly je latinské „Ex Oriente lux“, jež vyjadřuje interakci 
Evropy a Orientu v antice, které vrcholí helénistickým synkretismem. Připomíná se také 
arabský vliv na středověkou Evropu i názor současných arabských specialistů včetně Edwarda 
Saida, že Evropa nikdy nepochopila myšlenkovou šíři, kulturu ani civilizaci islámského světa. 
Druhá polovina kapitoly se zabývá změnou v přístupu Evropy k islámskému světu po 
skončení "tureckého nebezpečí" a myšlenkami francouzského osvícenství. Zaměřuje se na 
"Orientalismus" v evropském malířství 19. století (francouzská, italská, španělská, německá, 
britská a ruská škola) a jejich znovuobjevení v západní Evropě koncem 80. let 20. století. 
Podobně se zabývá také módou „Orientalismu“ v Čechách a jeho ohlasy v literatuře u Josefa 
Kajetána Tyla nebo Jana Nerudy. V závěru kapitoly jsou připomenuty nejvýznamnější 
architektonické orientální památky v České republice. Součástí příloh je pověst vážící se 
k Mikulovu v době, kdy jižní Morava čelila tureckému nebezpečí. 

Třetí kapitola je věnována muslimské komunitě v Evropě, zejména v okolních zemích 
jako Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. Z dalších zemí byla pro srovnání 
analyzována situace ve Francii, Británii a Španělska. Připomenuta je i muslimská menšina na 
Balkáně, která vznikla na území bývalé Osmanské říše. Kapitola se opírá o originální 
dokumenty z projektů, které autorka vedla. 

Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na historii muslimské obce v Čechách. Jako pramen 
byly použity časopisy islámské obce Hlas a Al-Islám z vlastního archívu. Druhou část 
kapitoly tvoří výsledky osobních interview s členy arabské komunity. Autorka se snažila 
nastínit složení arabské komunity v České republice, kde mnoho z nich jsou buď křesťané, 
nebo nepraktikující muslimové. Navštívila také mešity v Praze i Brně a hovořila s jejich 
vedoucími, Vladimírem Sáňkou a Hassanem Alrawim. Zvláštní pozornost je věnována 
smíšeným manželstvím a míře dodržování tradic islámské kultury. Vlastní zkušenosti autorky 
z pobytu v arabských zemích jsou v spíše v rozporu s klasickými představami o orientálních 
ženách v harému a otázce ženských práv.  

Kapitoly pět až sedm se věnují nevládním organizacím v České republice zaměřeným 
na arabskou a islámskou kulturu. Pátá kapitola je věnována historii Společnosti 
československo-arabské a od roku 1993 Společnosti česko-arabské jako nejdůležitější 
neziskové organizaci svého druhu. Šestá kapitola shrnuje kulturní aktivity Společnosti česko-
arabské. Sedmá kapitola popisuje vznik a činnost Česko-arabské obchodní komory.  
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