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1. ÚVOD 

 

Tato práce se zabývá konverzí k islámu v českém kontextu. Zkoumá, jak probíhá 

proces, jímž věřící přijímá novou víru a mění své symbolické univerzum. Jak se z 

„nevěřícího“ stává „věřící“, z příslušníka většinové společnosti příslušník minority, z běžného 

českého občana občan „neběžný“ co do názorů a přesvědčení. Předeslané téma je o to 

zajímavější, že pozice islámu u nás a troufám si říci všude na světě, je v posledních 

desetiletích velmi specifická.  

To, jak vnímáme kulturně, etnicky a nábožensky odlišné osoby, je dáno množstvím 

faktorů. Každý člověk má určité předporozumění, které získal v průběhu času víceméně ze 

školní výuky, literatury, výchovou v rodině, zkušeností v zaměstnání a nebo prostě jenom 

z toho, co „se říká“ mezi lidmi, z jakéhosi obecného sociálního ovzduší. Každý z nás nějak 

rozumí tomu, když se řekne islám nebo muslim. Nezávisle na tom, jaká je míra přímé 

zkušenosti s daným fenoménem, existuje jednak porozumění tomu, co to je, a dále nějaký 

konkrétní osobní „názor na věc“. Společenské vědy si všímají toho, a zde se dostáváme 

k jádru problému, že příslušníci západní společnosti mají tendenci vnímat islám a muslimy 

v poslední době problematicky. V odborné diskuzi tento jev učenci popisují jako islamofobii. 

Slovo samo o sobě myslím odkazuje dostatečně k závažnosti tohoto jevu. V kontextu termínů 

jako je klaustrofobie, nebo třeba arachnofobie, které označují přehnanou, neadekvátní reakci 

na daný jev, při níž si člověk představí jak dotyčný s hrůzou, úzkostí a křikem prchá od 

objektu své fobie, je poněkud komické si představit hypotetickou situaci, kdy Čech jakmile 

spatří muslima, podlehne své fobii a dá se na úprk. Situace je, alespoň podle toho, co vnímají 

muslimové, skutečně tak vážná. Negativní nálady, diskriminace a útoky jsou na každodenním 

pořádku spolu s žalostným nedostatkem informací zvláště u české populace.   Souhlasím 

s Klárou Popovovou v tom, že: „Islamofobní postoje nejsou většinou reakcí na bezprostřední 

špatné zkušenosti s věřícími či s islámem, ale spíše důsledkem postupného předávání 

stereotypů a předsudků vznikajících na základě sociálně psychologických procesů. 

Legitimnost negativního postoje k muslimům bývá následně podporována vzdělanějšími 

islamofoby, kteří vytvoří a následně veřejnosti představí takový obraz islámu, jenž je skutečně 
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hoden odmítnutí.“
1
 Základní prací, která v tomto smyslu ovlivnila západní vědu byla slavná 

teze Samuela Huntingtona o střetu civilizací
2
, proti jehož proslulým zjednodušujícím a 

démonizujícím závěrům se vymezovala už celá plejáda seriózních odborníků. 

Právě zájem o to pochopit, co vede i přes islamofobní nálady Čechy k přijetí islámu 

byl základním motivačním faktorem k napsání této práce. Podkladem byl můj obecný zájem o 

islám, a to zejména o islám žitý, současný. Chtěla jsem na vlastní oči poznat, jací jsou čeští 

muslimové, jak žijí a jak se vyrovnávaní se svým sociálním statutem. Tato motivace mě vedla 

k tomu, abych v bakalářké práci nejenom zpracovala sekundární literaturu na dané téma, ale 

abych se vydala za zajímavými sociálními aktéry a vedla kvalitativní výzkum přímo v terénu. 

 Tomuto základnímu určení mé práce odpovídá i konkrétní rozčlenění textu. Moje 

bakalářská práce se dělí na 2 základní části – teoretickou a výzkumnou. V prvním oddíle se 

věnuji teoretickému vymezení pojmů a pozic. Snažím se nastínit vtahy islámu a Západu, 

shrnout poznatky o islámu v Česku, dále popsat některé základní teorie konverze a to, jak se 

na konverze dívá islám. Ve druhé polovině vymezuji metodologicky svůj výzkumný projekt a 

shrnuji výstupy analýzy dat. Ve své práci si kladu za cíl nepatrně přispět ke studiu fenoménu 

konverze k islámu v České republice, které je, troufám si tvrdit, dosud v plenkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Klára Popovová, „Islamofobie, pozůstatek staletých rozepří? Současná situace vztahu Evropanů k islámu“ in 

Nový Orient, 66.4 (2011): s. 12-15 

2 Samuel P. Huntington: Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu, Praha: Rybka Publishers, 2001  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Islám a „země války“ – dialog a konfrontace 

Islám, stejně tak jako judaismus a křesťanství, je náboženstvím, které vytrysklo 

z tvůrčího náboženského pramene na Blízkém Východě v období, které Jaspers a spolu s ním 

Armstrongová nazývají „axiální věk“
3
. Odtud se také rozšířilo a fascinující rychlostí pokrylo 

obrovské území: od severní Afriky, přes Egypt, Levantu, Malou Asii, Persii až po 

jihovýchodní Asii. Pro svou teologickou čistotu a průzračnost monoteismu, politický a 

vojenský potenciál a zejména pro své revoluční sociální učení a výrazný mravní apel se islám 

dobře prosazoval, tím spíše že se jednalo o dobu úpadku velkých sousedních politických 

útvarů, sásánovské Persie a Byzance.  

Americký sociolog Talcott Parsons
4
 předkládá ve své strukturně funkcionální analýze 

společností možné příčiny a zdroje tohoto úspěšného rozšíření. Je jím mimo jiné „dvoutřídní“ 

uspořádání společnosti. Tato ustavující se společnost byla od počátku brána jako komunita 

náboženská i politická. Pro připojení se k ní se vyžadovalo přijetí víry a slib věrnosti 

jedinému Bohu. Ti, kdo nepřijali víru, nemohli požívat privilegia věřících, čímž se generovala 

dynamika konverzí. Zároveň ale Parsons jasně popisuje zásadní meze vývoje islámské 

společnosti. Jsou jimi politická nestabilita instituce chalífátu a nemožnost udržovat politickou 

jednotu na tak rozsáhlém a různorodém území. Islámský stát, tzv. umma nebyla schopna 

institucionalizovat se jako plně rozvinutá komunita zahrnující veškerou populaci. 

Nejdůležitější existující jednotou ummy přitom bylo právo, v islámském kontextu velmi 

významné. Avšak dle Parsonse se muslimskému právu nepodařilo vytvořit takový typ 

základny normativního řádu, jaký vidíme například v Římě. Přispěly k tomu především dva 

důvody: islám neměl jasně organizovaný celek, o který by se opírala platnost jeho zákona, ani 

pevnou korporativní entitu, do níž by se sdružovali specialisté na jurisdikci. A za druhé zdroje 

islámského práva nebyly filosofické, tak jako u práva římského, nýbrž postavené na 

nesystematických nařízeních stanovených ad hoc na základě Koránu. Právě tato absence 

racionálního filosofického podkladu práva a teologie, která se na vyvinula v Římské říši, 

                                                             
3 Karen Armstrongová, Krátká historie mýtu, Praha: Argo, 2006, s. 87 

4 Talcott Parsons, Společnosti. Vývojové a srovnávací hodnocení, Praha: Svoboda, 1971, s. 129-134 
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nikoli však na islámských územích, byla dle Parsonse hlavní příčinou toho, že muslimská říše 

zůstala jen tím, co autor ve své typologii označuje „společností přechodnou“.  

V terminologii klasického islámského práva se celé území ummy označovalo jako dár 

al-islám.
5
 Je to oblast, kterou mají muslimové pod přímou kontrolou, a je zde uplatňováno 

náboženské právo šaríᶜa. Naproti tomu okolní země, které nebyly pod muslimskou 

nadvládou, ani nebyli s muslimy v míru, jsou označovány jako dár al-harb, neboli území 

války. Ačkoli s pádem Osmanské říše, rozdrobením ummy na jednotlivé kolonie 

a komplikovaným politickým vývojem, kterým jednotlivá teritoria procházela na cestě k 

suverénním národním státům, postupně pozbyl koncept dár al-harb a dár al-islám právní 

význam,
6
 přesto přetrval v myslích věřících. Vyjadřuje totiž základní prostou dichotomii, 

černobílé rozdělení světa na „oni“ a „my“, která se týká nejenom muslimů, ale všech lidí 

obecně. Tato jednoduchá binární opozice „my – přátelé“ a „oni-nepřátelé“ se objevovala až 

příliš často v různých obměnách v průběhu celého historického vývoje, kdy se spolu střetával 

svět muslimů, orient a Západ, okcident.  

Rozdělení obydleného světa na orient a okcident je také vhodné k definování hranic 

Evropy. Západ ohraničuje zhruba severojižní osa oddělující od sebe Středomořskou pánev 

spolu s územím pokračujícím dál na sever a barbarský „zbytek světa“ směrem na východ. 

Druhá hranice Evropy je pak severojižní, protože po dobytí jižní části Středomoří arabskými 

vojsky pod vedením Tárika b. al-Zijáda v 8. století se jih stává hájemstvím muslimů a 

křesťané se musejí spokojit s jižním pobřežím Středozemního moře a  oblastí odtud na sever. 

Evropa však není definována pouze svojí příslušností ke křesťanství, protože křesťanství je 

univerzální náboženství přítomné i na východě v Rusku, navíc v raně středověké Evropě se 

teprve upevňuje pozice křesťanství, nemluvě o východních a západních výspách jako je Irsko, 

Skandinávie nebo slovanský východ, kde christianizace sotva započala. Na místo toho nabízí 

Rémi Brague určení evropské identity jako identity helénské, konkrétně římské.
7
  Úspěch 

Římanů spočíval v úctě, kterou chovali k ostatním vyspělým kulturám, zejména k řecké, a za 

druhé pak v důvěře, kterou měli vůči barbarům, které si podrobili, vštípili jim své zásady a 

budovali na nich římské impérium. Evropská - římská kultura je pociťována vždy jako „ta 

                                                             
5 Luboš Kropáček, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad, 2006, čtvrté vydání, s. 114-115 

6 John L. Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, Oxford – New York: Oxford University Press, 2003, s. 62 

7 Rémi Brague, Evropa, římská cesta, Praha: Pedagogická fakulta, 1994 
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druhá“ vůči předchozí – vyspělejší kultuře řecké, které je zavázána.
8
 Je-li tedy helénský 

pramen tím podstatným konstitutivním prvkem evropské identity, pak islám je prvkem 

protikladným, s nímž se Evropané nikdy neztotožňovali. Ba naopak – vůči němuž se 

vymezovali. Protože právě s islámem se Evropa v průběhu středověku konfrontovala, a to 

jednak na obchodních křižovatkách v rámci vzájemně prospěšné směny, ale i na válečných 

polích, ať již během reconquisty Andalusie, za křižáckých válek nebo za boje s Turky. Po 

celou tuto dobu je muslimská říše významným protivníkem, kterého je třeba se obávat. Avšak 

zatímco v Evropě se objevuje hnutí osvícenství spojené s rozvojem občanské společnosti, 

kapitalismu a sekularizace, čímž se „starý kontinent“ pozvolna dostává do nové dějinné 

epochy, Osmanský stát prochází hlubokou vnitřní politicko-ekonomickou krizí a začíná se 

pomalu přeměňovat v „nemocného muže na Bosporu“. Postoje vůči dříve obávanému 

„Turkovi“ se mění od posměchu k lhostejnosti a islám na nějakou dobu zdánlivě mizí 

z hledáčku západní historiografie.
9
 Až se později muslimové opět dostanou do centra 

pozornosti Západu, ať již v kontextu kolonialismu, socialistického spojenectví arabských 

zemí se Sovětským svazem šedesátých let, pracovní imigrace do Evropy ve druhé polovině 

dvacátého století nebo teroristických útoků konce druhého tisíciletí, obraz muslima jako 

„protivníka Západu“ a muslimského světa jako opozice evropského kulturního a duševního 

prostoru už bude z předchozích století vytvořen. Postačí jen jej znovu probudit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Brague, Evropa, římská cesta, s. 77 

9 Jiří Bečka, Miloš Mendel, Islám a české země, Olomouc: Votobia, 1998, s. 12-44 
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2.1.1Muslimové v Evropě – přijati v náruč rajské zahrady? 

Po dlouhá staletí existovala mezi muslimským světem a Evropou civilizační výměna, a 

to jak na kulturní, tak na populační úrovni. Muslimové totiž byli pro Evropany především 

jižními a jihovýchodními sousedy. Proto nepřekvapí skutečnost, že islám je až do dnešního 

dne v Evropě přítomen jako pozůstatek prastarých kontaktů. Bečka a Mendel
10

 popisují 

současnou existenci islámu na Starém kontinentě jako výsledek čtyř základních migračních 

pochodů. První souvisí s přítomností muslimů v Španělsku (711 až 1492) a s muslimskou 

vládou nad Sicílií, Maltou a jižní Itálií (zhruba 690 až 1090). Zde má islám vliv především 

kulturní (na hudbu, architekturu, oblékání) a jazykový (zejména maltština, ale i stopy ve 

španělštině, katalánštině a jižních dialektech italštiny). Druhý typ se odvíjí od vpádu Mongolů 

do východní a střední Evropy v průběhu 13. století. Zejména chánát označovaný jako Zlatá 

horda zanechal ve východní Evropě stabilnější enklávy převážně turkotatarského obyvatelstva 

hlásícího se k islámu. V dnešní době je islám přítomen v Povolží a na jižním Uralu, dále pak 

na Předkavkazsku, a v malé míře na západní Ukrajině zejména na Krymu, v Bělorusku, 

Finsku a ve východním Polsku. Třetí typ souvisí s půl tisíciletí dlouhou tureckou nadvládou 

nad Balkánem a východní Evropou. Pozůstatkem tohoto uspořádání je přítomnost muslimů 

v Bulharsku, na dunajské deltě, v Moldávi, na území Bosny a Hercegoviny, v Kosovu 

(islamizovaní Albánci) a v Makedonii.  

Čtvrtý typ muslimské přítomnosti představuje islám v západní Evropě. Ten vychází 

především z původních koloniálních vazeb a potřeby levné pracovní síly zhruba od 

šedesátých let dvacátého století, ale jeho kořeny jsou samozřejmě hlubší. V případně 

koloniálních velmocí sledujeme pozvolný počátek příchodu obyvatelstva z kolonií již od 17. 

století, 19. století pak zaznamenalo postupné budování nadstandardních vztahů mezi Pruskem 

a Osmanskou říší, které později vedly i k uzavření dohody o přijetí pracovních sil. Tito 

„gastarbeiteři“ přicházeli do Evropy, a ačkoli se všeobecně očekávalo, že se po několika 

letech vrátí zpět do své vlasti, mnozí z nich se usadili a založili zde rodiny. 

Jak zareagovaly evropské státy na vzrůstající počet přistěhovalců? Barša
11

 popisuje tři 

základní modely integrace cizinců do evropských zemí. Představitelem prvního proudu – 

asimilacionismu – je Francie. Od migrantů přicházejících sem především ze zemí Maghribu 

                                                             
10 J. Bečka, M. Mendel, Islám a české země, s. 39-53 

11 Pavel Barša, Politická teorie multikulturalismu, Brno: CDK, 1999, s. 10-12 
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se totiž veskrze očekávalo úplné upuštění od vlastních kulturních zvyklostí a zvláštností a 

přimknutí se k homogennímu tělesu svobodných a rovných občanů. Rezidua kulturních 

zvláštností měla být pokud možno vytlačena do soukromí. Před francouzskými zákony stojí 

všichni rovni – Francouz jako Francouz - a kulturní specifika vyplývající z rozdílného původu 

nejsou legislativou v podstatě brána v potaz. Stejně tak školství dbající o dodržování zásad 

principu laїcité v podstatě ignoruje zvláštnosti žáků. Proti francouzskému asimilačnímu 

modelu stojí britská snaha o kulturní pluralismus. Britský stát formálně uznává, že jeho 

obyvatelstvo je tvořeno nejen individuálními občany, ale různými regionálními a etnickými 

menšinami, jejichž požadavky by měly být brány v potaz. Přes toto uznání je britský model 

hierarchický: britská kultura je ostatním nadřazena. A přestože partikulárnost skupin je na 

veřejnosti tolerována, i ve Velké Británii se očekává určitá míra osvojení většinové kultury. 

Třetí integrační model představuje případ Německa. Avšak zároveň je třeba upřesnit, že se 

vlastně nejedná ani tak o model integrační, jako spíše segregační. Německé právo totiž 

tradičně uplatňovalo princip ius sanguinis a považovalo etnickou odlišnost za obtížně 

překonatelnou překážku integrace do německého národa. Příchozí imigrant byl brán v prvé 

řadě jako hostující dělník a o jeho asimilaci se nikterak neusilovalo. Právě proto si migranti, 

přicházející povětšinou z Turecka a z Jugoslávie, udržovali silnou svojí původní kulturu. 

Barša nazývá německý model přechodnou diferencovanou inkorporací. Oproti francouzskému 

modelu, který má tendenci kulturní rozdílnost migrantů ignorovat, je v tomto případě 

zohledňování etnicko-kulturních odlišností spíše prostředkem segregace než integrace. Z 

hlediska politické bilance všech integračních systémů se podle Barši jako nejlépe funkční 

ukázal model britský. 

Jedno až dvě desetiletí poté, co se evropské imigrační brány otevřely, se mění 

společensko-politické ovzduší. O další příchozí již není zájem a migrace je jednotlivými 

vládami limitována. Přesto množství cizinců nadále narůstá díky slučování rodin a 

poskytovaného práva na získání politického azylu. Navíc komunity se uvnitř přirozeně 

reprodukují a v rodinách přistěhovalců vyrůstá druhá generace. Většina potomků 

přistěhovalců se však rodí do situace určité kulturní vykořeněnosti a marginalizace. Je tedy 

pochopitelné, že právě oni se ve zvýšené míře hlásí k islámu. Islám je pro ně zdrojem osobní 

identity, která je po hříchu často identitou jedinou. Vzhledem k okolnostem se totiž nemohou 

cítit ani jako plnohodnotní občané společnosti, do které se zrodili, ani jako příslušníci národa, 

ze kterého vzešli jejich rodiče. Spolu s přesídlením totiž ztratili ke své původní vlasti silné 
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vazby a často se z ekonomických důvodů ani nemohou vracet, aby zde budovali osobní 

vztahy. K islámu se začíná hlásit stále více lidí, kteří dávají svému okolí na odiv náboženské 

symboly patřící k jejich vyznání. Ustanovují se muslimské organizace sdružující věřící 

daného státu a posléze další uskupení, jako například svazy mládeže. Objevuje se požadavek 

staveb náboženských center a mešit, který je v různých zemích Evropy významným zdrojem 

celospolečenských debat a kontroverzí. Islám se v Evropě zviditelňuje a stává se výrazným 

tématem veřejného zájmu. V současné době žije v západní Evropě podle oficiálních odhadů 

kolem 11-15 milionů muslimů, z toho kolem 5 milionů ve Francii, asi 3 miliony v Německu a 

cirka 1,5 milionu ve Velké Británii.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Daniel Topinka (ed.) Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt, 2007, s. 17 
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2. 1. 2 Muslimská komunita v Českých zemích – trnitá cesta k uznání 

Vzhledem k zeměpisné a politické orientaci Českých zemí souvislejší informace o 

přítomnosti muslimů na našem území v době předcházející dvacátému století postrádáme. 

Přesto se obyvatelé Českých zemí s islámem do určité míry setkávali a svým způsobem jej 

chápali. Islámská tematika se promítala do různých oblastí lidské kultury, jako je literatura, 

hudba, výtvarné umění a architektura. Nejstarší literární zmínka o muslimech na našem území 

se nachází v staroslověnském textu legendy Život svatého Cyrila. Do dob následujících pak 

spadají zejména civilizační kontakty mezi Evropou a muslimským světem v průběhu kruciát a 

s tím spojené cesty k Božímu hrobu. Významným zdrojem informací o islámu a muslimech 

byly ve středověku zejména cestopisy českých poutníků do svaté země a zprávy 

z diplomatických výprav do islámských končin. Sem by patřil kupříkladu jeden z prvních 

proslulých spisů „islamofobního“ vyznění, totiž známé dílo Václava Budovce z Budova 

Antialkorán. Právě tento traktát je však již ovlivněn obdobím významného „tureckého 

nebezpečí“, které sužovalo Evropu a České země obzvláště po bitvě u Moháče roku 1526 a 

trvalo zhruba 170 let. V literárních i dalších památkách té doby pak nacházíme obraz muslima 

jako barbarského nástroje ďáblova a vykreslení islámu jako bludu stvořeného svévolně 

zakladatelem „Machometem“ k zaštítění vlastních dobyvačných choutek. Spolu s proměnou 

politického ovzduší od všeobecných obav z Turků k výsměchu upadající mocnosti a spolu 

s nárůstem západního sebevědomí v 18. až 20. století se mění i chápání islámu a muslimů. 

Sledujeme větší úsilí při překládání Koránu a celkově se setkáváme se smířlivějším přístupem 

k muslimskému náboženství, který jde ruku v ruce s postupným nárůstem zájmu o skutečnou 

podobu islámu. Devatenácté století je stoletím zrodu akademického oboru orientalistiky na 

pražské univerzitě a stoletím významné překladatelské činnosti z pera orientalistů. Je zároveň 

také obdobím, kdy se již na českém území setkáváme s doloženou komunitou muslimů. 

První významnější muslimská migrace na naše území je zaznamenána v souvislosti 

s rakousko-uherským obsazením Bosny a Hercegoviny v roce 1878. Na území Čech, Moravy 

a Slezska se začali usazovat spoluobčané muslimského vyznání. Tito balkánští muslimové 

spolu s malými skupinami jiných muslimských etnik (Čerkesové a Tataři) se pak ve 30. letech 

začali sdružovat a formovat spolu s českými konvertity a sympatizanty komunitu na podkladě 

svého vyznání. Dne 8. listopadu 1934 byla založena Moslimská náboženská obec pro 

Československo s ústředím v Praze. Zásadní osobností u zrodu obce byl publicista Mohamed 

Abdallah (Bohdan) Brikcius. Na první ustavující schůzce byly vytyčeny cíle muslimské obce: 
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výstavba mešity v Praze a řádná registrace náboženské organizace úřady ČSR. Oba úkoly se 

však ukázaly být dost náročné. Přístup československých úřadů totiž od počátku nebyl zřízení 

obce příliš nakloněn, tím spíš že obec vnitřně nebyla zcela jednotná a nepostupovala 

v prosazování svých zájmů vždy energicky.
13

 Problematickým požadavkem československých 

muslimů byl kupříkladu nárok na vedení matrik svých členů a nárok na provádění 

náboženských úkonů, jako je oddávání a pohřbívání. Ten byl v příkrém rozporu s legislativou 

ČSR a úředníci ministerstva vnitra, kteří měli tuto otázku na starosti, neviděli důvod, proč by 

právě muslimové měli být výjimkou z občanského zákoníku, který byl závazný pro všechny 

„nekřesťany“. Rovněž požadavek arabštiny jako úředního jazyka byl pro úřady obtížně 

překonatelný. Vedení matrik a provádění náboženských úkonů, které muslimové požadovali, 

se ukázalo v následujících letech být pro československé úřady trvalou obtíží, a proto byl také 

problém se schválením stanov obce, které obsahovaly tento nárok. Léta před vznikem 

protektorátu tedy plynula v korespondenci mezi obcí a ministerstvy v neustálých neshodách 

ohledně těchto otázek, které vedly k neuznání muslimské obce jako celku, a potažmo i k její 

ilegalitě. Existují doklady o tom, že muslimové potají uskutečňovali islámské polygamní 

sňatky, i když ty neměly žádnou občanskou platnost. Navenek se však museli členové 

muslimské obce chovat loajálně k československému státu, aby tím ještě více 

neznepříjemňovali již tak dost obtížné přijetí své komunity státními úřady.
14

    

Ke změně v postavení obce však došlo za protektorátu. V roce 1941 byla po 

přepracování stanov a opakovaných konzultacích a připomínkování Moslimská náboženská 

obec pro Čechy a Moravu v Praze uznána. Tím muslimská komunita po 7 letech průtahů 

konečně došla legalizace. Avšak ne nadlouho. S koncem války a další změnou režimu u nás 

v roce 1945 se vše vrací zpět. Dokument, jímž je muslimská obec uznána, je Benešovými 

dekrety zneplatněn, stejně jako všechny ostatní výnosy nacistického protektorátu. Na 

muslimskou komunitu navíc vrhá špatné světlo neskrývaná podpora nacistického režimu. Tu 

jeho členové projevovali částečně snad z přesvědčení o prospěšnosti ve své věci formálního 

uznání obce a částečně ze sympatií k muslimským souvěrcům z arabských zemí, kteří trpěli 

pod anglickými, francouzskými, holandskými, španělskými a dalšími západoevropskými 

                                                             
13

 Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský, Tomáš Rataj, Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a 

současnost českých zemí, Praha: Academia, 2007, s. 338 

14Mendel, Ostřanský, Rataj, Islám v srdci Evropy, s. 345 
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kolonizátory. Mohamed Brikcius, nejvýznamnější osobnost rané muslimské komunity, 

publikoval opakovaně novinové články podporující spojenectví některých arabských 

nacionalistů s Německem a vyzdvihoval vojenské úspěchy Osy, a to jednak v oficiálním 

periodiku muslimské obce Hlas, ale i v dalších „kolaborantských“ časopisech.
15

 Tato podpora 

se ukázala být nešťastnou a po válce se obrátila proti muslimům, kteří velice špatně odhadli 

destruktivní a xenofobní potenciál nacismu. 

   Muslimská komunita se po válce musela vyrovnat s nepříliš příznivou situací: vůdčí 

osobnost Mohamed Brikcius byl obviněn z kolaborace s Němci a rasistických postojů vůči 

židům. Nakonec byl odsouzen k osmi letům vězení a tedy nucen předat vedení obce mladému 

a nadšenému konvertitovi Ahmedu (Ivanu) Hrbkovi. V následujícím období utichá 

předválečná aktivita obce a mnozí významní členové odcházejí do ústraní (například Ahmed 

Hrbek, Mohamed Ali Šilhavý, Jiří Bečka). Muslimská obec formálně neexistuje a státní úřady 

o ní nejeví valný zájem. Muslimové tedy nejsou nijak pronásledováni, a to i přesto, že na nich 

stále ulpívá stín „kolaborantské“ minulosti. Důvody k tomu jsou dva. Jednak muslimové na 

veřejnosti nejsou vidět a jejich symbolický význam je nepatrný. A za druhé islám není 

považován za skutečnou ideologickou hrozbu, prostě proto, že si o něm socialistický svět 

myslí, že je vyvanulým opiem lidstva, které v blízké době zcela zmizí ze světa. Navíc poté, co 

se v některých arabských zemích v padesátých letech prosadily sekulární a socialistické 

režimy dochází k novým spojenectvím se Sovětským svazem. Proto je pro Československo 

žádoucí potlačit pejorativní diskurs vůči arabské kultuře obecně, aby „netrpěly stále se lepšící 

vztahy ČSR k Egyptu a dalším revolučně nacionalistickým státům v islámském světě.“
16

 

Každopádně obec pokračovala v utajení a na úřední schválení činnosti nebylo ani pomyšlení. 

O to se sice jednou muslimové pokusili za „Pražského jara“, avšak nikdy od úřadů neobdrželi 

odpověď a naděje definitivně zhasly během srpnového vpádu sovětských vojsk. V 70. a 80. 

letech obec pokračovala v setkávání a společných modlitbách v soukromých bytech. Počet 

muslimů se mírně zvyšoval a to především zásluhou příchozích studentů z muslimských zemí 

sbratřených s ČSSR.
17

 

                                                             
15Mendel, Ostřanský, Rataj, Islám v srdci Evropy, s. 355 

16 Mendel, Ostřanský, Rataj, Islám v srdci Evropy, s. 367 

17 Luboš Kropáček, „Islám v českých zemích“, in Denisa Červenková, Albert-Peter Rethmann (eds.) Islám 

v českých zemích, Praha: Vyšehrad, 2009, s. 24 
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Období po roce 1989 je novou érou, která s sebou nese velké množství změn. Na jedné 

straně se otevírá nový prostor pro legalizaci a oficiální úřední a společenské uznání 

muslimské obce u nás. Na straně druhé však – a na tom se autoři zabývající se vývojem 

muslimské komunity u nás shodují – se již od počátku této doby objevuje nový trend 

v chápání islámu: obavy a odmítání až islamofobie. Příčiny tohoto fenoménu jsou hluboké a 

komplikované a na tomto místě se jeho vývojem nebudeme zabývat, poukážeme však alespoň 

na několik prvků, které k němu přispěly. Byl to kupříkladu růst fundamentalistických tendencí 

v muslimských zemích a globální terorismus, problémy s přistěhovalci na Západě, vlna 

nekritického obdivu vůči Izraeli a černobílé vidění izraelsko-palestinského konfliktu nebo 

některé emotivní mediální aféry, jako například Rushdieho Satanské verše. Ve věci státního 

uznání bylo podle Zákona o církvích a náboženských společnostech z roku 1991 nutné, aby 

muslimská obec předložila 10 000 podpisů svých členů. K tomu sice nedošlo, ale již v roce 

2002 vešel v platnost nový zákon, podle něhož k registraci náboženské společnosti stačilo 

pouze 300 členů. Tento limit byl muslimy splněn a islámská komunita byla konečně 

zaregistrována.
18

 Z registrace ovšem plyne pouze právní subjektivita. Možnost získání tzv. 

zvláštních práv, například práva zřizovat vlastní školy, podílet se na duchovní službě 

v armádě, dostávat vládní dotace na financování kultu
19

 a uzavírat sňatky, budou mít 

muslimové nejdříve 10 let po registraci, pokud splní k tomu nutné podmínky.
20

 

Druhým zásadním úkolem muslimů po Sametové revoluci bylo pokračování úsilí o 

stavbu mešit. I tato snaha však pro české muslimy nebyla „procházkou po růžovém sadu“. 

Setkali se s neochotou a odmítáním ze strany politických zastupitelstev i občanských iniciativ 

v Teplicích i v Brně. V případě druhého jmenovaného města však po veřejných diskuzích a 

kontroverzích nakonec došlo ke stavbě a zprovoznění mešity ve Vídeňské ulici, ač bez 

minaretu. Jiný vývoj proběhl v Praze: zde se stavba mešity v Kyjích obešla bez zájmu médií a 

většinové populace. I v Česku jsme tedy stejně jako v mnohých západních zemích sledovali, 

                                                             
18 „Ústředí muslimských obcí – historie a současnost.“ Oficiální dokument ÚMO – dostupné z URL 

[http://www.umocr.cz/historiecz.pdf]. Citováno dne 16. 8. 2012. 

19 Pokud do té doby nedojde k „církevnímu vyrovnání“, tedy nebude schválen návrh zákona o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi viz článek Hany Válkové v MF DNES ze dne 16. 8. 2012 

„Pokud neprojdou restituce, peníze si bude moct nárokovat více církví.“ dostupné z URL 

[http://zpravy.idnes.cz/cirkevni-restituce-0o6-/domaci.aspx?c=A120816_141116_domaci_hv]. Citováno dne 16. 

8. 2012. 

20 Mezi ně patří i předložení podpisů 10 000 členů. 

http://zpravy.idnes.cz/cirkevni-restituce-0o6-/domaci.aspx?c=A120816_141116_domaci_hv
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jak problematické je zřizování mešit. Ukazuje se, že „(…) „boj o mešitu“ je především bojem 

o symbol.“
21

Příslušníkům většinové společnosti totiž nevadí existence muslimů, ani to, že 

praktikují svojí víru, ale vadí jim evidentní vstup islámu a islámských symbolů do veřejného 

prostoru. Oním důležitým symbolem byl právě třeba minaret, a proto bylo jeho vypuštění ze 

stavebních plánů mešity v Brně v dané situaci kompromisem nutným k realizaci stavby. 

Česká muslimská obec pokračuje ve svých aktivitách i v současné době. Mezi ně patří 

nejenom společné setkávání k modlitbám a slavení svátků, ale i šíření informací o islámu 

formou přednášek, výstav, výstupů v médiích a na konferencích. Členové komunity vyvíjejí 

také humanitární úsilí, jako byla pomoc postiženým povodněmi v roce 2002 a intervence na 

pomoc českým novinářům zajatým v Iráku v roce 2005.
22

 V rámci publikační činnosti vychází 

časopis Hlas (a po nějakou dobu vycházel ženský časopis Al-Manára), dále letáky, brožury a 

v neposlední řadě knihy, jako Zaostřeno na islám Hammudaha Abdalatiho a Povolené a 

zakázané v islámu Júsufa al-Qaradáwího. Co se týká počtu muslimů v ČR, je obtížné podat 

odpověď. Podle předběžných výsledků sčítání lidu z roku 2011 se k islámu v Česku hlásí 

1943 obyvatel.
23

 Existují však sociologické odhady, podle nichž je počet muslimů žijících 

v ČR několikanásobně vyšší a pohybuje se kolem 10 000.
24

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Mendel, Ostřanský, Rataj, Islám v srdci Evropy, s. 405 

22 Kropáček, „Islám v českých zemích“, s. 27-28 

23 Předběžné výsledky jsou dostupné na stránkách sčítání lidu, domů a bytů 2011 [http://scitani.cz]. Citováno dne 

16. 8. 2012. 

24 Například podle výzkumné zprávy organizace Veryvision uskutečněné na objednávku MV ČR je to 11 235 

muslimů. Více viz Daniel Topinka (ed.) Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt, 2007 

Dostupné z URL [http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/integrace_muslimu.pdf]. Citováno dne 16. 

8. 2012. 
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2.1.3 Moderní islám a životní strategie současných evropských muslimů a jejich 

náboženská identita  

To, jakým způsobem jedinec chápe sám sebe a to, jaká je jeho osobní identita, je do 

značné míry ovlivněno sociálním okolím. V případě muslimské identity se v Evropě jedná o 

dominantní většinovou neislámskou populaci. Tato populace užívá ve vztahu k muslimům dle 

Jocelyne Cesari
25

 určité meta-narativy, které mají značně negativní konotace.  Tyto meta-

narativy nevznikají na základě shrnutí všech dějinných poznatků o islámu a racionální úvahy, 

ale stavějí na specifických dějinných momentech, které formují vágní obraz násilí, hrozby, 

krutosti a smyslnosti. To že pohled evropské vědy na muslimský svět zdaleka není objektivní, 

ale hledí prizmatem nadřazenosti a kolonialismu, ve své době dokazovala již slavná kniha 

Orientalismus Edwarda Saida. Zjednodušující chápání muslim rovná se nepřítel zdaleka 

nezmizelo ze světa. Tato skutečnost by se mohla zdát jako jakýsi výsledek přirozeného 

dějinného vývoje, který není nijak závažný, avšak zcela jiný význam získává, když si 

uvědomíme, že s těmito názory se muslimové setkávají na každém kroku. Realita, s kterou se 

evropští muslimové setkávají dennodenně, je taková, že se na ně okolí dívá jako na zdroj 

možné hrozby. Neznamená to ovšem, že by muslimské reakce na tento přístup byly 

předvídatelné a předem určené. V následujících řádcích se pokusíme o určení možných 

způsobů, kterými muslimové reagují na své okolí a formují svou náboženskou identitu. 

Jak bylo vyloženo výše, zhruba od 70. let 20. století pozorujeme výrazný nárůst počtu 

osob aktivně se v Evropě hlásících k islámu. Pokud chceme porozumět tomuto fenoménu, je 

třeba nehledět jen na demografické statistiky porodnosti a počtu příchozích migrantů, ale 

povšimnout si širšího kontextu jevu. S procesem islamizace se ve významné míře totiž 

setkáváme také v tradičně muslimských zemích. Zde hnutí nabývá zejména podobu 

požadavku islamizace práva a státního uspořádání. Ale projevuje se i na skutečnostech 

každodenního života, třeba na zevnějšku věřících – u žen dlouhým oděvem a u mužů 

plnovousem.
26

 Gilles Kepel
27

 dává toto hnutí do souvislosti s podobnými procesy v dalších 

náboženstvích, jako je nárůst trendu teleevangelismu zejména ve Spojených Státech, vzestup 

                                                             
25 Jocelyne Cesari, „Muslim identities in Europe: the snare of exceptionalism“, in Aziz Al-Azmeh, Effie Fokas 

(eds.) Islam in Europe, Cambridge - New York – Melbourne: Cambridge University Press, 2007, s. 52-54 

26 L. Kropáček, Duchovní cesty islámu, s. 263-266 

27 Gilles Kepel, Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět, Brno: Atlantis, 1996 
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židovských fundamentalistických hnutí, kupříkladu Guš Emunim, a „otevření se světu“ 

římsko-katolické církve za pontifikátu Jana Pavla II. Příslušníci těchto skupin se často 

rekrutují z absolventů laického vysokého školství s převahou technických oborů, kteří začali 

později ve svých životech studovat náboženské texty, ale ponechali si původní pojmové 

vybavení. Jejich společným rysem je ostrá rétorika útočící na stávající společenské uspořádání 

a „oficiální náboženství“. Gilles Kepel popisuje proces reislamizace, ale také rechristianizace 

a rejudaizace, který probíhá jednak zdola, prostřednictvím komunitních sítí, jako je egyptské 

Muslimské bratrstvo, a jednak shora, formou násilného boje menších skupin s vidinou 

převzetí politické moci, nebo alespoň destabilizace vládnoucích elit. Kepel poukazuje na 

organizace, které jsou mediálně nejvíce reflektovány a diskutovány, ale nehledá konkrétní 

názorové směry, ze kterých tyto skupiny vycházejí. V případě islámu je to zejména 

reformistický proud salafíje neboli obrody společnosti věřících po vzoru Koránu a Sunny.
28

  

Určitá část muslimů v Evropě volí dle Jocelyne Cesari
29

 právě tuto cestu „totální“ 

zbožnosti. Tito věřící se snaží sledovat všechna islámská ustanovení, ale zcela klíčové je pro 

ně především dodržování „dress code“ a oddělení pohlaví v sociálních interakcích. Často se 

snaží učit klasickou arabštinu a vzdělávají se četbou publikací na různá islámská témata. 

Setkáváme se se dvěma variantami ortodoxních muslimů. Jednak s těmi, kteří praktikují 

veškeré náboženské povinnosti a nařízení, ale přitom neodmítají západní svět. Nevzdávají se 

tedy možnosti pracovat a být aktivní ve veřejném životě. Tuto „moderní ortodoxii“ vidíme 

hlavně u studentů a vysokoškoláků. Ve druhé skupině případů, která převládá, je volba plného 

přilnutí k islámu spojena s odmítáním nemuslimského světa. „Hnutí jako salafíja, barlewíja 

nebo tablígh islám dnes láká mnoho na Západě akulturovaných, nebo spíše dekulturovaných 

mladých lidí (…).“
30

 V těchto skupinách pozorujeme požadavek totální ortopraxe, která 

vrcholí v oddělení pohlaví a úniku z vnějšího prostředí ve všech aspektech – práce, 

volnočasové aktivity, životní styl. Příslušníci těchto hnutí mají často sklon k černobílému 

dělení společnosti na věřící a nevěřící a přesvědčení o nadřazenosti vlastní varianty islámu 

nad všemi ostatními náboženstvími.  

                                                             
28 Pro další studium jevu viz Luboš Kropáček, Islámský fundamentalismus, Praha: Vyšehrad, 1996 

29 Jocelyne Cesari, When Islam and Democracy Meet, New York – Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004 

30 J. Cesari, When Islam and Democracy Meet, s. 55 



21 

 

Opačnou reakcí muslimů na Evropské prostředí je v typologii Jocelyne Cesari 

skloubení co největší míry osobní svobody s muslimskou vírou. Zde vidíme v zásadě dvojí 

trend. U mladých lidí se často setkáváme se silnou osobní vírou a přesvědčením o pravdivosti 

islámu a zároveň se snahou plně zapadat do evropské společnosti. Cesari tuto skupinu 

označuje podle vysvětlení jedné ze svých narátorek, že „nosí šátek uvnitř“.
31

 Tito muslimové 

často dodržují konzumační zákazy a nařízení, čas od času se modlí a postí se o Ramadánu, ale 

například odmítají nosit typické muslimské oblečení, protože jim připadá, že pod šátkem mizí 

jejich individualita. Tento postoj je nejčastější u osob s vyšším vzděláním. Druhým trendem 

v rámci této skupiny muslimů je takzvaný „etický a kulturní islám“.  Sem patří muslimové, 

kteří berou islám do velké míry jako kulturní dědictví a morálně správnou cestu, která patří 

mezi rodinné tradice a způsoby chování prostředkující kontakt mezi jednotlivcem a zemí, ze 

které pochází jeho rodina. Příslušníci této skupiny žijí víceméně sekularizovaný život, ale 

účastní se hlavních islámských přechodových rituálů (obřízka, svatba, pohřeb). Definují sami 

sebe jako „nepraktikující věřící“. Charakteristickou výpovědí takového muslima je: „Jsem 

muslim, věřím v Alláha a jeho Proroka, ale neúčastním se náboženské praxe.“ 

Mnozí autoři a mezi nimi i Cesari
32

 si všímají skutečnosti, že evropský islám je 

postaven na paradoxu. Svoboda a demokracie západních zemí sice teoreticky umožňuje 

individuální volbu a před každým z věřících se tak otevírá široká škála možností jak 

praktikovat svoji víru, od pojetí přísného přes umírněnější až po sekularismus nebo různé 

formy mystického náboženství. Avšak evropská realita je jiná: nedostatek náboženských 

autorit a malé množství míst, kde by se lidé mohli o islámu vzdělávat a budovat komunity 

uplatňující rozmanitá pojetí svého náboženství vede v praxi k tomu, že se setkáváme se 

statickým islámem, kterému dominují konzervativní proudy. „Evropa se stala zemí 

zaslíbenou pro fundamentalistická hnutí s převahou saúdského wahhábismu a dalších trendů 

seskupujících se pod pojmem salafismus.“
33

 

Proti převládajícímu vlivu islámu importovaného z teologicky silných arabských zemí, 

které disponují iniciativou i finančními prostředky k podpoře svých západních „misí“ a 

vývozu imámů, jde snaha o islám konstruovaný zvnitřku evropské reality. Trend autonomního 

                                                             
31 J. Cesari, tamtéž, s. 46 

32 J. Cesari, „Muslim identities in Europe: the snare of exceptionalism“, s. 63 

33 J. Cesari, tamtéž, s, 63 
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evropského islámu reprezentuje kupříkladu francouzský intelektuál a svého času velký muftí 

marseilleské mešity Soheib Bencheikh. Tento myslitel proslul svým požadavkem na 

soudobou interpretaci náboženských pramenů, tedy nutnost toho, aby islám „šel s dobou“ a od 

toho se odvíjejícími progresivními názory na mnohá islámská témata.
34

 Výrazným 

představitelem současného proudu označovaného jako „Euroislám“ je Tariq Ramadan. Tento 

autor odpovídá na potřebu specificky západního islámu: „V současné době prožíváme 

opravdovou tichou revoluci v muslimských komunitách Západu. Stále více mladých lidí a 

intelektuálů hledá takový způsob života, který by byl v souladu s vírou a zároveň by 

umožňoval podílet se na aktivitě společností, které jsou společnostmi jejich, ať už se jim to líbí 

nebo ne.“
35

 Snaží se bojovat proti dvojpolárnímu vidění a povzbuzuje k tomu, aby muslimové 

plně přijali „vše dobré, co bylo na Západě vytvořeno“
36

. Zdůrazňuje univerzalitu islámu a 

snaží se hledat cestu, kterou islám akceptuje ostatní. Poukazuje na nutnost věrnosti zásadním 

zdrojům islámu – Koránu a Sunně, čímž se řadí do širokého proudu „fundamentalismu“, ke 

kterému ostatně náleží i svým rodovým původem.
37

 Frégosi
38

 si všímá toho, že jakožto 

postava je Ramadan poměrně novátorský, prezentuje se totiž jako „konferenciér“, vzhledem 

k častým účastem na různých veřejných diskuzích a konferencích. Ve svých veřejných 

výstupech pak silně zdůrazňuje svojí „osobní zkušenost“ a „každodenní život“, namísto toho, 

aby jako imámové zdůrazňoval v prvé řadě právní a teologické výnosy a koncepty.  Velice 

často se, ať již na přednáškách nebo ve svých knihách, obrací na mladou generaci muslimů. 

Svoji autoritu opírá jednak o své proklamované zkušenosti a dále o svůj původ, o své 

charisma a významný mediální obraz. Je „vnitřním vůdcem“, protože zdůrazňuje to, že vzešel 

z evropského islámu, ale pro rozrůzněnost svého publika je zároveň i vůdcem, jehož autorita 

se promítá i mnohem dále než jen dovnitř vlastní věroučné skupiny. Ramadan bezesporu je 

                                                             
34 Kupříkladu ve věci francouzské „šátkové aféry“ se vyjadřuje v tom smyslu, že skutečným šátkem je pro 

muslimky školní vzdělání, tedy zájem o vědomosti, prostřednictvím kterých mohou přinést užitek lidstvu. Další 

liberální názory na homosexualitu, nebo třeba manželství muslimek s nemuslimy viz mmj. Marianne et le 

Prophète. L’islam dans la France laїque, Paris: Grasset, 1998 

35 Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam, Oxford: Oxford University Press, s. 4 

36 T. Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam s. 5 

37 Ramadan je vnukem Hasana al-Banna, zakladatele fundamentalistického egyptského hnutí Muslimské 

bratrstvo. 

38 Franck Frégosi, „L’imam, le conférencier et le juriconsulte: Retour sur trois figures contemporaines du 

champs religieux islamique en France“ in Archive de Sciences sociales des Religions, 2004, 125, (janvier-mars 

2004) s. 131-146 
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výraznou autoritou v současném evropském islámu. On i ostatní autoři „euroislámu“ 

reprezentují nový sebevědomý trend specificky západního islámu, který může být jednou 

z cest, po které se muslimové mohou vydat na cestě k šťastnějším zítřkům na Západě. 
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2. 2 Náboženská konverze v kontextu současné evropské religiozity 

V devatenáctém a na počátku dvacátého století se klasickým „otcům zakladatelům“ 

sociologie náboženství, jako byli Karl Marx, Max Weber a Émile Durkheim, zdálo, že 

náboženství je zajímavým společenským jevem, který je hoden bádání a studia, ale zároveň 

jevem, který je v nadcházející době odsouzen k nutnému zániku. S odumíráním náboženství je 

spojena ztráta jeho vlivu a vymizení z veřejné sféry, což sociologové a historikové 

náboženství popisovali pod pojmem sekularizace.  

Sekularizace je mnohaletým procesem, trvajícím alespoň sto let, při němž se 

náboženství, reprezentované církvemi, oddaluje od státu. René Rémond
39

 popsal tři základní 

etapy sekularizace. V první fázi je odstraněna náboženská diskriminace. V průběhu 19. století 

se většina západních zemí odklonila od myšlenky konfesního státu a byly zavedeny podmínky 

vhodné pro rovnost vyznání. Ve druhé etapě pak dochází k „dezetablování“ původní státní 

církve. Důležité momenty lidského života jsou přesunuty z církevních rukou pod kontrolu 

státních úředníků. Církev je tímto krokem odstavena na „druhou kolej“. Třetí fáze může mít 

různý vývoj. Buď se normou stává vícero náboženství žijících vedle sebe s požehnáním 

státních orgánů daných zemí. Tento vývoj nastal dle Rémonda například v protestantském 

Nizozemí. Příkladem druhé cesty je Francie a některé další katolické země. Zde došlo 

k odluce náboženství od státu a k laicizaci. Silný vliv měl v tomto procesu nástup liberálního 

myšlení a některá další nová učení, například pozitivismus. Laicizace vedla v některých 

zemích až k takřka úplnému zpřetrhání vazeb mezi státem a církvemi a vymizení 

náboženských symbolů z veřejného prostoru. Tento dlouholetý vývoj způsobil v Evropě to, že 

dnes nemá žádný evropský stát své národní náboženství a oficiální normou je buď pluralita, 

nebo laicizace. 

Přílišná specializace tradičních náboženských institucí a jejich oddálení vedlo k tomu, 

že se na poli náboženského života objevilo množství dalších lépe či hůře se prosazujících 

uskupení. Výsledkem tohoto rozrůznění je specifická situace náboženské plurality. Tradiční 

církve přestaly být chápány jako integrální součásti společnosti, což vedlo k poklesu jejich 

důvěryhodnosti. Tato skutečnost se projevila na úbytku věřících hlásících se k tradičním 

církvím. Neznamená to však, že by náboženství přestalo být pro člověka významné. Pouze se 

postupně „privatizovalo“, tedy stáhlo do osobní sféry. Lidé navíc hledali náboženská hnutí, 

                                                             
39 René Rémond, Náboženství a společnost v Evropě, Praha: NLN, 2003 
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která lépe reagují na jejich nové požadavky. Nalezli je v takzvaných (do té doby, než byly 

popsány pro sociologii) „neviditelných náboženstvích“
40

. 

Od poloviny sedmdesátých let začalo být jasné, že oproti očekávání mnohých 

náboženství nevyhynula. Ukázalo se, že klasická sekularizační teze není ve své totální verzi 

udržitelná.
41

 Také začalo být zřejmé, že náboženský vývoj v Evropě není univerzálním 

vzorcem, který by byl zbytkem světa následován, ale sama Evropa je spíše výjimkou 

z pravidla. Autoři hovoří o nástupu procesu deprivatizace a desekularizace - náboženství se 

opět ukazuje jako významný činitel na politické a společenské úrovni. Pro současnou 

náboženskou scénu je charakteristický pluralismus. Moderní pluralismus dle T. Luckmanna 

znamená, že: „Různé světové názory jsou principielně dostupné komukoli. Jedinci nemají 

pouze možnost volby, často jsou nuceni volit,“
42

. Na Západě se objevují nová náboženství, 

jednak „importy“ z východu, které do velké míry vyhovují trendu nárůstu poptávky po 

spirituálních a okultních hnutích, a jednak náboženství přicházející spolu s imigranty. Míra 

tolerance vůči těmto novým náboženstvím je různá. Náboženská oblast se také neubránila 

vlivu světa obchodu a tržního hospodářství, které v posledních desetiletích na Západě vedly 

až k rozšíření konzumerismu a materialismu. Tento „spirituální trh“, jak jej nazývá T. 

Luckmann, je situací, kdy jednotlivé církve a náboženská uskupení působí jen jako dodavatelé 

duchovních produktů, z nichž si jednotlivci jako klienti vybírají a své systémy nejvyšší 

významnosti si pak budují na základě toho, co nakoupili, sami a individuálně. V duchovní 

nabídce jsou pak nejenom nejrůznější spirituální programy, ale i mnohem hmatatelnější 

nosiče posvátna, jako je duchovní literatura, časopisy, hudba, nebo různé procedury typu 

masáží a meditačních technik.
43

   

Jaký význam má konverze v takto definované náboženské situaci západních zemí? 

Odpověď na tuto otázku je nesnadná. Luckmann se domnívá,
44

 že nová tzv. privátní 

                                                             
40 Pojem pochází od T. Luckmanna, viz Z. Nešpor, D. Lužný, Sociologie náboženství, s. 115-117 

41 Zdeněk Nešpor, Dušan Lužný, Sociologie náboženství, Praha: Portál, 2007, s. 37 

42 Thomas Luckmann, „The Religious Situation in Europe: the Background to Contemporary Conversions“, 

Social Compass 46.3 (1999): 253 (překlad Zdislava Elkarne) 

43 Zdeněk R. Nešpor „Ústřední vývojové trendy současné české spirituality“ in Zdeněk R. Nešpor (ed.) Jaká 

víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství, Praha: SOÚ AV ČR, 

2004, s. 29 

44 T. Luckmann, „The religious Situation in Europe: the Background to Contemporary Conversions“, s.  255-257 



26 

 

náboženství a často také náboženství „neviditelná“ neposkytují žádná kanonizovaná dogmata, 

žádné specialisty na nábor členů, žádný aparát zajišťující jejich disciplínu. Tato náboženská 

hnutí jsou typická svou institucionální chudobou. Budují se sice jakési „sítě“ mezi 

komunitami, ale nikdo se nesnaží tyto společnosti přeměnit ve velké institucionalizované 

aparáty. Výsledek je dle autora jednoznačný: „Pro moderní uspořádání náboženství ve 

společnosti, tedy privatizaci, je typická absence věrohodných, všeobecně závazných 

kanonických modelů pro trvalé, universální lidské zážitky transcendence a hledání 

smysluplného světa.“
45

Konverze dle Luckmanna je zásadní změna směru života jednotlivce a 

jako taková předpokládá existenci určitého kánonu. Avšak moderní pluralitní společnosti 

takový všeobsahující kánon nenabízí, a proto by se mohlo zdát, že konverze mají 

v současném status quo problematické postavení. Luckmannovu chápání problematičnosti 

konverzí by přizvukovala teorie Grace Davie o „víře bez přináležení“.
46

 Tato autorka si všímá 

toho, že rapidně ubylo věřících v kostelích a osob veřejně se hlásících ke své církvi. Zároveň 

však ve společnosti existuje spousta lidí, kteří věří v Boha, ale nemají zájem se účastnit na 

kultu a veřejně ventilovat svou příslušnost k dané církvi či náboženskému hnutí. V kontextu 

této teorie by bylo možné jednoduše vyvodit, že i konverze jsou jakožto otevřené deklarace 

vlastní příslušnosti k církvi na ústupu. Naproti tomu Danièle Hervieu-Léger
47

 si všímá právě 

těchto viditelných náboženských aktů jako je konverze nebo poutnictví a činí z nich typický 

prvek moderní religiozity. Spolu s touto autorkou i já vidím v konverzi zajímavý fenomén, 

který má svůj význam v soudobé náboženské situaci a nezdá se, že by byl na ústupu. Je třeba 

jej chápat jako svého druhu revoltu proti neochotě většiny společnosti přihlásit se ke svým 

náboženským názorům a potřebám a orientovat svůj každodenní život podle příslušných zásad 

a nařízení.  

 

 

 

                                                             
45 T. Luckmann, „The religious Situation in Europe: the Background to Contemporary Conversions“, s. 256 

46 Grace Davie, „Believing without Belonging. Is This the Future of Religion in Britain?“, Social Compass 37.4 

(1990): 455-469 

47 Citováno dle Z. Nešpor, D. Lužný, Sociologie náboženství, s. 93 
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2. 2. 1 Pojem konverze 

Přestože na první pohled je poměrně jasné, co náboženská konverze znamená, po 

krátkém uvážení toho, kolik odvětví společenských a humanitních věd se tímto pojmem 

zabývá a v kolika rozmanitých náboženských tradicích je možné jej najít, se ukazuje potřeba 

ji blíže definovat. Proto se v této kapitole pokusím popsat způsoby, jak rozumějí tomuto 

pojmu někteří zásadní autoři, kteří do značné míry ovlivnili další bádání na poli konverzí, a 

jak chápat pojem reflexí jeho samého. 

Ve snaze o bližší určení konverze je nasnadě vyjít ze samotného slova. Český termín 

konverze pochází z latinského conversio, které znamená obrácení. Toto slovo v evropském 

prostředí vychází z křesťanské tradice, kde navazuje na dva řecké biblické termíny: 

EPISTROFÉ a METANOIA. EPISTROFÉ je možné přeložit jako obrácení, doslova však 

znamená změnu směru, kterou chápeme obrazně jako změnu smýšlení. Slovo METANOIA 

pak teologie používala ve smyslu židovského pojmu šúb. Tímto slovesem se vyjadřovala 

taková změna jednání, při níž se člověk odvrátil od svého předchozího způsobu chování a 

začal jednat zcela opačně.  Běžně se slovo chápalo v etickém smyslu prostě jako úplná 

proměna jednání. Obrácení je významný pojem, který se line celou Biblí.
48

  

Velkého význam konverze pro židy a křesťany, tedy pro představitele prvních dvou 

„monoteismů“, si všímá ve své klasické práci Conversion A. D. Nock
49

. Rozpoznává zásadní 

rozdíl mezi starými náboženstvími a náboženstvími, v nichž hraje ústřední úlohu postava 

proroka. Představitelé starověkých náboženství mají dle Nocka mnoho společného. 

Náboženství je pro ně součástí celého životního schématu, který člověk zdědí po předcích. 

Toto náboženství má pro svého vyznavače emocionální hodnotu, pomáhá mu překlenout to, 

co je pro něj v životě nepochopitelné, jako je smrt, narození, nebo třeba zemědělský cyklus a 

úroda, ale zároveň po něm nemá žádné požadavky. Chce po něm v zásadě jen vykonávat dané 

rituály, ale ne věřit. To se mění s příchodem profétických náboženství. Ta staví před člověka 

nutnost volby ve spojení s odsouzením dosavadního života. Náboženská praxe se dostává do 

                                                             
48 Michal Kaplánek, „Rozhodnutí mladého člověka nechat se pokřtít v katolické církvi. Reflexe změny 

náboženského vyznání na základě kvalitativního výzkumu“ in Jiří Hanuš a Ivana Noble (eds.) Konverze a 

konvertité: sborník z mezioborového semináře o problematice náboženského obrácení, Brno: CDK, 2009, s. 82-

84  

49 A. D. Nock: Conversion: The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo, 

Baltimore: John Hopkins University Press, 1998 
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pozadí, podstatný je akt víry. Nock si všímá toho, že příslušníci starověkých kultů mohli 

poměrně snadno přecházet od jednoho kultu k druhému. Ve starém světě, který Nock líčí na 

podkladu antického Řecka a Říma, existovaly nejrůznější lokální kulty, a pokud člověk 

kupříkladu cestoval, nebylo pro něj nijak problematické vzdávat hold božstvům daného města 

nebo oblasti, kde se zrovna vyskytl. Stejně tak příchozí z Orientu, kteří se usazovali v řeckých 

městech a přinesli s sebou svá božstva, byli za předpokladu, že uznávali božstva řecká a nijak 

významně veřejně nepohoršovali, často ponecháni bez jakékoli perzekuce.  Tento jev nazývá 

Nock adheze. Spočívá v tom, že přívrženci starých náboženských kultů stojí jednou nohou 

v té a druhou v jiné tradici, aniž by jim to činilo sebemenší problém. Proti tomu staví tento 

autor konverzi jakožto specifický fenomén, jenž se vyskytuje pouze v židovství a křesťanství 

(a později též v islámu). Konverze je změnou od starého, které je chápáno jako horší, 

k novému, lepšímu. Vyžaduje nejen souhlas s rituálem, ale zcela nový životní start. 

Na pole západní vědy uvedl pojem konverze pravděpodobně William James ve své 

slavné studii Varieties of Religious Experience.
50

 Ještě dříve, než se konverzemi zabývala 

sociologie a antropologie, probudil James zájem o toto téma v rámci ustavující se psychologie 

náboženství. Tento autor stanovil v osobnostní typologii dva základní druhy – duši zdravou, 

která spěje ke svému náboženskému vývoji postupně, bez výkyvů a není pro psychologické 

bádání tak zajímavá, a duši nemocnou, která trpí neuspořádaností citů a pudů. Nemocná duše 

z principu směřuje ke sjednocení. Klíčem ke sjednocení je nalézt něco z vlastního vědomí, 

čím je zdolána truchlivost a pokleslost. Tento dramatický vnitřní obrat, v jehož průběhu 

nejsou neobvyklé různé extrémní zážitky, například zjevení, extáze a podobné, je konverze. 

Konverze je tedy pro Jamese konkrétní druh náboženské zkušenosti, která je prostředkem 

sjednocení rozvrácené duše.
51

 

Definice pojmu konverze se značně liší dle přístupu autora, teoretického zakotvení i 

náboženství, které je ve středu zájmu. Za tradiční „náboženství konverze“ nebo misionářská 

náboženství je bráno křesťanství, islám a buddhismus, ačkoli studie zabývající se konverzemi 

dnes najdeme v mnohem širším spektru náboženských tradic. Téma je dnes studováno v rámci 

psychologie náboženství, teologie, antropologie, historie, religionistiky a sociologie. 

                                                             
50 William James, Druhy náboženské zkušenosti, Praha: Melantrich, 1930 

51 Jamesovo pojetí shrnuje Ludmila Muchová ve svém článku „Některé psychologické aspekty konverze 

z pohledu náboženského pedagoga“ in Jiří Hanuš, Ivana Noble, Konverze a konvertité, Brno: CDK, 2009, s. 75  
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Z českých prací, která se zabývají konverzí je možné uvést například knihu Nová náboženská 

hnutí Dušana Lužného
52

, a nebo sborník Konverze a konvertité
53

. Proto se není čemu divit, že 

pojmu lze rozumět různě. V zásadě se však vždy v pojmu konverze rozumí náboženská 

změna.
54

 Tak mu bude rozuměno i v rámci této práce. Bude se jednat o konverzi z českého 

„lidového ateismu“, tedy oné „mlčící většiny“, nebo z vlažného křesťanství, představovaného 

lidmi, kteří byli pokřtěni, ale nikdy svojí víru nepraktikovali, k náboženství islámu. Taková 

konverze je veskrze racionálním procesem, při němž se změní to, jakým způsobem člověk 

rozumí sám sobě: od nevěřícího k věřícímu, muslimovi, a zároveň se změní jeho jednání a 

hodnotové orientace. Ve své práci chápu konverzi v základním významu jako náboženskou 

změnu. Tato změna se odehrává jako proces, v jehož průběhu redefinuje jednotlivec svojí 

identitu na podkladě nového náboženství a stává se zastáncem pravd a zásad přijatého 

náboženství a vykonavatelem předepsaných praktik a rituálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Dušan Lužný, Nová náboženská hnutí, Brno: Masarykova univerzita, 1997 

53 Jiří Hanuš, Ivana Noble (eds.) Konverze a konvertité: sborník z mezioborového semináře o problematice 

náboženského obrácení, Brno: CDK, 2009 

54 Lindsay Jones (ed), Encyclopedia of Religion, Second Edition,vol. 3, New York: Macmillan Reference USA, 

2004, heslo „conversion“, s. 1969-1974 
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2. 2. 2 Vybrané teorie konverze   

Konverze fascinovala badatele odedávna, díky čemuž máme dnes k dispozici velké 

množství různých autorských teoretických přístupů a modelů. Lewis Rambo
55

 jich vypočítává 

na 15 hlavních. Mezi tzv. personalistické teorie řadí teorii psychoanalytickou, archetypální, 

atribuční a teorii vazby (attachment theory). K sociálním a kulturním teoriím patří teorie 

multikulturní, postkoloniální, intelektualistická, narativní, globalizační a teorie identity. Do 

další skupiny náboženských/spirituálních teorií zahrnuje teologické teorie a teorii translační. 

Konečně poslední skupina, takzvané konvergenční modely, obsahuje feministickou teorii, 

procesní teorii a teorii christianizace a islamizace. 

 Ve své práci jsem se rozhodla vybrat a popsat čtyři teoretické přístupy ke konverzím, 

o kterých se domnívám, že z různých důvodů představují užitečnou teoretickou platformu pro 

můj projekt týkající se českých konvertitů k islámu. Ve svém výzkumu budu sledovat jejich 

možnost aplikovatelnosti na partikulární případ českého prostředí a islámu a míru jejich 

vhodnosti. Budu se zpětně zabývat otázkou, jestli mi daná teorie pomohla objevit nějaký 

prvek či rozměr v dané problematice, který mi dosud byl skrytý. Zhodnotím užitečnost teorie 

jako celku, případně jednotlivých částí. Jedná se o teorii identity, narativní teorii a dvě 

procesní teorie.  

Ostatními teoriemi se na tomto místě zabývat nebudu, protože mám za to, že pro 

vybrané zaměření mojí práce nejsou příliš vhodné. Konkrétně, všechny personalistické teorie 

(stejně tak jako je do velké míry i multikulturní teorie Alana Rolanda) vycházejí v zásadě 

z psychologie náboženství, zatímco můj bakalářský výzkumný projekt je situován na pole 

sociologie náboženství. Postkoloniální teorie je zcela mimo naši českou situaci, protože 

Česko, na rozdíl od některých západních zemí, nikdy nebylo koloniální velmocí. Globalizační 

teorie se zaměřuje na vliv globálních komunikačních systémů, jako je televize a internet na 

šíření náboženství. Moje studie není nijak zvlášť zaměřená na vztah konvertitů k médiím, a 

ačkoli média mají v dnešním světě silný vliv na sociální realitu, nemyslím si, že by konverze 

byly ve většině případů médii vyprovokovány nebo silně ovlivněny. Translační teorie si všímá 

zajímavé skutečnosti zákazu překládat svaté texty z jazyka zjevení, která má uplatnění i 

v islámu. Avšak nepřipadá mi, že by nějak celkově vystihovala konverzi, a proto se jí nijak 

                                                             
55  Lewis R. Rambo, „Theories of Conversion: Understanding and Interpreting Religious Change“, in Social 

Compass, 46.3 (1999): 259-271 
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nezabývám. Naopak zajímavým konceptem pro studium islámských konverzí mohou být 

feministické teorie, protože islám je náboženstvím zdůrazňujícím rozdílné postavení ženy a 

muže. Můj projekt však není primárně postaven na genderovém rozlišení, a přestože 

předpokládám spoustu rozdílů v chápání konverze u žen a mužů, takové téma by si zasloužilo 

samostatnou práci. Islamizační teorie jsou pak spojeny především s popisem historických 

procesů. Islamizace jako taková figuruje i v dnešní islamologii a je významným pojmem, ale 

netýká se tolik konverzí, jako spíše náboženského oživení rodilých muslimů, zejména 

v takzvaném islámském světě. Mám za to, že argumentovat ve prospěch islamizační teorie 

v současných konverzích v České republice, je zcela irelevantní.   
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2. 2. 2. 1Teorie identity 

Někteří badatelé v sociální psychologii a sociologii mají za to, že zásadním konceptem 

pro studium konverze je osobní identita. Ta je ovlivněna situací moderní a postmoderní doby 

– vysokou mírou modernizace a urbanizace, sekularizace a náboženské a kulturní plurality. 

Všechny tyto faktory dohromady působí silný tlak na lidské sebe porozumění, vztahy, názory 

a osobní přesvědčení. Teorie identity předkládá možný rámec, v němž je možné chápat 

lidskou potřebu mít určitá přesvědčení a hodnoty, které posilují sebe porozumění, organizují 

vztahy s ostatními a poskytují pocit kontinuity a napojení na světonázor, který překračuje 

fragmentární realitu současného světa.
56

 

Jak popisuje Köse
57

, podle Gillespieho má lidská identita vzhledem ke konverzi tři 

aspekty. Prvním aspektem je pocit nového přijetí a přináležení k dané komunitě. Druhým je 

skutečnost, že konverze je pro jedince výzvou redefinovat sám sebe na hlubší úrovni, než jak 

sám sobě rozuměl dosud. Třetím je smysl pro kosmickou identitu, tedy přímá vazba mezi 

jedincem a transcendentnem.  

Jaké jsou předpoklady použitelnosti teorie identity v případě mojí práce? Identita je 

zásadní sociologický pojem, který je ovlivněn niternými změnami, jako je přijetí nové víry. 

Identita není jen to, kým jsme, ale i to, jak se prezentujeme navenek. Islám je náboženství, 

které do značné míry vyžaduje, aby jeho věřící nosili vnější identifikační prvky, jako je 

například u žen šátek zakrývající vlasy, krk a šíji, které prezentují jednoznačně a 

bezprostředně identitu svých nositelů vnějšímu světu. Z tohoto důvodu se domnívám, že 

přístup ke konverzi prostřednictvím pojmu osobní identity může být pro můj projekt 

prospěšný.  
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2. 2. 2. 2 Narativní teorie 

Podkladem tohoto směru je přesvědčení, že lidé rozumí svým životům prostřednictvím 

příběhů, které vypráví. Pokud člověk chce, aby jeho život dával smysl, musí přijmout nebo 

formulovat určitý svůj narativ. Vyprávění biografického narativu pak vnáší sebe porozumění, 

dává smysl tomu, jak rozumím sám sobě a vztahům s druhými a mé představě Boha. 

Konverze v narativní teorii znamená přijmout nový příběh, který rezonuje s konvertitou. 

Tento proces s sebou nese snahu najít spojení mezi partikulárním osobním příběhem a 

„velkým“ dějinným příběhem daného náboženství, kupříkladu cestou ztotožnění se 

s významnými postavami tradice, nebo inkorporací částí vyprávění do osobního narativu. 
58

 

Přesně tímto směrem argumentuje ve své knize Peter G. Stromberg
59

: prostřednictvím 

jazyka ve vyprávění příběhu konverze daného jedince tento jedinec sám sebe formuje a 

zvyšuje se míra jeho přívrženectví novému náboženství. V momentě, kdy je konverze 

vyprávěna, nedochází jen k tomu, že se vypravěč vztahuje k minulosti a z ní vytahuje 

vzpomínky, ale dochází k tomu, že se konstruuje určitá situace. Vyprávění o konverzi se tak 

stává ústředním momentem, kdy vypravěč znovu vstupuje do aktu konverze a prožívá ho. Je 

proto třeba se ve výzkumu konverze obrátit na jazyk vyprávění. Prostřednictví narativu vlastní 

konverze hledá vypravěč způsob, jakým propojit jazyk své náboženské tradice (kupříkladu 

jazyk, jakým promlouvá evangelické křesťanství) a svojí vlastní bezprostřední situací. V tom 

vyprávění konverze funguje vlastně stejně, jako rituál. Rituál také propojuje „něco 

kanonického“ a „něco okamžitého, bezprostředního“, z konkrétního života. Vyprávění navíc 

funguje jako performance. Zatímco moment konverze je pro badatele nenávratně ztracen a 

jeho interpretace je vždy již ovlivněna tím, že je tento moment aktérem percipován jako vpád 

posvátna, od kterého se odvíjejí silné emocionální reakce, moment vyprávění konverze je 

událost, kdy se pro konvertitu událost v přítomnosti znovu aktualizuje a v určitém smyslu 

znovu odehrává, což badatel může pozorovat.  

Narativita pro mě představuje zajímavý modus (sebe) porozumění, který také uplatňuji 

u svého výzkumného projektu. Vyprávění příběhů se mi zdá jako nosný koncept, který 

vysvětluje, jakým způsobem konstruujeme sociální realitu. Proto jsem se rozhodla sbírat 
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narativní interview a zaměřit se blíže na specifický moment, kdy je člověk vybídnut k tomu, 

že verbalizuje celou svou životní cestu ke konverzi a opatří ji významy vzhledem ke své 

momentální situaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

2.2.2.3 Procesní teorie Loflanda a Starka  

Autoři z různých oborů se shodují, že konverze je komplexní fenomén, který zahrnuje 

jak rovinu personální – psychologickou, tak sociální a náboženskou. Někteří pak zdůrazňují, 

že konverze se odehrává jako proces, který trvá poměrně dlouhou dobu a v jehož průběhu je 

nutná interakce mnoha různých faktorů a podmínek nutných k tomu, aby daná osoba skutečně 

došla až k momentu obrácení. Tento přístup ke konverzi jako procesu poprvé zdůraznili 

Lofland a Stark v šedesátých letech. Ve svém článku Becoming a World-Saver
60

 popsali na 

příkladu křesťanské milenialistické sekty to, v jakých etapách se odvíjelo postupné přilnutí 

k organizaci a vstup do ní. Na začátku jsou určité predispoziční podmínky určující do značné 

míry životy budoucích konvertitů. Tyto podmínky zahrnují především pocit určité tenze. Ta 

může mít formu frustrace, nespokojenosti nebo deprivace. Zdrojem tohoto pocitu je 

diskrepance mezi představou ideálního stavu věcí a realitou, v níž se tyto osoby cítí být 

polapeny. Konkrétní podoba tohoto pocitu, jeho důsledky a aktuální průběh životních událostí 

můře být různý – ať už je to touha po majetku a bohatství, vzdělání, frustrující mezilidské 

vztahy, omezující zdravotní stav, nebo třeba homosexualita pociťovaná jako vina.  

Další podmínkou, kterou adepti této křesťanské sekty splňují je způsob, jakým se 

rozhodnou problémy řešit. Lofland a Stark toto nazývá tendencí k určitému druhu řešení 

problémů. Ačkoli na výše nastíněné problémy si jistě lze představit různá řešení, aktéři 

daného výzkumu měli tendenci k tomu vykládat si události svého života náboženskými 

pojmy.  

Třetí fází, která navazuje na výše zmíněnou podmínku určité tendence životní 

interpretace, je hledačství. Jestliže „pre-konvertité“, jak je Lofland a Stark nazývají, rozumí 

svým potížím v náboženských pojmech a cítí, že právě takto vyjádřené dávají jejich obtíže 

smysl, budou dříve nebo později tíhnout k bližšímu přilnutí k náboženské organizaci. Proto 

sami sebe často nazývají náboženskými hledači. Někteří z nich na své cestě putují „od kostelu 

ke kostelu“ a dostanou se tak k ledasjakým náboženským organizacím, včetně sekt a 

okultních hnutí.  

Dalším momentem v náboženském vývoji je takzvaný „bod zlomu“. Ten autoři 

popisují jako okamžik, kdy člověk cítí, že vše co se odehrálo dosud „ve starých kolejích“ je u 
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konce a jejich život získal možnost radikální změny. Taková událost může mít podobu 

nemoci, vyhazovu ze zaměstnání nebo z práce, výrazného neúspěchu, náhlého pocitu 

osamělosti, nebo třeba nečekaného příchodu do nového města či prostředí. Pre-konvertita 

najednou získá pocit, že má příležitost sám změnit svůj život a něco udělat s dosud 

pociťovanou tenzí.  

V následném vývoji je podstatné, aby došlo k pozitivní sociální interakci mezi aktérem 

a příslušníky dané náboženské skupiny. Dojde k vytvoření přátelství a mezilidských vazeb 

mezi oběma stranami. Tyto vztahy jsou vždy nutné k přijetí náboženského hnutí jako celku. 

To, zda k němu nakonec skutečně dojde je dle Loflanda a Starka ovlivněno již jen jedním 

faktorem, totiž tím, jaké jsou sociální vazby k osobám mimo náboženskou komunitu. Jejich 

relativní vzdálenost, nebo nedostatečnost vzájemného pouta může vést k tomu, že vazby na 

lidi uvnitř komunity zcela převáží a vedou daného člověka do poslední fáze procesu – 

intenzivní interakce. Poté, co setkávání a aktivity spojené s komunitou a jejími požadavky na 

jedince vyplňují valnou část volného času, je pro danou osobu to, že se stane „jedním z nich“, 

již jen logickým důsledkem. Samotný vstup do dané organizace a přihlášení se k jejím 

hodnotám je pouhým vyústěním dlouhého procesu, kdy dochází k akumulaci konkrétních 

podmínek. 

Příčinou mého zájmu o tuto teorii je především důraz na konverzi jako proces. Zdá se 

mi zcela evidentní, že ať už je viditelné obrácení zřetelně pozvolné, nebo jakoby náhlé a 

okolím nečekané, v jeho pozadí je relativně dlouhý vývoj psychiky a sociálních vazeb 

jednotlivce. Teorie Loflanda a Starka si jako první všímá právě tohoto procesního charakteru 

konverze. Navíc autoři vychází z popisu malé, dosud společensky neustavené komunity. 

Právě proto si myslím, že je užitečná jako teoretický základ pro můj výzkum. Komunita 

muslimů v České republice sice není sekta, ale jedná se o dosud ne zcela etablované 

náboženské uskupení, které co do počtu členů patří k menším náboženským skupinám. 
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2. 2. 2. 4 Procesní teorie Lewise Ramba 

Model konverze jako procesu dále rozpracoval Lewis R. Rambo
61

. I jeho teorie 

předpokládá v rámci procesu vedoucímu ke konverzi určité stupně, ale ne ve smyslu 

jednosměrného vývoje z jednoho stupně k druhému, ale spíše po způsobu dynamické 

interakce jednotlivých fází vývoje. Rambův model zahrnuje sedm stupňů. Prvním z nich je 

kontext. Ten není, jak autor upozorňuje, jen nějakým stádiem, kterým se projde a tím ztrácí 

význam, ale je celkovým prostředím, v rámci něhož se konverze děje. Dělí se na tzv. 

„makrokontext“, kam patří takové skutečnosti jako politický systém, náboženské uspořádání a 

hospodářská situovanost, a na „mikrokontext“, který popisuje bezprostřední osobní okolí, 

rodinu, přátele či etnickou skupinu. Autor analyzuje některé aspekty kontextu a poukazuje na 

to, že je nepřirozené oddělovat kontext kulturní od náboženského, společenského a tak 

podobně, protože jakožto prvky lidské existence jsou do značné míry spojité a tak je také 

v každodenním životě vnímáme.  

Další Rambovou fází je tzv. krize. Dva zásadní druhy krize hrají roli v procesu 

konverze – krize, které zpochybňují základní životní orientaci a krize které jsou sice mírné, 

ale jsou příslovečnou poslední kapkou v dlouhém utrpení. Zajímavý je význam „katalyzátorů“ 

spouštějících krizi a urychlujících proces konverze. Jedním z nich jsou mystické zážitky, které 

Rambo přirovnává k vyprávění  extatických zážitků Pavla z Tarsu na cestě do Damašku ze 

Skutků apoštolů. Jiným „katalyzátorem“ jsou zážitky blízkosti smrti, nemoci, změněných 

stavů vědomí, událost odpadlictví - vystoupení z dosavadního náboženství, kumulující se 

nespokojenosti s vlastním životem nebo silné touhy zažít něco přesahujícího materiální svět, 

něco víc. 

Čtvrté stádium, hledání, je aktivní odpovědí subjektu na situaci krize. Při něm se 

jedinec snaží hledat zdroje, které nabízejí růst a obohacení života a pomohou mu tím překonat 

tíživý stav. Otázkou přitom zůstává, do jaké míry je člověk aktivním řešitelem své situace a 

jak moc jen pasivně přijímá sled okolností ve své blízkosti. Mnoho současných odborníků, 

stejně tak jako Rambo, se přiklání k tomu, že konvertité většinou jsou aktivními činiteli ve své 

vlastní konverzi. Druhou otázkou, která vyvstává v souvislosti s fází hledání, je strukturální 

dostupnost změny, tedy to, jak je konverze ovlivněná nastavením sociálních struktur, které 

danou osobu obklopují. Jinými slovy jaká je míra svobody člověka přemístit se z jedné 
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struktury do druhé. Stejně tak je možné posuzovat jaká je emoční, náboženská a inteligenční 

dostupnost.  

V další fázi dochází k setkání náboženského hledače s osobou, která reprezentuje 

novou víru, tzv. advokátem. Rambo má za to, že: „V minulosti se bádání o konverzích 

soustředilo hlavně na osobu konvertity, ale ve skutečnosti existuje mezi advokátem a 

potenciálním konvertitou dynamická interakce. Obě skupiny manévrují, taktizují a vymýšlejí 

různé strategie během stádia setkání.“
62

 Advokát užívá různé způsoby, kterými se snaží 

přivést hledače na svou stranu, ten se zase snaží sledovat svoje nejlepší zájmy. Rambo 

popisuje charakter advokáta z různých stran a navazuje zde na výsledky studií misiologie. 

Advokát může kupříkladu svojí náboženskou tradici reprezentovat různými způsoby, nemusí 

být představitelem většinového proudu a také jeho požadavky kladené implicitně na 

potenciálního konvertitu mohou být různé.   

Pokud potenciální konvertita po setkání s advokátem zůstává v kontaktu s komunitou, 

přechází do dalšího stádia – interakce. To je období, kdy dochází k poznávání daného 

náboženství a všeho, co obnáší. Během fáze interakce se potenciální konvertita rozhodne, zda 

bude pokračovat v kontaktu s náboženským hnutím a více se zapojí, a nebo s ním přeruší 

styky. I tato fáze předpokládá interakci mezi danou osobou a advokátem. Rambo užívá 

k popisu mechanismů aplikovaných v tomto období modelu „zapouzdření“ (encapsulation) 

autorů A. Griela a D. Rudyho. „Zapouzdření“ má čtyři dílčí složky: vztahy, rituály, rétoriku a 

role. Pokud je interakce pozitivní, je potenciální konvertita nepřímo veden k tomu, aby 

pozměnil svá přesvědčení dle příkladu nové náboženské komunity a zapojil se postupně do 

společných aktivit.  

Šesté stádium konverze je přijetí závazků. Poté, co v průběhu intenzivní interakce 

adept dobře poznal „svoje“ náboženské hnutí, nyní stojí před rozhodnutím. Rozhodování 

s sebou nese zvažování pro a proti. Budoucí konvertita především zohledňuje to, co konverzí 

získá, což se do značné míry odvíjí od jeho zkušenosti a zkušeností jeho nejbližšího okolí. 

Velký význam i nadále mají emoční vztahy k advokátovi a členům skupiny. Skupina často 

očekává veřejnou proklamaci oddanosti konvertity, která může mít různé formy včetně rituálů 

a ceremonií. Vnitřním procesem, kterým probíhá přijetí závazků a inkorporace konvertity 

zvenku dovnitř skupiny, je odevzdání se. Tento složitý fenomén není pro aktéra produktem 
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vlastní volby, ale interpretuje jej jako důsledek Božího milosrdenství. Právě vnitřní odevzdání 

se je bodem obratu od starého života k novému. Poslední stádiem jsou podle Ramba důsledky 

konverze. Ty se velmi liší v závislosti na průběhu konverze, ale i na tom, kolik životních 

aspektů konvertity je tímto aktem ovlivněno a jak moc se konvertita vzdaluje od většinové 

společnosti. 

 Rambova teorie představuje rozsáhlý a propracovaný model. Její autor si počíná často 

eklekticky: pro svůj nesporný přehled a erudici v tématu konverze si dovoluje shromažďovat 

množství výsledků výzkumů z různých oborů a pojmout je do své teorie. Jeho procesní teorie 

tak zahrnuje valnou část všeho podstatného, k čemu kdy badatelé na poli konverzí došli. 

Právě pro svou bohatost je tato teorie hodnotná, mimo jiné i proto, že se jejímu autorovi daří 

dokazovat hloubku a složitost samého fenoménu náboženské konverze. Tuto teorii považuji 

zatím zdaleka za nejpropracovanější. Teoreticky přínosné je pro mě to, že podává mnoho 

partikulárních témat a pohledů, které se v popisu konverze uplatňují. Zejména nosný se mi 

zdá pojem advokáta, který Rambo velmi rozpracoval a který jeho teorii odlišuje kupříkladu od 

předchozí teorie Loflanda a Starka.  
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2.3 Konverze k islámu – jak islám získává věřící? 

Tato kapitola nastiňuje význam konverze v islámu. Islám je tradičně chápán spolu 

s křesťanstvím a buddhismem jako misijní náboženství, které je univerzálně otevřené všem. 

Zároveň klade na své věřící povinnost misie, která sice není tak významná jako kupříkladu u 

křesťanství, protože muslimské náboženství formálně uznává existenci „lidu knihy“, ale 

přítomná zde je. Islámská misie se nazývá daᶜawa, což znamená zvát nebo povolávat. 

Koránský pramen výzvy k šíření islámu nacházíme v súře 16: „Vyzývej k cestě Pána 

svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími!“
63

 Avšak zároveň 

Korán poněkud tlumí misijní zápal ve 2. súře: „Nebudiž žádného donucování v 

náboženství!“
64

 

Druhým zásadním konceptem, který existuje v islámu vzhledem k přijetí náboženství 

je fitra. Tento pojem vyjadřuje základní lidské přináležení k „přirozenému náboženství“, tedy 

skutečnost, že každý člověk má v sobě přirozené rozpoznání Boha, jeho přirození a podřízení 

se Mu. Pojem fitra je především explicitně vyjádřen v Sunně: „Každé narozené dítě je zrozené 

do fitry: až jeho rodiče z něj učiní žida, křesťana, či zoroastrijce.“
65

 

Formálním aktem, jehož výkonem se z nevěřícího stává muslim, je pronesení šahády 

v arabském originále za přítomnosti svědků. Jedná se o muslimské vyznání víry: „Dosvědčuji, 

že není božstva kromě Boha a Muhammad je posel Boží.“ Obsah a význam šahády má dvě 

hlavní části. Přihlášení k ústřednímu teologickému dogmatu islámu o Boží jedinosti (tawhíd) 

a uznání Muhammada jako součást posloupnosti proroků. Tímto performativním aktem se 

člověk stává součástí komunity muslimů a je vyznavačem, šahídem. 
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65 Hadíth zaznamenán al-Buchárím a Muslimem, citováno dle Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Metodologie výzkumu 

V následující kapitole si kladu za cíl popsat svůj výzkumný projekt. Považuji za 

užitečné nastínit jednak to, jak je projekt po metodologické stránce vystavěn, a za druhé pak 

také to, jaká byla moje konkrétní zkušenost z výzkumného pole, také s ohledem na otázky 

etiky výzkumu a omezení mých možností jakožto výzkumníka.   

 

3.1.1. Výzkumný problém, výzkumné otázky a zvolená strategie 

 

Jak již bylo naznačeno v teoretické části práce, náboženská konverze je velmi 

komplexní fenomén. Jen pro nastínění toho, jak si představuji onu komplexnost je následující 

model: jednou stranou konverzí jsou niterné a psychologické motivace a osobní významy, 

druhou stranou sociální prezentace navenek a interakce s okolím, třetí stranou je „přímá linka 

nahoru“, k transcendentnu, tedy určitý rozměr konverze který poukazuje k Bohu, další stranou 

je vnímání souvisejících kulturních a politických skutečností, a tak dále. Takových stran a 

různých partikulárních rozměrů tohoto tématu je skutečně velmi mnoho. Právě proto se jím 

zabývají různé obory a popisují jej z různých stran. Každý obor a přístup poskytuje určité 

hledisko a přesto věc sama není nikdy zcela popsána, určena a definována. Považuji za velmi 

nesnadné téma konverze zúžit a zaměřit se pouze na některou jeho část. 

Svůj výzkumný problém jsem se rozhodla formulovat jako průběh náboženské 

konverze k islámu. Reaguji tím na výše popsaný trend vnímat konverzi jako proces. Zdá se 

snad, že toto chápání konverze je nasnadě? Nebylo tomu vždy tak, přestože longitudinální 

charakter tohoto fenoménu je evidentní, zdůrazňován je až v poslední době studia konverzí.  

Zároveň se touto formulací problému snažím vyzdvihovat holistický přístup ke studiu 

konverze, tedy testuji tu možnost badatelského uchopení konverze která se snaží vyhnout 

redukci. 

Problém, kterým se zde budu zabývat, jsem rozpracovala do pěti výzkumných otázek. 

Ty vycházejí z něj jakožto určitého postulátu a opět se k němu reflexivně vrací, aby jej 

osvětlily z různých směrů. Výzkumné otázky jsou následující: 
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 Jak probíhá konstrukce nové – muslimské identity v rámci specifického 

vnitřního vývoje jedince? 

 Jaká je dynamika sociálních interakcí v tomto procesu? 

 Jak ovlivnilo přijetí islámu náboženské a duchovní zázemí jedince? 

 Co láká Čechy k islámu – jaké jsou motivace ke konverzi? 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii, a to především proto, 

že individuální religiozita je téma, které pracuje s jemnou pavučinou osobních významů a 

emocí, jež nejsou často snadno kvantifikovatelné, ale vyžadují spíše pochopení vhledem do 

vnitřního světa jedince. Usilovala jsem o získání hloubkového popisu, ne jen povrchu daného 

sociálního jevu.
66

 Tato strategie mi umožnila zpětně modifikovat jednotlivé kategorie a kódy 

podle toho, jak se ukazovalo vhodné v průběhu výzkumu.  

 

3. 1. 2 Sběr a analýza dat 

Po volbě výzkumného problému, otázek a strategie následoval výběr vzorku. Vzorek 

pro můj výzkum reprezentuje výzkumný problém, je tedy již předem omezen na skupinu 

dospělých českých konvertitů k islámu. Aby byl dostatečně informativní, ale zároveň i časově 

zvládnutelný v rámci bakalářské práce, omezila jsem se na 10 participantů. Poměr žen a mužů 

je 6:4. Výběr probíhal tzv. „snowball sampling“ technikou, tedy postupným nabalováním 

dalších informátorů na základě známostí, v návaznosti na dva oslovené „dveřníky“, kteří mi 

umožnili vstup do terénu a poskytnuli kontakty na první informátory: ředitele pražské a 

brněnské islámské nadace. Výsledný vzorek obsahuje především urbánní populaci, zahrnuje 

muslimy z Prahy, Brna a Ústí nad Orlicí. Pouze jeden narátor bydlí na vesnici. Tuto 

heterogenitu vzorku nepovažuji za tolik významnou. Naopak výsledný vzorek je poměrně 

jednotný co do věku, rozmezí se pohybuje od 22 do 47 let. Průměrný věk je 35 let, můj vzorek 

tedy sestává z konvertitů středního věku. Vzhledem k množství konvertitů u nás, citlivosti 

tématu a dalším okolnostem považuji za poměrně obtížné sehnat dostatečné množství 

informátorů.  
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Poté, co jsem získala kontakt na informátora, jsem jej oslovila a poprosila o předběžné 

setkání na neutrálním místě (čajovna, kavárna), v němž bych mu popsala svůj projekt a jeho 

roli v něm. Pokud i po této prezentaci oslovení konvertité souhlasili se svojí participací, 

domluvili jsme se na dalším setkání, kdy se odehrál sběr dat. Vybranou technikou sběru dat 

byl rozhovor. Zajímalo mě, co si konvertité myslí, čemu věří, jak se cítí a jak zpětně vidí to, 

čím prošli, a proto byl rozhovor tou pravou volbou.
67

 Konkrétním druhem rozhovoru byl 

narativní rozhovor.  

Výchozím předpokladem použití narativního interview je problém reaktivity 

v klasických strukturovaných rozhovorech. Tedy přesvědčení výzkumníka o tom, že 

významové struktury v myslích jedinců se nejlépe vyjeví ve volném vyprávění s minimálním 

zasahováním zvenčí. Způsob kladení otázek v klasických rozhovorech totiž vždy jistým 

způsobem determinuje odpověď. Narativní rozhovor pro mě byl cestou k získání autentických 

dat spočívající na předpokladu zvláštního významu narativity pro konstrukci osobní identity. 

Jak popisuje Hamar: osobní identita je něčím, co je konstruováno a re-kostruováno během 

narativní významotvorby.
68

 Narativní výzkum spočívá do značné míry na sociologickém 

paradigmatu konstruktivismu, které významným způsobem rozvinuli Berger a Luckmann ve 

své Sociální konstrukci reality. V jejich pojetí je jazyková (narativní) konstrukce reality 

procesem, který se vzájemně proplétá se sociální konstrukcí reality: „Vědění objektivizuje 

tento svět skrze jazyk a kognitivní aparát na jazyku založený, tedy uspořádává ho jako 

objekty, jež mají být vnímány jako realita. Toto vědění je pak v průběhu socializace znovu 

internalizováno jako objektivně platná pravda.“
69

 Avšak pro Bergera a Luckmanna je 

ústřední právě koncept sociální konstrukce reality, jehož jedním článkem je narativní 

konstruování. V tomto smyslu budu věci rozumět i já. Nemyslím si, že by narativita byla 

jediným prostředkem sebeporozumění a tvorby osobní identity, ale považuji ji za prostředek 

významný. A to do té míry, že jsem se rozhodla prostřednictvím analýzy narativních 

rozhovorů dostat k porozumění průběhu konverze.  

                                                             
67 J. Hendl, Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, s. 161 

68 Eleonóra Hamar, Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Praha: 

SLON, 2008, s. 135-136 

69  Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK. 

1999, s. 69 
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V sociálněvědních metodách rozlišujeme analýzu narativního materiálu a narativní 

analýzu.
70

 Ačkoli právě druhá zmiňovaná metoda byla původním záměrem pro můj 

bakalářský výzkum, v jeho průběhu jsem od tohoto záměru upustila a zaměřila se na prvně 

zmiňovanou analýzu narativního materiálu. Důvodem byla náročnost analytického postupu, 

jehož aplikace by dle mého názoru byla vhodná spíše pro diplomovou práci, než pro práci 

bakalářskou.  

Průběh rozhovoru bych rozdělila do dvou částí. První část zahrnuje vlastní vyprávění, 

kdy jsem se jako tazatel snažila o minimální intervenci. Vstupovala jsem do vyprávění jen 

v momentě, kdy mi něco nebylo jasné, nebo když jsem cítila, že je třeba navázat a povzbudit 

k dalšímu hovoru. Snažila jsem se při tom zmiňovat témata a používat výrazy, které vypravěč 

předtím již sám uvedl, abych svými invencemi pokud možno neovlivňovala další vyprávění. 

Ve druhé části tedy v závěru setkání měl rozhovor více dialogický charakter, kdy jsem se 

ptala na konkrétní věci, které vypravěč sám neřekl a nebo mi přišly nejasné.  

Na samém úvodu rozhovoru jsem popsala charakter narativního interview a snažila 

jsem se stimulovat k hovoru. To jsem učinila prostřednictvím nabídky graficky znázornit 

vlastní život jako proces, rozčlenit jej do fází a v každé fázi odpovídat na otázky zhruba takto: 

„Život každého člověka může být zaznamenán jako kniha, biografie. Chtěla bych vás poprosit, 

abyste si představili svůj život jako byste o něm psali knihu, stali se svými vlastními 

životopisci. Nejdříve se zkuste zamyslet nad kapitolami vašeho života vzhledem k vaší konverzi 

k islámu. Mám tady list papíru, který vám pomůže. Do první kolonky zapište roky, váš život 

tím rozdělíte do kapitol. Pokračujte tak až do současnosti. Můžete si určit ve svém životě tolik 

kapitol, kolik uznáte za vhodné. Potom prosím přemýšlejte o tom, jak byste tyto kapitoly 

nazvali. Názvy kapitol napište do pravého sloupečku. Až budete mluvit o těchto životních 

periodách, pokuste se odpovědět na tyto otázky: Jakou osobností jsem byl v této době? Kteří 

lidé byli pro mě podstatní? Jaký byl můj vztah k náboženství? Povězte mi o specifické epizodě 

nebo vzpomínce z tohoto období.“ Netrvala jsem na nutnosti tuto pomůcku využít, pouze jsem 

ji nabídla jako možnost. Přestože jsem před započetím sbírání rozhovorů předpokládala, že 

tato pomůcka, kterou jsem vyčetla z metodologické literatury, bude vyprávěči vítána, k mé 

lítosti této praktiky využil pouze jeden narátor, a to ještě spíše ze soucitu s badatelem než 

vzhledem k pocitu vlastní potřeby. Tento svůj prvotní neúspěch si vykládám jako nesprávné 

                                                             
70 E. Hamar, Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, s. 136 
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odhadnutí situace vyprávění. Je nepřirozené nutit hned na prahu vyprávění k sumarizaci a 

přehlednému pohledu na vlastní život. Tím se ukazuje specifická povaha vzpomínání a 

vyprávění, kdy se zdá, že jednotlivá období a epizody se vypravěčům vybavují spíše postupně 

ve vzájemné návaznosti. Neboli pohled zpět na vlastní život není jako jakýsi fyzikální pohled 

na časovou osu, ale spíše zamotaná pavučina vzpomínek, kterou je třeba postupně rozplést. 

Rozhovory mého výzkumu nebyly předem koncipovány jako biografické v tom 

smyslu, že by postihovaly striktně celý život narátorů od narození až po současnost. 

Participantům na projektu jsem zdůrazňovala podstatné téma mého zájmu, kterým je 

konverze, a požadavek situovat celý rozhovor k němu. Avšak i vzhledem k doporučením 

Rosenthalové
71

 jsem vypravěčům zmiňovala za užitečné popsat vlastní religiozitu již od 

dětství. Délka rozhovorů se pohybovala v rozmezí 32 a 107 minut. Většina pak měla kolem 

hodiny. Vzhledem k obsáhlosti jsem považovala za nutné pořizovat záznam, který jsem 

realizovala prostřednictvím počítačového programu Audacity 1.3 na svém notebooku. 

Po provedení sběru dat následovala jejich transkripce a analýza. Použila jsem 

doslovnou transkripci, aniž bych text modifikovala co do stylistiky a případných chyb a 

hovorových výrazů. Transkripty jsem potom kódovala podle postupů otevřeného kódování. 

Na základě kódů, které se objevily v mých rozhovorech, vyvstalo 5 kategorií: vnitřní vývoj, 

náboženské zázemí, sociální okolí, my x oni, motivace. Kódovací tabulku přikládám na konci 

práce. 

 

3. 1. 3 Etika a postavení výzumníka 

V rozhovorech mého výzkumu narátoři popisovali své životy a názory často do velmi 

podrobných a citlivých detailů. Mojí rolí přitom bylo zabezpečit celý výzkum tak, aby byl 

eticky nezávadný. Participace na bakalářském projektu byla dobrovolná a svojí ochotu 

účastnit se zájemci vyjadřovali až poté, co byli poučeni o obsahu a podmínkách vzájemné 

spolupráce. Svůj souhlas měli stvrdit podpisem na informovaném souhlasu, který je přílohou 

na konci této práce. Podle vlastní volby pak byla data anonymizována, nebo nikoli.  

                                                             
71 citováno dle J. Hendl, , Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, s. 177 
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Studium náboženství je studiem niterných pochodů člověka, které se mnohdy dotýkají 

nejzákladnějších přesvědčení a citů. Moje postavení jakožto badatele je již z podstaty věci 

situováno vůči informátorům jako cizí. Ačkoli já sama si připadám s muslimy na jedné lodi, 

oni to tak vidět nemusí. Již v úvodní fázi mého výzkumu při rozhovoru s oběma 

„gatekeepery“ jsem byla varována na situaci obav a ostražitosti vůči médiím a obecně „lidem 

z vnějšku komunity“, která mezi muslimy panuje. Proto jsem se snažila od začátku jasně 

prezentovat svá stanoviska vůči islámu, abych rozptýlila případné obavy a nedůvěru.  

Upozorňovala jsem především na dvě skutečnosti ze svého života, které mě motivovaly 

k tomuto výzkumu. Předně, k islámu mám kladný vztah proto, že sama jsem také věřící, a 

vím, jak těžké je dnes v České republice hlásit se veřejně ke svému vyznání. Toto hledisko mě 

jednak vybavuje určitou mírou empatie, která mi pomáhá v realizaci mého výzkumu, a 

zároveň chovám neskrývaný obdiv vůči těm, kdo si ve svém životě dokázali jít za svou vírou 

a stát při ní i v obtížných podmínkách. „Klobouk dolů“ patří zejména muslimkám
72

, které 

mají dostatek sebejistoty a pevnosti k tomu „jít s kůží na trh“ v každodenním životě na ulici, 

v práci, ve škole, nebo kdekoli jinde. A za druhé, jeden z mých nejbližších v rodinném okolí 

je muslim, a proto můj vztah k islámu a muslimům z povahy věci nemůže být částečně 

neangažovaný.  

Ještě než přistoupím k prezentaci výsledků analýzy, chtěla bych na tomto místě 

poukázat na problematické aspekty svého výzkumu. Stejně tak jako všechny 

společenskovědní výzkumy, je i můj kvantitativní výzkum určitým vstupem do soukromí 

informátorů. Z tazatele a dotazovaného se sice mohou stát dočasní „přátelé“
73

, ale vztah je 

nutně nevyrovnaný: informátor disponuje cennými a zároveň choulostivými informacemi, o 

které má badatel zájem, aniž by měl mnoho co nabídnout na oplátku. Z této skutečnosti 

pramenily často moje rozpaky a nejistota, kam až v dotazování jít.   

 

 

 

 

                                                             
72 Na ženy se v islámu vztahuje povinnost zahalování. 

73 Jana Nosková, „Tazatel, dotazovaný – dočasní „přátelé“?“ in Biograf 35 (2004)  



47 

 

3. 2 Výstupy analýzy 

V následujícím textu se pokusím shrnout výstupy analýzy do 4 kapitol v návaznosti na 

výzkumné otázky vyjmenované výše. 

3. 2. 1 Vnitřní vývoj 

Jednou ze základních otázek pro mě v tomto výzkumu bylo, jakým způsobem 

konvertité prožívají své obrácení a jak na základě tohoto procesu budují svou identitu. 

Motivem, který se ve výpovědích narátorů objevoval velice často, bylo hledačství. Pojmem 

hledačství mám na mysli to, že jedinec prochází určitou cestou pátrání a objevování 

náboženství. Na této své misi často zakouší i několikero různých náboženských hnutí, než 

konečně objeví to pravé – islám. Tento motiv je ve vyprávění často explicitně deklarován, 

jako je tomu třeba u Habiby: „Jako říkám, já jsem se vždycky snažila být upřímná, vždycky 

jsem byla hledač, vždycky to bylo takové jako člověk se do něčeho vrhnul a zjistil, že to není 

stabilní jakoby situace pro mě a takový ten duševní klid“ Objevuje se ale i nepřímo jako 

rozmýšlení a zhodnocování různých náboženství, jak vypovídá Lenka: „A.. jak jsem tak 

seděla pod těma stromama nebo v kostele tak jsem tak si říkala, že jsou tři monoteistický 

náboženství, ale ani jedno z nich mi jako nevyhovuje. Židi ty mi vždycky přišli jako hodně 

uzavřený jako sami pro sebe. Křesťanství mi nikdy nesedlo, nikdy. A islám jsem si říkala to je 

tam někde v tý Arábii, to je tam daleko, co tady já v Evropě s nějakým islámem ... A tak jsem 

to jako uzavřela tuhle kapitolu.“ Hledání trvá u konvertitů často několik let a je popisováno 

s různou emocionální vypjatostí. Anna vylíčila svoje hledání velmi naléhavě jako 

dramatickou cestu za celkovým srovnáním svého života: „Ale já jsem v tý době celkově byla 

nějaká nešťastná, furt jsem něco hledala, začla jsem studovat různý filosofický směry, oslovil 

mě Tibet, pak prostě buddhismus … Měla jsem uplně prázdný srdce. Pořád tam něco chybělo, 

já jsem nevěděla co. Já jsem … prostě nebyla v pohodě s manželem, já jsem začla pít prostě, 

jó, dostala jsem se na takovou šikmou plochu (…) Já právě pak jsem spadla uplně na dno a 

uplně do beznaděje a uplně jsem hrozně hledala a nevěděla jsem, protože.. člověk potřebuje 

žejo.. něčemu věřit nějak, to nejde.“ Jiní jej popisovali více stroze a popisně. Celkově se však 

tento motiv ve větší či menší intenzitě objevil u 7 konvertitů. 

Vypravěči zmiňují několik událostí, které byly tak či tak spojeny s náboženstvím a 

zůstaly v jejich paměti. Tyto jevy jsem nazvala „duchovně signifikantní zážitky“ . Jedná se o 

popis prožitků, které ilustrují zájem o víru a duchovno již od útlého věku. V případě Anny je 
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z líčení cítit zvýraznění vlastní vnímavosti vúči transcendentnu: „(…) prarodiče postavili u S. 

takovou chatičku na samotě … no a tam když jsem třeba večer ležela, dívala se na hvězdy, tak 

jsem prostě tady ty věci cítila v srdci tu blízkost Boha a tak. Nebo jsem se ráno probudila a 

bosá jsem se brouzdala .. trávou, tam jsem měla takovej kámen a měla jsem výhled na celej 

kraj a dívala jsem se jak vychází slunce a .. jak prosvětluje ten les, jak tam padaj takový ty 

kužely, víš jako.“ V jejím až idylickém podání je Bůh v dokonalé harmonii s prožitkem 

přírody. Karíma svým zážitkem podtrhuje přirozenost a samozřejmost svého vztahu 

k náboženství v dětství:  „A dokonce to bylo takový že když jsme byly předškolní bylo mě tak 

4-5 let, a my jsme s kamarádkou byly někde u pole a našly jsme tam mrtvýho králíka, tak já 

jsem se šla pomodlit.. Takže tenkrát to bylo takový jakože to bylo samozřejmý.“ Zcela jiné 

vyznění má Richardův zážitek z náhodné návštěvy v kostele při bohoslužbě. Je to příběh 

jakéhosi zvláštního provinění vůči dívce, kterou se skupinou svých zlobivých kamarádů 

obtěžují, až se ono děvče rozpláče a uteče z kostela pryč. V tomto příběhu se mísí silné 

emoční vypětí s duchovní atmosférou místa a neuspořádaností dětského vnímání skutečnosti. 

„Jako já se přiznám já jsem v tu dobu měl hrozný výčitky teda, dokonce jsem tam chodil 

vokolo, tam, ve Vršovicích je.. fara a takovej hodně starej kostel svatýho Jakuba a.. (…) A já 

jsem tam furt prostě  … cho, míjel to místo a někoho jsem se vždycky chtěl zeptat jako jak se 

to napravuje, jsem chtěl bejt jako součástí tý party těch lidí, nic jsem nechápal jako kdo co 

jako tam je, vůbec jsem nerozuměl kdo je.“ 

Co se týká seznámení s islámem, tento moment se velmi liší. Ve 3 případech figuroval 

v události, kdy se poprvé v životě informátorů objevil islám a zvýznamnil se jako určitý 

objekt zájmu, Korán. V případě Karímy to bylo v rámci jakési náhodnosti, když  šla po ulici, 

uviděla Korán a koupila si ho. Podobná náhodnost se objevuje i ve vprávění Jakuba, který 

Korán našel u otce v knihovně. Avšak v podání Habiby je znát, že její „objevení se“ Koránu 

jako náhodné vnímáno není: „Poprvé co jsem četla Korán jsem ho četla vlastně tady na 

Masarykově univerzitě na semináři orientalistiky jako součást učiva. A brala jsem ho jako 

všechny ty ostatní knihy, které jsem v tom měla zařazené. (…) A pak se mi stala taková věc, že 

moje kamarádka, která měla manžela Araba, od něj dostala dárek český Korán a zapomněla 

si ho u mě. A nějak jako neprojevila zájem, prostě zůstal ležet u mě. No a já jsem tehdy 

bydlela na ubytovně a po večerech jsem si říkala, tak co budu dneska číst, vzala jsem si ten 

Korán. Až později jsem zjistila, že v tu dobu byl zrovna Ramadán. A já jsem nemohla přestat 

číst. Prostě dočetla jsem celý ten Korán v té češtině.“ Tento „mikropříběh“ má jasné uvedení 
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– již předtím se tato osoba setkala s Koránem, ale nebyl pro ni významný. Jako by se pro ni 

mohl stát významným až v momentě, kdy si ho její kamarádka u ní zapomněla (zápletka), 

když byl navíc Ramadán. Rozuzlením tohoto příběhu je zanícení, které v ní četba probudila, 

že se nemohla od knihy odtrhnout. V seznámení se s islámem se však objevují i různé jiné 

souvislosti, především kulturní odlišnosti spatřované u muslimů, jako tomu bylo u Lenky, 

která si všimla rozdílného chování svého přítele-muslima, nebo celkové zaujetí při dovolené 

v islámské zemi u Bilkís. Do zcela jiného kulturního okruhu spadá zaujetí pro afroamerickou 

hiphopovou hudbu, které probudilo zájem o islám u Richarda. Zcela ojedinělý je v mém 

vzorku i setkání s islámem ve vězení, které proběhlo u Mahdího.  

Dalším podstatným momentem, často přímo navazujícím na zvýznamnění se islámu 

v životě jedince, je to, co jsem nazvala „získávání informací“. V této fázi, kdy už je 

probuzeno prvotní zaujetí, dochází k zájmu o bližší poznávání islámu. To probíhá formou 

četby literatury, internetu, kontaktu s muslimy a s muslimskými organizacemi. Tato fáze se 

v nějaké podobě objevuje u 8 z konvertitů. I přesto, že daná osoba reflektuje svoje zaujetí 

islámem, v tomto období dosud  setrvává na původních pozicích, jak o tom svědčí Bilkís: 

„(…) jsem si říkala že jsem do tý doby nic (o tom) neslyšela. Jako furt jsem si říkala že jsem 

křesťanka, ale jen jsem si říkala, že si o tom chci něco zjistit.“ Důležitým prvkem je osobní 

setkání s muslimy a zjištění, jak vypadá skutečný, živý islám v praxi. V ten moment dochází 

k tomu, že islám vstupuje do sociální reality dané osoby a napříště již není vnímán jen jako 

náboženství kdesi v Arábii nebo náboženství, které existuje v knížkách. To vystihuje ve svém 

vyprávění Jakub: „(…)  jsem si řekl že bych jako po půl roce se mohl seznámit s nějakým 

konvertitou, kterej přijal jako Čech kterej přijal islám a jak jako to praktikuje.Já jsem jako tu 

teologii měl docela přečtenou, našlapanou, že jsem věděl, co říká islám a tak. Ale neznal jsem 

třeba člověka, kterej jako praktikuje v týhle společnosti. Jak se může modlit pětkrát denně, jak 

to zvládá a jak to, že přestal třeba pít alkohol.“ 

Druhá skupina „duchovně signifikantních zážitků“ se objevuje ve vztahu k islámu. 

Jako významné jsou popisovány zážitky spontánní modlitby v mešitě a ve 2 případech 

prožitek ze svolání k modlitbě, azánu. Zcela ojedinělé je dlouhé vyprávění Anny, která líčí 

své přijetí islámu na podkladu 3 barvitých až sugestivních snů. Sny přicházejí v době, kdy 

Anna cítí ve svém životě nutnost změny. Sny jí napovídají, jakým směrem se má v životě 

vydat. Poté, co se jí zdá první sen, začne tančit orientální tance, po druhém snu se začne učit 

arabštinu a třetí sen jí naznačí, že to, co „jí chybí v srdci“, je islám. Takové prožívání je však 
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v příbězích mého výzkumu ojedinělé a svědčí o Anině vysoké míře citlivosti a fantazii, 

zřejmě spíše méně obvyklé u konvertitů k islámu. 

Nyní nastává fáze „zvažování a zkoušení“. „Adepti“ islámu již prošli seznámením a 

získali potřebné informace. Přichází období, v němž berou iniciativu více či méně do svých 

rukou. Cestovatel Michal začal o islámu vážně přemýšlet, opět pozorovat ostatní náboženství 

a srovnávat je s islámem. Podobně i Jakub: „Já jsem dlouhou dobu o tom náboženství 

přemýšlel, protože táta jako... viděl jsem, že je smutnej a nechtěl jsem ho jako zklamat. On mi 

furt říkal jako: „Přemýšlej o tom, přemýšlej!““ Objevuje se zvažování pro a proti, jako u 

Mahdího: „Pak mi zbývalo jenom se rozhodnout, jestli to tak chci, nebo nechci, těch omezení 

a toho v islámu je spousta, takže na jednu stranu člověk si řekne jó je to hezký, líbí se mi to, 

ale zas člověk si musí říct ano, je tam spousta toho, co je na celej život, aspoň já to neberu 

jako nějakou věc na pár měsíců, takže to bylo... víc jsem se rozhodoval než když jsem se 

ženil.“ Rozhodování stát se muslimem se nebere na lehkou váhu. U většiny konvertitů jsem se 

setkala s pečlivým a zodpovědným zvažováním. A ještě předtím, než se budoucí konvertité 

definitivně rozhodnou, si chtějí zkusit částečně vykonávat náboženskou praxi. Proto se 

začínají poprvé modlit, i když přiznávají, že to ještě neumějí, modlí se prostě po svém. Zkouší 

se také postit o ramadánu, slovy Lenky „ jen tak testují“. V příběhu Anny se naopak objevuje 

motiv bránění se islámu. Pocity hořkosti ze zklamání s muslimem, který byl v mládí její 

„guru“ jí vedou k rezignaci na islám. Zároveň cítí, že jí to k islámu táhne, ale jakoby „čeká na 

impulz“, kterým jsou výše zmíněné 3 sny. Tato fáze může trvat i poměrně dlouhou dobu. 

Richard popisuje 3 roky poznávání islámu a vyčítá si svůj ostych nebo rozpaky k rozhodnutí 

stát se muslimem: „Já jsem jako stál v zádu a teď oni se modlili, bylo to na Černým Mostě. A 

já jsem si jako říkal tak já jako čtu Korán, vidim to stejně, cejtim to, už jsem byl vnitřně jako 

muslim vpodstatě a... furt jsem se jako ostýchal prostě. To si myslim, že souvisí s českou 

povahou, že my se nechcem jako zapojit do věcí. My chcem stát jako okolo. My hodně čtem, 

zajímáme se jako, ale nikdo se pak nezapojí.“ 

Samotné přijetí islámu je vyústěním procesu zvažování a zkoušení. V rozhovorech je 

popisováno poměrně stroze. Za jakýsi „modelový popis“ jsem vybrala líčení Jakuba: „No a .. 

potom jsem se rozhodl, že prostě říkám tátovi jednou takhle ráno, že dneska jdu říct do mešity 

šahádu, že jsem se jako rozhodl, že prostě to tak cítím, že to je správný. A prostě šel jsem ráno 

do mešity a řekl jsem šahádu. Stal jsem se muslimem a... vrátil jsem se domů, táta mi.. táta se 

mě na nic neptal.“ „Výjimku z pravidla“ tvoří opět popis Anniny konverze, která je zasazená 
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do narativního rámce předchozí zápletky s členstvím u Svědků Jehovových: „A mě napadlo, 

já už jsem vlastně jako dřív chtěla konv.. se stát muslimkou a furt to nešlo, furt mi něco 

bránilo v tom. No a ..já jsem si řikala, dokud se nenechám vypsat vlastně z tý organizace, tak 

nemůžu.. udělat žádnej krok dopředu, protože ta moje energie je furt u nich, no to je taky, to 

jsou ty energetický věci právě, kterým taky věřim teda. Nó.. takže jsem se nechala vypsat, nó a 

(…) jsem jela do Prahy do mešity, řekla jsem šahadu. Během 14 dnů mi přišla nabídka změnit 

práci (…) takže jsem vlastně odešla tam, kde jsem měla uplně bezvadnou kolegyni.“ Poněkud 

jiný než u ostatních je náboženský vývoj u Marjam. I u ní sice proběhne období získávání 

informací, ale poměrně záhy si je jistá, že islám je ta pravá cesta, a rozhodne se konvertovat 

již při první návštěvě mešity. I její konverze je líčena jednoduše a prostě a důraz je kladen na 

to, že narátorka: „o islámu nevěděla nic, ale už jsem to cejtila jako srdcem. Prostě jsem 

cejtila, že to je to správný.“ 
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3. 2. 2 Sociální okolí 

Nejpodstatnějšími sociálními aktéry, kteří hrají roli v životě konvertitů, jsou jejich 

blízcí, tedy jejich rodina. Právě reakci rodiny je určen zdaleka největší prostor v příbězích. 

Rámcově se všichni konvertité setkávají s dvojím druhem reakcí: negativní a neutrální. 

Podstatu krásně vystihl Richard: „Podle mě u konvertitů je taková klasika, která je asi všude. 

Prostě islám je... to je jako pro Čecha divná věc. Takže... jako pochybuju, že by to někdo 

přijmul uplně v klidu a prostě jelo se dál.“ Průběh reakcí se liší podle osobního nastavení a 

vzájemných vztahů. První reakce je buď neutralita spojená s nezájmem, nebo otevřené 

odmítnutí. V případě neutrality většinou nenásleduje později přijetí, zatímco v případě 

odmítnutí ano. Ze strachu z odmítnutí se někteří konvertité, jako i 2 z mého vzorku, snaží 

nějakou dobu před svým okolím skrývat to, že přijali islám. Zatímco sourozenci reagují spíš 

jen s údivem a nadsázkou, rodiče jsou častěji velmi emočně angažovaní a „bojují o své děti“. 

Roli v rodičovské reakci hraje věk konvertity, což odráží přirozené obavy o dítě a snahu jej 

chránit. „Ale on (otec) byl fakt jako z toho smutnej docela, jako že jsem zaprvý vstoupil jako 

do nějaký sekty a za druhý že jsem zradil jakoby naší kulturu,“ v tomto úryvku z Jakubova 

vyprávění se ukazují 2 hlavní zdroje dysharmonie mezi konvertity a jejich rodinou – kulturní 

rozdíly (u žen spojené hlavně s nošením šátku) a obavy ze sektářství. Nejkrajnějším případem 

absolutního nepřijetí ze strany rodiny hraničícího až s psychickým týráním je příběh Marjam. 

Ta líčí více než dva roky trvající „válku“ o svou víru se blízkými, která však naštěstí končí 

pozitivně. I přes nátlak, útěky z domu, domácí vězení gradující až k rozdělení rodiny a pobyt 

v té době nezletilé Marjam v náhradní péči, se nakonec setkáváme s akceptováním islámu a 

obnovením rodinných vztahů. 

Sociální okolí vyjma rodiny zahrnuje přátele, kolegy v práci a jakékoli další osoby, 

s nimiž člověk běžně přijde do kontaktu. Co se týče neznámých osob v každodenních 

interakcích, velmi se liší zkušenosti muslimů a muslimek. Základní rozdíl je deklarativní: 

žena svou identitu prezentuje navenek, ať chce či nechce. Tímto rozměrem sociálních reakcí 

se budeme zabývat dále.  Muž si v zásadě může vybrat, jestli dá svému okolí najevo, že je 

muslim, a kdy a jak svou identitu vyjeví. Proto ani kolegové v práci často nevědí o jeho 

náboženské příslušnosti. Co se týče přátel, o změně vzájemné interakce pojednali z mých 

informátorů pouze 2 konvertité. Jednalo se vždy o vychladnutí vztahů nahlížené jako důsledek 

přijetí islámu. Sociální okolí je v tomto případě inkompatibilní s novou vírou, odmítá se 

přizpůsobit, a proto jsou kontakty eliminovány: „(…) mě štve že ty lidi v Čechách nejsou 
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tolerantní, nechápou jako. „Co to tady jedeš ty jseš nějakej divnej magor,“… oni to nechápou 

prostě. Takže oni se se mnou spíš nechtěj bavit, já bych se s nima i bavil. Ale do hospody 

s nima chodit nebudu. Ale když člověk nedělá tyhlecty věci, který jsou v Čechách normální, 

jakože třeba nechodíš do hospody a na diskotéky, tak abych to řekl takhle, tě nevemou ty 

lidi.“V případě Richarda se nejedná jenom o „výměnu“ přátel z nemuslimských za 

muslimské, ale o postupné opuštění určitého povolání a životního stylu spolu s komunitou, 

která k němu přináleží: „…že tamty lidi oni vlastně jsou problematický v tom že oni vlastně 

dělaj to, co to náboženství nechce.. co náboženství po tobě nechce. že vlastně ta.. bejt v klubu 

nebo v rádiu a pouštět desky to vlastně je taková jakoby ego-pumpa.“ 

Šátek je u konvertitek z mého výzkumu až na 1 výjimku chápán jako nutná povinnost 

muslimky. Dynamika šátku je dvojsměrná – k nošení šátku a zpět k prostovlasosti. Po pronesení 

šahády je šátek a islámský dress code buď okamžitě praktikován, nebo nasazen až postupně s určitým 

oddobím „zvykání si“. Ve většině případů se tato změna setká s nevolí u blízkého okolí, která může 

být i příčinou trvalého narušení vazeb ve stylu „v šátku k nám nepojedeš!“ Pro vysvětlení 

vzdálenějšímu sociálnímu okolí pak může napomoct argumentace, kterou si utvořila Lenka: „A člověk 

byl zvyklej na ty krátký trika a tak jsem si říkala jaký to asi bude v tom dlouhým a zjistila jsem že 

prostě uplně v pohodě. Že prostě tím jak je člověk oblečenej, tak je jako v podstatě celej ve stínu. Ono 

se to nezdá, ale pak když si necháš to sluníčko pařit na tu holou kůži, tak se uplně jako peče.. a pak 

když jsem začala nosit šátek, tak jsem tomu dala jako korunu, protože v podstatě tím se člověk jakoby 

odizoluje a vytvoří si takový to mikroklima. Takže tohle pro mě byla úžasná zkušenost.“Druhý směr, 

tedy „od šátku“ nastává až s určitým odstupem od konverze, kdy se české ženy, nucené podílet se na 

živobytí, setkávají s problémy v zaměstnání.  
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3. 2. 3 Náboženské a duchovní zázemí 

Nejdůležitějším náboženstvím, které hrálo roli v životech konvertitů před přijetím 

islámu a samozřejmě křesťanství. Ke křesťanství referují primárně jako k náboženství, které 

má nějakou vazbu k rodinnému zázemí, je náboženstvím rodičů nebo prarodičů. Ve většině 

případů se však jedná o vlažnou zbožnost, která je vnímána jako pouhé chození do kostela. 

Konvertité zdůrazňují skutečnost, že jejich blízcí svému náboženství nerozumějí: „Jednou 

jsem byla v kostele. To bylo s babičkou s tou její dcerou, ale už to není takový, když se jí třeba 

zeptám babi jak to vlastně je jak to je s Ježíšem a vysvětli mi třeba co je Svatá Trojice, tak 

neví. A jednou jsem byla v kostele, ale vím, že ničemu jsem tam nerozuměla. Co řikal ten farář 

mi přišlo takový jako nesrozumitelný, nedokázala jsem to pochopit…“ Lenka a Anna vnímají 

křesťanství jako ponuré, budící strach: „Mě právě spíš ten jejich .. to křižování a ty kříže, tak 

toho jsem se vždycky bála, jo. To bylo hrozně jako, mě to přišlo takový hrozně ponurý jako 

depresivní, jo.“ Kontext vlažné religiozity, který se objevuje skoro u všech konvertitů 

nespatřujeme pouze v případě Bilkís, která zažila živou víru u svých rodičů. Sama sebe jako 

jediná ze skupiny konvertitů před přijetím islámu brala jako křesťanku a přechod od 

křesťanství k islámu byl u ní provázen obavami z toho, zda je její rozhodnutí správné. Avšak 

nakonec dochází u ní k převzetí specifického islámského významového rámce, který 

inkorporuje křesťanské příběhy a staví se do prorocké linie: „Já jsem nejdřív si říkala jestli 

jsem neudělala nějakou chybu že jsem zavrhla Ježíše, ale pak jsem to brala jako přirozenej 

vývoj že Bůh posílá pořád nějaký proroky, který maj dávat věci na pravou míru a že to lidstvo 

prostě začne dělat jakoby chyby a pak přijde novej prorok, aby uvedl věci na pravou míru. 

Takže nemůžu odmítnout Muhammada jako proroka, jsem to vzala, že jako to pokračuje a to 

co říká on, tak to jako dává na prvou míru.. a bylo to i dobrý že jsem znala to křesťanství že 

jsem nějaký ty příběhy jako znala jen se to jakoby doplnilo nebo povysvětlilo. Z: Jasně že se 

toho nemusíš uplně vzdát.. B: Jó jó že se jenom dovím k tomu něco novýho.“ 

Dalšími náboženstvími, která tvoří náboženské zázemí konvertitů, jsou nová 

náboženská a okultní hnutí. 5 konvertitů se přiznává k tomu, že buď sami byli součástí 

některého z nových náboženských hnutí, nebo si obdobím členství v těchto komunitách prošli 

jejich rodiče. Konkrétně jsou zmiňováni Svědci Jehovovi (3 případy), nejmenované 

křesťanské charismatické hnutí, Adventisti Sedmého Dne, Moonisti a Scientologové a víra 

v energie. Tyto etapy souvisejí s obdobím hledačství, kdy konvertité prověřují náboženskou 

poptávku, aby později mohli „sektářská hnutí“ zavrhnout. V menší míře se objevuje zájem o 
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judaismus a to jednak jako zaujetí Tórou a jednak jako obdiv k hnutí Mesiánští Židé. 

Významný je také ateismus, který popisuje ze strany rodiny 5 narátorů. 

Nejzajímavějším jevem duchovního zázemí je prvek, který jsem nazvala „vždycky 

jsem byl věřící“. O něm referuje nezávisle na sobě 8 z mých informátorů. Jde o 

sebeporozumění, které akcentuje přirozené přináležení k náboženství. Jak vystihuje Anna, 

věřící mají pocit, že přijetím islámu se stali tím, kým vlastně už od začátku byli, jakoby 

přitakali vlastní podstatě: „Z.: No ještě zpátky teda k tý konverzi, jaký to bylo teda 

bezprostředně potom? Jaký to byly pocity? A.: No, obrovská euforie (smích). Prostě.. já jsem 

měla pocit, že ..jsem se stala tím, kým jsem vlastně ve skutečnosti.“ 
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3. 2. 4 Motivace 

Konvertité vyjadřují velmi rozdílné motivy, které je vedly k přijetí islámu. Společné 

prvky a trendy jsem shrnula do několika sub-kategorií:  

V základní rovině potřeby transcendentna se setkáme s popisem islámu jako osobního 

vztahu s Bohem, která je pro jedince zdrojem pocitu stability a integrity. Nalezení Boha je 

spatřováno jako naplnění touhy přesáhnout každodenní hmotný svět, jako v případě Lenky: 

„Já jsem po škole šla do práce a žila jsem takovým tím standardním životem ráno do práce, 

odpoledne domů pak nějaký koníčky pak zase do práce... jó takovej ten normální život. A asi 

po 5 nebo 6 letech kdy jsem takhle chodila do práce, tak jsem z toho byla totálně unavená a 

měla jsem takovej ten pocit že to né, to není všechno já, takhle nemůžu žít, taková ta představa 

že takhle budu žít až do důchodu. Né, to nezvládnu, to jako skočím z okna..“ 

Co do pozitiv islámu, je zdůrazňováno především dvojí: islám chápaný jako platforma 

smyslu, která je jednoduchá a logická. A za druhé islám jako zdroj řádu a pravidel pro 

člověka. Toto chápání islámu rezonuje s přesvědčením, že řešením problémů společnosti (ať 

již západní nebo nedostatečně islamizované společnosti v tradičně islámských zemích) je 

šaría. Islámský řád je chápán jako trvalý a stálý, jak vyjadřuje Mahdí: „Není kam uhnout. 

Prostě je to tak a hotovo.“ 

Jedna z mých informátorek na islámu hodnotila především pohled na rodinu a 

genderové role. Tento motiv se jinak moc neobjevoval u ostatních, ale právě u Lenky byl 

velmi silný.  

Dalším významným motivem bylo to, co jsem nazvala „pocit přináležení“. U 2 žen a 

1muže se vyskytuje zdůraznění sebeporozumění jako „outsidera“ v okolním světě. Tento 

pocit vykořeněnosti se projevuje především v dětství, kdy narátoři líčí svojí odlišnost od 

ostatních. Nejvýrazněji je tato exkluze explikována u Marjam: „A potom jsem rostla a  když 

jakože holky maj kluka, tak jsem vůbec takhle nebyla. Neměla jsem kluka, nemalovala jsem se, 

nosila jsem dlouhý oblečení, jako čím víc jsem rostla tím víc jsem se styděla a vždycky všichni 

se mi právě posmívali, že jsem jeptiška že mám jít do kláštera.“ Přijetí islámu je v této optice 

aktem zařazení se do určité komunity. Jak říká Michal: „(…) přijdeš, vstoupíš do islámu a 

začneš rozumět každýmu šestýmu na světě. To jsou tvoji bratři a teď když někam přijedeš tak 

konečně víš co se kolem tebe děje třeba.“ 
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Motiv „protest proti společnosti“ charakterizuje konverzi jako ne „konverzi 

k něčemu“, ale „konverzi od něčeho“. Kritický pohled na českou společnost se v určité míře 

objevoval ve všech vyprávěních, ale jen v některých případech byl stavěn do protikladu vůči 

islámskému uspořádání, a tím pádem nahlížen jako důvod proč se stát muslimem. Za všechny 

podávám pro ilustraci Michalův pohled: „Protože tady jsem zjistil, že je tady duchovní… tma. 

Tady u nás v Evropě nebo v Čechách a potom v komunismu lidi zapomněli dvě generace věřit 

v Boha a… myslim si, že je hodně lidí, který teď něco hledaj, a .. mě oslovil islám. (…) Ale.. 

hodně lidí tady nevěří v Boha, v žádnýho Boha tady v Čechách, tak nemaj  správnou cestu jak 

žít. Žijou takovej .. špatnej život podle mě.“ U Michala se objevoval i podobný důvod přijetí 

islámu spojený s politickou motivací. 

Poslední skupinu motivů jsem nazvala „islám je lepší než křesťanství“. Jde o způsob 

vysvětlování vlastní motivace, která dává do přímého vztahu islám a křesťanství, přičemž je 

argumentováno jedním proti druhému. Tam, kde je křesťanství matoucí, je islám srozumitelný 

a logický, tam, kde je poselství Bible pozměněno, je Korán neměnný a stálý, tam, kde je 

křesťanství jde z křesťanství strach, je islám lidský. Tato supina motivů přímo odkazuje 

k významnosti křesťanství jako určitého duchovního rámce, s nímž se informátoři 

neztotožnili, ale s nímž další náboženství komparují. 
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4. ZÁVĚR 

Ve své práci jsem sledovala konverzi k islámu. Mojí ambicí bylo především podat 

odpověď na 4 výzkumné otázky, které jsem si vytyčila v samém úvodu a zhodnotit teoretické 

přístupy ke konverzi.  

Identita muslimských konvertitů tak, jak byla konstruovaná prostřednictvím 

vyprávění, se mi jeví jako pozvolný proces, v němž si jedinci vyhledávají informace, zvažují 

pro a proti a novou víru poměrně pečlivě zhodnocují. V tomto svém úsilí postupují dosti 

racionálně. Naopak emotivní motivy se objevují méně často a mystické zážitky až na výjimky 

(konverze na základě snů) chybí. Konverze k islámu je tak výstupem dlouhého osobního 

hledání a rozvažování.  

Ve vztahu k sociálnímu okolí moje práce potvrdila obecné předpoklady o obtížnosti 

přijetí islámu. Jako zcela zásadní je nahlíženo nepochopení v rodině, které je však časté. 

V případě mého vzorku není nikdy nepochopení ze strany rodiny bráno jako důvod k opuštění 

islámu, dochází pouze k drobným kompromisům. Sociální vazby však ve většině případů 

převáží nad kulturními rozdíly a dochází k urovnání vztahů s blízkými. Sebeprezentace 

navenek a dodržování islámského „dress code“ se ukázal u žen jako velmi podstatný. 

Nesetkala jsem se s oním „šátkem navenek“, jak jej popisuje Cesari, ale naopak s obhajobou 

nutnosti zahalování. Naproti tomu muži více zdůrazňovali vnitřní prožívání a častěji 

zatracovali muslimské životní strategie postavené na prezentaci vnějších znaků.  

Náboženské zázemí konvertitů je velmi silně ovlivněno křesťanstvím. To je bráno jako 

určitý referenční rámec, s nímž je islám usouvztažňován. Ve vztahu ke křesťanství je 

zdůrazňováno teologické nepochopení a nejednoznačnost. Pokud dochází k významnějšímu 

přijetí křesťanství v dětství a mládí, je přijetí islámu postupnější a silněji se uplatňuje 

integrace křesťanského příběhu do vlastního chápání islámu. Hledačství a zkoušení různých 

náboženství bych interpretovala jako svého druhu odpověď na přítomnost Luckmannova 

„duchovního trhu“, který se u nás rozvinul po pádu komunismu v r. 1989. O tom svědčí 

množství nových duchovních a spirituálních hnutí, které se objevovaly ve výpovědi mých 

konvertitů. 

Co do motivace se ukázala moje skupina dosti různorodá, převládají motivy 

společenského protestu, vylíčení islámu jako lepšího než je křesťanství a zdůraznění 

jednoduchosti islámské věrouky.  
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Každý z teoretických modelů konverze, které jsem uvedla v první části,  se ukázal jako 

v jistém smyslu vhodný pro situaci konverze k islámu. Za nejpřínosnější bych zpětně 

ohodnotila procesní modely konverze. Zejména fáze hledání, jak ji popisuje Lofland a Stark 

se velmi markantně odrážela v narativech konvertitů. Z teorie L. Ramba se potvrdila se jako 

významná postava advokáta, která se objevovala ve 4 příbězích. Teorie identity se dobře 

uplatní ve vztahu muslimů k vnějšímu světu, kdy jsou zdůrazňovány různé vnější znaky, jako 

například šátek, k vlastnímu sebeurčení.  
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1. Poznámka k přepisu arabských výrazů 

Při přepisu arabských slov jsem vycházela z oborově uznávané publikace Luboše 

Kropáčka Duchovní cesty islámu.   

‘ – hamza (ráz), tj. odsazení hlasu. Na počátku slov ji vynechávám, český mluvčí ji 

zde vysloví automaticky. 

c
 - 

c
ajn, hrdelnice. V překladu přepisuji vprostřed (šarí

c
a) i na počátku (

c
idžmá) slov. 

gh – označuje foném přepisovaný v arabštině jako غ, vyslovený jako výrazné 

„ráčkované r“. 

q – měkkopatrová závěrová hláska („k vyslovené vzadu v ústech“), přepisovaná 

v arabštině jako ق, v českém kontextu často vyslovována pouze jako /k/. 

h – tímto grafémem přepisuji dva arabské fonémy („há“ ه a „hrdelní há“ ح, odborně 

přepisované ḥ). 

dh – znělé anglické th (jako ve slově this). V arabštině přepisován jako ذ. 

th – neznělé anglické th (jako ve slově tree). Ekvivalentním arabským grafémem je  ث . 

s, d, t, z – zahrnuje přepis normálních hlásek /s/ arabské „sín“ س, /d/ arabské „dál“ د, 

/t/ arabské „tá“ ت, /z/ arabské „zajn“ ز  a jejich bratrských emfatických fonémů 

přepisovaných jako  ظ ,ط ,ض ,ص. 

w – obouretná úžinová polosamohláska přepisovaná v arabštině jako و. 

dž – slouží k přepisu jednoho fonému, nikoliv dvou. Jedná se o znělý protějšek 

českého č přepisovaný v arabštině jako ج. 

Transkripce osobních jmen se může drobně lišit, záleží na tom, který ze způsobů 

přepisu je v oborovém diskurzu zaběhlejší, což se odvíjí někdy i od toho, v kterém jazykovém 

prostředí se ten který arabský autor více či dříve prosadí. Proto se lze setkat kupříkladu 

s přepisem Muhammad Abdo i Abduh (zde Abduh).  
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2. Informovaný souhlas 

Dne                           jsem poskytl rozhovor Zdislavě Elkarne v rámci výzkumného projektu 

k bakalářské práci na FHS UK Praha, obor Studium humanitní vzdělanosti. 

Pro účely analýzy v rámci uvedeného výzkumného projektu a pro účely na něj navazující 

výzkumné činnosti jmenovaného řešitele projektu smí být tento rozhovor zpracováván: 

 spolu s mým jménem a kontaktem na mojí osobu  

 jen v anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem a 

kontaktem na mojí osobu  

V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných prezentací 

výsledků výzkumu: 

 souhlasím s tím, aby byly uváděny v souvislosti s mým jménem  

 souhlasím s tím, aby byly uváděny v souvislosti s mým jménem, ale  chci 

takový text předem autorizovat  

 smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a souvislosti s 

mojí osobou  

Až výzkumný projekt skončí, tento rozhovor: 

 smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších 

badatelů v plném rozsahu, včetně kontaktu na mojí osobou tak, aby mě další 

výzkumníci mohli v případě potřeby znovu oslovit, úryvky uvedené v 

publikovaných výstupech takových výzkumů budou anonymizovány  

 smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších 

badatelů, ale pouze v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s 

mojí osobou  

 smí být dále zpracováván jen výzkumníky jmenovanými v tomto souhlasu  

Na základě tohoto souhlasu smí být mé jméno a osobní údaje obsažené v tomto rozhovoru 

zpracovávány nejdéle 30 let. Pokud k tomu byl dán souhlas, smí poté být využívány podle zákona č. 

97/1974 Sb. o archivaci. V opačném případě musí být rozhovor anonymizován.  

Jméno: 

Podpis: 
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I. kategorie: VNITŘNÍ VÝVOJ 

 hledačství (VV hled) 

 duchovně signifikantní zážitky I. (VV dszI) 

 první seznámení s islámem (VVprsez) 

 duchovně signifikantní zážitky II. . (VV dszII) 

 získávání informací (VV získ in) 

 zvažování a zkoušení (VV zk) 

 rozhodnutí (VV roz) 

II. kategorie: SOCIÁLNÍ OKOLÍ 

 rodina (SO rod) 

 práce a ostatní (SO ost) 

 šátek a oblečení (SO šát) 

III. kategorie: NÁBOŽENSKÉ ZÁZEMÍ 

 vztah ke křesťanství (NZ kř) 

 vztah k novým náboženským hnutím (NZ nnh) 

 vztah k judaismu (NZ jud) 

 vztah k ateismu (NZ at) 

 „vždycky jsem byl věřící“ 

IV. kategorie: MOTIVACE 

 náboženské a duchovní potřeby (M potř) 

 islám – jednoduchost a logičnost (M log) 

 islám – řád a pravidla (M řád) 

 islám – rodina a gender (M rod) 

 přináležení (M při) 

 protest proti společnosti (M prot)  

 politika (M pol) 

 islám lepší než křesťanství (M kř) 


