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Abstrakt 

Název práce:  Islám v českém politickém diskursu po roce 2001 

Řešitel:  Karolína Šedivcová 

Obor:   Studium humanitní vzdělanosti – Historický modul 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá hlavními tématy, která se v souvislosti s islámem objevila 

na poli českého politického diskursu od roku 2001. V úvodní části je popsán vliv islámu na 

evropské myšlení a historie tohoto náboţenství na území České republiky s ohledem na 

mediální problematiku islámu. 

Empirická část práce se zaměřuje na konkrétní témata a reakce na ně ze strany 

politických subjektů. Data byla sbírána z nejčtenějších internetových zpravodajských portálů 

Novinky.cz, IDnes.cz, Tn.cz, Deník.cz a Aktuálně.cz v období od roku 2001 do roku 2013. 

Dále byla data zpracována kvantitativní obsahovou analýzou a kvalitativní diskursivní 

analýzou. 

 

Klíčová slova: islám, Česká republika, politika, zpravodajství. 

 

Abstract 

Title:   Islam in Czech Political Discourse since 2001 

Author:  Karolína Šedivcová 

Department:  Liberian Arts and Humanities – Historical Module 

Supervisor:  doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 

This thesis deals with main topics that appeared at the domain of the Czech political 

discourse since 2001. In the introductory part of the thesis, there is the effect of Islam on the 

European thought explained as well as there is its history in The Czech Republic, considering 

mass media issues, described. 

The empirical part of the thesis is focused on specific topics and reactions on them from 

the political subjects. The data was collected from the most read internet news portals 

Novinky.cz, IDnes.cz, tn.cz, Deník.cz and Aktuálně.cz. Than it was processed using the 

quantitative content analysis and the qualitative discourse analysis. 

Keywords: Islam, The Czech Republic, the politics, news 
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„Základním konfliktem ve 21. století bude konflikt mezi euroamerickou a islámskou 

civilizací. Mezi náboţenstvím lásky a náboţenstvím nenávisti.“ 

Miloš Zeman, 2010 

 

1. ÚVOD 

 

Výše zmíněný výrok bohuţel nepatří do ţádné publikace vydané nějakým sociologem, 

politologem či jiný vědcem, který by se zabýval studiem moderních konfliktů či 

religionistikou. Byl vyřčen roku 2010 tehdejším předsedou Strany práv občanů, současným 

prezidentem České republiky, Milošem Zemanem. Tato práce nezodpoví otázku, co vedlo 

takto významnou osobnost k prohlášení této poměrně nenávistné věty ve vztahu k islámu, ani 

nezodpoví, zda je výrok pravdivý či ne. Přiblíţí však vztah prezidenta a dalších politicky 

činných osobností k tomuto náboţenství, které patří k největším vyznáním světa vůbec. 

Otázka islámu v politickém diskursu je aktuálnější v západních zemích Evropy, zvláště 

ve Francii, v Německu či ve Velké Británii, kde je muslimská menšina početně velká ve 

srovnání s naší republikou. Česká legislativa neznala islám aţ do roku 2004, kdy bylo vydáno 

rozhodnutí o registraci Ústředí muslimských náboţenských obcí mezi státem registrované 

církve.
1
  Naši zákonodárci se však zatím nemusí potýkat se závaţnějšími problémy 

v souvislosti s islámem, ovšem je jen otázkou času, kdy se témata související s islámem 

stanou plnohodnotnými politickými problémy i u nás. Avšak i společnost v České republice je 

kulturně rozmanitá, a proto některá témata související s islámem vstupují na politickou scénu 

jiţ teď. Cílem práce je tedy představit konkrétní témata objevující se na půdě české politiky a 

reakce na ně ze strany politických subjektů. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Úvodní část představí problematiku islámu 

v Evropě, jeho historii na území naší republiky a obraz islámu, který nám poskytují česká 

média. 

Empirická část je jiţ zaměřena konkrétně na islám v českém politickém diskursu po 

roce 2001. Práce by měla odpovědět na dvě základní otázky - jaká témata v souvislosti 

s islámem vstupují na půdu českého politického diskursu po roce 2001 a jak na tato témata 

reagují konkrétní politické subjekty. Celá empirická část práce vychází z mediálního 

prostředí. 

                                                             
1 Nejde však o plné uznání islámu jako takového, viz zákon č. 3/2002 Sb. 
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Nejprve bylo tedy nutné zjistit, která témata se dostala na půdu české politické scény, 

proč se řešila zrovna tato konkrétní problematika a jaký postoj k ní zaujaly politické subjekty.  

Vzhledem k tomu, ţe empirická část práce vychází z mediálního prostředí, je pravděpodobné, 

ţe se v práci neobjeví všechna témata související s islámem, která byla v rámci českého 

politického diskursu skutečně řešena. Jsou zde přiblíţena pouze taková témata, která byla 

prezentována v médiích, respektive jen v rámci nejčtenějších internetových portálů – tedy na 

internetových portálech Novinky.cz, IDnes.cz, Tn.cz, Deník.cz a Aktuálně.cz. 

Dalším krokem byla analýza reakcí politických subjektů a představitelů muslimské 

komunity. V prvé řadě jsem data získaná z internetových zpravodajských portálů zpracovala 

kvantitativní obsahovou analýzou, poté kvalitativní diskursivní analýzou. 

Práce je ohraničena rokem 2001, konkrétně pak zářijovými reakcemi na teroristické 

útoky na Spojené státy americké. Právě po tomto aktu se společnost začala více zajímat o 

problematiku islámu a ideologické postoje se začaly více objevovat i v rámci politických 

diskursů, včetně toho našeho. Z druhé strany je práce uzavřena koncem roku 2013. 
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2. PRAMENY A LITERATURA 

 

Úvodní část práce se zaměřuje na představení islámu jako náboţenství, které působí na 

půdě Evropy téměř od svého vzniku, a popisuje i jeho historii na území dnešní České 

republiky. Samozřejmě hovoří-li se o islámu, je třeba rozumět tomuto pojmu samotnému. Pro 

pochopení konkrétních pojmů souvisejících s islámem vyšlo velmi mnoho publikací, přičemţ 

pro tuto práci jsem vycházela především z Kropáčkovy knihy Duchovní cesty islámu 

[Kropáček, 2003]. Kropáček zde popisuje vznik islámu v oblasti Saudské Arábie v 7. století 

n.l. a dále se věnuje i základním pojmům souvisejícím s islámskou věroukou. Popisuje 

prameny víry, tedy z čeho konkrétně islámská věrouka vychází (tj. Korán, Sunna), i konkrétní 

projevy víry (tj. pět pilířů islámu). V poslední kapitole se zamýšlí i nad problematikou 

koexistence islámu a křesťanství. Kropáčkova kniha patří dle mého názoru k nejlepším 

publikacím, které byly na toto téma vydány v České republice. 

K pochopení postavení náboţenství v evropské společnosti od počátku sekularizace v 

období Francouzské revoluce 1789 do dnešních dní jsem vyuţila Rémondovy publikace 

Náboţenství a společnost v Evropě [Rémond, 2003] a McLeodovy knihy Náboţenství a lidé 

západní Evropy 1789 – 1989 [McLeod, 2007]. Tyto dvě knihy se v podstatě vzájemně 

doplňují vzhledem k tomu, ţe kaţdá zdůrazňuje jiný aspekt sekularizace společnosti. Rémond 

se na rozdíl od McLeoda věnuje spíše vytlačování náboţenství do soukromé sféry člověka bez 

ohledu na následný vývoj církví a náboţenských společností a snaţí se problematiku 

sekularizace určitým způsobem generalizovat. McLeod naopak upozorňuje na regionální 

rozdíly v náboţenském smýšlení a na postavení katolické církve a dalších náboţenských 

společností, včetně nově vznikajících „náboţenství lidskosti“ a „světských církví“. 

Ve druhé pouţité studii Luboše Kropáčka s názvem Muslimové v zemích Evropské unie 

[Kropáček, 1999] se autor věnuje moderní Evropě a muslimům v ní ţijících, objasňuje 

čtenáři, odkud tito muslimové přišli, a popisuje jejich uplatnění a působení v evropské 

společnosti. Nevýhodou této studie je určitě fakt, ţe je jiţ 15 let stará a věnuje se takové 

problematice, která se v průběhu těchto 15 let velmi proměnila. 

Historická studie Miloše Mendela, Bronislava Ostřanského a Tomáše Rataje Islám 

v srdci Evropy [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] se zabývá historií islámu na evropské půdě 

s důrazem na České země. Pro tuto práci je zvlášť důleţitá poslední část knihy, která hovoří o 

islámu v České republice po Sametové revoluci 1989, a část hovořící o mediálním obrazu 
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islámu. Tato tématika je v této knize zpracovaná velmi detailně, v podstatě se jedná asi o 

jedinou publikaci, která popisuje celkový vývoj islámu na území dnešní České republiky. 

Empirická část práce se zabývá výzkumem témat souvisejících s islámem, která se 

objevila na poli českého politického diskursu po roce 2001. Jako nejlepší moţný způsob ke 

zpracování tohoto tématu se mi jevilo studium mediálního zpravodajství. 

Pro samotné studium mediálních sdělení jsem zvolila knihu Úvod do studia médií od 

Burtona a Jiráka [Burton, Jirák, 2001], která uceleně popisuje studium médií včetně moţných 

způsobů analýz. Zároveň tato kniha zčásti odkazuje i na knihu Média a modernita od 

britského sociologa J. B. Thompsona [Thompson, 2004]. Burton s Jirákem popisují v knize, 

jak jednotlivé směry v analýze médií směřují k pochopení toho, jak média uplatňují svou moc. 

Tato moc se stává silou, jeţ ovlivňuje konečný produkt, který má pak moc a sílu tvořit 

obecnou ideologii, hodnoty, myšlenky, které jsou posléze přijímány publikem. To silně 

souvisí se vzájemným vztahem mezi médii a vládou. Vláda můţe moc médií omezit nebo jim 

naopak poskytnout liberální prostředí pro jejich fungování. Zároveň si politické subjekty ale 

uvědomují vliv médií na jejich publikum, a proto se snaţí vyuţít je pro určité formy 

propagace, čímţ předpokládají získání publika na svou stranu. Thompson se naopak zaměřuje 

zvláště na to, jak publikum přijímá mediální sdělení a na pochopení společenské změny 

způsobené rozvojem masových médií. 

Při zpracování této práce jsem vycházela z mnoha pramenů, zvláště z článků získaných 

z internetových portálů. Práce je zaměřena na zpracování obsahů mediálních sdělení 

týkajících se islámu v českém politickém diskursu. Zpracování mediálních informací můţe 

být jistě zavádějící, neboť zprávy mohou být neúplné, zkonstruované, a jistou roli zde hraje i 

otázka objektivity autora konkrétního článku – je proto třeba získat větší mnoţství článků o 

dané události z vícera zdrojů a ověřovat informace dostupnými prostředky. Pro sepsání práce 

byly vyuţity nejčtenější celostátní internetové deníky, tedy Novinky.cz, IDnes.cz, TN.cz, 

Denik.cz a Aktualne.cz.
2
 

Kromě článků z výše zmíněných internetových deníků byly k práci vyuţity i právní 

normy – tedy konkrétní zákony vydané v konkrétní souvislosti,
3
 a zprávy jednotlivých 

ministerstev, jimiţ se ministerstvo vyjádřilo ke konkrétní situaci.
4
 

 

                                                             
2 NetMonitorOnline. NetMonitorOnline [online]. © 2005 - 2014, konkrétně pro období 2013-12 [cit. 2014-01-

17]. Dostupné z: http://online.netmonitor.cz/. 
3 Např. Předpis č. 3/2002 Sb. - Zákon o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských 

společností a o změně některých zákonů. 
4 Např. Prohlášení MZV ČR k plakátům s dánskou karikaturou proroka Mohameda v Brně. 

http://online.netmonitor.cz/
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3. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 

 

 

3.1. Islám v Evropě 

 

Islám má mnoho společného s křesťanstvím, ať uţ se jedná o víru v jednoho Boha či o 

stejnou kulturní tradici, z níţ tato náboţenství vychází. Neustále však trvá mezi těmito 

náboţenstvími spor. Islám prohlašuje ţidovství a křesťanství za nedokonalé, neukončené víry. 

Křesťanství zase odmítá islám jako dogmaticky a morálně pochybenou pověru, či jako 

křesťanskou herezi [Kropáček, 2003]. Islám byl evropskými křesťanskými státy vnímán jako 

hrozba, a proto se jeho šíření snaţily všelijak zabránit a odsunout islám z Evropy. 

Muslimové vstoupili na území Evropy poprvé na počátku 8. století, tedy krátce po 

vzniku islámu v oblasti dnešní Saudské Arábie v polovině 7. století. Ovšem v tomto období se 

jim nepodařilo proniknout za hranice Španělska, neboť byli v roce 722 zastaveni v bitvě u 

Poitiers.
5
 Prakticky hned po vstupu muslimů do Španělska začala tzv. reconquista s cílem 

vytlačit muslimy z Pyrenejského poloostrova, na níţ posléze v 15. století navázala španělská 

inkvizice. Poslední muslimy ovládané město, Granada, padlo roku 1492.
6
 

V polovině 11. století začaly turecké kmeny ohroţovat byzantské panství, přičemţ roku 

1078 dobyli Turci i Jeruzalém. I přes církevní schizma se Byzantská říše obrátila pro pomoc 

směrem k západnímu křesťanskému světu. Od 11. století do 13. století proběhlo celkem 9 

kříţových výprav proti muslimům. První z nich vyhlásil papeţ Urban II. roku 1095 za účelem 

osvobození Boţího hrobu z rukou nevěřících a získání Svaté země pro křesťanský svět. To se 

podařilo a v oblasti Palestiny byly vyhlášeny křesťanské státy. Ty však byly trnem v oku 

Turkům, kteří se je snaţili dobýt zpět. Blízký východ však nebyl cílem všech kříţových 

výprav proti muslimům. Křiţáci útočili na muslimy i v oblasti severní Afriky.
7
 

Po dobytí Konstantinopole Osmany roku 1453 se muslimům otevřela cesta do Evropy 

z východní strany a oni ji vyuţili pro svou další expanzi. V 16. století Osmanská říše přímo 

ohroţovala hranice evropských mocností, zvláště habsburské monarchie, jejíţ část v podobě 

Uher se nakonec podařilo Osmanům získat. První válka s Osmany byla ukončena aţ na 

počátku 17. století Ţitvatorockým mírem. Další válka Osmanů s habsburskou říší proběhla na 

                                                             
5 Muslimské dobytí Španělska (Wikipedia). /pozn.: zkrácená citace, plné znění v seznamu pouţité literatury/ 
6 Reconquista (Wikipedia). 
7 V rámci Evropského kontinentu navíc probíhaly kříţové výpravy namířené proti kacířům a pohanům, vč. tedy 

usedlých muslimů, s cílem vyhnat „nevěřící“ z území Evropy. 
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konci 17. století, kdy docházelo k sáhodlouhému obléhání Vídně. Tato válka byla ukončena 

Karlovickým mírem roku 1699. K dalším válkám Rakouska s Turky docházelo v průběhu 18. 

století. [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

V souvislosti s expanzí islámu do Evropy zprvu z jihozápadu přes Španělsko, posléze 

z jihovýchodu v průběhu 16. století, a v souvislosti s kříţovými výpravami vzniklo v evropské 

společnosti pojetí určitého „tureckého nebezpečí“, kdy byli muslimové vnímáni jako 

nepřátelé křesťanské Evropy, přičemţ tito „pohané“ měli být z křesťanské Evropy vytlačeni, 

aby dále neohroţovali místní víru. [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

Mimo válečné akce probíhal kontakt Evropy s islámem na poli ekonomickém a 

kulturním. Poměrně rozvinutý byl obchod, kdy se z arabských zemí dováţelo převáţně 

luxusní zboţí, koření či káva. Zároveň docházelo i díky arabským znalostem k rozvoji vědy a 

vzdělanosti – pro ilustraci můţeme zmínit například španělského filosofa muslimského 

původu Averroa (1126 – 1198), který je známý především díky svým překladům a 

komentářům k dílu řeckého filosofa Aristotela.
8
 

Tato situace, kdy evropská společnost z velké většiny zbrojila a vystupovala proti 

islámskému vyznání, trvala prakticky aţ do druhé poloviny 18. století, kdy s Francouzskou 

revolucí nastává i počátek sekularizace
 9

 [Rémond, 2003]. Konfesní příslušnost se pak 

přestala povaţovat za měřítko pro individuální práva a za podmínku občanství.
10

 Byly 

zavedeny občanské matriky, civilní sňatek a postupem času i rozvod.
11

 Přesto se však 

náboţenství stále povaţovalo za pojítko jednoty národa. Počátkem 19. století se ideály 

náboţenské svobody a rovnosti rozšířily do ostatních evropských zemí. Po Evropě se však 

v rámci náboţenského cítění vyskytovaly i velké regionální rozdíly. V některých oblastech 

Evropy a v některých vrstvách společnosti docházelo v průběhu 19. století k náboţenské 

obrodě. Kromě obrody původních náboţenství se v Evropě začaly objevovat nové typy 

vyznání – kromě různých nových protestantských církví či „náboţenství lidskosti“ se začaly 

rozvíjet i „světské církve“ jako socialismus, liberalismus [McLeod, 2007]. Kaţdopádně 

v Evropě se v průběhu posledních dvou staletí odstranila pouta mezi církví a státem, přičemţ 

náboţenství bylo postupně téměř vytlačeno do soukromé sféry člověka. Vedle sebe nyní 

mohou ţít miliony muslimové po boku většinových křesťanů, nevěřících a jinověrců, byť toto 

souţití přináší určité problémy. [Rémond, 2003] 

                                                             
8 Averroes (Wikipedia). 
9 Sekularizace je pojem pouţívající se pro odluku církve od státu, náboţenství od společnosti. 
10Čl. č. 10 Deklarace práv člověka a občana:  „Nikomu se nesmí dít újma pro jeho názory, i náboţenské, ledaţe 

by jejich projev rušil pořádek stanovený zákonem.“ 
11 Rozvod byl prvním zavedeným světským aktem, jenţ byl zcela v rozporu s církevním dogmatem. 
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3.1.1. Moderní islám v Evropě 

Dnešní muslimové, které ţijí v Evropě, jsou potomky těch, jeţ na území Evropy zůstali 

buď po dřívější nadvládě muslimských zemí nad danou oblastí, nebo potomci přistěhovalců, 

kteří do Evropy přišli z ekonomických či politických důvodů v průběhu 20. století. Kromě 

toho se s postupující otevřeností světa rozvíjí konverze Evropanů k islámu z rodinných či 

osobních důvodů. 

V jihovýchodní Evropě, zvláště v oblasti Balkánského poloostrova, zůstalo mnoho 

muslimů po pádu nadvlády Osmanské říše nad tímto územím. V Řecku po nucené výměně 

obyvatelstva s Tureckem v roce 1923 zůstalo zhruba 150 000 muslimů, převáţně etnických 

Turků a Cikánů. [Kropáček, 1999] Větší zastoupení v rámci Balkánského poloostrova 

představují muslimové ţijící v zemích bývalé Jugoslávie, především v Albánii, Kosovu a 

Bosně a Hercegovině. Albánie a Kosovo jsou jediné evropské země, kde je islám ve 

společnosti většinově zastoupen.
12

 V Bosně a Hercegovině se k islámu hlásí 40% obyvatel.
13

 

Podobně ve Finsku zůstalo zhruba 5 000 osob muslimského vyznání, především Tatarů, 

kteří na území přišli z oblasti Uralu a z Povolţí po bolševické revoluci 1917. Početně je zde 

ale převyšují přistěhovalci z Blízkého východu. [Kropáček, 1999] 

Do první vlny vytváření muslimských komunit ve Francii, Velké Británii, Nizozemsku 

a Itálii se promítla koloniální minulost těchto zemí. Ve Francii je vůbec nejpočetnější 

muslimská menšina v Evropě – počítá se, ţe zde ţije aţ 4 miliony muslimů, převáţně z oblasti 

Maghribu a subsaharské Afriky. Ve Velké Británii ţije odhadem kolem 2 milionů muslimů, 

převáţně z Pákistánu, Indie a Bangladéše. Z Británie se potom začali muslimové šířit v menší 

míře i do Irska. Z koloniálního působení pramení i migrace muslimů do Nizozemí, převáţně 

z Moluku a z Indonésie. Do Itálie poté podobným způsobem přišli Libyjci, Somálci, Etiopané 

a Eritrejci. Tyto první vlny přistěhovalectví byly v průběhu 20. století, a jsou vlastně i dnes, 

doplňovány imigranty, kteří sem přichází z jiných důvodů, převáţně ekonomických 

[Kropáček, 1999]. Ekonomická migrace je taková migrace, kdy obyvatelé chudších zemí 

opouští svou domovinu a stěhují se do vyspělejších zemí s vidinou bohatství a vyšší ţivotní 

úrovně. Druhým nejvíce zastoupeným typem migrace je migrace politická, která se šíří v 

případě, ţe v některé zemi vznikne ozbrojený konflikt. Tito imigranti neboli uprchlíci opouští 

                                                             
12 V Albánii téměř 57% obyvatel z celkového počtu 3 020 209 osob (červenec 2013), podobné zastoupení potom 

v Kosovu s 1 859 203 obyvateli (viz The World Factbook). 
13 The World Factbook. 
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své země původu a uchylují se do hostitelských zemí za účelem zvýšení své osobní 

bezpečnosti.
14

 

V Německu představují nejpočetnější jádro muslimské komunity Turci, coţ pramení 

z historicky poměrně vlídných vztahů Pruska, později Německa, s Osmanskou říší. 

V Německu je vůbec problém s přistěhovalci, nejen z muslimských zemí, přičemţ se jedná 

především o Gastarbeitery. Muslimských přistěhovalců, převáţně tedy Turků a přistěhovalců 

z bývalé Jugoslávie, je v zemi zhruba 2,7 milionu, coţ je jen část z celkových 7 milionů 

cizinců. Podobně je na tom i Rakousko, jeţ vedlo s Osmanskou říší podobně vlídné vztahy. 

[Kropáček, 1999] 

V 50. letech 20. století začaly země Beneluxu s najímáním levné pracovní síly z Maroka 

a Turecka. Výhodou Maročanů v této oblasti byla znalost francouzštiny. Právě i proto Belgie 

a Lucembursko uzavřelo s některými muslimskými zeměmi dohodu ohledně poskytování 

pracovních sil. [Kropáček, 1999] 

Z Pyrenejského poloostrova byli muslimové v průběhu novověku vytlačeni i přes 

slavnou historii muslimské Andalusie a dnešní muslimská komunita se rekrutuje především 

z přistěhovalců z blízkého Maroka. [Kropáček, 1999] 

Muslimská komunita na severu Evropy, v Dánsku, Švédsku a Norsku, se rekrutuje 

především z politických migrantů z Íránu a z tureckých Kurdů, které tyto země vřele přijímaly 

aţ do konce 80. let 20. století. [Kropáček, 1999] 

Podobným způsobem se muslimové dostávali na území celé Evropy, kde jich podle 

odhadů ţilo v roce 2010 přes 40 milionů, z čehoţ 19 milionů na území Evropské unie. 

Největší počet muslimů v Evropě má své kořeny v Turecku.
15

 

V rámci moderního evropského islámu se rozvíjí nejednotná tendence. Islám je 

v Evropě značně heterogenní a proto podle humanitních vědců nelze hovořit o muslimské 

komunitě více neţ na místní úrovni. Identita evropských muslimů byla formována pojetím 

islámu v zemích, ze kterých imigranti pocházeli, přičemţ tyto tendence jsou patrné dodnes. 

Tendence k integraci se projevují aţ v rámci následujících generací, které jiţ ztrácí přímá 

pouta se zeměmi svého původu. Kromě těchto důvodů se v rámci Evropy vyskytují rozdíly 

v přijímání muslimské komunity ze strany hostitelských zemí, kdy některé umoţňují plné 

vyznávání islámu včetně jeho zvyků a tradic, jiné je naopak z různých důvodů omezují. 

Rozdílná je i míra integrace muslimů v rámci Evropy. Minimálně z těchto důvodů nelze 

hovořit o jednotné koncepci islámu v Evropě. [Kropáček, 1999] 

                                                             
14 Imigrace (Wikipedia). 
15 Islam in Europe (Wikipedia). 
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Převáţná většina muslimských obyvatel Evropy se hlásí k sunnitské větvi islámu, 

menšinově se zde vyskytují šiíté. Většina muslimů ţijících v Evropě se dnes snaţí integrovat 

do evropské společnosti a své vyznání směřují do osobní roviny ţivota bez vnějších projevů. 

Dochází tedy k určité sekularizaci muslimské společnosti. [Kropáček, 1999] 

Většina muslimů v Evropě samozřejmě poţaduje, aby se s nimi zacházelo jako 

s ostatními, ale zároveň tito muslimové chtějí zůstat věrni vlastní kultuře a vyznávat vlastní 

náboţenství, to znamená, ţe jejich skutečným cílem není celková asimilace, ale spíše politická 

a společenská integrace. [Kropáček, 1999] 

Zde se však objevují dvě základní překáţky. Islám oproti jiným náboţenstvím není 

hierarchicky organizovaný, coţ znamená, ţe se těţko hledají zástupci, kteří by měli 

dostatečnou autoritu na to, aby byli schopni mluvit v zájmu celého společenství. Druhý 

problém je závaţnější. Islám v ţádném případě neuznává a především nepřipouští moţnost 

oddělení společnosti, náboţenství a politiky. Islám zná jen jedno právo, a to právo 

náboţenské, které určuje chování společnosti za všech okolností.  Navíc některé tradice, které 

uznává islám, jsou diametrálně odlišné od těch, které uznávají evropské společnosti, přičemţ 

někdy se dostávají i do rozporu. [Rémond, 2003] 

Tento problém se v Evropě viditelně v médiích projevuje v různých kauzách spojených 

s výstavbou mešit či v otázce ţenských šátků. Mimoto neustále panuje jakýsi strach 

z muslimských imigrantů, znásobený mnohými teroristickými útoky ze strany islámských 

radikálů. 

 

 

3.2. Stručná historie islámu a jeho vlivu na území dnešní České 

republiky 

 

3.2.1. Vliv islámu do vzniku České republiky 

Poloha českých zemí v podstatě znemoţnila přímý a trvalý kontakt s islámem po 

geografické stránce. V podstatě se islám a české země dostaly do přímého kontaktu aţ 

v souvislosti s Osmanskou válkou a okupací velké části Uher Osmanskou říší ve století 

šestnáctém. Zmínky o „muhamadánech“ či „machometánech“ se ale objevují jiţ od desátého 

století. První takovou zmínku nacházíme v díle Ţivot svatého Konstantina – Cyrila, i kdyţ 



 
12 

patrně zde jde pouze o souvislost s původem tohoto věrozvěsta v Byzantské říši, která právě 

s muslimskou říší sousedila. [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

Samozřejmě se různé kultury dostávaly do kontaktu v souvislosti s dálkovým 

obchodem, který byl jiţ ve středověku velmi rozšířený. Právě přes tehdejší státní útvar na 

území českých zemí, tedy přes Velkomoravskou říši, vedla obchodní cesta z Řezna do 

Kyjeva. Hlavní vývozní artikly českých zemí tvořily vosk, med a koţešiny, ovšem zvláště 

ţádaní byli otroci. Dováţelo se především luxusní zboţí, koření či káva [Mendl, Ostřanský, 

Rataj, 2008]. Dálkový obchod dokládají archeologické nálezy mincí jak v oblasti Arábie, tak 

v oblasti Moravy. Šlo patrně o jediný přímý kontakt těchto kultur. 

První zprávy o kontaktech Čechů s muslimy však pochází aţ ze století dvanáctého, kdy 

se Češi přímo účastnili druhé a třetí kříţové výpravy a podíleli se tak na osvobození Boţího 

hrobu od vlády „nevěřících“ v Jeruzalémě, tehdy ovládaném právě muslimy. 

S vrcholným středověkem přibývají i zprávy o muslimech a islámu, coţ souvisí i 

s rozvojem literatury.  Z literatury věnované islámu jde většinou o náboţenské polemiky či 

cestopisy se spíše negativním pohledem na toto vyznání. Z převáţné většiny se jedná o 

překlady děl původem ze západní Evropy, přičemţ postoj Západu ovlivnil i postoj „český“ 

[Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008]. V této době byl pořízen i první překlad Koránu do latiny 

anglickým mnichem Robertem z Ketonu. Kromě překladů západní literatury věnované islámu 

se objevují na území českých zemích původní české cestopisy, například cestopisy Jana 

Hasištejnského z Lobkovic, Martina Kabátníka, Kryštofa Haranta, a jiných. 

V době vlády Abbásovců byla muslimská kultura na vrcholu a i poznatky z vědy a 

kultury se šířily do Evropy, včetně českých zemí. Dokazují to některé odborné názvy 

vycházející z arabštiny, například výraz pro algebru vycházející z arabského „al – dţabr“, coţ 

byl výraz uţívaný pro řešení rovnic. Důleţité poznatky byly převzaty i z astronomie, coţ 

dokládají i některé astronomické názvy, které vychází rovněţ z původního arabského názvu. 

Dalším dokladem vlivu arabské vědy a kultury je odkazování některých českých mistrů na 

muslimské učence, nejčastěji patrně odkazy českých lékařů na Avicennu
16

 [Mendl, Ostřanský, 

Rataj, 2008]. Vliv islámské kultury je však patrný i v jiných oblastech – ať uţ jde o vědu, 

filosofii, literaturu či architekturu a jiná umění. Přes arabské země se do Evropy dostala mimo 

jiné i znalost papíru či šachové hry. 

Po dobytí Konstantinopole Osmany roku 1453 se muslimům otevřela cesta do Evropy 

z východní strany a oni ji vyuţili pro svou expanzi. 16. století je proto charakterizováno tzv. 

                                                             
16 Avicenna, neboli Ibn Síná, byl perský filosof, politik, básník a lékař přelomu 1. a 2. tisíciletí. Je povaţován za 

otce moderní medicíny a za jednu z nejvýraznějších postav středověké arabské filosofie. 
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„tureckým nebezpečím“, kdy právě Osmanská říše přímo ohroţovala hranice evropských 

mocností, zvláště habsburské monarchie, jejíţ část v podobě Uher se ji nakonec podařilo 

obsadit a získat. Křesťanská propaganda dále v souvislosti s „tureckým nebezpečím“ šířila 

onen negativní postoj k islámu panující jiţ od počátku veškerých kontaktů, dříve 

vycházejících patrně z jinakosti kultur. Nyní se jednalo o boj křesťanstva proti společnému 

„pohanskému“, „muslimskému“, „tureckému“ nepříteli. Češi se „dlouhé války“ s Turky 

účastnili přímo vojenskými zásahy i nepřímo, kdy museli snášet jejich výboje na Moravu. 

„Turecké nebezpečí“ opadlo aţ na počátku 17. století s Ţitvatorockým mírem. Další válka 

Osmanů s habsburskou říší proběhla na konci 17. století, kdy docházelo k sáhodlouhému 

obléhání Vídně a dalším nájezdům Osmanů na území dnešní Moravy. Tato válka byla 

ukončena Karlovickým mírem roku 1699. K dalším válkám habsburské říše s Turky 

docházelo v průběhu 18. století, ty však byly geograficky vzdálené od českých zemí a byly 

reflektovány pouze v novinách a literatuře. [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

V souvislosti s Osmanskou válkou v 16. století dochází k rozšíření české naučné 

literatury o islámu a Turcích, jeţ se věnuje historii Osmanské říše či muslimským zvykům a 

obyčejům. Této problematice se například věnuje Karionova kronika, jeţ byla hojně uţívána 

k výuce na městských školách [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008]. V 17. století se objevují i 

tištěné polemiky s Koránem, nejznámější a největší patrně Antialkorán sepsaný šlechticem 

Václavem Budovcem z Budova. Muslimové zde nejsou chápáni jako lidé, ale jen jako 

„nástroj ďábelského mámení“ [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008, str. 202]. Zároveň však 

Budovec upozorňuje na blízkost islámského a křesťanského vyznání, za coţ byl i kritizován.  

[Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

Od 19. století roste v souvislosti s rozvojem romantismu zájem Čechů o islámský svět. 

Roste počet populárně naučných knih a časopisů, ve kterých se objevují informace o islámu a 

islámských zemích. Od poloviny 19. století se navíc na akademické půdě začíná rozvíjet 

orientalistika, která se oddělila jako nezávislý obor na filosofické fakultě. Dále se rozvíjí i 

překladatelská činnost zaměřená na vrcholná díla arabské literatury. Zároveň s tím dochází 

k rozvoji arabské filologie, s níţ souvisí jména učenců přicházejících z Vídně – Aloise Musila 

a Jana Rypky, kteří posunuli vědu o islámu na vyšší úroveň. [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

Aţ do počátku 20. století se museli čeští mistři při studiu Koránu spoléhat na jeho 

latinský překlad. První překlad do českého jazyka z arabského originálu vytvořil katolický 

kněz Ignác Veselý, přičemţ vydán byl celý aţ roku 1925. Druhý překlad Koránu do češtiny 

vydal Alois Richad Nykl v roce 1934. Z vědeckého hlediska je nejdokonalejší překlad Ivana 

Hrbka, který vyšel roku 1972. O překlady Koránu a komentovaná vydání se ve druhé 
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polovině 20. století zaslouţili i někteří čeští muslimové (např. Korán s komentářem Abulláha 

Yusufa Alího). 

V době první republiky ţili na území Československa balkánští muslimové, kteří se zde 

usadili jiţ za dob Rakouska-Uherska. K nim se postupně přidávali další muslimští emigranti, 

převáţně ze Sovětského svazu. Věřící se začali sdruţovat na základě své náboţenské 

příslušnosti, přičemţ do té doby se scházeli pouze jednotlivě a spontánně. Koncem roku 1934 

se začíná hovořit o zaloţení muslimské obce. Česká muslimská obec měla v prvních letech 

své činnosti zhruba 700 členů, z nichţ většinu tvořili cizinci zde ţijící, českých konvertitů 

byla pouhá menšina. V čele muslimské obce stála volená rada o sedmi členech. Muslimská 

obec vykazovala tři typy činností – posilování náboţenské příslušnosti, misijní činnost 

(časopis Hlas) a organizační činnost. Pro legislativní překáţky a nesrovnalosti v poţadavcích 

obce se však nepodařilo obec registrovat v době první republiky, uznána byla aţ v době 

Protektorátu, přesně v roce 1941. Vydáním Benešových dekretů však registrace muslimské 

obce pozbyla platnosti. V době vlády komunistického reţimu zůstávala muslimská obec 

stranou veškerého dění, v podstatě se změnila na volné sdruţení jednotlivců. Komunistický 

reţim se deklaroval jako ateistický, ovšem k pronásledování muslimů zde nedocházelo – 

nebyl důvod vzhledem k jejich malé početnosti a navíc pro reţim patrně nebylo vhodné 

narušit si vztahy s některými muslimskými zeměmi, například s Egyptem. [Mendl, Ostřanský, 

Rataj, 2008] 

 

3.2.2. Islám v České republice 

Po Sametové revoluci 1989 došlo k uvolnění poměrů v České republice a k oţivení 

činnosti muslimské obce. Česká společnost tíhla k demokratickým ideálům Západu, který se 

však stále k islámu stavěl poměrně negativně. Tento postoj zprvu zaujala i česká kulturní 

scéna. Navíc se vzedmula vlna obdivu k Izraeli a judaismu. S tím souvisí rozvoj antiislámské 

a antiarabské xenofobie ovládající veřejné mínění [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008, str. 279]. 

Zde také leţí počátek chápání islámu jako nepřítele západních demokracií. 

V této pro věřící ne příliš vstřícné době se roku 1990 začalo hovořit o znovuobnovení 

muslimské obce, za coţ se zaslouţil Mohamed Alí (Přemysl) Šilhavý, který obesílal státní 

orgány s ţádostí o znovuobnovení obce, jejíţ centrum se mělo nově přesunout z Prahy do 

Brna. V květnu 1991 se konala ustavující schůze Ústředí muslimských náboţenských obcí,
17

 

jejímţ předsedou se stal právě Mohamed Ali Šilhavý. V Brně poté vzniklo Islámské centrum 

                                                             
17 Nejednalo se však o státem uznanou církev, pouze o organizaci sdruţující věřící. Ústředí muslimských obcí 

bylo registrováno mezi státem uznávané církve aţ v roce 2004 (viz dále). 



 
15 

jako kulturní a sociální nadace s plnou právní subjektivitou. V této době se vynořuje otázka 

stavby první mešity. 

Zájem Ústředí muslimských obcí byl zpočátku dvojí – probíhala snaha o opětovné 

uznání státem a o získání povolení ke stavbě mešity. Opětovná registrace Ústředí byla 

problematická vzhledem k tomu, ţe původně bylo registrováno v době nacistické okupace a 

nikoliv jiţ v době první republiky, přičemţ toto uznání bylo zneplatněno Benešovými dekrety. 

K registraci došlo aţ roku 2004 na základě zákona č. 3/2002 Sb. Registrace mezi státem 

uznávané církve umoţňuje církvi především zaţádat o tzv. zvláštní práva – právo na výuku 

náboţenství na státních školách, právo na konání obřadů za účelem církevního sňatku aj. 

Od konce 20. let 20. století probíhaly snahy o získání povolení k výstavbě mešity. 

K obnovení snah o získání prostoru ke společným modlitbám došlo po roce 1989, reálně však 

podala Nadace pro zřízení a provoz islámského centra v Brně ţádost aţ v roce 1995. Městská 

rada však tuto ţádost zamítla i pod vlivem protestních akcí a petic. Nakonec však Nadace 

povolení získala, avšak s určitými omezeními (např. mešita nemůţe narušovat architektonický 

ráz města, nesmí u ní stát minaret, aj.). Mešita v Brně byla slavnostně otevřena r. 1998. 

Podobně problematické jsou i pokusy o získání povolení k výstavbě mešity v Teplicích, 

v Ostravě a v dalších velkých městech. Zajímavé je, ţe podobná situace nevznikla v Praze, 

kde v okrajové části města, v Kyjích, vyrostla mešita v tichosti a bez výraznějšího zájmu 

médií – moţná právě kvůli jejímu umístění na soukromém pozemku v okrajové části města 

[Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008]. Mimo mešity se ve větších městech nachází i modlitebny, 

patrně nejznámější přímo v centru Prahy v ulici Politických vězňů. 

V České republice neexistují oficiální statistiky o počtu muslimů ţijících v České 

republice. Nejčastěji se uvádí číslo mezi 10 000 aţ 20 000 věřícími, avšak přesný údaj je 

prakticky nezjistitelný. Při sčítání osob v roce 2001 se k islámu přihlásilo 3 600 lidí [Mendl, 

Ostřanský, Rataj, 2008, str. 410], v roce 2011 pak 3 358 osob.
18

 Nejpočetnější skupinu 

muslimů tvoří cizinci bez českého občanství, menší potom cizinci s českým občanstvím a 

zřejmě nejméně početnou skupinu pak tvoří čeští konvertité. [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

 

Závěrem lze říci, ţe islám v českém diskursu byl po celou historii vnímán veskrze 

negativně, coţ souvisí s přebíráním západního vědění, z dob, kdy byl Západ ohroţován 

španělskými muslimy, posléze v období válek s Osmany a s tím související křesťanskou 

propagandou a pociťováním „tureckého nebezpečí“. České země neměly s islámem vlastní 

                                                             
18 Viz sčítání lidu, domů a bytů, 2011. 
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historickou zkušenost, a proto reagovaly podobně jako jejich západní sousedé. Tento pohled 

v podstatě přetrvává aţ do dnešních dní, přičemţ bývá posilován převáţně mediálním 

obrazem islámu v České republice reflektujícím islám jako hrozbu v souvislosti 

s teroristickými útoky. 

 

 

3.3. Problematika masových médií 

 

Produkce a výměna informací je základním rysem společenského ţivota. Schopnost 

jednat a jít za dosaţením vlastních cílů je charakteristikou moci, která umoţňuje vstupovat do 

běhu událostí a ovlivňovat jejich výsledek. Kaţdá společnost se proto snaţí zpřístupnit si 

určitou cestu, jakou je moţné šířit a směňovat informace a symbolická sdělení. Právě to je 

důvodem, proč jsou masová média a mediální komunikace stále silnější součástí ţivota kaţdé 

společnosti. 

Ve společnosti existují tři hlavní typy interakce, tj. interakce tváří v tvář, kdy se vše 

odehrává v kontextu společné přítomnosti, zprostředkovaná interakce, kdy nastává potřeba 

technického média a pomalu dochází k odpoutání času a prostoru od místa, ale stále se jedná 

o převáţně dialogickou formu interakce, na rozdíl od zprostředkované kvaziinterakce, která je 

svou povahou monologická a jedná se o vztahy, které jsou vytvářeny médii masové 

komunikace. [Thompson, 2004] 

Produkce a přijímání mediálních sdělení je v pravé podstatě věci komunikačním 

procesem, do něhoţ je zapojen zdroj sdělení, prostředek sdělení a příjemce sdělení, přičemţ 

kaţdý z těchto faktorů má vliv na obsah a zpracování sdělení. V případě médií mluvíme o 

mediální komunikaci [Burton, Jirák, 2001, str. 52]. Mediální masová komunikace má několik 

charakteristických rysů. Pro produkci a šíření obsahů potřebuje technické a institucionální 

prostředky, komodifikuje symbolická sdělení, zavádí strukturovaný předěl mezi produkcí 

symbolického sdělení a jejím příjmem, rozšiřuje dostupnost symbolických sdělení v čase a 

prostoru a umoţňuje obíhání symbolického sdělení na veřejnosti. Navíc v případě médií 

dochází k určitému rozdělení času a prostoru, to znamená, ţe události mohou být uţívané jako 

souběţné i přesto, ţe se odehrávají na různých místech a v různém čase. [Thompson, 2004] 

Masová média jsou charakteristická tím, ţe šíří sdělení určená pro velké mnoţství 

příjemců. Příjemci však sdělení nepřijímají pouze pasivní formou, ale aktivně se na něm 
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podílí. Vize tvůrců sdělení proto nemusí být vţdy shodná s představou jeho příjemců. 

[Thompson, 2004] 

Všeobecně panuje ve společnosti názor, ţe média mají moc. Moc ve společnosti dělíme 

na čtyři základní typy. Ekonomická moc mluví o zajišťování si prostředků k obţivě pomocí 

zpracování surovin a jejich přeměnou ve zboţí, které lze směňovat na trhu. Politická moc 

pramení z úsilí koordinovat jednotlivce a regulovat jejich vztahy do pravidelných vzorců 

jednání. Donucovací moc je jinak řečeno uţití fyzické síly či vyhroţování jejím pouţitím 

k podmínění nebo poráţce protivníka. Symbolická moc je výsledkem produkce, šíření a 

přijímání smysluplných symbolických sdělení. Toto rozdělení je pouze teoretické, v reálném 

světě se tyto moci vzájemně mísí, ovlivňují, doplňují. [Thompson, 2004] 

Základ moci médií tkví patrně v tom, ţe se podílejí na socializaci jednotlivce, 

formování jednotlivce, a tím se vlastně podílejí na formování společnosti jako celku. Je to 

zapříčiněno tím, ţe média jsou vlastně výsadním šiřitelem hodnot a norem v moderních 

společnostech. Média dokáţou formovat jedincovo pojetí o světě, jsou hlavními šiřiteli 

myšlenek a názorů ve společnosti [Burton, Jirák, 2001]. S rozvojem moderních společností 

se lidé při budování představy o sobě spoléhají více na vlastní zdroje a hojně vyuţívají 

mediovaných symbolických materiálů. Komunikační média mají silný vliv i na sebepojetí 

jedince, jelikoţ nabízí i celý rejstřík zkušeností, které by lidé v kontextech kaţdodenního 

jednání nezískali. Média však mohou mít i negativní dopad na sebepojetí. Mohou určitým 

způsobem vnucovat ideologická sdělení, navíc jedinec má nad nimi poměrně malou moc a 

můţe dojít aţ k dezorientaci v důsledku přetíţení symbolickými materiály. [Thompson, 2004] 

Vztah mezi tvůrci mediálních sdělení a jejich příjemci je oboustranný. Jedinci potřebují 

média k orientaci ve světě společenských názorů a norem, jsou pod vlivem moci médií, která 

je schopna jejich mysl ovlivňovat a formovat. Zároveň však média potřebují své publikum, 

aby mohla vůbec fungovat, potřebují poptávku publika po informacích, jeţ jsou schopna a 

ochotna poskytnout společnosti. 

Oboustranný vztah panuje i mezi médii a politikou. Vláda můţe činnost médií 

ovlivňovat, můţe je v určitých oblastech omezovat, nebo jim naopak poskytnout volnost 

podle principu svobody slova – to vyplívá ze zákonodárství konkrétní země. Média na druhou 

stranu mají moţnost skrze své publikum ovlivňovat vládu – jak jiţ bylo řečeno výše, mají 

moc formovat názory jedinců, tedy případných voličů. Toho zase mohou vyuţít politické 

subjekty pro svou prezentaci v médiích, díky čemuţ mohou získat přízeň či nepřízeň 

potenciálních voličů. To je téţ důvodem, proč je ze strany politických subjektů patrná 
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neustálá snaha o naklonění si médií na svou stranu, pokud moţno spojená se získáním 

určitého vlivu na tato média. [Burton, Jirák, 2001] 

Zvláštním případem mediálního sdělení je zpravodajství, jeţ je svou povahou 

předvídatelné, pravidelné, stereotypní a ustálené [Burton, Jirák, 2001, str. 237]. Zpravodajství 

patří mezi nejvýznamnější zdroje informací o světě. Zprávy se však ve světě nevyskytují 

přirozeně, jsou určitým způsobem uměle vytvořené. Zprávy se v podstatě vytváří jiţ od jejich 

sběru, přes zpracování aţ po následné zveřejnění. Masová média často přebírají zprávy, které 

vznikly v prostředí zpravodajských agentur (v České republice např. Česká tisková kancelář). 

Zpráva musí obsahovat základní informace – kdo, co, kdy, kde, jak, proč, popřípadě s jakým 

výsledkem. Zpráva je konstruována jako kaţdé jiné sdělení a prochází výběrem a 

zpracováním podle relativně stabilních pravidel. Média si sama vybírají, kterou zprávu 

zveřejní, o čem budou informovat a jakým způsobem tuto zprávu, informaci, podají svému 

publiku. Tím, ţe danou zprávu poskytnou svému publiku, vytvoří dojem důleţitosti této 

zprávy. Skrze zpravodajství se média snaţí budit dojem, ţe jsou důleţitou autoritou v oblasti 

veřejného ţivota – proto musí působit pro své publikum důvěryhodně. Zpravodajství zároveň 

slouţí k vytvoření konkrétní sociální reality – vytváří hodnoty, významy platné v dané 

společnosti. [Burton, Jirák, 2001] 

 

 

3.4. Mediální obraz islámu v České republice 

 

Jak jiţ bylo řečeno v kapitole „Stručná historie islámu na území dnešní České 

republiky“ pohled společnosti na islám byl veskrze negativní pod vlivem západního myšlení 

či pod vlivem strachu po celou dobu existence islámu a jeho setrvání na území Evropy. Navíc 

v průběhu 80. a 90. let dochází k rozvoji radikálně islámských ideologických tendencí. 

[Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

Pro českou islamofobii je typická prezentace polopravd, neznalost problému a vytváření 

účelově negativního mínění o islámu jako takovém. O kulturních a sociálních jevech, které 

islám obnáší, se hovoří převáţně povrchně s jasnou nedostatečnou znalostí dané 

problematiky. [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

Mediální obraz islámu se postupem času mění, ale stále jsou v něm patrné zakořeněné 

stereotypy. Určitou roli při proměně mediálního obrazu islámu v moderní době sehrály i 

útoky 11. září 2001 a následná reakce Spojených států v Afghánistánu a Iráku. V poslední 
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době se při argumentaci méně hledí na historická fakta jako na ideologii pod vlivem 

aktuálních událostí. [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

V 90. letech byly kritiky spíše orientované na islámský terorismus či fundamentalismus 

jako takový, zatímco nyní se nepovaţuje za problém pouze islámský extremismus, nýbrţ 

islám samotný. Jistě, mnohá média se snaţí o politicky korektní přístup k informacím, avšak 

negativní postoje se odráţí v selektivním přístupu k informacím a v protiislámském zaměření 

novinářů. Takové vnímání islámu vychází téţ z přiřazování určitých regionálních kulturních 

poměrů celému náboţenství.
19

 [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008] 

Média se nejčastěji věnují problematice konfliktu, který spojují s násilnými akcemi ze 

strany muslimské komunity. Často se pak orientují na českou muslimskou komunitu a její 

postoj k nějaké vyhrocené zahraniční události, např. teroristické útoky v Londýně, dánské 

karikatury Muhammada, aj. Samozřejmě v médiích je důleţité odsouzení násilí jak ze strany 

novinářů, tak ze strany muslimské komunity.
20

 [Kříţková, 2006] 

Informace, které podávají média svým čtenářům o islámu, jsou velmi střípkovité a plné 

zakořeněných stereotypů. Čeští novináři navíc poskytují islámské problematice relativně malý 

prostor, patrně vzhledem k menší početnosti muslimské komunity v České republice. 

Muslimové jsou v médiích převáţně představováni jako cizinci, přičemţ bývá zdůrazňována 

jejich jinakost ve vztahu k naší kultuře [Mendl, Ostřanský, Rataj, 2008]. Avšak ohledně 

muslimů ţijících v České republice není tato jinakost prezentována jako hrozba, ba naopak
21

 

[Kříţková, 2006]. Muslimská kultura a náboţenská tradice není v médiích příliš zobrazována, 

a proto mají čtenáři jen malou moţnost dozvědět se z deníků o skutečném ţivotě muslimské 

komunity. Média často informují například o svátcích slavených muslimy, ovšem opět ve 

vztahu k jinakosti kultur a v negativním pojetí.
22

 [Kříţková, 2006]  

Tento postoj je charakteristický prakticky pro všechna média – ať uţ tištěná
23

, 

internetová či televizní
24

. Nejvíce se však můţe rozvíjet v rámci anonymního prostředí 

internetu. V prostředí internetu vznikají určité protiislámsky zaměřené platformy, např. 

organizace Czech defence league
25

. Kromě protiislámsky změřených webů však v prostředí 

internetu vznikají i weby islámské a islamistické.
26

 

                                                             
19 Například hovoří-li se o ţenské obřízce, která je praktikována v některých zemích v Africe, nikoliv v rámci 

islámu samotného. 
20 pro ilustraci článek Čeští muslimové (2006). 
21 Trojan (2006). 
22 Čeští muslimové (2002).  
23 Kříţová (2006). 
24 Fasurová (2008d). 
25 Czech Defence League [online]. © 2014 Dostupné z: http://www.czdl.cz/. 
26 Petrášová (2004). 

http://www.czdl.cz/
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4. EMPIRICKÁ ČÁST 
 

4.1 Metodologie 

 

4.1.1. Výzkumný problém, zvolená strategie 

Práce pojednává o hlavních tématech souvisejících s islámem, která se objevují 

v českém politickém diskursu po roce 2001.  Cílem výzkumu je představit konkrétní témata 

objevující se na půdě české politiky a reakce na ně ze strany politických subjektů. 

Výzkum by tedy měl zodpovědět dvě základní výzkumné otázky: 

 Jaká témata související s islámem se objevují na půdě české politiky v prostředí 

mediálního zpravodajství? 

 Jak a v jakém kontextu, na tato témata reagují politické subjekty? 

V prvé řadě bylo nutné zjistit, která témata se dostala na půdu české politické scény, 

proč se řešila zrovna tato konkrétní problematika a jaký postoj k ní zaujaly politické subjekty. 

Prakticky celý výzkum vychází z mediálního prostředí, to znamená, ţe ve výzkumu jsou 

projektována taková témata, která byla v médiích prezentována a diskutována. Dalším 

krokem byla analýza reakcí těchto subjektů. 

Data jsou nejprve kvantitativně zorganizována obsahovou analýzou, avšak vzhledem 

k povaze tématu je samotný výzkum prováděn kvalitativní metodu zpracování informací, 

protoţe v práci jde o sledování a porozumění souvislostí a kontextů. Jde o zkoumání 

konkrétních jevů v uzavřeném prostředí, o kterých je třeba získat co největší mnoţství 

informací. [Nedbálková, 2007] 

 

4.1.2. Výběr vzorku 

Vzorek byl vybírán v prvé řadě účelově z mediálních článků vydaných od září roku 

2001 do prosince 2013 a publikovaných na českých zpravodajských portálech. Bylo nutné 

vycházet ze sekundárních dat vyčtených z jiţ zpracovaných článků, která v prvopočátku 

neslouţila danému výzkumu. Data byla sbírána technikou analýzy dokumentů a následně 

proběhla interpretace těchto dat.  

V prvé řadě jsem si tedy vyhledala články, které od roku 2001 vyšly v médiích 

v souvislosti s islámem v českém politickém prostředí a ty jsem dále roztřídila podle 

konkrétních témat a data vydání článku. Shrnutí těchto článků je zpracováno v kapitole „Islám 

v českém politickém diskursu ve zpravodajství“. 
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Články z konkrétních titulů (viz dále) byly vybírány podle kritérií, jeţ byla dána pojmy 

islám a česká politika.
27

 To znamená, ţe jsem pomocí vyhledávače na konkrétním 

zpravodajském serveru zadala pět pojmů – „islám“, „islámský“, „muslim“, „muslimský“ a 

„mešita“, a poté z článků, které mi vyhledávač poskytl, vyřadila ty, jeţ se netýkaly 

problematiky islámu v českém politickém diskursu.
28

 V druhé řadě byly uţity zprávy 

ministerstev a vládní dokumenty, na které bylo odkázáno ve vybraných článcích. 

Zaměřila jsem se na internetové deníky celostátního charakteru, a to především 

z důvodů snadného přístupu k nim, snadného vyhledávání v nich a moţnosti porovnávání 

mezi články stejného tématu publikovaných v různých denících. Pro výzkum jsem uţila 

články zpravodajského charakteru. Pro vymezení výzkumu jsem se zaměřila pouze na nejvíce 

navštěvované zpravodajské portály, tedy na Novinky.cz, IDnes.cz, TN.cz, Denik.cz a 

Aktualne.cz.
29

  

Novinky.cz
30

 je celostátní zpravodajský portál, který spadá pod nejfrekventovanější 

český internetový server Seznam.cz. Dodavatelem obsahu serveru je společnost Borgis a.s., 

která mimo jiné vydává i deník Právo. Podle NetMonitoru jsou právě Novinky.cz 

nejčtenějším českým deníkem v prostředí internetu. Server Novinky.cz vznikl v roce 2003. 

Server IDnes.cz
31

 byl zaloţen roku 1998, a je proto nejdéle působícím zkoumaným 

deníkem. Od roku 1999 spadá pod společnost Marfa a.s, která ze zpravodajské mediální sféry 

vlastní také tištěné deníky Mladá Fronta Dnes a Lidové noviny a zpravodajský server 

lidovky.cz. 

Portál tn.cz
32

 je celostátní internetový deník, který spadá pod společnost CET 21. Ta 

vyuţívá sluţeb České tiskové kanceláře a agentury Mediafax. CET 21 zároveň vlastní licenci 

pro všechny vysílací kanály společnosti Nova Group. 

Deník.cz
33

 je celostátní zpravodajský portál spravovaný vydavatelstvím Vltava Labe 

Press a působícím v prostředí internetu od roku 2005. Na serveru denik.cz lze vyhledávat 

zprávy publikované celostátně pod hlavičkou Deníku, a zároveň i zprávy publikované 

                                                             
27 Případně různé variace na tyto pojmy („muslimové“, „politici“, „Zeman“,…). 
28 Tj. zprávy ze zahraničí a zprávy o islámu v České republice, jeţ se však netýkaly politického prostředí. 
29 NetMonitorOnline [online]. © 2005 - 2014, konkrétně pro období 2013-12 [cit. 2014-01-17]. Dostupné z: 

http://online.netmonitor.cz/. 
30 Novinky [online]. © 2003–2014 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/. 
31 IDnes [online]. © 1999–2014 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://www.idnes.cz/. 
32 Tn.cz [online]. © 2012 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://tn.nova.cz/zpravy/. 
33 Deník [online]. 2005 - 2014 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://www.denik.cz/. 

http://online.netmonitor.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.idnes.cz/
http://tn.nova.cz/zpravy/
http://www.denik.cz/
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v regionálních denících. I proto se některé totoţné zprávy vyskytují ve vyhledávání na serveru 

pod několika různými odkazy.
34

  

Aktuálně.cz
35

 je celostátní zpravodajský server spravovaný společností Centrum 

Holdings, která mimo jiné spravuje i servery centrum.cz či atlas.cz. Server existuje od roku 

1999. 

 

4.1.3. Analýza dat 

Data byla v prvé řadě kódována, to znamená, ţe jsem si jednotlivé články nejprve 

rozdělila na segmenty a v rámci nich si vytvořila kódy, aby bylo moţné text zcela 

jednoznačně pochopit a byla zde moţnost konkrétní text podle daných kódů snáze dohledat 

pro další práci. V rámci jednotlivých segmentů zpravodajských článků jsem si vytvořila 

popisné kódy a kódy interpretační. Popisné kódy odkazovaly na konkrétní témata a osobnosti, 

kterých se text týká. Interpretační kódy reflektovaly konkrétní promluvy či postoje osobností 

či subjektů určených popisnými kódy, jeţ byly proneseny, projeveny v rámci daného tématu, 

také určeného popisnými kódy. 

V prvé řadě jsem takto zpracované články analyzovala pomocí kvantitativní obsahové 

analýzy s cílem zpřehlednit získané články pro jednotlivá média a poukázat na to, jakou 

problematiku zpravodajské servery převáţně řešily a s jakým postojem, zda negativním, 

neutrálním či pozitivním, prezentovaly tématiku islámu v českém politickém prostředí 

nejčastěji. Kvantitativní obsahová analýza umoţňuje poměrně přesně popsat získaná data 

z mediálního prostředí.  Její princip spočívá v tom, ţe se v rámci vymezeného vzorku 

mediálních sdělení určí sledovaný údaj, a poté se vypočítá četnost výskytu tohoto údaje 

v rámci vymezeného vzorku [Burton, Jirák, 2001]. V této části šlo v  podstatě o shrnutí dat 

získaných popisnými kódy. 

Dalším krokem bylo zpracování článků pomocí kritické diskursivní analýzy, v rámci níţ 

je moţné zkoumat téma v širším společenském či historickém kontextu. Diskursivní analýza 

se pokouší porozumět významu sociální reality, studuje procesy a způsoby, jakými byla tato 

realita vytvořena [Miessler, 2008]. Kritická diskursivní analýza vychází z promluv či textů, 

v tomto případě tedy textů, jeţ tvoří zpravodajské mediální články vztahující se k českému 

politickému diskursu. 

                                                             
34 Pro tuto práci jsem v těchto případech vycházela z celostátního deníku, byla-li zpráva k dispozici, pokud ne, 

vycházela jsem ze zprávy publikované v tom regionálním deníku, jehoţ se zpráva bezprostředně týkala. 
35 Aktuálně [online]. 1999 – 2014 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://www.aktualne.cz/. 

http://www.aktualne.cz/
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Diskursivní analýza je povaţována za velmi hloubkovou analýzu, která se nedá zcela 

snadno aplikovat na velké mnoţství dat [Miessler, 2008]. Proto analýza v této práci není 

celkovou kritickou diskursivní analýzou, ale pouze analýzou konkrétních postojů muslimské 

komunity a politických subjektů ve vztahu k politice a islámu, jak byly reflektovány 

konkrétními médii. Postupovala jsem tak, ţe jsem si k vytvořeným interpretačním kódům 

přiřadila segmenty textu, jeţ daným kódům odpovídaly. Jak bylo řečeno výše, interpretační 

kódy reflektují postoje politických subjektů a muslimské komunity. Tyto postoje však spadají 

do určitého kontextu, do konkrétní časové reality, jsou často reakcí na konkrétní událost. 

Kritickou diskursivní analýzou jsem se snaţila popsat tyto postoje reflektované v rámci 

interpretačních kódů v souvislosti s kontextem, ve kterém byly projeveny, k čemuţ mi také 

dopomohly kódy popisné. 

 

 

4.2. Islám v českém politickém diskursu ve zpravodajství 

 

Obyvatelé České republiky jistě znali islám jiţ před rokem 2001, avšak k určitému 

zlomu ve veřejném mínění v celém ne-muslimském západním světě o tomto světovém 

náboţenství došlo zřejmě po atentátu na Světové obchodní centrum v New Yorku a na 

budovu Pentagonu ve Washinghtonu dne 11.9.2001, ke kterému se oficiálně přihlásila 

teroristická skupina Al-Kájda.
36

 Lidé se začali na muslimy a jejich náboţenství dívat jako na 

nebezpečné pro demokracii a vůbec pro ţivot na tomto světě. Navíc islám naplno vstoupil na 

pole politických diskursů zemí takřka celého světa. 

Prakticky ihned po útocích vyhlásily Spojené státy americké válku proti teroru. 

Vzhledem k teroristickým útokům a následnému prohlášení Spojených států vydalo 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 14 dní po útocích na USA varování před 

vyjíţděním do Afghánistánu a Pákistánu, přičemţ zdůraznilo, ţe reálné nebezpečí určitě 

nehrozí v jiných převáţně muslimských zemích, zvláště pak v oblíbených turistických 

destinacích jako je Tunisko či Egypt. [Ministerstvo, 2001] 

Měsíc po útocích se Ministerstvo zahraničních věcí v čele s ministrem Kavanem 

rozhodlo spolu se svými řeckými kolegy, ţe se Česká republika nabídne západním státům 

jako zprostředkovatel dialogu mezi nimi a islámem. Česká republika neměla (zřejmě aţ do 

                                                             
36 Teroristické útoky 11.září 2001 (Wikipedia). 
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roku 2013 – viz dále) ţádný problém se státy Blízkého východu. S iniciativou Kavana 

souhlasil například Lubomír Zaorálek za ČSSD. Kavan se svým názorem ale neuspěl u jiných 

státníků. Petr Nečas, tehdy místopředseda ODS, se k věci vyjádřil negativně s tím, ţe si 

nemyslí, ţe by si Česká republika mohla dělat ambice na zprostředkování dialogu v takto 

závaţných a velkých konfliktech. [Grohová, Steiner, 2001] 

Negativní pocity v české společnosti silně pocítili i muslimové ţijící České republice i 

přesto, ţe představitelé muslimských obcí veřejně odsoudili teroristické útoky. Česká média 

navíc v několika dnech po atentátu informovala občany, ţe islám nelze zcela ztotoţňovat 

s fanatickými teroristy. Vedoucí praţského islámského centra Vladimír Sáňka prohlásil, ţe 

muslimové v Praze „jsou skutečně věřící lidé, a ti berou teroristický útok jako něco 

nepochopitelného, čin, který věřící člověk nemůţe spáchat.“ Tyto antiislámské nálady se 

podle muslimů projevují i v kaţdodenním ţivotě, kdy například zahalené ţeně nikdo 

nepomůţe s kočárkem do autobusu. [Poláček, Fleisler, 2001] 

 

V roce 2002 se zkoumaná média věnovala spíše teroristickým útokům z 11. září 2001 

v souvislosti s mezinárodní politikou a všeobecně řešila problém islámského 

fundamentalismu či terorismu jako takového, bez takřka nijakých vazeb na českou politiku. 

Bylo upozorněno na změnu pojetí islámu a muslimů v Evropě, ţe po útocích 11. září se 

lidé začali otevírat ve svých názorech a projevili svůj takřka xenofobní postoj vůči 

vyznavačům tohoto náboţenství. Lidé z nich začali mít větší strach, byť mnohdy ţili bok po 

boku. Nyní jsou všichni vyznavači tohoto náboţenství vnímáni jako „cizí“, „jiní“, 

„nebezpeční“. Muslimové se v Evropě začali cítit izolováni a vyloučeni ze společnosti. 

Prakticky po celé Evropské unii byly v reakci na atentáty na Spojené státy zostřeny cizinecké 

a imigrační zákony, zpřísnily se pravidla pro leteckou přepravu osob, atp. [Mocek, 2002] 

Samozřejmě mnohé z těchto opatření se nevyhnuly ani České republice. 

Kromě neustálého omývání problematiky teroristickým útoků si čeští muslimové 

postěţovali, ţe nemohou řádně oslavit svůj Velký svátek, jímţ končí postní měsíc Ramadán. 

Na konci půstu musí muslimové obětovat ovci jako připomínku biblického příběhu Abraháma 

a jeho syna Izáka. V České republice však mají problém sehnat ţivou ovci, kterou by mohli 

obětovat. Nevyskytují se zde zvířecí trhy jako v muslimských zemích a muslimové se musí 

obracet na chovatele, kterých je ale také poměrně málo [Čeští muslimové, 2002]. Veřejná 

oběť ovce navíc naplňuje skutkovou podstatu trestného činu týrání zvířat podle § 5 zákona č. 
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246/1992 Sb., který tento způsob poráţky zvířat zakazuje.
37

 Pro církevní a náboţenské účely 

jsou podle §5f téhoţ zákona uděleny výjimky pro Ţidovskou obec a pro Ústředí muslimských 

obcí, jeţ však bylo registrováno aţ v roce 2004 (viz dále). 

 

Na počátku roku 2003 zahájily Spojené státy americké po neúspěšných diplomatických 

cestách válku v Iráku, jeţ vedla ke svrţení reţimu tehdejšího iráckého prezidenta Saddáma 

Hussajna, avšak v konečném důsledku znamenala i vypuknutí občanské války mezi iráckými 

sunnity a šiíty. Vzhledem ke členství České republiky v Severoatlantické alianci byli do války 

vysláni i čeští vojáci.
38

 

 V pravé podstatě věci není válka v Iráku problémem islámu v českém politickém 

diskursu, ovšem některé náboţenské skutečnosti spojené s válkou do tohoto diskursu skutečně 

zasáhly – po celé Evropě se prohnala vlna stávek proti válce, do které se mimo jiné zapojili i 

některé české vysoké školy. 

Česká republika se rozhodla poskytnout zdravotnickou pomoc obětem války v Iráku i 

tím, ţe poskytla finanční prostředky na převoz těţce nemocných dětí do České republiky, 

kterým zajistila poskytnutí lékařské péče v součinnosti s nemocnicí v praţském Motole. 

Ministryně zdravotnictví Marie Součková uvedla, ţe stát uvolnil na léčení váţně nemocných 

dětí 15 milionů korun. První tři děti dorazily do nemocnice 7. srpna. Nemocnice jim zároveň 

poskytla péči odpovídající kulturním a náboţenským zvykům dětí, coţ například znamená, ţe 

nepodávala k jídlu vepřové maso. Děti byly ubytovány spolu se svým doprovodem na 

samostatných pokojích. Kromě motolské nemocnice přijala irácké děti i nemocnice na 

Vinohradech, rekonvalescenci pak absolvovaly v nemocnici v Říčanech. Program navázal na 

dřívější pomoc kosovským dětem. [Pergl, 2003] 

Začátkem dubna 2003 zadrţela praţská policie pákistánského občana v rámci pomoci 

sousednímu Německu. Muţ byl podezřelý z vraţdy své manţelky. Vraţdil údajně 

z náboţenských důvodů – ţena ho totiţ opustila a tím poskvrnila čest celé rodiny. Muţ bude 

vydán ke stíhání do Německa. [Policisté, 2003] 

 

11. dubna 2004 došlo k únosu dvou pracovníků České televize a pracovníka Českého 

rozhlasu, kteří měli zajišťovat zpravodajství z Iráku. Vláda v čele s premiérem Vladimírem 

Špidlou se intenzivně starala o jejich nalezení [Janeček, 2004]. Reportér Michal Kubal, 

kameraman Petr Klíma a Vít Pohanka z Českého rozhlasu byli uneseni přímo v Bagdádu. 

                                                             
37 Předpis č. 246/1992 Sb. – Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání. 
38 Válka v Iráku (Wikipedia).  
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Moţná zásluhou zásahu osudu či výsledkem jednání české diplomacie, zastoupené 

velvyslancem v Iráku Martinem Klepetkou, byli novináři propuštěni jiţ po šesti dnech, tj. 17. 

dubna, přičemţ do Prahy dorazili vládním speciálem o den později v doprovodu lékaře a 

psychologa. [Speciál, 2004] 

Prezident Václav Klaus počátkem května odletěl do Libanonu na přátelskou návštěvu, 

přičemţ při té příleţitosti přislíbil zemi pokus o zvýšení turistické návštěvnosti ze strany 

obyvatel České republiky. Libanon leţí na Středním východě, coţ je oblast, ve které by chtěla 

česká diplomacie hrát výraznější roli. Během návštěvy ministra zahraničí Cyrila Svobody 

zazněla ústy zmocněnce OSN pro Libanon nabídka, aby Česko hrálo roli mírového 

zprostředkovatele na Blízkém východě. Česká republika by se mohla pokusit o zapojení se do 

urovnávání poměrů mezi Libanonem a Izraelem, coţ se však nelíbí prezidentu Václavu 

Klausovi, který poukazuje na to, ţe Libanon povaţuje Českou republiku za důleţitého 

partnera, přičemţ angaţování se v těchto problémech by mohlo ublíţit pozici České 

republiky.  [Grohová, 2004] 

Rok 2004 byl pro islám v České republice poměrně zlomovým rokem, jelikoţ se 

podařilo oficiálně registrovat Ústředí muslimských obcí jako uznávanou náboţenskou 

společnost podle zákona č. 3/2002 Sb. Ústředí muslimských obcí bylo registrováno 17. září 

2004.
39

 Registrované církve a náboţenské společnosti získávají registrací výsadní práva 

oproti církvím, které registrované nejsou. Navíc mohou zaţádat o uznání tzv. zvláštních 

práv,
40

 které by jim umoţnily například v souladu se Školským zákonem
41

 vyučovat 

náboţenství na státních školách, zakládat náboţenské svazy a jiná sdruţení či konat obřady, 

při nichţ jsou uzavírány církevní sňatky.
42

 

 

V červenci 2005 došlo ke dvěma teroristickým útokům na civilní obyvatelstvo – jeden 

se odehrál v londýnském metru 7. července, druhý potom 23. července v Egyptě. Oba tyto 

útoky byly představiteli světových politik striktně odsouzeny. 

Při teroristických útocích na egyptské turistické letovisko Šarm aš-Šajch, byl zabit i 

jeden český turista. Šlo o čtyřiadvacetiletého Petra Kořána, jenţ se tak stal oficiálně první 

českou obětí teroristických útoků v zahraničí [Janoušek, Blaţková, Petřášová, 2005]. Tehdejší 

prezident České republiky Václav Klaus se k tomu vyjádřil slovy, ţe tento akt jednoznačně 

                                                             
39 Rejstříky registrovaných církví a náboţenských společností a dalších právnických osob.  
40 Podle § 7 Zákona 3/2002 Sb. o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností. 
41 Předpis č. 561/2004 Sb.: Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
42 Předpis č. 3/2002 Sb – Zákon o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností 

a o změně některých zákonů. 
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dokládá, ţe terorismus patří k nejnebezpečnějším jevům, jimţ dnes civilizace čelí. Premiér 

Jiří Paroubek upozornil na to, ţe teroristické útoky hrozí prakticky všude a neustále. [Útoky, 

2005] 

České zpravodajské sluţby i Národní protidrogová centrála se shodují na tom, ţe 

teroristické útoky ze strany muslimských fundamentalistů mohou hrozit i České republice, 

zvláště Praze. Podle těchto organizací by měli teroristé pro útoky v Praze více důvodů. 

Jedním z nich je i nenávist extremistických muslimů k Ţidům, neboť Praha je totiţ pro Ţidy 

významným poutním místem. Bezpečnostní informační sluţba má zároveň seznam zhruba 

100 osob obsahující muslimské extremisty a členy narkomafie, jeţ by mohli teroristický útok 

na Prahu plánovat. Mluvčí BIS Jan Šubert dále upozornil, ţe Česká republika v ţádném 

případě není na teroristické útoky připravena, coţ doloţil i na faktu, ţe praţské metro je 

zabezpečeno podobným způsobem jako metro v Londýně, na nějţ jiţ teroristé úspěšně 

zaútočili v červenci tohoto roku. [Blaţek, 2005] 

 

Počátek roku 2006 byl v české politické scéně v souvislosti s islámem spjat především 

s otázkou karikatur proroka Muhammada, které byly poprvé otištěny 30. září 2005 v jednom 

z předních dánských deníků a postupně se šířily Evropou a muslimským světem. Vlády 

muslimských zemí vnímaly karikatury Muhammada jako hrubou uráţku islámu a poţadovaly 

od dánské vlády omluvu – ta však odmítla s odkazem na svobodu médií.
43

 

Karikatury proroka v podobě Muhammedovi podobizny s bombou zamotanou v turbanu 

vyvolaly v muslimském světě vlnu odporu proti Dánsku samotnému i proti dalším evropským 

státům – nepokoje v ulicích s sebou nesly pálení státních symbolů Dánska, Norska a 

Německa, ve kterých byly karikatury téţ vydány, bojkot dánských výrobků a v Bejrútu byl 

vypálen i dánský generální konzulát. V rámci protestních akcí přišlo o ţivot 136 lidí, zejména 

v Libyi, Nigérii, Pákistánu a Afghánistánu. 

Karikatury byly vytištěny i ve dvou českých denících – v Mladé frontě DNES a 

v Hospodářských novinách, načeţ proti tomu veřejně protestovalo íránské zastupitelství.
44

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vydalo 6.2.2006 prohlášení 

k násilnostem po zveřejnění karikatur, v němţ odsuzuje útoky proti velvyslanectvím 

evropských zemí v muslimském světě zároveň s odsouzením rozdmýchávání násilí pod 

záminkou obrany náboţenství. Navíc vyzvalo ke zdrţenlivosti a dialogu.
45

 

                                                             
43 Kauza karikatur proroka Mohameda (Wikipedia). 
44 Z internetových stránek výše uvedených deníků byly karikatury odstraněny. 
45Prohlášení MZV k násilnostem po zveřejnění karikatur, 2006. 
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Čeští muslimové se ke karikaturám vyjádřili ve společném prohlášení pouze v tom 

smyslu, ţe jde o projev nenávisti a islamofobie a ţe karikatury povaţují za nesprávný způsob 

prezentace názorů. [Čeští muslimové, 2006] 

Ministr vnitra František Bublan se v únoru sešel se zástupci muslimských organizací 

v České republice za účelem zamezení radikalizace mezi českými muslimy i přesto, ţe nebyly 

ţádné zprávy o tom, ţe by k nějaké radikalizaci mělo dojít. Zástupci českých muslimů 

ministra ubezpečili o tom, ţe odsuzují násilí vzešlé z karikatur a od násilných protestů se 

distancují. Upozornili na to, ţe hlavním problémem ve společnosti je ztotoţňování islámu 

s terorismem. [Čeští muslimové, 2006] 

Vláda České republiky v čele s premiérem Jiřím Paroubkem pověřila ministra zahraničí 

Cyrila Svobodu, aby navrhl schůzku diplomatů Evropské unie, na níţ by se ustavilo jasné 

stanovisko Evropské unie ke vzniklé situaci ohledně karikatur. Paroubek prohlásil, ţe 

povaţuje násilné útoky za nepřiměřené. Ministr Svoboda zastává názor, ţe stejně jako 

Spojené státy v čele s Georgem Bushem by měla Evropská unie podporovat Dánsko. Za 

Dánsko se postavil i Evropský parlament a předseda Evropské komise José Barroso s tím, ţe 

svoboda projevu je v Evropské unii nedotknutelná [Vláda, 2006]. Svoboda navíc navrhl 

Evropské unii, aby vyţadovala oficiální omluvu od Syrské a Libanonské vlády. [Svoboda, 

2006] 

V srpnu 2006 byl Jiří Paroubek na křesle premiéra České republiky vystřídán Mirkem 

Topolánkem. Ten musel jiţ v říjnu řešit další prekérní situaci spojenou s islámem v České 

republice – otázku posílení práv muslimů. Ústředí muslimských obcí zaţádalo vládu o udělení 

zvláštních práv, která by jim umoţňovala vyučovat islám ve školách, zakládat církevní školy, 

konat církevní svatební obřady aj. Ovšem čeští muslimové pro udělení těchto práv nesplňují 

dvě základní podmínky – Ústředí muslimských obcí není v České republice registrováno 

deset let a nemůţe se prokázat deseti tisíci podpisů věřících, pro které by měly být tyto sluţby 

poskytovány. S udělením výjimky nesouhlasilo ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti 

ani ministerstvo školství. [Tajné sluţby, 2006] 

V prosinci 2006 došlo v Brně k tomu, ţe ţákyni muslimského vyznání nebylo 

umoţněno od září přejít do Cyrilometodějské církevní základní školy v Lerchově ulici v Brně. 

Proti bylo vedení školy právě s odkazem na náboţenské vyznání ţákyně – podle ředitele školy 

Zdeňka Strašáka by měla ţákyně na křesťansky zaloţené škole problémy. [Trojan, 2006] 
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Agentura STEM provedla počátkem roku 2007 průzkum, z něhoţ vyplynulo, ţe Češi 

povaţují mezinárodní organizovaný zločin, šíření zbraní hromadného ničení a terorismus jako 

tři hlavní hrozby pro Českou republiku. Na páté příčce se umístil islámský fundamentalismus. 

[Lidé, 2007] 

V květnu 2007 obdrţelo zhruba 30 praţských církevních škol anonym s hrozbou 

bombového útoku. Podobnou výhruţku oznámily školy jiţ v lednu. Ministr Langer tehdy 

potvrdil, ţe roli hrál i náboţenský aspekt – anonymní odesilatel totiţ musel dobře znát islám 

nebo pocházet z muslimské komunity. Zda ale pochází anonym z května od stejného 

odesilatele jako ten lednový, není známo. Ve školách ale nebyly nalezeny ţádné výbušniny a 

školy v době prohledávání ve většině případů svou výuku nezrušily.
 
[Církevní školy, 2007] 

Organizace SIOE (Stop islamization of Europe) uspořádala v polovině září demonstraci 

před evropským parlamentem v Bruselu, které se účastnili i čeští nacionalisté. Chtěli zde 

prezentovat svůj názor na islamizaci Evropy a protestovat proti tomuto fenoménu. [Čeští 

nacionalisté, 2007] 

Syn libyjského vůdce Kaddáfího sdělil agentuře APA, ţe Evropě patrně hrozí další 

teroristické útoky ze strany islámských radikálů. Tato hrozba se dle Kaddáfího vztahuje i na 

Českou republiku, respektive tedy na všechny státy, které se nějakým způsobem angaţují 

v Iráku a v Afghánistánu. Podle Kaddáfího je jediným řešením, jak utlumit radikalismus, 

rychlý odchod západních jednotek z Iráku a Afghánistánu a řešení palestinské otázky. Mluvčí 

Bezpečnostní informační agentury Jan Šubert řekl, ţe hrozbu teroristických útoků nebere 

agentura na lehkou váhu. [Podle Kaddáfího syna, 2007] 

Dalším tématem řešeným v roce 2007 byla otázka protiraketového radaru, který měl být 

postaven Američany na území České republiky. Toho si všimly téţ muslimské země. Íránská 

diplomacie, která byla v danou dobu na návštěvě republiky, se k potenciální výstavbě radaru 

v Čechách postavila poměrně negativně s ohledem na doposud dobré vztahy České republiky 

s představiteli muslimských zemí. Ústy íránských diplomatů „dělá radar z Čechů obětní 

beránky“ v zápasech mezi Spojenými státy a Ruskem. Kaţdopádně Írán údajně nemá v plánu 

řešit otázku radaru násilnou cestou. [Novotný, 2007] 

 

V roce 2008 oslavila nejstarší česká mešita v Brně desáté výročí své existence, ale 

začíná být věřícím malá a podle prohlášení jejího předsedy Muníba Hasana Alrawiho se 

uvaţuje o jejím zvětšení. Ze strany islámské nadace proběhla i snaha o získání povolení 

k výstavbě „věţičky“ u mešity, která by měla symbolizovat minaret, ale po protestech 
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místních obyvatel ze svého návrhu nadace raději ustoupila. Brněnská mešita ani nemá svého 

imáma, modlitby jsou vedeny předsedou islámské nadace. [Brněnská mešita, 2008] 

V březnu přišli čeští muslimové o svého předsedu – zemřel Muhamed Ali Šilhavý. 

Šilhavý konvertoval k islámu v 70. letech a od té doby patřil k předním českým muslimům – 

zaslouţil se o obnovení Ústředí muslimských obcí a stál i u zrodu první mešity na území 

České republiky, tj. brněnské mešity zaloţené roku 1998. 

V ulicích Brna se objevily v březnu plakáty s karikaturami Muhammada, vytištěné 

v roce 2005 dánskými deníky. Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg vyvěšení 

karikatur veřejně odsoudil se slovy: "Povaţuji za smutný fakt, ţe v českém národě se něco 

takového objevilo. Nemá to co dělat se svobodou slova." Podle mluvčí ministerstva jde o 

záměrnou snahu podněcovat náboţenskou nenávist vůči skupině obyvatelstva.
46

 Islámská 

nadace v Brně však karikatury vyvěšené v okolí mešity nehodlá nijakým způsobem řešit 

s tím, ţe jde pouze o pokus „je naštvat“, a to u nich nehrozí. Dále se vyjádřili, ţe se patrně 

nejedná o trestný čin, a tak nebudou ani kontaktovat policii. Policie se ale o plakáty zajímala 

s tím, ţe se jedná o nelegální výlep letáků, za coţ hrozí podle trestního zákoníku pokuta od 

tisíce do padesáti tisíc korun [V ulicích, 2008]. Navíc se patrně jedná o projev extremismu, a 

proto se o plakáty s karikaturami Muhammada zajímala i policejní jednotka specializovaná na 

extremismus a samozřejmě Bezpečnostní informační sluţba, která zkoumala potenciální 

reakce ze strany islámské nadace. Násilná odpověď ze strany nadace ale zřejmě nehrozila, 

předseda islámské nadace Muneeb Hasan Alrawi sám prohlásil, ţe se muslimové za 

karikatury mstít nebudou. Mluvčí BIS Jan Šubert se více obával případné reakce ze zahraničí, 

přičemţ ale dle něho toto riziko nebylo o nic větší neţ to, které trvá prakticky neustále. 

[Křivánková, 2008] 

Koncem března se karikatury objevily i v Praze, a to v okolí Florence a Černého Mostu, 

tedy poblíţ mešity v Kyjích. Na praţských karikaturách je Muhammad jednak zobrazen 

s turbanem s bombami, jednak je na nich prezentován jako pedofil. Plakáty odkazují na 

internetové stránky skupiny autorů, kteří jsou dle svých slov „znepokojeni útoky na svobodu 

projevu a růstem extremismu v islámských řadách“. [Karikatury, 2008] 

V květnu se Islámská nadace v Brně rozhodla odvysílat kontroverzní film 

nizozemského radikálního politika Geerta Wilderse s názvem Fitna (Rozvrat), jeţ napadá 

islám a podněcuje násilí. V České republice jej odvysílali sami muslimové ku příleţitosti 10. 

výročí otevření brněnské mešity. Po promítání proběhla debata o filmu s předsedou Islámské 

                                                             
46Prohlášení MZV ČR k plakátům s dánskou karikaturou proroka Mohameda v Brně, 2008. 
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nadace Hasanem Muneeb Alrawim. Útvar pro vyšetřování organizovaného zločinu vůbec 

prověřoval, zda film není v rozporu s českým právem. Nakonec ve spolupráci s policií dospěl 

k názoru, ţe je po právní stránce v pořádku. V muslimských zemích proti němu protestovaly 

stovky lidí, v mnoha zemích bylo jeho vysílání i zakázáno. Jeho autor kvůli němu dokonce 

skončil před rotterdamským soudem, který jej však osvobodil. Ve filmu padají mimo jiné i 

taková srovnání, jako ţe Korán je v podstatě totéţ co Main Kampf od nacistického vůdce 

Adolfa Hitlera. [Smyčková, 2008a] 

V srpnu byla televizní stanice Nova potrestána Radou pro rozhlasové a televizní 

vysílání za odvysílání xenofobní reportáţe o Syřanovi, jenţ zavraţdil svou manţelku 

v Ţelešicích u Brna. Stíţnost na televizi podali brněnští muslimové. [Fasurová, 2008e] 

21. září přišla smutná zpráva z Pákistánu – velvyslanec České republiky Ivo Ţďárek se 

zde stal obětí teroristického útoku spáchaného na hotel Marriotte v centru Islamabádu. Atentát 

měl na 60 obětí. Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se ke smrti českého 

velvyslance vyjádřil těmito slovy: „S hlubokou lítostí jsem přijal zprávu o tragickém úmrtí 

našeho velvyslance v Pákistánu pana Iva Ţďárka. Jeho smrt svědčí o tom, ţe se nás teroristé 

snaţí zasáhnout na nejcitlivějších místech. Velvyslanec Ţďárek statečně plnil všechny své 

úkoly v těch nejsloţitějších a nejrizikovějších podmínkách. Jeho skon je pro nás zavazující: 

nesejdeme z cesty, zlu budeme čelit a bojovat s ním. Jménem ministerstva zahraničních věcí, 

všech kolegů pana Iva Ţďárka i jménem svým vyjadřuji svoji nejhlubší soustrast rodině a 

přátelům našeho velvyslance.“ [Zvolánek, 2008] Lítost nad smrtí velvyslance vyjádřili i 

brněnští muslimové. [Procházková, Wirnitzer, 2008] 

 Koncem září proběhla v Brně ohlášená demonstrace Národní strany. Národní strana je 

silně levicové hnutí vystupující proti Evropské unii, přistěhovalectví, Romům a islámu. Po 

smrti velvyslance v Pákistánu dokonce prohlásila, ţe pokud se muslimská obec nedistancuje 

od aktů svých souvěrců, bude poţadovat zbourání mešit a zákaz islámu [Vaškeová, 2008]. 

Proti jejím extremistickým, xenofobním a rasistickým postojům, vyneseným jejím předsedou 

Pavlem Sedláčkem, se rozhodla islámská nadace podat trestní oznámení [Třeček, 2008]. 

Policie navzdory znaleckým posudkům ale usoudila, ţe ony výroky
47

 nejsou rasistické 

[Výroky, 2008]. Kaţdopádně na předem ohlášenou demonstraci se před brněnskou mešitu 

dostavilo celých 8 členů a trvala celých 8 minut, poté se účastníci přesunuli na oběd.  

[Smyčková, Hloušek, 2008] 

                                                             
47 Pro ilustraci na shromáţdění Národní strany padaly výrazy typu: „ţlutí negři“, „kšeftují s drogami a bílými 

ţenami“, aj. 
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Národní strana chce zároveň uveřejnit na svých webových stránkách jiţ zmiňovaný 

kontroverzní film nizozemského radikálního politika Geerta Wilderse [Národní strana, 2008]. 

Policisté zároveň prověřovali webové stránky Národní strany, ovšem ty podle policie zákon 

neporušují. 

 

Počátek roku 2009 je spojen s narůstajícím konfliktem mezi Palestinou a Izraelem, jeţ 

řešila česká diplomacie v čele s ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. 

V této kauze se nejednalo čistě o problém islámu v českém politickém diskursu, ovšem i tak 

tento problém mezi Izraelskou vládou a Palestinským hnutím Hamas
48

 zaměstnal politické 

špičky většiny evropských států. Konflikt si během prvních dní vyţádal na čtyři stovky 

lidských ţivotů a Evropská unie, které v této době právě předsedala Česká republika, se 

rozhodla diplomatickou cestou vstoupit do konfliktu a vynaloţit snahu o co nejrychlejší a 

nejklidnější řešení konfliktu týkajícího se pásma Gazy. Proti izraelskému zásahu v pásmu 

Gazy navíc proběhly demonstrace po celém světě, včetně hlavního města Prahy. [Draţanová, 

Polochová, Štefan, 2009] 

Na domácí scéně se opět rozdmýchal problém mešit poté, co na Praţskou mešitu někdo 

pověsil prasečí hlavu. Podle islámské nauky je prase povaţováno za nečisté zvíře, a proto je 

tento akt vnímán mezi muslimy velmi emotivně. Vladimír Sáňka, předseda Islámské nadace v 

Praze, se k tomuto činu vyjádřil v tom smyslu, ţe jej Nadace vnímá jako projev extremismu a 

nenávisti a patrně bude tento čin vnímat jako výhruţku a povaţovat tak muslimskou komunitu 

za ohroţenou skupinu. Národní strana, která se k islámu zcela veřejně staví velmi negativně, 

povaţuje tento čin za „vtipnou formu boje“. [Šťastný, 2009] 

V březnu byl předsedou Ústředí muslimských obcí zvolen Hasan Muneeb Alrawi, 

dosavadní předseda Islámské nadace v Brně. [Jeřábek, 2009a] 

Další negativní vyjádření k problematice mešit proběhlo v průběhu července v Brně, 

kde se lidovci v čele s předsedou jihomoravské KDU-ČSL Stanislavem Juránkem a Markem 

Mackem, téţ za KDU-ČSL, veřejně postavili na odpor proti návrhu výstavby další mešity 

v Brně i přesto, ţe se výstavba mešity ani nezačala plánovat – podle Brněnské islámské 

nadace jde pouze o „vizi“. Juránek navíc zaujal spíše nepřátelský postoj k muslimům slovy, 

ţe „by bylo velkou chybou nechat si tradice vytlačovat cizí kulturou a náboţenstvím." 

[Nechceme v Brně, 2009] 

                                                             
48 Hnutí islámského odporu (Wikipedia). 
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Dalším problémem řešeným na české politické scéně bylo listopadové pozvání 

kontroverzního nizozemského kritika islámu a migrace Geerta Wilderse do České republiky 

senátorem za ODS Jiřím Oberfalzerem. Senátor si představoval vystoupení nizozemského 

politika na půdě senátu, čímţ však vyvolal ostrou debatu mezi senátory. Wilders by měl se 

svou přednáškou vystoupit proto na jiném místě, kde by mělo dojít i k debatě mezi ním a 

českou muslimskou organizací Libertas Independent Agency [Poláková, 2009]. Wilders by 

měl svou přednášku na téma Svoboda slova a islamizace Evropy spojit s promítáním svého 

protiislámsky zaměřeného filmu Fitna. Přednáška měla být veřejnosti nepřístupná. Od akce se 

distancovala ODS i předseda Senátu Přemysl Sobotka a kritizovali ji předsedové zahraničních 

výborů obou komor parlamentu za ČSSD. Wildersovy názory označili za xenofobní 

[Kratochvíl, 2009]. Ministr pro lidská práva Michael Kocáb se k plánované přednášce vyjádřil 

slovy: "Domnívám se, ţe by jeho vystoupení mohlo vést k podněcování náboţenské, potaţmo 

rasové nesnášenlivosti." 

 

Na počátku roku 2010 podal tehdejší kardinál Miloslav Vlk rozhovor pro web 

kavkazcentre.com, jenţ je povaţovaný za web čečenských povstalců a radikálních islamistů. 

Ti byli rozhovorem nadšeni, jelikoţ kardinál mluví o ztrátě duchovních hodnot v Evropě, 

kterými naopak islámský svět oplývá, přičemţ nedojde-li v Evropě k návratu ke kořenům, 

hrozí jí islamizace [Polochová, 2010]. Vlk se domnívá, ţe za posilování islámu v Evropě 

můţe stoupající individualistický ţivotní styl Evropanů, kteří pak nejsou schopni přinášet 

oběti. Právě kvůli duchovní prázdnotě se dle kardinála bude čím dál více lidí uchylovat právě 

ke konverzi k islámu. Dle kardinála je jediným východiskem posílení křesťanských hodnot a 

křesťanství samotného, aby byly posíleny hodnoty duchovní, bez nichţ společnost nemá šanci 

uspět. [Poláková, 2010] 

V březnu se rozhořel spor mezi Brněnskými muslimy a Občanskou demokratickou 

stranou po té, co strana vydala dokument s názvem Vize 2020, ve kterém řeší i otázku cizinců 

a imigrantů, respektive otázku tolerance. Předseda strany Miroslav Topolánek uvedl problém 

na pravou míru s tím, ţe v dokumentu o muslimech není ani zmínka, ţe se v něm řeší obecně 

problém přistěhovalců. Muslimové však reagovali spíše na rozhovor Daniely Filipové, která 

v rozhovoru na toto téma poukazovala právě na problém muslimské integrace. Kritický 

komentář za muslimskou komunitu předala organizace Libertas Independent Agency.  

[Fialová, Horák, 2010] 

V dubnu byly zveřejněny téměř xenofobní výroky předsedy Strany práv občanů Miloše 

Zemana na téma islámu. Podle brněnské muslimské obce tyto výroky naplňují skutkovou 
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podstatu trestného činu podněcování násilí a podali na Miloše Zemana trestní oznámení 

[Brněnští muslimové, 2010]. Zároveň vyzvali českou veřejnost k bojkotu „Zemanovců“. 

[Muslimové, 2010] 

Mimo tato témata se opět v průběhu srpna otevřel tzv. „boj o mešity“, tentokrát 

v Hradci Králové, kde muslimská unie plánuje koupit prostory na vybudování islámského 

centra. Islámské centrum by mělo slouţit převáţně pro zahraniční studenty, kteří patrně tvoří 

největší část muslimské komunity v Hradci Králové, na rozdíl od ostatních velkých měst, kde 

je muslimská komunita více diversifikovaná [Vaňous, 2010]. Plánovaná výstavba modlitebny 

na Moravském předměstí se však záhy stala politickým tématem v zářijových komunálních 

volbách, kdy si některé politické subjekty toto téma zařadily do svých volebních kampaní. 

Jedním z nejhlasitějších odpůrců výstavby islámského centra byl kandidát Suverenity 

Valentin Kusák, který podle svých slov tvrdě pracuje na iniciativě AntiMesitaHK. Kusák se 

vyjádřil i slovy, ţe „se muslimové zase chtějí dostat k pokoření historické kultury v České 

republice.“ Výstavbu mešit odmítá celé hnutí Suverenita Jany Bobošíkové [Suverenita, 2010]. 

Opačný názor zastává například kandidátka za ODS Pavla Finfrlová hlásající „rovnost podle 

zákona“ [Rambousková, 2010]. Kaţdopádně muslimové v Hradci Králové se snaţí sehnat 

finanční prostředky pro výstavbu mešity, zároveň ale dochází k vytváření sdruţení bojujících 

proti výstavbě mešity [Jiřička, 2010]. Výstavbu nových mešit v České republice podle 

průzkumů společnosti Sanep odmítá aţ 75,2% obyvatel republiky. [Průzkum, 2010] 

 

Začátkem roku 2011 se stále v mediálním prostředí řešila problematika hradecké 

mešity. Občané Hradce Králové se rozdělili na dva tábory, z nichţ jeden proti výstavbě 

muslimské modlitebny nic nenamítá s ohledem na svobodu vyznání, zatímco druhý je zásadně 

proti, uţívajíce takových argumentů, ţe muslimové tímto aktem míní zvýšit si své postavení a 

získat moc. Hradecký Deník téţ zorganizoval anketu, ve které se občané vyjádřili zásadně 

proti výstavbě modlitebny. Podobně jako občané jsou názorově rozděleni i političtí lídři pro 

Královehradecký kraj [Odstrčil, 2011b]. Kaţdopádně muslimové sehnali pro nové islámské 

centrum prostory v Drahoňovského ulici na okraji města. [Muslimové, 2011] 

Jiţ v roce 2011 se začalo hovořit o moţné kandidatuře některých osobností v přímé 

volbě prezidenta České republiky, mezi nimiţ se hovořilo i o současném prezidentu Miloši 

Zemanovi. Ten vystoupil na mezinárodní konferenci s názvem „Evropa sjednocená a 

svobodná?“, která se konala v Praze ve druhé polovině června. Miloš Zeman ve své přednášce 

hovořil o svých názorech na Evropskou Unii a NATO. Mimo jiné prohlásil, ţe: „NATO se 

definuje jako obranná aliance, aniţ si poloţilo otázku, proti komu se chce bránit. 
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Pojmenováním nepřítele to přece začíná. Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní 

Afriky aţ po Indonésii. Ţijí v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, 

dílem z prodeje drog." Dále pokračoval slovy: "Nevěřím, ţe jsou umírnění muslimové a 

radikální muslimové. Stejně jako nevěřím, ţe jsou jen umírnění a radikální komunisté. Jsou 

jen muslimové a komunisté." [Wirnitzer, 2011] Později své výroky o islámu jako 

anticivilizaci upřesnil s tím, ţe mu vadí netolerance, agresivita islámu a postavení ţen 

v muslimské společnosti. Mimoto srovnal islám s nacistickou a komunistickou ideologií 

[Brandejská, 2011]. Současný prezident povaţuje islám za jediné nebezpečí, které Evropě 

hrozí. Pro časopis Reflex navíc komentoval dění v muslimských zemích v rámci tzv. 

arabského jara, kdy se údajně obává podobné situace, jako nastala v roce 1979 po íránské 

islámské revoluci
49

 [Šťástka, 2011]. Současný prezident se nikdy netajil svým postojem 

k muslimskému světu a k islámu vůbec, avšak některé jeho projevy vyvolávají nepokoje nejen 

mezi českou muslimskou komunitou, která na něj podle ČTK podala trestní oznámení. 

V prosinci zveřejnil Lukáš Lhoťan
50

 na svém blogu dva roky starou nahrávku 

z pátečního kázaní z brněnské mešity vedeného českým muslimem Lukášem Větrovcem, kde 

Větrovec ostře napadá izraelský stát. To ihned pobouřilo ţidovskou komunitu, která se 

vyjádřila s tím, ţe Větrovec zneváţil utrpení lidí za války a navíc zneuctil i památku obětí 

holocaustu. Ţidovská komunita povaţovala tyto výroky za výhruţku vůči českým ţidům i 

celému ţidovskému společenství.  Kazatel Větrovec se vyjádřil k zveřejnění přednášky s tím, 

ţe to povaţuje za osobní mstu ze strany Lukáše Lhoťana, který byl vyloučen z brněnské 

muslimské obce. Prý se jednalo o přednášku vycházející z Koránu z doby, kdy tři ţidovské 

kmeny bojovali proti Muhammadovi. Jde údajně o proroctví, jeţ mu právě připomněla 

současná napjatá situace v Izraelském státě. Ţádnou nenávist k ţidům prý necítí. Za Větrovce 

se postavil i předseda Islámské nadace v Brně Hasan Muneeb Alrawi. [Horák, 2011] 

 

V lednu 2012 vznikla jako reakce na starou nahrávku kázání z Brněnské mešity o 

zabíjení ţidů petice proti náboţenské nesnášenlivosti, jejíţ vznik iniciovala česká pobočka 

Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). Brněnští muslimové se sice od 

Větrovcova kázání distancovali, ovšem rozpory mezi muslimskou komunitou a komunitami 

jiných vyznání stále trvají. Petici mimo jiné podepsali i kardinál Duka či praţští a brněnští 

                                                             
49 Íránská islámská revoluce (Wikipedia). 
50 Lukáš Lhoťan se narodil roku 1980. Je známý svou působností v brněnské muslimské obci, je i zakladatelem 

Česko-muslimského institutu. Později byl však z obce vyloučen, konvertoval ke křesťanství a začal ostře 

vystupovat proti islámu a proti celé české muslimské obci. Je autorem knihy Islám a islamismus v České 

republice, která je namířena vyloţeně proti islámu a muslimským přistěhovalcům. 
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primátoři a veřejně činné osobnosti. Podle předsedy Islámské nadace v Brně Hasana Muneeba 

Alrawiho je však petice iniciovaná organizací ICEJ přehnaná a k petici se přidat nehodlá i 

kvůli postupům ICEJ, která údajně „fandí Izraeli natolik, ţe jí nevadí, ani kdyţ izraelská 

armáda zabije tisíce nevinných civilistů.“ Dle jeho názoru naopak zmíněná petice můţe 

náboţenskou nesnášenlivost ještě více podmínit, coţ však odmítá Ţidovská obec a signatáři 

petice. Dle Alrawiho však nesnášenlivost vůči muslimům vzrůstá uţ jen kvůli neustálému 

připomínání inkriminované kauzy. [Horák, 2012] 

Kaţdopádně stranou nezůstal ani Lukáš Lhoťan, který výše zmíněnou nahrávku 

zveřejnil. Koncem ledna obvinil Islámskou nadaci v Brně ze spojení s teroristy, kdyţ zveřejnil 

12 let staré dopisy vedené mezi Alrawim a egyptským teologem Júsufem al-Qardáwím, coţ je 

údajně důkaz o napojení na teroristy. Brněnská muslimská obec to samozřejmě odmítá. 

V dopise se hovoří o finanční podpoře Palestiny, která by měla dle Lhoťana skončit v rukou 

teroristů, ne-li přímo jako podpora skupiny Hamas. Peníze však do Palestiny patrně nikdy 

nedorazily. [Černý, 2012] 

Na konci února vystoupil šéf KDU-ČSL a jeden z kandidátů na královéhradeckého 

hejtmana Pavel Bělobrádek na besedě sdruţení AntiMešita. Sdruţení bylo zaloţené jako 

reakce na záměr Muslimské unie v Hradci Králové zaloţit ve městě islámské centrum. 

Bělobrádek se svým vyhraněným názorům k islámu a islamizaci netají, v besedě upozornil na 

problém hrozící islamizace, ovšem mimo jiné prohlásil i to, ţe pokud budou muslimové ţijící 

v Evropě respektovat demokraticky systém, zákony a svobodu víry, pak není důvod, proč by 

v Evropě ţít nemohli. Problém vidí v tom, ţe Evropské státy nezačaly vštěpovat své hodnoty 

imigrantům jiţ od počátku. Svůj spíše negativní postoj k islámu projevil slovy, ţe „Kdyţ si 

někdo myslí, ţe katolíci jsou černoprdelníci, kteří tu nemají co dělat, ţe evangelíci jsou 

pobláznění pánbíčkáři, ţe vyznavači Československé církve husitské jsou pohrobci Aloise 

Jiráska a řekne to, nikomu se nic nestane. Ale jakmile se řekne, ţe muslimové dělají věci, 

které se tady dělat nemají, aby se pomalu bál, ţe ho čeká obvinění.“ Muslimové slovy 

Alrawiho nechápou odpor KDU-ČSL vůči islámu a muslimům. Prý se postoj KDU-ČSL ani 

zdaleka neblíţí křesťanským ideálům. [Bednář, 2012b] 

7. března 2012 se na Univerzitě v Hradci Králové konala debata věnovaná hrozbě 

islámu v České republice, kterou uspořádali studenti Masarykovy Univerzity v Brně spolu s 

hradeckými kolegy. Dorazily na ni zhruba dvě stovky zájemců o téma, několik muslimů 

ţijících v Hradci a čtyři hlavní diskutéři s různými názory na problém. Myšlenku, ţe islám je 

hrozbou, obhajovali politička Jana Bobošíková z hnutí Suverenita a Michal Semín z Institutu 

svatého Josefa. Proti vystupoval Ondřej Liška, předseda Strany zelených, a Šadí Shanaáh z 
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Česko-arabského centra kulturního dialogu. Jana Bobošíková ve své kritice naráţela na 

kulturu České republiky s tím, ţe jsme územím katedrál a univerzit, nikoliv mešit. Na otázku 

hrozby islámu v České republice argumentovala tím, ţe islám v České republice není 

bezprostřední hrozbou, ale vzhledem k členství v Evropské Unii se problémům s imigrací 

nelze vyhnout. Michal Semín zase argumentoval tím, ţe islám není vstřícným náboţenstvím, 

coţ „dokazují staletí praxe.“ Několikrát padly i citace z Koránu, jeţ byly však dle Shanaáha 

vytrţené z kontextu a důleţitý je jejich správný výklad. Liška upozornil na to, ţe podle něj 

není problémem islám jako takový, ale stále se šířící islamofobie. [Bednář, 2012a] 

Podle květnového projednávání vlády České republice patrně nehrozí přímé teroristické 

útoky, avšak je zemí, ve které teroristé shání peníze a prostředky. Českou republiku povaţují 

teroristé spíše za svou základnu, nikoliv za cíl. Bezpečnostní sloţky se zaměřují kromě 

radikalizace imigrantů z islámských zemí také na konvertity. Bylo totiţ zjištěno, ţe čím dál 

tím více lidí s trestní minulostí přestupuje k islámu.  O této skutečnosti informoval mluvčí 

ministerstva vnitra Pavel Novák. "Ukazuje se, ţe jejich motivace je výslednicí ideologie, která 

kombinuje osobní mstu, frustraci a nespokojenost jedince s náboţenským nebo politickým 

rozhořčením,“ doplnil Novák. [Teroristé, 2012] 

V červnu odmítl invalidní důchodce muslimského vyznání vpustit do svého domu 

úředníky, kteří přišli ověřit, zda i nadále splňuje podmínky pro vyplácení dávek. Důchodce 

odmítl úředníky vpustit z náboţenských důvodů – šlo mu o ochranu modlitebního místa. O 

dávky proto přišel a obrátil se na soudy, přičemţ všechny odvolací instance postupně jeho 

ţádost zamítli. Obrátil se proto i na Ústavní soud, u něhoţ však také neuspěl. Při odmítnutí 

dávek se v tomto případě nejednalo dle soudů o diskriminaci, jak to prezentoval důchodce, 

nýbrţ o dodrţování práva, které se musí dodrţovat za kaţdých podmínek. [Fránek, 2012] 

V Kuřimi, která leţí 14 km od Brna, vzniklo na území soukromé firmy první centrum 

šiítských muslimů. Šiítů je v České republice minimum a doposud se nijak oficiálně 

neorganizovali. Šiíté se schází v Ahlulbayt centru, jeţ má i své oficiální stránky
51

 a prezentuje 

se i na zahraničních portálech. Muslimové z Kuřimi sami sebe představují jako konvertity k 

islámu. "Následujeme učení školy Ithná Ašaríja, která se zakládá na učení proroka 

Muhammada (nechť mu Bůh ţehná) a jeho rodiny (kéţ jim Bůh dá věčný mír)," píší na svém 

webu. Na stránkách zároveň litují toho, ţe v češtině neexistují texty, které by směr přiblíţily 

širší veřejnosti. [Taušová, 2012] 

                                                             
51 Islám rodiny proroka Muhammada [online] Dostupné z: http://www.islam-ahlulbayt.cz/. 

http://www.islam-ahlulbayt.cz/
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V srpnu zaloţili muslimové svou obec v Karlových Varech, která čítá zatím pouhých 10 

členů. Předsedou obce je občan ruské federace Akhmedbek Akhmedbekov. Dle předsedy 

Islámského centra v Brně Alrawiho není obec napojena na komunitu kazašských muslimů 

sdruţených kolem mešity Al-Medina v obci Kolová nedaleko Karlových Varů. I přes malý 

počet členů zamýšlí obec výstavbu mešity na území Karlových Varů. [Zedník, 2012] 

V listopadu 2012 se na blogu Lukáše Lhoťana objevily čtyři roky staré fotografie 

z Brněnské mešity, na kterých je zachyceno několik osob, včetně Lukáše Větrovce
52

, jak 

uvnitř mešity střílí airsoftovou pistolí, která je na snímcích nerozeznatelná od samopalu. 

Větrovec se hájil tím, ţe zbraň přinesl Lhoťan, ţe akce nebyla nijak plánovaná či 

organizovaná. Bylo to v době, kdy byla mešita pro veřejnost uzavřená. Muslimská obec o této 

akci nevěděla a její předseda Alrawi je z akce rozhořčen. Pokud by se dle jeho slov jednalo o 

nějaký trestný čin, jistojistě by je oba zaţaloval. Navíc upozornil, ţe v otázce přístupu 

muslimů do mešity mimo dobu otvíracích hodin pro veřejnost, učiní určité kroky, ţe obec jiţ 

nebude tak benevolentní. Podle experta na extremismus Miroslava Mareše z Masarykovy 

univerzity záleţitosti jako Větrovcovo kázání a střílení v mešitě systematicky narušují 

postavení muslimů v Brně, kteří byli doteď vnímáni jako bezproblémová komunita. 

[Kolínková, 2012] 

 

Rok 2013 byl charakteristický razantními změnami na české politické scéně, které se 

promítly i do vztahu k islámu. 

V první přímé volbě prezidenta zvítězil Miloš Zeman, známý svým silně negativním 

vztahem k tomuto vyznání. Na to upozornila dokonce i arabská televizní společnost al-

Dţazíra
53

, která citovala některé z jeho výroků a postojů, např. jeho připodobnění Jásira 

Arafata s Hitlerem,
54

 nebo jeho přirovnání muslimů k nacistům a komunistům. Jeho výroky 

připomněl také deník Insider: "Umírněný muslim je něco jako umírněný nacista." (...) 

"Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky aţ po Indonésii. Ţijí v ní na dvě 

miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog." (...) "Nevěřím, ţe 

jsou umírnění muslimové a radikální muslimové. Stejně jako nevěřím, ţe jsou jen umírnění a 

radikální komunisté. Jsou jen muslimové a komunisté." Někteří experti jsou toho názoru, ţe 

Zemanovy výroky mohou uškodit české zahraniční politice.
 
[Novák, 2013] 

                                                             
52 Známý svou přednáškou o vyvraţdění ţidů, zveřejněnou Lhoťanem koncem roku 2011. 
53 Zeman jako nový prezident České republiky, z arab. orig. مان سا زي ي دا رئ ة جدي جمهوري يك ل ش ت  .ال

In: Aljazeera [online]. 2000 - 2014 [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: 

http://www.aljazeera.net/news/pages/d0b9e7ca-e8a0-49a8-bc52-9489da3da6cf. 
54 Údajný výrok prezentován na stránkách al-Dţazíry jako parafráze šéfa české palestinské komunity 

Muhammeda Kayeda. 

http://www.aljazeera.net/news/pages/d0b9e7ca-e8a0-49a8-bc52-9489da3da6cf
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V březnu 2013 se stala velmi nešťastná událost v Pákistánu, kde byly uneseny dvě 

mladé české studentky. Prakticky okamţitě se případu ujal krizový štáb pákistánského 

ministerstva zahraničí, následně na to po dívkách začal pátrat i INTERPOL a samozřejmě 

česká zastupitelství v Pákistánu [Válková, 2013]. Ne příliš vhodně se krátce po zveřejnění 

videozáznamu, na kterém dívky prosí o pomoc, zachoval prezident Zeman při rozhovoru 

s německou reportérkou, která se ho ptala právě na unesené dívky – zeptal se jí, zda je 

agentkou Talibanu či Al Kájdy a „ţertovně“ se rozloučil s ní větou „Alláh Akhbar.“ Dle šéfa 

Ústředí muslimských obcí Alrawiho nešlo pouze o nevinný ţert, nýbrţ o akt, který by mohl 

ohrozit ţivoty unesených dívek [Novotný, 2013b]. Další zpráva o unesených Češkách se 

objevila aţ koncem října, kdy se na internetu objevil další videozáznam s prosbou o pomoc. 

V říjnu navštívil prezident Zeman Izrael, kde podotkl moţnost přesunutí českého 

zastupitelství z Tel Avivu do Jeruzaléma. Bohuţel však status města Jeruzaléma je stále 

sporný a je otázkou jednání mezi Izraelem a Palestinou. Liga arabských států v reakci na 

Zemanův návrh oznámila, ţe tímto postojem prezident narušuje mírový proces mezi oběma 

státy. S obavou o poškození pozice České republiky na Blízkém východě kritizovali 

prezidentův návrh i přední čeští politici. [Politici, 2013] 

V České republice podle několika zdrojů sílí antiislámské nálady. Podle anglického 

vzoru English Defence league („EDL“), ligy vystupující proti islamizaci a islámskému 

extremismu, vznikla Czech Defence league, spravující téţ facebookovou stránku „Islám 

v České republice nechceme!“. Na rozdíl od English Defence league však její česká odnoţ 

nerozlišuje mezi extremistickou formou islámu a jeho „umírněnou“ formou.
55

 Zároveň začaly 

přibývat protiislámské výzvy na internetu a sociálních sítích. Někteří představitelé 

muslimských obcí, včetně předsedy Islámského centra v Brně Alrawiho, navíc zjistili, ţe mají 

hackery napadené e-mailové adresy. Výhruţné telefonáty údajně dostává i předseda Strany 

zelených Ondřej Liška. [Ţák, 2013a] 

V září 2013 přijala Policie ČR trestní oznámení na kázání Muneeba Hasana Alrawiho, 

který cituje muslimské učence a ve svých kázáních mluví o bití dětí za předpokladu, ţe se 

nebudou modlit k Alláhovi, o boji proti „nevíře“, aj. Podle Občanského sdruţení ateistů ČR, 

které podalo trestní oznámení, můţe jít o šíření nenávisti vůči skupině obyvatel. Pokud se tím 

bude policie a následně soud zabývat, bude to vůbec poprvé od roku 1989, kdy se bude česká 

                                                             
55 Islám v České republice nechceme. In: Facebook [online]. © 2014 [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/ivcrn. 

 

https://www.facebook.com/ivcrn
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justice zabývat náboţenským kázáním [Ševela, 2013]. Státní zástupce však na rozdíl od 

ţalobců prohlásil, ţe výchovné kázání Alrawiho je v pořádku. [Fajkusová, 2013b] 

Evropská síť proti rasismu (ENAR) vydala prohlášení, ve kterém komentuje lidsko-

právní situaci v Evropské Unii. V České republice, na rozdíl od ostatních zemí Evropské unie, 

není dle prohlášení tak markantní problém s islamofobií, avšak tento problém zde setrvává 

v latentní fázi, navíc domácí obyvatelstvo příslušné migranty z arabských zemí často vnímá 

negativně. Dle prohlášení má republika větší problém s početnou romskou komunitou. [V 

Evropě, 2013] 

V prosinci 2013 našli muslimové před Brněnskou mešitou hromádku vepřových kostí a 

masa. Jako reakci na to podala muslimská obec trestní oznámení na neznámého pachatele. 

Podobný případ se odehrál o několik let dříve v Praze. [Trojan, 2013] 

 

 

4.3. Kvantitativní obsahová analýza 

 

Kvantitativní obsahová analýza umoţňuje, jak jiţ bylo řečeno, poměrně přesně popsat 

data získaná z mediálního prostředí.  Její princip spočívá v tom, ţe se v rámci vymezeného 

vzorku mediálních sdělení určí sledovaný údaj, a poté se vypočítá četnost výskytu tohoto 

údaje v rámci vymezeného vzorku. [Burton, Jirák, 2001] 

Pro účely této práce byly vymezeným vzorkem články, jeţ se objevily v médiích 

v souvislosti s islámem v českém politickém diskursu a byly publikovány na konkrétních 

zpravodajských serverech po roce 2001. V rámci těchto serverů jsem se pomocí obsahové 

analýzy snaţila zjistit, zda se určitý deník věnuje dané problematice více neţ jiné a zda 

konkrétní deník reflektuje spíše negativní, neutrální či pozitivní postoj k islámu ze strany 

politických subjektů. 

 

4.3.1. Novinky.cz 

Novinky.cz je celostátní zpravodajský portál, který spadá pod nejfrekventovanější český 

internetový server Seznam.cz. Dodavatelem obsahu serveru je společnost Borgis a.s., která 

mimo jiné vydává i deník Právo. Podle NetMonitoru je právě portál Novinky.cz nejčtenějším 

českým deníkem v prostředí internetu. Server Novinky.cz vznikl v roce 2003. 

Novinky.cz jiţ od roku svého vzniku začaly vydávat i články týkající se právě islámu 

v českém politickém diskursu, přičemţ aţ do konce roku 2013 jich vyšlo celkem 32, z čehoţ 
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12 článků bylo přejato od České tiskové kanceláře. Nejvíce článků bylo vydáno v roce 2006, 

v průměru však na toto téma vydávají 3 články ročně. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - 2 1 5 7 4 2 2 1 2 2 5 

Tab. 1 – Četnost článků na serveru Novinky.cz 

 

Novinky.cz jsou jediným zkoumaným serverem, který se nezaměřuje na ţádnou 

konkrétní problematiku, která by se dala snadno definovat. Spíše neţ na otázku působení 

české muslimské komunity v politickém diskursu a názorů politiků na islám v České 

republice, se server zabývá spíše reakcemi českých politických subjektů na teroristické útoky 

v zahraničí či na potenciální hrozby, které České republice hrozí ze strany islámských 

radikálů, apod. 

 

Teroristické útoky v zahraničí, hrozba 13 článků 

Tab. 2 – Témata řešená na serveru Novinky.cz 

 

Uţ vzhledem k předchozímu tvrzení o zaměření serveru spíše na zahraniční 

problematiku islámu v českém politickém diskursu je nutno podotknout, ţe jsou na tomto 

portálu publikované články převáţně negativního charakteru, avšak s viditelnou snahou 

redakce podat co nejobjektivnější informace, pokud moţno ze všech moţných úhlů pohledu. 

 

Negativní 22 článků 

Neutrální 7 článků 

Pozitivní 4 články 

Tab. 3 – Hodnocení článků na serveru Novinky.cz 

 

4.3.2. IDnes.cz 

Server IDnes.cz byl zaloţen roku 1998 a je proto nejdéle působícím zkoumaným 

deníkem. Od roku 1999 spadá pod společnost Marfa a.s., která dále vlastní tištěné deníky 

Mladá Fronta Dnes a Lidové noviny a zpravodajský server lidovky.cz. 

Portál IDnes.cz je jediným portálem, který mi, vzhledem ke svému vzniku jiţ v roce 

1998, umoţnil sledovat problematiku islámu v českém politickém diskursu jiţ od roku 2001, 
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který jsem si vyhranila jako počátek výzkumu. Navíc mi server poskytl nejvíce článků ke 

zpracování – celkem 57, z nichţ 13 článků převzal od České tiskové kanceláře. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4 2 2 4 4 6 2 5 4 5 4 7 8 

Tab. 4 – Četnost článků na serveru IDnes.cz 

 

Portál IDnes se zabývá nejčastěji otázkou výstavby mešit v České republice, postojem 

prezidenta Zemana k islámu a postojem zahraniční muslimské komunity k problémům 

s islámem v České republice, nejčastěji v reakci na názory prezidenta Zemana, který je svým 

velmi vyhraněným postojem k islámu vyhlášený i v muslimských zemích. 

 

Mešity v ČR 9 článků 

Postoj prezidenta Zemana 6 článků 

Otázka zahraniční muslimské komunity 6 článků 

Tab. 5 – Témata řešená na serveru IDnes.cz 

 

Server IDnes poskytuje čtenářům patrně nejobjektivnější zprávy o islámu v českém 

politickém diskursu od roku 2001, tedy bez znatelných postojů autorů konkrétních článků. 

Zároveň ze všech portálů poskytuje nejvíce článků, které ukazují čtenáři pozitivní obraz o 

islámu v českém politickém diskursu. 

 

Negativní 31 článků 

Neutrální 17 článků 

Pozitivní 9 článků 

Tab. 6 – Hodnocení článků na serveru IDnes.cz 

 

4.3.3. tn.cz 

Portál tn.cz je celostátní internetový deník, který spadá pod společnost CET 21. Ta 

vyuţívá sluţeb České tiskové kanceláře a jako jediný zkoumaný portál také agentury 

Mediafax. CET 21 zároveň vlastní licenci pro všechny vysílací kanály Nova Group. 

V rámci internetového portálu tn.cz se mi podařilo k danému tématu dohledat celkem 

23 článků, přičemţ mnohé z nich, tj. 11 článků, byly agenturního charakteru.  
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Překvapivě ani u jednoho z dohledaných článků, se nevyskytuje jméno autora daného 

článku. Stejně tak se mi nepodařilo dohledat, kdy portál vznikl. Nicméně, jak je vidno 

z následující tabulky, články na téma islám v českém politickém diskursu začaly vycházet 

roku 2007. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - - 2 1 4 5 4 1 6 

Tab. 7 – Četnost článků na serveru tn.cz 

 

Server se více zabýval reakcemi politiků na konkrétní témata související s islámem 

v českém politickém diskursu, přičemţ nejvíce názory prezidenta Zemana, a otázce výstavby 

mešit na území České republiky. 

 

Postoj prezidenta Zemana 6 článků 

Mešity v ČR 8 článků 

Tab. 8 – Témata řešená na serveru tn.cz 

 

Server tn.cz předkládá čtenářům především negativní pohledy na islám, coţ můţe 

souviset s celkovou politikou společnosti CET 21. Usuzuji to i z toho, ţe televize Nova, jeţ je 

také ve vlastnictví společnosti CET 21, musela v roce 2008 zaplatit pokutu, kterou ji uloţila 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za xenofobní reportáţ o muţi, jenţ ve vesnici na 

Brněnsku zavraţdil svou manţelku. [Fasurová, 2008d] 

 

Negativní 21 článků 

Neutrální 1 článek 

Pozitivní 1 článek 

Tab. 9 – Hodnocení článků na serveru tn.cz 

 

4.3.4. Deník.cz 

Deník.cz je celostátní zpravodajský portál spravovaný vydavatelstvím Vltava Labe 

Press a působící v prostředí internetu od roku 2005. Na serveru Denik.cz lze vyhledávat 

zprávy publikované celostátně pod hlavičkou Deníku a zároveň i zprávy publikované 

v regionálních denících. I proto se některé zcela totoţné zprávy vyskytují ve vyhledávání na 
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serveru pod několika různými odkazy.
56

 Kaţdopádně regionální problémy jsou v rámci 

deníku konkrétního regionu řešeny skutečně do detailů ze všech moţných úhlů pohledu. 

Podařilo se mi dohledat zprávy týkající se islámu v českém politickém diskursu od roku 

2008, kdy téţ na tomto serveru bylo vydáno nejvíce článků na toto téma. Celkem jsem 

dohledala 46 článků, z nichţ pouze 4 články byly převzaty od České tiskové kanceláře. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - 0 0 0 15 6 7 6 3 9 

Tab. 10  – Četnost článků na serveru Deník.cz 

 

Nejčastěji řešeným tématem byla výstavba mešit v České republice. Pro jednu konkrétní 

kauzu související s výstavbou mešit vyšlo v průměru 3 – 5 článků. Redakce se snaţila 

poskytnout čtenářům kompletní vývoj problematiky jak z pohledu muslimské komunity, tak 

z pohledu politiků a společnosti. Nejvíce článků pak vyšlo v Brněnském deníku, kde ţije 

zřejmě nejpočetnější a mediálně a politicky nejaktivnější muslimská komunita. V pořadí 

druhý nejvíce zastoupený deník byl Hradecký deník, coţ souvisí patrně s kauzou plánované 

výstavby islámského centra. 

 

Mešity v ČR 20 článků 

Brněnský deník 21 článků 

Hradecký deník 6 článků 

Tab. 11 – Témata řešená na serveru Deník.cz 

 

Server poskytoval čtenářům spíše negativní postoj společnosti a politiků vůči islámu, 

avšak snaţil se o vysvětlování konkrétní problematiky s neutrálním pohledem. Navíc se 

redakce snaţila získat k dané problematice komentáře ze strany muslimské komunity. 

 

Negativní 26 článků 

Neutrální 12 článků 

Pozitivní 8 článků 

Tab. 12 – Hodnocení článků na serveru Deník.cz 

 

                                                             
56 Pro tuto práci jsem v těchto případech vycházela z celostátního deníku, byla-li zpráva k dispozici, pokud ne, 

vycházela jsem ze zprávy publikované v tom regionálním deníku, jehoţ se zpráva bezprostředně týkala. 
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4.3.5. Aktuálně.cz 

Aktuálně.cz je celostátní zpravodajský server spravovaný společností Centrum 

Holdings, která mimo jiné spravuje i servery centrum.cz či atlas.cz. 

I přesto, ţe server existuje od roku 1999, nepodařilo se mi dohledat ţádné články na 

téma islám v českém politickém diskursu aţ do roku 2006, kdy se objevil jeden článek, stejně 

jako v roce následujícím. Následující dva roky se zájem deníku k této problematice trochu 

zvýšil, avšak posléze začal opět upadat. Nejvíce článků k této problematice se na serveru 

objevilo v roce 2013. Celkem se mi ze serveru Aktuálně.cz podařilo získat 25 článků 

hovořících o islámu v českém politickém diskursu od roku 2001, přičemţ 6 z nich bylo 

deníkem převzato od České tiskové kanceláře. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 0 0 0 0 1 1 5 6 0 1 1 10 

Tab. 13  – Četnost článků na serveru Aktuálně.cz 

 

Server se v této problematice spíše soustředí na otázku působení islámu na českou 

společnost, méně jiţ na konkrétní reakce na problematiku ze strany politických subjektů. 

Z toho tvrzení však musím zmírnit v otázce prezidenta Zemana, jehoţ výrokům se poměrně 

detailně věnují všechny zkoumané servery. Dále se deník věnuje více problematice výstavby 

mešit po České republice, opět s důrazem na postoj společnosti. Třetím velmi často řešeným 

tématem na stránkách Aktuálně.cz byla otázka návštěvy kontroverzního nizozemského 

politika Wilderse v České republice spolu s otázkou jím natočeného antiislámského filmu 

Fitna. 

 

Postoj prezidenta Zemana 4 články 

Mešity v ČR 6 článků 

Wilders a Fitna 5 článků 

Tab. 14  – Témata řešená na serveru Aktuálně.cz 

 

Server Aktuálně.cz prezentoval převáţně negativní, maximálně neutrální hodnocení 

islámu a islámské problematiky v českém politickém diskursu. 
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Negativní 15 článků 

Neutrální 7 článků 

Pozitivní 3 články 

Tab. 15 – Hodnocení článků na serveru Aktuálně.cz 

 

4.3.6. Souhrn portálŧ 

Celkem se mi skrze zkoumané portály podařilo sesbírat 183 článků. Jak jiţ bylo řečeno, 

první dva roky, tj. rok 2001 a 2002, jsou zpracovány jen v rámci portálu IDnes.cz. Za zmínku 

stojí i zvýšená frekvence vydávání článků v roce 2006 a následně v roce 2008. Podle mé 

kódovací knihy je převáţná většina článků z roku 2006 věnována problému karikatur Proroka, 

zveřejněných nejprve dánským deníkem. Nehledě na teroristické útoky v Londýně a Madridu 

je to patrně první velká kauza týkající se bezprostředně Evropy, zvláště potom Evropské unie, 

do které Česká republika vstoupila v roce 2004. Karikatury se poté objevily i na území 

republiky, ale aţ později, tedy v roce 2008, a spíše jako cílená provokace muslimské 

komunity – povětšinou se totiţ vyskytovaly kolem mešit. Jak vyplývá z předchozích tabulek i 

z tabulky následující, nejvíce článků vyšlo v roce 2013, coţ můţe souviset i se zvolením 

Miloše Zemana v přímé volbě prezidenta, protoţe prezident má na islám silně negativní 

názor, čehoţ si všímá i zahraniční tisk, včetně arabské al-Dţazíry. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4 2 4 5 9 14 9 28 22 18 17 14 38 

Tab. 16 – Četnost článků souhrnně ze všech portálů 

 

Názory prezidenta jsou ostatně i jedním z nejčastěji řešených témat v rámci 

internetových zpravodajských portálů – k této problematice bylo vydáno celkem 20 článků, 

coţ je z celkového počtu 183 článků bezmála 11 %. Více se však řešil problém výstavby 

mešit v České republice (23,4 %) a otázka potenciální hrozby teroristických útoků na Českou 

republiku, reakce politických subjektů na teroristické útoky v zahraničí, komentáře 

zahraničních muslimů směrem k české politice, apod.
 57

 (14,7 %) 

 

 

 

                                                             
57 V tabulce označeno slovy „teroristické útoky, hrozba“. 
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Názory prezidenta Zemana 20 článků 

Mešity v ČR 43 článků 

Zahraniční problematika 27 článků 

Tab. 17 – Nejčastěji řešená problematika v rámci zpravodajských portálů 

 

Téměř 63% článků vydaných na zkoumaných zpravodajských portálech bylo 

negativního charakteru. To souvisí hlavně s tím, ţe většina českých politiků má k islámu spíše 

negativní neţ pozitivní postoj. Pozitivních článků na téma islám v českém politickém 

diskursu spíše pramení z poměrně klidného souţití české muslimské komunity s českou 

společností. 

 

Negativní 115 článků 

Neutrální 44 článků 

Pozitivní 23 článků 

Tab. 18 – Hodnocení článků na zpravodajských portálech 

 

 

4.4. Kritická diskursivní analýza 

 

Pomocí kritické diskursivní analýzy je moţné zkoumat konkrétní téma v širším 

společenském či historickém kontextu. Diskursivní analýza se pokouší porozumět významu 

sociální reality, studuje procesy a způsoby, jakými byla tato realita vytvořena [Miessler, 

2008]. Kritická diskursivní analýza vychází z promluv či textů, v tomto případě tedy textů, jeţ 

jsou tvořeny zpravodajskými mediálními články. Kritickou diskursivní analýzou jsem se 

snaţila popsat postoje vyjevené muslimskou komunitou a politiky ve vztahu k islámu 

v souvislosti s kontextem, ve kterém byly projeveny. 

Diskursivní analýza je, jak jiţ bylo řečeno, hloubková analýza, která je snáze 

aplikovatelná na menší mnoţství dat [Miessler, 2008]. V této práci je však potřeba zpracovat 

velké mnoţství dat, a proto není má analýza celkovou kritickou analýzou, ale pouze analýzou 

konkrétních postojů muslimské komunity a politických subjektů ve vztahu k politice a islámu. 
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Kritická diskursivní analýza je charakteristická mimo jiné i tím, ţe nemá jasně určenou 

metodologii. Osobně jsem v tomto případě pracovala se zvolenými interpretačními kódy, 

které jsem analyzovala v souvislosti s tématem rozpravy v rámci politického diskursu. 

 

Pro zpřehlednění celého textu jsem odkazy na konkrétní články vkládala do tabulek pod 

jednotlivé odstavce, k nimţ se odkazy váţí, spolu s reflexí konkrétního postoje ze strany 

muslimské komunity či politiků, které se v daném článku odráţí. Pokud v textu odkazuji na 

jiné prameny, které v daný moment neodkazují na článek, ve kterém lze sledovat postoj 

muslimské komunity či politika, jsou tyto prameny označeny zkrácenou citací v poznámkách 

pod čarou. 

 

 

4.4.1. Postoj muslimské komunity ve vztahu k politice 

Muslimská komunita v České republice čítá podle odhadů něco přes 11 000 osob, avšak 

tento údaj se nedá vyjádřit přesně, protoţe údaj o vyznání není povinné v oficiálním formuláři 

pro sčítání lidu vyplňovat.
58

 

Muslimům se podle nich samých v České republice ţije dobře, souţití se společností je 

dle nich bezproblémové, a proto se i snaţí nevyvolávat zbytečné konflikty a konfliktům se 

vyhýbat. 

 

Článek Postoj muslimské komunity 

Čeští muslimové, 2006 muslimové v ČR spokojení, nehodlají demonstrovat po vzoru 

západních muslimských komunit, je to nesprávný způsob 

prezentace 

Jeřábek, 2009b Demonstrace Národní strany jako snaha zviditelnit se před 

volbami, přitáhnout voliče 

Jiřička, 2010 nechápou postoj politiků (proti výstavbě mešity v Hradci 

Králové), doposud neměli problém v souţití s obyvateli, vše 

dělají podle zákona 

Šéf, 2009 muslimové v ČR jsou spokojení, prasečí hlava jako provokace 

Vodička, 2005 muslimům se v ČR ţije dobře, ČR zřejmě není cílovou zemí 

teroristů, Šilhavý: bin Ládin měl moţná i dobré úmysly, ale 

forma byla špatná 
Tab. 19 – články – Spokojenost muslimské komunity v ČR 

 

                                                             
58 V roce 2011 se při sčítání lidu, domů a bytů k islámu přihlásilo pouze 3 358 osob. 
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Muslimská komunita v České republice se snaţí o prezentaci islámu jakoţto 

náboţenského systému, který není v rozporu s demokratickým systémem. Oficiálně se 

distancují od násilných akcí vyvolaných muslimskými komunitami v jiných zemích či od 

teroristických útoků radikálních islamistů. 

 

Článek Postoj muslimské komunity 

Bublan, 2006 Karikatury -  jde o nenávist, islamofobii, svoboda slova ano, 

ale ne s projevy nesnášenlivosti, snaha o dialog 

Čeští muslimové, 2006 nehodlají demonstrovat po vzoru západních muslimských 

komunit, je to nesprávný způsob prezentace 

Fasurová, 2008e lidé spojují islám s terorismem = snaha zamezit předsudkům 

prostřednictvím časopisu 

Karfíková, 2008 jiţ proti násilí vystoupili, nebudou na protesty NS reagovat 

Nechceme v Brně, 2009 distanc od radikalismu, útlaku, záměr nové mešity jako 

politické téma, souţití s Brňany je bezproblémové 

Pokorný, 2005 odsouzení londýnských útoků, nelze všechny muslimy házet do 

jednoho pytle s teroristy 

Smyčková, Houšek, 2008 útok v Pákistánu jiţ odsoudili, distanc od akcí NS 

V ulicích, 2008 nechystají protest, výlep plakátů není trestný, nebudou podávat 

oznámení 

Ţídková, 2011 společnost - muslim = terorista, snaha to vyvrátit, odsuzování 

terorismu, karikatur,… 
Tab. 20 – Články - distancování muslimů od násilí 

 

V rámci internetového prostředí samozřejmě vznikají i komunity muslimů, kteří jsou 

evidentně radikální. Ovšem autory stránek a členy těchto komunit není vzhledem k anonymitě 

internetu prakticky moţné dohledat a jmenovat. Právě tito muslimové, kteří zastávají 

teroristické útoky, ctí teroristy jako hrdiny, apod. mohou poškozovat obraz islámu ve 

společnosti, coţ si uvědomují i představitelé muslimských obcí a od těchto problematických 

komunit se straní. Navíc muslimská komunita v České republice se snaţí vytěsňovat ze svých 

řad osoby s extremistickými postoji. 

 

Článek Postoj muslimské komunity 

Petrášová, 2004 web - oslava Husajna, Al Kajdy, Talibanu,…, Alrawi - 

odsouzení stránek 

 

Tureček, 2006 komunita se snaţí extremisty vytěsňovat 
Tab. 21 – Články - distancování muslimské komunity od extrémistů 
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Za sledované období mezi lety 2001 a 2013 vzniklo poměrně malé mnoţství kauz 

spojených s porušováním zákona ze strany muslimské komunity. Jednalo se jen o problém 

vyhroţování bombovými útoky praţským církevním školám v roce 2007 a poté problém 

Lhoťanem zveřejněných kázání Lukáše Větrovce a Hasana Muneeba Alrawiho v roce 2011 a 

2013. 

 

Článek Postoj muslimské komunity 

Církevní školy, 2007 / 

Fajkusová, 2013a děti se mají vést k nenávisti vůči nevěřícím, povoleno bití při 

nepraktikování islámu - text vytrţený z kontextu, pouze citace 

Horák, 2011 Větrovec - napadání ţidovského státu = pouze citace z Koránu v 

jiné situaci, jen mu to připomněla situace v Izraeli, Alrawi – jde 

o pomstu Lhoťana za vyloučení z obce 

Praţským církevním 

školám, 2007 
/ 

Sevela, 2013 Kázání Alrawiho: muslimové mohou bít své rodiče, pokud se 

nemodlí k Alláhovi, nenávist vůči kufru - dle Alrawiho šlo pouze 

o překlad projevu někoho jiného 
Tab. 22 – Články – problémy muslimské komunity se zákonem ČR 

 

V prvním případě nebyl výsledek šetření zkoumanými deníky řešen, v případech kázání 

Větrovce a Alrawiho bylo soudy uznáno, ţe se nejedná o trestné činy. Odloţením případu 

dopadl problém radikálního webu, o kterém se hovoří výše. Kaţdopádně postoj muslimské 

komunity k českým úřadům je povětšinou velice vstřícný, muslimové se snaţí spolupracovat 

nejen v případech soudních sporů, ale také poskytují pomoc úřadům v případech souvisejících 

například s únosem novinářů České televize nebo s únosem českých dívek v Pákistánu. 

 

Článek Postoj muslimské komunity 

Fasurová, 2008b nemocnice se na ně můţe obrátit, moţnost spolupráce 

Novotný, 2013a muslimové připraveni pomoci úřadům, pokud je poţádají 
Tab. 23 – Články – postoj muslimské komunity k českým úřadům 

 

Několikrát během sledovaného období došlo i k útokům ze strany společnosti, jejichţ 

cílem byla právě muslimská komunita. Ta však často tyto útoky brala s rezervou, ať uţ se 

jednalo o zneuctění mešit vepřovým masem či výlep protiislámských letáků kolem mešit. 

Podle muslimů jde především o projevení nenávisti vůči této skupině obyvatel a pokusy 

vyprovokovat muslimskou komunitu k nějaké činnosti, která by odpovídala negativnímu 

pojetí muslimů ze strany společnosti. 
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Článek Postoj muslimské komunity 

Dánská karikatura, 2008 Karikatury v Brně - ti, co plakáty vylepili, ţe snaţí muslimi 

naštvat - bez úspěchu 

Krupka, 2009 Vyvěšení fotografií z útoku na mešitu na webu Národní strany 

jako projev nenávisti, záleţitost není brána na lehkou váhu, ale 

strach není 

Škarda, 2008 Karikatury v Brně - pokus o provokaci, ţádná reakce 

Šťastný, 2009 Vepřová hlava na mešitě jako projev extremismu a nenávisti, 

výhruţka - muslimové jako ohroţená skupina 

V ulicích, 2008 Karikatury v Brně - nechystají protest, výlep plakátů není 

trestný, nebudou podávat oznámení 

Vokurka, 2010 Protiislámské plakáty v Mostě - účel uráţky islámu a vznícení 

nenávisti k muslimské komunitě 

Zneuctění, 2009 Vepřová hlava jako projev netolerance ve společnosti, 

neinformovanosti, xenofobie 

Ţáčková, 2009 Protiislámské plakáty Brně - citace z koránu vytrţené z kontextu 
Tab. 24 – Články – útoky na muslimskou komunitu 

 

Společnost je dle muslimů vůči nim netolerantní a nenávistná, navíc nedostatečně 

informovaná. Často také panuje názor, a to i mezi politiky, ţe všichni muslimové jsou 

teroristé. 

 

Článek Postoj společnosti vnímaný muslimskou komunitou 

Jeřábek, 2009b anketa - 73% obyvatel proti výstavbě mešity 

Kalinová, 2013 lidé po městě poţadují zákaz výstavby nové modlitebny 

Lidé, 2007 strach z organizovaného zločinu, terorismu, islámského 

fundamentalismu 

Muslimové, 2006 nenávist a xenofobie, muslimská komunita - vyzvali "rozumné, 

moudré a spravedlivé osoby z politické, náboţenské a kulturní 

sféry, aby se proti těmto projevům postavily a podporovaly 

dialog 

Picek, 2001 nenávist, snaha úřadů utišit veřejné mínění aktivitou 

Pláček, Fleisler, 2001 nenávistné chování ze strany společnosti, muslimové - strach 

Procházková, 2008 předsudky, nenávist 

Průzkum, 2010 75,2% společnosti podle průzkumu odmítá výstavbu mešit 

Smyčková, 2009c lidé odmítají stavbu mešit 

V Arše, 2012 islám jako hrozba, teroristé, snaha o islamizaci světa 
Tab. 25 – Články – negativní postoj společnosti vůči muslimské komunitě 

 

Muslimové se i proto snaţí o přesvědčení politických představitelů k tomu, aby 

prezentovali islám v pozitivní rovině, objektivně, aby se dále nerozšiřoval negativní obraz 

islámu ve společnosti. Zároveň postupují kroky k posílení vědomí o islámu v české 

společnosti různými prezentačními materiály. 
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Článek Postoj muslimské komunity 

Fasurová, 2008c snaha seznámit okolí s islámem, postavení ţeny 

Fasurová, 2008e lidé spojují islám s terorismem = snaha zamezit předsudkům 

prostřednictvím časopisu 

Kříţová, 2007 Stát by měl zajistit, aby média šířila o muslimech pozitivní 

obraz, aby informovala objektivně 

Muslimové, 2006 vyzvali "rozumné, moudré a spravedlivé osoby z politické, 

náboţenské a kulturní sféry, aby se proti těmto projevům 

postavily a podporovaly dialog 
Tab. 26 – Články – Snaha rozšířit vědomí o islámu ve společnosti ze strany muslimské komunity 

 

Do konfrontace s politickými představiteli se představitelé muslimských obcí dostávají 

veřejně v podstatě jen tehdy, kdyţ se cítí ohroţeni na svých právech – nejčastěji argumentují 

xenofobií a rasismem vycházející z postojů a projevů konkrétních politiků. 

 

Článek Postoj muslimské komunity 

Mokrý, 2008a Národní strana uvádí lţivé, překroucené informace, 

podněcování nenávisti vůči skupině obyvatel - trestní oznámení 

na Národní stranu 

Muslímové, 2010 odsouzení vyvolávání nenávisti vůči muslimům a arabům 

Taušová, Jeřábek, 2010 trestní oznámení za výroky Zemana, moţnost dostat ČR do 

mezinárodní izolace - netolerance, nepluralismus 

Zeman, 2011 trestní oznámení za extremismus, xenofobii na Zemana 

Zemanovi došly vtipy, 

2011 

trestní oznámení za extremistické, xenofobní výroky Zemana 

Tab. 27 – Články – problémy mezi muslimskou komunitou a politickými subjekty 

 

Naopak v běţném styku se snaţí spíše o předmětnou diskuzi s politiky, snaţí se také 

uvádět na pravou míru informace, které politici o islámu, případně o muslimské komunitě, 

projeví ve své nedostatečné znalosti či ve svém pokusu o cílené hanobení islámu.
59

 

Mnohdy však podle svých slov nechápou postoj některých politiků, kteří vystupují 

cíleně proti islámu, který se nejčastěji projevuje před volbami
60

, často v souvislosti s bojem 

muslimské komunity za vystavení islámského centra či mešity. 

 

 

 

                                                             
59 Nejvíce je to patrně vidět na debatě o hrozbě islámu, která se konala na univerzitní půdě v Hradci Králové 

v roce 2012. [Pruška, 2012], [Bednář, 2012a] 
60 Muslimská komunita si mnohdy tento postoj politiků vysvětluje právě snahou získat hlasy voličů. [Jeřábek, 

2009a] 
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4.4.2. Postoj politických subjektŧ ve vztahu k islámu 

Politici se často veřejně vyjadřují k problematice islámu, ale spíše v zahraničním 

kontextu, takţe většina jejich argumentů se netýká současné situace muslimské komunity 

v České republice. Velmi často se odvolávají na problémy muslimských komunit v západních 

zemích či na potenciální růst kriminality či extremismu v případě vyhovění poţadavkům 

české muslimské komunity. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Bednář, 2012a Bobošíková - islám jako hrozba 

Hodasová, 2010 doposud v muslimské společnosti klid, ale mohly by přijít další 

muslimové, radikálové, skrze islámské centrum chtějí moc 

Jeřábek, 2009b Národní strana: varování před ohroţením svobody a 

demokratického zřízení České republiky ze strany islamistů 

Jiřička, 2010 proti mešitě (Kusák - hnutí Antimešita), petice, obava ze zvýšení 

kriminality, počtu přistěhovalců 

Kalinová, 2013 citlivé téma, otázka expanze islámu - strach 

Mešita, 2011 zkušenosti s islámem - příklad z Německa, islám není 

náboţenství, ale politika 

Nechceme v Brně, 2009 Nenechat tradice vytlačovat cizí kulturou, znepokojení poţadavky 

islamistů 

Odstrčil, 2011 Kusák - hnutí Antimešita, politici ostře proti mešitě, islám není o 

náboţenství, ale o politice,… 

Rambousková, 2010 obava ze ztráty hodnot, přitahování extremistů,… - 

Zechovský,Finfrlová, Záruba - nejsou proti, terorismu má 

zabránit policie 

Tureček, 2006 islámské menšiny se doţadují speciálních pravidel, dnes jim vadí 

karikatury, zítra něco dalšího 

Vaňous, 2010 odpor, mešita jako základna pro terorismus, zkušenosti z 

okolních zemí 
Tab. 28 – Články – hrozba extremismu, kriminality 

 

V České republice působí však i někteří politici, politické subjekty, jeţ jsou svým 

vztahem k islámu přímo vyhlášeni a staví na tom dokonce i svou politiku. Jedná se zde 

především o Národní stranu, která je ochotna proti islámu a islamizaci bojovat nejen na území 

České republiky, ale i v zahraničí.
61

 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Čeští nacionalisté, 2007 Národní strana: demonstrace proti islamizaci Evropy 

Jeřábek, 2009b Národní strana: varování před ohroţením svobody a 

demokratického zřízení České republiky ze strany islamistů 

                                                             
61 Členové Národní strany se účastnili i demonstrace proti islamizaci Evropy v Bruselu. [Čeští nacionalisté, 

2007] 
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Karfíková, 2008 Národní strana: protest proti přítomnosti islámské komunity v 

ČR, islám = fundamentalismus, …, poţadavek, aby vystoupili 

proti násilí 

kontroverzní snímek, 

2008 

Národní strana: poskytnutí serveru Wildersovi pro prezentaci 

filmu napadajícího islám 

Kozelka, 2008 Demonstrace Národní strany 

Krupka, 2009 Webové stránky Národní strany: „jak se budou muslimové tvářit 

na spočinutí nečistého čuníka ve vlastních řadách“ 

Mokrý, 2008b Národní strana: nutnost bojovat s islámem, výzvy k vyhlazení 

islamismu, bourání mešit, islám zakázat,… 

Prasečí hlavu, 2009 fotografie z mešity se objevily na webových stránkách spolu s 

komentářem, ţe islám je velké nebezpečí 

Smyčková, Hloušek, 

2008 

Národní strana poţaduje distanc muslimské komunity od smrti 

velvyslance, protest 

Šťastný, 2009 Národní strana: vepřová hlava jako vtipná forma boje proti 

muslimům, mešity zbourat, islám zakázat 

Zneuctění, 2009 Národní strana: mešity zbourat, islám zakázat, islamisty zavírat 

na doţivotí 

Ţáčková, 2009 Národní strana schvaluje protiislámské plakáty, ale nehlásí se k 

aktu 
Tab. 29 – Články – Národní strana 

 

Dalším takto vyhlášeným politikem je samozřejmě prezident Miloš Zeman. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

„anticivilization“, 2011 Zeman: umírněný muslim je něco jako umírněný nacista, 

nepřítelem je anticivilizace islámu,… 

Brandejská, 2011 Zeman: anticivilizace, islám jako nejagresivnější, 

nejnetolerantnější náboţenství 

Hrad, 2013 Prezident Zeman: snaha přesunout Izraelské velvyslanectví do 

Jeruzaléma, MZV - mírnění problému 

Novák, 2011 Zeman: umírněný muslim je něco jako umírněný nacista, 

nepřítelem je anticivilizace islámu,… 

Novotný, 2013c Prezident Zeman jedná proti zájmům vlastní země v rozporu s 

mezinárodním právem 

Šlajchrtová, 2013 snaha zmírnit slova prezidenta Zemana 

Šťástka, 2011 Zeman: islám jako anticivilizace, nejsou umírnění a radikální 

muslimové, jsou jen muslimové,… 

Umírněný muslim, 2011 Zeman: islám jako náboţenství nenávisti 

Wirnitzer, 2011 Zeman: islám jako anticivilizace, nejsou umírnění a radikální 

muslimové, jsou jen muslimové,… 

 

Zeman, 2011 Zeman: islám anticivilizační, nejvíce agresivní, netolerantní 

Zeman, 2013 Prezident Zeman: na novinářku v Berlíně zvolal Alláhu Akhbar 

Zemanovo Alláh 

Akbhar, 2013 

nevhodný ţert, muslimové to můţou brát jako zesměšňování víry - 

lépe se takovým výrokům vyhýbat 
Tab. 30 – Články – prezident Zeman 
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Národní strana i Miloš Zeman čelili dokonce trestním oznámením ze strany muslimů
62

 

za xenofobní a rasistické postoje, respektive za trestný čin šíření nenávisti vůči skupině 

osob.
63

 

Podle článků získaných z portálů plyne, ţe postoj jednotlivých politiků lze sledovat 

konkrétně a do detailů v rámci určitých třech hlavních témat, s vyloučením tedy názorů 

prezidenta Zemana, o kterém zde bude pojednáno zvlášť. Jde samozřejmě o jiţ zmíněnou 

problematiku mešit, o karikatury proroka Muhammada a o pozvání kontroverzního 

nizozemského politika Wilderse senátorem Oberfalzerem. Tato témata byla v práci jiţ 

popsána, proto se na tomto místě zaměřím pouze na postoje politiků související s těmito 

záleţitostmi. 

Problematika mešit je tématem, které vstoupí na půdu českého politického diskursu 

vţdy, kdyţ muslimská komunita zaţádá město o výstavbu jakékoliv modlitebny či islámského 

centra, nemusí jít tudíţ vţdy přímo o mešitu jako takovou. Mnozí z politiků však toto 

rozlišení neakceptují a vše spojují s takovou mešitou, jakou známe z muslimských zemí – to 

potom znamená, ţe se diskuze strhává směrem ke specifické arabské architektuře a 

k minaretům. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Bednář, 2012b přednáška Antimešity, problém islamizace, odpor proti 

radikálním muslimům, kdyţ se přizpůsobí Evropským poměrům, 

nemá s nimi problém 

Hodasová, 2010 doposud v muslimské společnosti klid, ale mohly by přijít další 

muslimové, radikálové, skrze islámské centrum chtějí moc 

Mešita, 2011 nejsou zkušenosti s islámem - příklad z Německa, islám není 

náboţenství, ale politika 

Pruška, 2012 Bobošíková - proti symbolům náboţenství, Evropa křesťanská, 

islám hrozbou, Liška - islám není hrozbou, strach jako 

manipulace 

Smyčková, 2009a mešity do Česka nepatří, proti stavbě nové mešity v Brně 

Vaňous, 2010 odpor, mešita jako základna pro terorismus, zkušenosti z 

okolních zemí 
Tab. 31 – Články – politici a otázka mešit 

 

 

 

                                                             
62 Nikoliv však právnických osob, nýbrţ jednotlivců. 
63 Mokrý (2008a), Taušová, Jeřábek (2010), Brandejská (2011), Zeman (2011), Zemanovy došly vtipy (2011). 
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Navíc samozřejmě kromě politiků proti výstavbě mešit vystupuje i zdejší společnost, 

proto se konkrétní politický subjekt můţe stavět za „ochranu zájmů veřejnosti“. 

 

Článek Postoj společnosti reflektovaný politickými subjekty 

Kalinová, 2013 lidé po městě poţadují zákaz výstavby nové modlitebny 

Průzkum, 2010 75,2% společnosti podle průzkumu odmítá výstavbu nových 

mešit 

Smyčková, 2009c lidé odmítají stavbu mešit 
Tab. 32 – Články – postoj společnosti k mešitám 

 

Ve sledovaném období od roku 2001 do roku 2007 se tento problém vynořil poprvé 

v roce 2007 v souvislosti s plánovaným rozšířením brněnské mešity. Muslimská komunita se 

v Brně od roku 1998, kdy byla vystavěna první mešita, rozrostla, a dosavadní prostory jiţ 

nejsou dostatečné.
64

 Jen co Islámská nadace v Brně vystoupila s vizí nové, větší mešity, 

okamţitě se vzedmula vlna protestů, nikoliv však ze strany společnosti, ale právě ze strany 

politických subjektů. Primátor města Brna Roman Onderka se ke stavbě nové mešity vyjádřil 

neutrálně v tom smyslu, ţe pokud muslimové dodrţí stavební zákon, neměl by nic proti 

výstavbě. Jiný postoj však zastávala KDU-ČSL v čele s brněnským lídrem Janem Holíkem, 

který se domníval, ţe muslimům musí jedna mešita stačit. Patrně nejostřeji proti záměru 

vystoupila Národní strana, která ve svém prohlášení uvedla, ţe udělá vše proto, aby stavbě 

mešity zabránila. Problémy s plánem nové mešity v Brně se táhly několik dalších let, během 

kterých se negativně vyjadřovali i další politici, zvláště Stanislav Juránek a David Macek za 

lidovce, s tím, ţe mešity do České republiky prostě nepatří. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Jeřábek, 2009b Národní strana - varování před ohroţením svobody a 

demokratického zřízení České republiky ze strany islamistů 

Kárný, 2009 Rychnovský, macek, Juránek (KDU-ČSL) - striktně proti mešitě, 

Pospíšil, Ander (SZ) - nic proti mešitě 

Melichárek, 2010 Lidovci: vlna odporu 

Muslimové, 2009 jedna mešita musí stačit 

Nechceme v Brně, 2009 Nenechat tradice vytlačovat cizí kulturou, znepokojení 

poţadavky islamistů 

Smyčková, 2009a snaha zabránit stavbě mešity v Brně 
Tab. 33 – Články – Brněnští politici o mešitě 

 

                                                             
64  Smyčková (2008), Fasurová (2008c). 
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Druhý velký problém související s výstavbou mešit se zrodil v roce 2011 v Hradci 

Králové. Zdejší muslimská komunita přišla s nápadem vystavět zde islámské centrum, kde by 

se mohli modlit a ubytovat převáţně studenti z muslimských zemí, kteří v Hradci Králové 

představují zřejmě největší počet muslimů.
65

 Proti výstavbě tohoto centra okamţitě vystoupilo 

hnutí Suverenita. Valentin Kusák dokonce zaloţil i hnutí „Antimešita“. Kusák svůj postoj 

argumentoval slovy, ţe v muslimských zemích také nemohou stát kostely – prohlásil 

dokonce, ţe s mešitou v Hradci Králové bude souhlasit aţ poté, co v Mekkce postaví kostel. 

Navíc se údajně obává o nárůst kriminality ve městě a moţného přílivu extremistů. I šéfka 

hnutí Jana Bobošíková vystoupila proti mešitě s tím, ţe Česká republika je zemí katedrál a 

univerzit, nikoliv mešit. Proti výstavbě mešit byl i dnes jiţ bývalý prezident, Václav Klaus. 

Striktně proti vystoupil i Vladimír Derner za ČSSD a Jana Orgoníková ze ODS. Derner 

vystoupil s tvrzením, ţe islám není náboţenství, ale politika. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Bednář, 2012b přednáška Antimešity, problém islamizace, odpor proti 

radikálním muslimům, kdyţ se přizpůsobí Evropským poměrům, 

nemá s nimi problém 

Hodasová, 2010 doposud v muslimské společnosti klid, ale mohly by přijít další 

muslimové, radikálové, skrze islámské centrum chtějí moc 

Jiřička, 2010 proti mešitě (Kusák - hnutí Antimešita), petice, obava ze zvýšení 

kriminality, počtu přistěhovalců 

Mešita, 2011 mešita do města architektonicky nepatří, nejsou zkušenosti s 

islámem - příklad z Německa, islám není náboţenství, ale politika 

Muslimové, 2011 vlna odporu, petice 

Odstrčil, 2011a Kusák - hnutí Antimešita, politici ostře proti mešitě, islám není o 

náboţenství, ale o politice,… 

Rambousková, 2010 obava ze ztráty hodnot, přitahování extremistů,… - 

Zechovský,Finfrlová, Záruba - nejsou proti, terorismu má 

zabránit policie 

Suverenita, 2010 odmítnutí výstavby nových mešit, poţadavek referenda 

V Hradci Králové, 2011 proti výstavbě mešit, mešity do Česka nepatří, v Čechách nejsou 

zkušenosti s islámem - příklad z Německa 
Tab. 34 – Články – Královehradečtí politici o mešitě 

 

Hradecká muslimská komunita v čele s Ismailem Hamadem nechápe tento postoj 

politiků a spojuje jej s bojem o volební hlasy ve společnosti. Navíc se Hamad snaţil po celou 

dobu uvést na pravou míru fakt, ţe nikdo neuvaţuje o výstavbě mešity, ale pouze islámského 

centra.
66

 

                                                             
65  V Hradci Králové (2011), Jiřička (2010), Rambousková (2010). 
66  Vaňous (2010), Jiřička (2010). 
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V roce 2013 vznikl podobný problém i v Karlových Varech, kde však proti výstavbě 

mešity vystupovala spíše společnost a její zájmy pak hájil zastupitel města za hnutí 

Alternativa Jiří Kotek. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Kalinová, 2012 někteří zastupitelé proti mešitě, ale mešita v souladu s plánem, 

snaha muslimů integrovat se do společnosti 

Kalinová, 2013 citlivé téma, otázka tolerance islámu – strach 

Zedník, 2012 / 
Tab. 35 – Články – Karlovarští politici o mešitě 

 

Druhým tématem hodně řešeným v českém politickém diskursu v souvislosti s islámem 

byla otázka karikatur proroka Muhammada, které se objevily nejprve v dánském tisku roku 

2006, přičemţ následně začali obyvatelé muslimských zemí protestovat a útočit na dánská 

velvyslanectví. Česká republika zastoupená premiérem Jiřím Paroubkem a ministrem 

zahraničních věcí Cyrilem Svobodu se postavila na stranu Dánska a snaţila se skrze 

Evropskou Unii vynutit omluvu od těch zemí, kde protesty probíhaly. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Muslimové, 2006 úřady nemají signály, ţe by útoky hrozily velvyslanectvím v Česku 

Svoboda, 2006 chce omluvu od Sýrie a Libanonu za napadení dánských 

velvyslanectví, solidarita s Dánskem 

Vláda, 2006 Svoboda – EU se má postavit za Dánsko, Paroubek – svoboda 

vyznání ano, ale zároveň svoboda slova, útoky radikálů jako 

nepřiměřené 
Tab. 36 – Články – postoj politiků k dánským karikaturám 

 

V roce 2008 se plakáty s karikaturou objevily v okolí brněnské a praţské mešity. 

Muslimská komunita se rozhodla na plakáty nijak nereagovat. Muslimové pouze prohlásili, ţe 

to povaţují za provokaci. Jiţ na počátku kauzy v roce 2006 se Alrawi sešel s ministrem vnitra 

Františkem Bublanem a od násilných protestů se za Ústředí muslimských obcí distancoval. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Bublan, 2006 MZV – odsouzení útoků proti velvyslanectvím, výzva k dialogu 

Čeští muslimové, 2006 protesty vytváří falešné vidění islámu, coţ můţe vést 

k radikalizaci 

Křívánková, 2008 nutnost znalce na extremismus, zda se nejedná o trestný čin 

podpory a propagace hnutí směřující k potlačení svobody občanů 

Muslimové, 2006 úřady nemají signály, ţe by útoky hrozily velvyslanectvím v Česku 

Procházková, 2008 / 
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Škarda, 2008 citlivé téma, potřeba znalce 

V ulicích, 2008 karikatury nemají co dělat se svobodu slova nebo projevu 
Tab. 37 – Články – politici o karikaturách 

 

Dalším větším tématem, které zaujalo politiky, byla otázka pozvání kontroverzního 

politika Wilderse, aby uspořádal přednášku o svobodě projevu a islamizaci Evropy. 

Nizozemského politika pozval do České republiky senátor za ODS Oberfalzer v roce 2009.
67

 

Proti pozvání začala pak protestovat převáţná většina senátu, včetně ostatních senátorů za 

ODS s tím, ţe postoje Wilderse jsou v rozporu s politikou občanských demokratů hlásící 

toleranci a respekt vůči osobám různého vyznání.
68

 Proti pozvání vystoupili i senátoři za 

ČSSD a ministr pro lidská práva Michael Kocáb s tím, ţe přednáška by mohla zvednout další 

vlnu nenávisti a xenofobie vůči osobám islámského vyznání. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Kontroverzní Wilders, 

2009 

Oberfalzer – chce přednášku Wilderse, ostatní se od ní distancují 

(xenofobie, podněcování nesnášenlivosti) 

Korán, 2009 Sobotka – odmítnutí pozvat Wilderse 

Novák, Eliášová, 2009 ODS – Názory Wilderse jsou v rozporu s politikou ODS ctící 

toleranci a respekt osob různého vyznání 

Tab. 38 – Články -  postoj politiků k pozvání Wilderse 

 

Samozřejmě Wilderse i jeho protiislámský film Fitna (Rozvrat) hájila Národní strana, 

která se dokonce rozhodla poskytnout Wildersovi webové rozhraní pro zveřejnění filmu. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Kontroverzní 

protiislámský snímek, 

2008 

Národní strana – poskytnutí serveru Wildersovi pro prezentaci 

filmu napadajícího islám 

Tab. 39 – Články – protiislámský film 

 

Muslimská komunita sama proti pozvání nic nenamítala, ba naopak, chtěla jej pozvat i 

sama s tím, ţe chtěla podnítit diskuzi. Navíc sama v brněnské mešitě odvysílala výše zmíněný 

film.
69

 

                                                             
67  Novák, Eliášová (2009), Kritik islámu (2009), Eichler (2009), Kontroverzní Wilders (2009). 
68 Paradoxně právě ODS byla o rok později obviněna z negativního postoje vůči muslimům, kdyţ vydala 

dokument s názvem Vize 2020, kde se hovoří sice o toleranci, ale muslimové jsou zde dle nich samých 

explicitně ztotoţněni s přistěhovalci. [Fialová, Horák, 2010] 
69  Smyčková (2008b), Korán (2009). 
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Český politický diskurs dále zaměstnává i problém s postojem prezidenta Miloše 

Zemana, který je aţ tak vyhrocený, ţe v některých případech můţe podle odborníků ohrozit 

bezpečnost republiky či českých občanů. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Hrad, 2013 Prezident Zeman: snaha přesunout Izraelské velvyslanectví do 

Jeruzaléma, MZV – mírnění problému 

Novotný, 2013c Prezident Zeman jedná proti zájmům vlastní země v rozporu 

s mezinárodním právem 

Šlajchrtová, 2013 snaha zmírnit slova prezidenta Zemana 

Zeman, 2013 Prezident Zeman: na novinářku v Berlíně zvolal Alláhu Akhbar 

Zemanovo Alláhu 

Akhbar, 2013 

nevhodný ţert, muslimové to můţou brát jako zesměšňování víry 

– lépe se takovým výrokům vyhýbat 
Tab. 40 – Články – Postoje prezidenta Zemana 1/2 

 

Prezident se poprvé vyjádřil na adresu islámu v dubnu 2010, tehdy ještě jako předseda 

Strany práv občanů. Tehdy prohlásil, ţe „základním konflikten ve 21. století bude konflikt 

mezi euroamerckou a islámskou civilizací. Mezi civilizací lásky a civilizací nenávisti“.
70

 

Muslimové se v tomto případě rozhodli podat na Miloše Zemana trestní oznámení za 

podněcování nenávisti vůči skupině osob.
71

 O rok později se vyjádřil na mezinárodní 

konferenci v tom smyslu, ţe „největším nepřítelem západní civilizace je „anticivilizace 

táhnoucí se od severní Afriky aţ po Indonésii“. Navíc srovnal muslimy s nacisty a 

s komunisty. Prezident zároveň povaţuje toto náboţenství za nejméně tolerantní a nejvíce 

agresivní ze všech velkých náboţenství. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

„anticivilization“, 2011 Zeman: umírněný muslim je něco jako umírněný nacista, 

nepřítelem je anticivilizace islámu,… 

Brandejská, 2011 Zeman: anticivilizace, islám jako nejagresivnější, 

nejnetolerantnější náboţenství 

Novák, 2011 Zeman: umírněný muslim jako umírněný nacista 

Šťástka, 2011 Zeman: islám jako anticivilizace, nejsou umírnění a radikální 

muslimové, jsou jen muslimové,… 

Umírněný muslim, 2011 Zeman: islám jako náboţenství nenávisti 

Wirnitzer, 2011 Zeman: islám jako anticivilizace, nejsou umírnění a radikální 

                                                             
70 Novák (2011). 
71 Opět podotýkám, ţe šlo pouze o několik fyzických osob, nikoliv o nějakou organizaci či sdruţení.  



 
61 

muslimové, jsou jen muslimové,… 

 

Zeman, 2011 Zeman: islám anticivilizační, nejvíce agresivní, netolerantní 

Tab. 41 – Články – Postoje prezidenta Zemana 2/2 

 

Muslimská komunita se obává moţné mezinárodní izolace České republiky ze strany 

muslimských států poté, co byl Miloš Zeman zvolen prezidentem. Patrně tomu nahrává i fakt, 

ţe jeho výroky připomněla při příleţitosti jeho zvolení i arabská al-Dţazíra.
72

 Kaţdopádně 

výstup současného prezidenta na konferenci nebyl posledním projevem této osobnosti na 

adresu islámu. Kauza unesených dívek v Pákistánu v roce 2013 jiţ byla popsána dříve, stejně 

jako prezidentova reakce na dotaz německé novinářky, kdy se ho ptala právě na tyto dívky, a 

prezident odvětil, ţe je to informace určená pro agenty Talibanu a Al Kájdy s dotazem, zda je 

právě ona oním agentem. Navíc se s ní rozloučil spojením „Alláh akhbar“. 

 Muslimská komunita ani odborníci na extremismus nepovaţují tento „ţert“ prezidenta 

za vhodný pro hlavu státu a projevili obavu o bezpečnost unesených dívek. Navíc Alrawi se 

v tomto ohledu vyjádřil s tím, ţe tento výrok, vzhledem k předchozím projevům prezidenta, 

zřejmě nebyl tak nevinným ţertem, jak jej novináři i Kancelář prezidenta republiky deklarují.  

 

Článek Postoj politických subjektů 

Kohout, 2013 Kohout - Zemanův vtip se nepovedl 

Válková, 2013 Zemanův vtip nebyl šťastný, mohl by ohrozit stav unesených dívek 

Zemanovo Alláhu 

akhbar, 2013 

nevhodný ţert, muslimové to můţou brát jako zesměšňování víry - 

lépe se takovým výrokům vyhýbat 
Tab. 42 – Články – reakce politiků na prezidentův vtip směrem k německé novinářce 

 

V souvislosti s politickým diskursem mi přijde záhodno zmínit i případy angaţování se 

úřadů a byrokratických aparátů, které ve sledovaném období vešly v určitou součinnost 

s islámem a muslimskou komunitou. Kvantitativně se jednalo především o Bezpečnostní 

informační sluţbu, která se v tomto ohledu zabývá odhalováním potenciální hrozby České 

republice ve spojení s extremismem, a o Policii České republiky, která řeší případy moţného 

porušení zákonů ze strany muslimské komunity či na úkor muslimské komunity. V dalším 

řešení sporů potom nastupují soudy různých instancí. 

Bezpečnostní informační sluţba vydala několik prohlášení v období mezi rokem 2001 a 

2013, z nichţ vyplývá, ţe v podstatě neustále počítá s hrozbou teroristických útoků 

                                                             
72 Taušová, Jeřábek (2010). 
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směřovaných na republiku, i kdyţ ţádné konkrétní vodítka vedoucí k teroristickému útoku ze 

strany islámských radikálů nejsou patrná. V rámci muslimské komunity sleduje sluţba 15 

osob, představující dle slov tiskového mluvčího BIS Jana Šuberta „váţné bezpečnostní 

riziko“. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Beránková, 2006 nejsou informace o tom, ţe by muslimové chystali násilné akce 

Blaţek, 2005 nad Prahou visí hrozba teroristických útoků - nenávist islamistů 

vůči Ţidům (Praha) 

Heger, 2006 přímo nevylučují, ţe měla být unesena česká letadla, měli o tom 

avíza 

Podle Kaddáfího syna, 

2007 

dlouhodobě počítají s hrozbou teroristických útoků 

Tureček, 2006b nutnost sledovat v ČR 15 osob představujících váţné 

bezpečnostní riziko 
Tab. 43 – Články – postoj BIS ve vztahu k muslimské komunitě 

 

Policie se za sledované období musela zabývat několika trestními oznámeními jak ze 

strany jednotlivých muslimů
73

, tak v několik málo případech ze strany nějaké organizace 

sdruţující muslimy.
74

 V případech kázání Větrovce a Alrawiho se zabývala trestními 

oznámeními směřovaného vůči muslimské komunitě. 

 

Článek Postoj politických subjektů 

Fajkusová, 2013a Kázání jako moţné ohroţení mravní výchovy mládeţe 

Fjkusová, 2013c Alrawi vybízel k nenávisti, stejně jako dříve Větrovec (kázání o 

vraţdění a pronásledování Ţidů) 

Horák, 2011 Větrovec znevaţuje utrpení lidí za války, uráţí památku obětí šoa 

Ševela, 2012 Alrawiho kázání jako moţný trestný čin ohroţování mravní 

výchovy mládeţe  
Tab. 44 – Články – Kázání Větrovce a Alrawiho 

 

Ovšem to jsou jen výjimečné případy, kdy se musela policie zabývat obviněními 

konkrétních osob. Častěji se policie sama z vlastní iniciativy věnovala některým záleţitostem, 

které by mohly znamenat porušení zákonů – takovým způsobem řešila webové stránky 

Národní strany, Wildersův protiislámský film Fitna či útoky směřované na mešity a 

muslimskou komunitu, na které se muslimská komunita rozhodla nereagovat. 

 

                                                             
73 Jiţ bylo pojednáno o trestních oznámeních na jednotlivé politické subjekty. 
74 Např. trestní oznámení na neznámého pachatele v případě zneuctění brněnské mešity vepřovým masem. 

[Trojan, 2013] 
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Článek Postoj politických subjektů 

Kratochvílová, 2008 Výrok Národní strany, jeţ se objevily na jejích webových 

stránkách, zákon neporušují 

Krupka, 2009 Vepřová hlava na mešitě zřejmě jako projev extremismu 

Křivánková, 2008 Karikatury v Brně - nutnost znalce na extremismus, zda se 

nejedná o trestný čin podpory a propagace hnutí směřující k 

potlačení svobody občanů 

Smyčková, 2008a Film Fitna české zákony neporušuje 

Web, 2010 Web, který sice uráţí menšiny, není protiprávní 
Tab. 45 – Články – témata řešená policií ČR 
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5. SOUHRNY ANALÝZ 

 

5.1. Souhrn kvantitativní obsahové analýzy 

 

Kvantitativní obsahovou analýzou jsem zpracovávala 183 článků získaných z portálů 

Novinky.cz, IDnes.cz, tn.cz, Deník.cz a Aktuálně.cz, které reflektují postavení islámu 

v českém politickém diskursu po roce 2001. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy jsem se 

snaţila objevit, zda se určitý deník věnuje dané problematice více neţ jiné a zda konkrétní 

deník reflektuje spíše negativní, neutrální či pozitivní postoj k islámu ze strany politických 

subjektů. 

Ze serveru Novinky.cz jsem získala celkem 32 článků, z nichţ nejvíce se zabývalo 

zahraniční problematikou, respektive reakcemi muslimské komunity či politických subjektů 

na konkrétní zahraniční událost. Většina článků byla negativního charakteru. 

Server IDnes.cz mi poskytl nejvíce materiálu pro zpracování, celkem 57 článků, a 

pokryl jako jediný celé sledované období. Nejvíce článků se věnovalo problematice výstavby 

mešit v České republice, postoji prezidenta Zemana k islámu a také, stejně jako server 

Novinky.cz, zahraniční problematice. Články byly převáţně negativního zaměření, ovšem 

více bylo zastoupeno i článků reflektujících neutrální postoj. 

Na rozdíl od výše zmíněných serverů bylo 23 získaných článků na serveru tn.cz ryze 

negativních se zaměřením především na problematiku mešit a na postoj prezidenta Zemana. 

Deník.cz reflektoval islám v českém politickém diskursu celkem ve 46 článcích se 

zaměřením převáţně na regionální problémy v Brně a v Hradci Králové. Většina článků 

reflektovala téţ negativní postoj politiků k islámu. 

Negativní charakter článků převládal i na posledním sledovaném serveru Aktuálně.cz. 

Zde jsem získala 25 článků hovořících převáţně o problematice mešit v České republice, o 

postoji prezidenta Zemana a o tématu kontroverzního Wilderse. 

Jak je vidět, nejvíce článků z celého zkoumaného souboru 183 článků reflektovalo 

negativní postoj politických subjektů k islámu. Články, které jsem označila za „pozitivní“ se 

týkaly spíše pozitivní prezentaci muslimské komunity ze strany novinářů. Politické subjekty 

se k islámu vyjadřují ve většině případů negativně. Kaţdopádně negativní postoj politických 

subjektů odpovídá i negativnímu postoji české společnosti k islámu. Kvantitativně se články 

věnují převáţně negativnímu postoji prezidenta Zemana. V největší míře se tomuto problému 

začali novináři věnovat aţ od roku 2010, i přesto, ţe se současný prezident k islámu 
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vyjadřoval jiţ dříve. Zvýšený zájem o osobu Miloše Zemana v této souvislosti můţe 

reprezentovat předvolební období v roce 2010, kdy Miloš Zeman kandidoval jako předseda 

Strany práv občanů Zemanovci do Poslanecké sněmovny, a poté zahájení Zemanovy 

kandidatury pro první přímou volbu prezidenta v roce 2013, kterou Zeman vyhrál a stal se 

prezidentem České republiky. 

Politici se většinou negativně vyjadřují i v otázce výstavby mešit, zvláště pokud se 

jedná o návrh výstavby mešity v jejich volebním okrsku. Důvodem je zřejmě to, ţe jakmile se 

postaví v nějaké oblasti mešita, jistojistě se zvýší návštěvnost místa ze strany muslimské 

komunity, která se také bude kolem mešity samozřejmě pohybovat, coţ můţe mít (nějaký) 

dopad na okolní společnost. Politici se v tomto případě snaţí „hájit zájmy společnosti“, která 

se, jak jiţ bylo řečeno, staví k islámu veskrze negativně. 

Samozřejmě čeští diplomaté a reprezentanti republiky se musí v určitých situacích 

vyjadřovat i k událostem souvisejících s islámem, které se udály v zahraničí. Nejčastěji se 

takto vyjadřují k teroristickým útokům ze strany islámských radikálů, které proběhly na 

území Evropy či Asie. Navíc při dvou takových útocích zemřeli i čeští občané – tedy při 

útoku v egyptském Šarm-aš Šajchu a při výbuchu náloţe v Pákistánském hotelu, kde, 

bohuţel, zemřel i český velvyslanec Ivo Ţďárek. Tyto útoky samozřejmě ještě více působí na 

negativní postoj k islámu ze strany společnosti i politiků. 

Z celé kvantitativní obsahové analýzy plyne, ţe i v souvislosti s českým politickým 

diskursem odpovídají vydané články celkovému postavení islámu v českém mediálním 

prostředí, který je taktéţ převáţně negativního charakteru. 

 

 

5.2. Souhrn kritické diskursivní analýzy 

 

Ze sledovaných článků vyplývá, ţe byť muslimská komunita hlásá takřka 

bezproblémové souţití s českou společností, tak snadné to zcela jistě není. Negativní postoj 

k islámu a k muslimům ze strany společnosti je patrný z kaţdého řádku napsaného redaktory 

zkoumaných portálů. 

Ze souboru článků vyplývá, ţe veřejně v médiích vystupují převáţně organizace 

sdruţující muslimy, zvláště pak Islámská nadace v Brně a Islámská nadace v Praze v čele 

s jejich představiteli Hasanem Muneed Alrawim a Vladimírem Sáňkou. Oba stáli po smrti 
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Muhameda Ali Šilhavého v roce 2008 v čele Ústředí muslimských obcí, přičemţ po nových 

volbách v roce 2009 se do jeho čela postavil právě Alrawi. 

Paradoxně však ani jeden z nich vlastně v médiích nevystupoval za Ústředí 

muslimských obcí, ale přímo za konkrétní nadaci, v jejímţ čele stojí. Souvisí to zcela jistě 

s tím, ţe v převáţné většině se sledované články věnovaly právě regionální problematice 

islámu a muslimské komunity, ale zároveň je docela i moţné, ţe se snaţí nevystupovat jako 

představitelé všech muslimů ţijících na území České republiky a proto raději odkazují na 

místní nadaci a reprezentují tedy pouze místní komunity, nikoliv celé Ústředí. Jiţ bylo 

naznačeno v kapitole „Moderní islám v Evropě“, ţe muslimská komunita v Evropě je velmi 

různorodá, a to i v rámci jednotlivých regionů, coţ si patrně uvědomují i představitelé 

regionálních muslimských obcí. 

Muslimská komunita, respektive výše zmínění představitelé brněnské a praţské obce 

věřících, v menší míře představitelé jiných regionálních obcí, se snaţí co nejméně reagovat na 

útoky proti muslimské komunitě. Zřejmě nechtějí vyvolávat zbytečné konflikty. Stejně tak 

explicitně odmítají veškeré násilí a terorismus. Muslimové na tento svůj postoj k násilí a 

terorismu kladou moţná aţ moc velký důraz. V podstatě jejich hlasy v tomto smyslu zní 

velmi hlasitě po kaţdé kauze spojené s násilím a terorismem, i kdyţ v závaţnějších případech 

se jedná (zatím) jen o zahraniční problematiku. 

Představitelé muslimských obcí také při kaţdé moţné příleţitosti zdůrazňují respekt 

k české legislativě a úřadům, moţná kvůli snaze vyhnout se konfliktům se společností a 

s politiky. Zároveň se snaţí nedostat se příliš do konfrontace s politickými subjekty – 

v podstatě se do přímé konfrontace dostali pouze s Národní stranou a s Milošem Zemanem. 

S ostatními představiteli českého politického diskursu se spíše snaţí vést debatu a 

konstruktivně diskutovat o konkrétní problematice. 

K České republice se ale vyjadřují nejen komunity muslimů ţijících v České republice, 

ale v některých případech i zahraniční muslimové, zvláště z muslimských zemí. Ti však 

nejsou tak umírnění ve svých postojích, jako česká komunita. Arabská al-Dţazíra si například 

všimla některých kauz v České republice, které hodnotila se silným negativním zaměřením 

proti české politice či české společnosti. Ze sledovaného období se jednalo o problém 

karikatur Muhammada, které se objevily v okolí brněnské mešity v roce 2008, o kauzu kázání 

Alrawiho v roce 2013 a o výroky adresované islámu prezidentem Zemanem. V negativním 

slova smyslu se směrem k České republice vyjádřili i někteří politici z muslimských zemí, 

například syn Kaddáfího se roku 2007 vyjádřil o hrozbě teroristických útoků směrem ke všem 

zemím, které se vojensky angaţují v Afghánistánu a Iráku, a palestinský ministr zahraničí 
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Rijád Málkí odsoudil výrok prezidenta o přesunu české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do 

Jeruzaléma v roce 2013. 

Více negativní vzezření zahraničních muslimských komunit pramení samozřejmě 

z toho, ţe se problematika islámu dostává do politického diskursu za zcela odlišných 

okolností neţ v případě domácí muslimské komunity. Pokud se jedná o řešení konkrétních 

kauz v rámci al-Dţazíry, je zcela zřejmé, ţe si autoři článků na tomto portále nezískávají 

všechny dostupné informace (např. v případě kázání Alrawiho, coţ připustil i sám Alrawi). 

V případě komentování výsledku prezidentských voleb v roce 2013 autoři článků, řekla bych, 

opláceli nově zvolenému prezidentovi jeho útoky na adresu islámu tím, ţe velmi negativně 

kritizovali jeho osobu. 

Z  celkové analýzy vyplývá, ţe politici, o kterých hovoří zkoumané články, se k islámu 

a muslimské komunitě staví v zásadě negativně. Kdyţ uţ se v souboru článků ocitne některý 

z politiků, který k islámu a muslimské komunitě nezaujímá tak vyhraněné negativní 

stanovisko, bývá v článku zmíněn povětšinou jen jednou větou, a to jen pokud je to důleţité 

pro celkový kontext článku.
75

 

Podle článků získaných z portálů plyne, ţe postoj jednotlivých politiků lze sledovat 

konkrétně a do detailů v rámci určitých třech hlavních témat. Jde samozřejmě o problematiku 

mešit, o karikatury proroka Muhammada a o pozvání kontroverzního nizozemského politika 

Wilderse senátorem Oberfalzerem. 

Problematika výstavby nových mešit na území republiky je tématem, které vstupuje do 

českého politického diskursu vţdy, jakmile nějaká regionální muslimská obec vystoupí i jen 

s pouhou vizí výstavby mešity či modlitebny. Za sledované období se jednalo o výstavbu 

nové mešity v Brně, modlitebny v Hradci Králové a mešity v Karlových Varech. Otázka 

výstavby mešity však nezasahuje pouze do politického diskursu, ale i do společnosti – 

prakticky ihned po návrhu výstavby se ve městě zdvihá vlna petic, zakládání sdruţení proti 

výstavbě mešit, atp. Ono v pravé podstatě věci jde více neţ o problém zvýšeného pohybu 

muslimů kolem plánované mešity. V podstatě se jedná o boj o symbol. Mešita je jakýmsi 

symbolem islámu, stejně tak jako je kostel symbolem křesťanství. Islám znamenal dlouhou 

dobu určitou hrozbu převáţně křesťanskému obyvatelstvu, přičemţ toto pojetí hrozby se ve 

společnosti moţná aţ přespříliš zakořenilo, ţe tento strach je vlastně neustále přítomný 

v podvědomí společnosti. To je dle mého názoru hlavní důvod negativního postoje 

                                                             
75 Nelze přeci hovořit například o diskusi na hradecké univerzitě bez zmínky o Ondřeji Liškovi, kdyţ debatovali 

pouze dva politici zastávající opačná stanoviska – tím druhým byla Jana Bobošíková. [Pruška, 2012], [Bednář, 

2012a] 
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společnosti k výstavbě mešit, protoţe symbol „hrůzného“ islámu by mohl v povědomí 

společnosti evokovat jakousi výhru islámu. 

Politici se většinou vyjadřují v případech boje o mešity v konkrétním městě, přičemţ 

převáţně jde o v tomto městě činné politické subjekty. Samozřejmě se nejčastěji odvolávají 

na společnost, respektive ţe svým odmítavým postojem k výstavbě mešit reprezentují vlastně 

názory celé společnosti. Zajímavé je, ţe nejvíce hlasů ze strany politických subjektů proti 

výstavbě mešity zaznívá právě v období volebních kampaní. Moţná se skutečně jedná, jak si 

myslí muslimská komunita, o snahu získat hlasy voličů. 

Kromě mešit se řešila ve větší míře i otázka karikatur Muhammada, vytištěných poprvé 

v dánském listu. Muslimové v mnoha zemích reagovali na vytištění těchto karikatur velmi 

násilně útoky na velvyslanectví zemí, ve kterých byly karikatury vytištěny. Šlo o téma, které 

se týkalo prakticky celého světa, a Česká republika nebyla výjimkou. Kaţdopádně karikatury 

ostře napadaly islám v několika směrech – šlo minimálně o spojení islámu s terorismem a o 

uráţku proroka Muhammada, coţ je v muslimských zemích velmi citlivé téma. 

Celkově problém v této kauze leţí dle mnoha politiků ve střetu dvou základních 

lidských práv – tj. svoboda náboţenského vyznání a svoboda projevu. Proti tomuto tvrzení 

však v roce 2008 vystoupil tehdejší ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg s tím, ţe 

takové útoky nemají se svobodou projevu absolutně nic společného: "Prorok Mohamed ve své 

době ţádnou bombu neznal, je to čistý výsměch, a takové plakáty jsou proto podle mě 

projevem netolerance a agresivity těch, kteří je vylepili. Povaţuji za smutný fakt, ţe v českém 

národě se něco takového objevilo. Nemá to co dělat se svobodou slova."
76

 prohlásil ministr. 

 Otázky svobody projevu a svobody náboţenského vyznání je jistě aktuální, avšak 

patrně je to opět kauza, která ještě více zhoršuje pojetí společnosti vůči islámu. I přesto, ţe se 

muslimská komunita snaţila veřejně projevit svůj nesouhlas s násilím vůči dánským 

velvyslanectvím v zahraničí, společnost i politici se moţné hrozby obávali, zvlášť poté, co se 

podobné karikatury objevily vyvěšené v okolí brněnské a praţské mešity. 

Třetím řekněme oţehavým tématem bylo pozvání kontroverzního nizozemského 

politika Wilderse senátorem za ODS Oberfelzerem, aby v senátu vystoupil se svou 

přednáškou týkající se islamizace Evropy. 

Wilders patří k nejznámějším osobnostem světa, které vystupují striktně proti islámu. 

Spojuje islám s terorismem a vůbec hlásá nutnost ochrany Evropy před islamizací. Povaţuje 

                                                             
76 Prohlášení MZV ČR k plakátům s dánskou karikaturou proroka Mohameda v Brně, 2008. 
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islám za neslučitelný se sekulárním státem a Korán dokonce ve svém filmu Fitna spojuje 

s knihou Main Kampf sepsanou nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem. 

Česká muslimská komunita proti přednášce nic nenamítala, dokonce se sama nabídla, ţe 

pomůţe přednášku uskutečnit a podnítit tak rozvoj debaty na toto téma. Političtí představitelé 

se však i přes zákony zaručenou svobodu projevu zcela oprávněně obávali moţné hrozby ze 

strany islámských radikálů. Proti Wildersovi vystoupilo jiţ mnoho muslimských zemí a 

komunit po celém světě, a proto by se z potenciální hrozby mohla po jeho vystoupení vzejít 

hrozba reálná, zvláště v případě, ţe by se přednáška odehrála na půdě senátu České republiky, 

jak bylo zprvu zvaţováno. Proto se proti přednášce zvedla vlna odporu ze strany senátorů. 

Z celého souboru článků je patrné, ţe tím, ţe moderní Česká republika nemá přímou 

zkušenost s islámským radikalismem a hrozbou teroristických útoků, čerpá mnoho 

politických subjektů své postoje k islámu v zahraničí, a odvolává se pak na negativní 

zkušenosti zahraničních politických diskursů s islámem. To se projevuje nejen ve výše 

zmíněných případech, ale v podstatě i v postojích naší zahraniční politiky - pro ilustraci, kdyţ 

přišel v roce 2013 prezident Zeman s návrhem přesunout české zastupitelství v Izraeli z Tel 

Avivu do Jeruzaléma, mnoho politiků to začalo odmítat a odkazovat na „citlivé téma“, 

„mírové procesy“ atp. Ze zkušenosti, ne však té naší, totiţ vědí, ţe je lepší být v dobrém 

vztahu k Palestině, jinak z toho mohou pramenit problémy – minimálně to můţe ohrozit naše 

doposud velmi dobré vztahy s ostatními muslimskými zeměmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

6. ZÁVĚR 

 

Dnes ţijeme ve společnosti, ve které se mísí veškeré různé kultury v rámci jednoho 

území, v jednom místě. Současně se i v Evropě setkáváme s početnou skupinou vyznavačů 

islámu. 

Islám je na území Evropy přítomen jiţ od 8. století, kdy se přes severní Afriku dostali 

muslimové do jiţního Španělska, kde panovali v podstatě aţ do 15. století. V průběhu 11. a 

12. století naopak probíhala snaha ze strany křesťanského západu v rámci kříţových výprav 

získat pod svůj vliv území ovládané muslimy – zprvu šlo o oblast Palestiny, která byla pro 

křesťany důleţitá vzhledem k posvátným místům křesťanství, posléze se však výboje 

zaměřily i na jiné oblasti. Ve století 15. a 16. se s expanzivní snahou Osmanské říše islám 

rozšířil z jihovýchodu aţ do oblasti střední Evropy. Evropské mocnosti se v podstatě po celou 

dobu přítomnosti islámu v Evropě se snaţily muslimy a vůbec islám z Evropy vytlačit. 

To se samozřejmě nikdy zcela nepovedlo, navíc v moderní době se Evropa potýká jiţ 

s několikátou vlnou přílivu vyznavačů islámu z mnoha muslimských zemí. Počátek těchto 

masivních migračních vln leţí v minulosti koloniálních mocností, kdy byly mnohé 

z muslimských zemí po několik staletí ovládány evropskými mocnostmi, a jejich obyvatelé 

byli vyuţíváni jako levná pracovní síla v Evropě. Posléze samozřejmě tito Gastarbeiteři, kteří 

přišli do Evropy, ţádali i sloučení rodin. Další takovou vlnou jsou politické a ekonomické 

migrace 20. a 21. století, kdy muslimové přichází do Evropy za prací či aby získali azyl. 

Navíc se v posledních letech zvyšuje podíl evropských konvertitů k islámu. 

Území České republiky nemá s islámem v podstatě přímou zkušenost, maximálně v 16. 

století, kdy Osmanští Turci okupovali Vídeň, probíhali z jejich strany jisté výboje i na území 

dnešní Moravy. Islám, respektive tedy muslimská kultura, ovlivňovala ale kulturu našich 

zemí, přičemţ tento vliv je patrný dodnes – můţeme hovořit o jazykovém obohacení naší 

mateřštiny či o přejímání poznatků muslimských učenců, díky nimţ se do našeho vědomí 

dostala i díla velkých antických filosofů. 

Samozřejmě přítomnost islámu v Evropě je nutné řešit i na poli evropských politických 

diskursů. Otázka islámu v politickém diskursu je aktuálnější v západních zemích Evropy, kde 

je muslimská komunita početně velká, ale některá témata se objevují i na poli českého 

politického diskursu. Právě přiblíţení těchto témat, která se objevují v českém politickém 

diskursu, a reakce na ně ze strany politických subjektů, bylo cílem této práce. 
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Práce vycházela z mediálního prostředí, přičemţ bylo vyuţito internetových 

zpravodajských portálů Novinky.cz, iDnes.cz, tn.cz, Deník.cz a Aktuálně.cz, z nichţ vzešlo 

celkem 183 článků hovořících o islámu v českém politickém diskursu. Tyto články byly dále 

zpracovány kvantitativní obsahovou analýzou a kritickou diskursivní analýzou. 

Z této analýzy vyplynulo několik základních poznatků. Do médií vstupují hlavně taková 

témata, která jsou určitým způsobem spojena se zahraniční problematikou či regionální 

problémy. 

Novináři čtenářům prezentují spíše negativní postoje politiků a společnosti k islámu. 

Pokud o islámu portály informují pozitivně, je to převáţně v souvislosti s vyjádřením 

představitelů muslimské komunity, nikoliv politiků. Jistě se v prostředí politiky vyskytují i 

takové osobnosti, které islám zcela neodsuzují, ale média o jejich postoji prostě neinformují, 

nebo jejich postoj jen naznačí – například v případě Ondřeje Lišky, který se k islámu nestaví 

ryze negativně, ale z celého souboru o jeho názoru vypovídají pouze dva články, a to jen 

jednou větou, přičemţ oba články se týkají diskuze na téma hrozby, jeţ se odehrála v roce 

2012 v Hradci Králové. To je ve srovnání s počtem článků věnovaných názoru Valentina 

Kusáka a ostatních politiků, kteří se k islámu staví velmi negativně. Vůbec asi nejostřeji 

odmítá islám prezident Zeman, o jehoţ postojích informuje 20 článků. 

Negativní postoj politiků patrně pramení z negativního postoje společnosti k islámu. 

Společnost je i podle muslimské komunity plná předsudků a chvatných soudů, coţ se 

projevuje i ve spojování islámu s veškerým světovým terorismem. To můţeme sledovat i na 

poli politického diskursu, kdy mnozí politici svůj negativní postoj k tomuto vyznání 

argumentují právě potenciální hrozbou terorismu.  Z některých článků je navíc patrná 

nedostatečná znalost tohoto vyznání ze strany politiků – například hovoří-li Zuzana 

Bobošíková o mešitách jako o stavbách téměř totoţných s tureckou Haghiou Sophiou,
77

 či 

kdyţ prezident Zeman hovoří o islámu jako o anticivilizačním vyznání, které je anticivilizační 

v podstatě proto, ţe ţeny nemohou řídit auto.
78

 

Negativní postoj politiků se ve sledovaných médiích projevuje nejvíce v rámci třech 

témat – tj. otázka karikatur Muhammada, boj o mešity a otázka pozvání politika Wilderse do 

České republiky. Samozřejmě otázka karikatur Muhammada je tématem, které ovlivnilo 

politické diskursy všech zemí Evropy. Jde zde o uráţku proroka jednoho z největších 

světových náboţenství, i o ne příliš vhodnou reakci muslimů projevenou v útocích na dánská 

                                                             
77 Usuzuji z toho, ţe svůj negativní postoj k mešitám argumentuje architektonickou zvláštností, přičemţ mešita 

jako taková, natoţ pak pouhá modlitebna, nemusí nutně architektonicky vystupovat z okolí. 
78 To je jistě pravda v Saudské Arábii, uţ ale ne v ostatních muslimských zemích. 
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velvyslanectví. Problém boje o mešity je patrně spojen právě s negativním postavením 

společnosti k islámu a jejímu strachu z muslimské komunity, přičemţ politici se staví do role 

zástupců společnosti. Otázka pozvání Wilderse je zase spojena s reálnou hrozbou terorismu ze 

strany islámských radikálů. 

Práce byla omezena rokem 2001 a 2013. Třináctileté období je poměrně dlouhá doba na 

detailní analýzu, stejně jako poměrně velký počet získaných článků. To je důvodem méně 

detailní diskursivní analýzy, která byla zpracovávána pouze v oblasti postojů politických 

subjektů a muslimské komunity. Určitý přínos by mohla poskytnout i analýza postojů 

jednotlivých autorů článku, aby se ve výzkumu projevila i „objektivita“ autora v rámci 

daného tématu. 

V rámci časového rozhraní se postoj politiků příliš nezměnil, ovšem otázkou je, jak se 

budou politické subjekty stavět k islámu za několik let, kdy se, vzhledem k celkové 

globalizaci světa, otevřeností hranic v rámci Evropské Unie a prokázané vyšší porodnosti 

muslimů, počet těchto věřících v Evropě zcela jistě zvětší a moţná se i vyrovná 

procentuálnímu zastoupení muslimů v Německu či ve Francii. 

Obávám se však, ţe i zvětšení muslimské komunity by nedopomohlo k lepšímu pohledu 

na tuto menšinu ze strany majoritní společnosti, spíše naopak. Navíc i mediální obraz islámu 

v českých médiích napomáhá tvorbě negativního pohledu na toto vyznání ze strany 

společnosti, potaţmo politických subjektů. Média informují především o problémech 

spojených s tímto náboţenstvím a společnost nemá dostatečné moţnosti seznámit se 

prostřednictvím médií s kulturní a historickou tradicí tohoto náboţenství. Samozřejmě média 

musí informovat o událostech v zahraničí, v souvislosti s islámem dokonce i o excesech 

islámských radikálů, ovšem měla by o islámu informovat i v rovině běţného náboţenství, coţ 

se příliš neděje vzhledem ke spojování tohoto vyznání s terorismem a násilím. 

Nicméně islám stále zůstává po křesťanství druhým nejvíce zastoupeným náboţenstvím 

v Evropě a tudíţ, i přes proklamovanou sekularizaci států, ovlivňuje a stále více ovlivňovat 

bude politiku i společnost na kontinentě. Zřejmě by bylo záhodno, aby se politické subjekty 

k tomu postavily v pozitivnější rovině a alespoň částečně zvýšily toleranci vůči tomuto 

vyznání (s vyloučením extremismu). 
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Příloha A/1 

Seznam kódŧ pro portál 

Novinky.cz 

článek rok popisné kódy 

popisné kódy 

konkrétně 

Pergl: První tři pacienty (…) 2003 

Irák   

město Praha 

muslimská komunita tři děti s rodinami 

nemocnice Motol 

politici 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

(Součková) 

Danda: Irácký duchovní (…) 2003 

muslimská komunita irácký duchovní 

politici 

Ministerstvo 

obrany (Šticha) 

Irák   

Janeček mluvil se Špidlou (…) 2004 
unesení novináři   

politici Špidla 

Útoky v Egyptě (…) ČTK 2005 politici Klaus 

Blaţek: Nad Prahou (…) 2005 
úřady 

zpravodajské 

sluţby, policie 

Němec chce po Benešové (…)ČTK 2005 
katarský princ   

politici 

Němec (US-DEU), 

Pospíšil (ODS) 

ODS chystá (…) ČTK 2005 
katarský princ   

politici Pospíšil (ODS) 

V Praze byl dopaden (…) 2005 

město Praha 

hrozba 

Švéd podezřelý z 

terorismu 

policie   

Beránková: Protesty proti karikaturám (…) 

ČTK 
2006 

karikatury   

město Praha 

muslimská komunita Islámská nadace 

úřady BIS 

Čeští muslimové (…) 2006 

muslimská komunita Sáňka, Alrawi 

politici Bublan 

karikatury   

Češi chtějí posílit (…) ČTK 2006 
karikatury   

politici 

Svoboda, 

Paroubek, Klaus 
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Tureček: Tajné sluţby (…) 2006 
politici 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

(Bašta) 

policie   

úřady   

muslimská komunita Karam al-Badavi 

Tajné sluţby jsou proti (…) 2006 

muslimská komunita   

politici 

Ministerstvo vnitra, 

spravedlnosti, 

obrany, školství 

Trojan: Muslimka věří (…) 2006 

muslimská komunita 

muslimská dívka, 

Alrawi 

školy 

Cyrilometodějská 

církevní škola v 

Brně 

město Brno 

Tureček: Kassir (…) 2006 
hrozba 

Švéd podezřelý z 

terorismu 

Lidé se nejvíc (…) 2007 hrozba   

Praţským církevním školám (…) 2007 
školy 

církevní školy v 

Praze 

město Praha 

politici Langer (ODS) 

Církevní školy (…) 2007 
školy 

církevní školy v 

Praze 

město Praha 

politici Langer (ODS) 

Podle Kaddáfího syna (…) ČTK 2007 
politici Kaddáfí (Libye) 

úřady BIS 

Kozelka: Nacionalisté budou (…) 2008 

politici 

Národní strana - 

Edemannová 

město Brno 

muslimská komunita Alrawi 

smrt velvyslance 

smrt Ţďárka v 

Pákistánu 

Kontroverzní protiislámský snímek (…) ČTK 2008 

protiislámský film Fitna 

Wilders   

politici Národní strana 

Odpůrci útoků (…) ČTK 2009 
muslimská komunita Sáňka 

město Praha 

Nový: Vandal poničil mešitu (…) 2009 

město Praha 

vepřové prasečí hlava 

mešita   

Soukup: Kardinál Vlk (…) 2010 kardinál Vlk 
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Zeman trvá na svém (…) 2011 
politici Zeman 

muslimská komunita   

Česká rozvědka (…) ČTK 2011 

úřady 

Zpravodajská 

sluţba české 

armády 

Teroristé v Česku (…) ČTK 2012 
politici 

Ministerstvo vnitra 

(Novák) 

Homola: V mešitě v Brně (…) 2012 

mešita   

město Brno 

muslimská komunita Alrawi 

samopaly Větrovec, Lhoťan 

Zemanovo Alláhu akhbar (…) 2013 

unesené dívky reakce Zemana 

politici Zeman 

muslimská komunita Alrawi 

úřady 

Šándor (bývalý šéf 

vojenského 

zpravodajství) 

Zeman narušuje (…) ČTK 2013 

politici Zeman 

ambasáda 

přesun ambasády z 

Tel Avivu do 

Jeruzaléma 

muslimská komunita Palestinci 

Politici se v debatě (…) 2013 politici 

Jurečka, Novotný, 

Augustin, Černý, 

Faltýnek, Fiala, 

Váňa 

ambasáda 

přesun ambasády z 

Tel Avivu do 

Jeruzaléma 

Muslimky nemohly (…) ČTK 2013 

muslimská komunita 

dvě muslimské 

dívky 

město Praha 

školy   

politici 

Ministerstvo 

školství (Marek 

Zeman) 

Trojan: Muslimové našli (…) 2013 

muslimská komunita Alrawi 

mešita   

město Brno 

policie   

vepřové maso, kosti 
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Příloha A/2 

Seznam kódŧ pro portál 

IDnes.cz 

článek rok popisné kódy 

popisné kódy 

konkrétně 

Pláček, Fleisler: Muslimové v Praze (…) 2001 
muslimská komunita Sáňka 

město Praha 

Picek: Arabům nenalejváme 2001     

Ministerstvo varuje (…) ČTK 2001 

politici 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

(mluvčí Pospíšil) 

Grohová, Steiner: Kavan nabízí (…) 2001 

politici 

Jan Kavan, 

Zantovský, Nečas, 

Zaorálek 

Čeští muslimové (…) 2002 muslimská komunita Fuad Alradhi (Brno) 

Mocek: Teror 11. září (…) 2002 muslimská komunita 

Nordin 

Maloujahmoun 

(Brusel) 

    

Mocek: Evropou prošla (…) 2003 Irák   

Policisté zatkli (…) 2003 

město Praha 

policie   

hrozba 

Německý vrah - 

muslim 

Komárek: Jsou na svobodě (…) 2004 unesení novináři 

Kubal, Klíma, 

Pohanka 

muslimská komunita Iráčtí únosci 

Speciál s novináři (…) ČTK 2004 unesení novináři   

Petrášová: Český web (…) 2004 
muslimská komunita 

autoři webu X 

Alrawi 

Grohová: Klaus v Libanonu (…) 2004 politici Klaus, Svoboda 

Jandourek: Trochu jiné (…) 2005 

muslimská komunita 

internetové 

muslimské listy 

(Mohamad Abbas) 

Pokorný: muslimové v Česku (…) 2005 

muslimská komunita Alrawi 

politici 

Radislav Mojšínek 

(starosta Orlové) 

    

Janoušek, aj.:Doma nesehnal práci (…) 2005 
útoky 

v Egyptě, smrt 

mladého Čecha 

Vodička: Česku útoky (…) 2005 muslimská komunita Praha, Šilhavý 

Bublan se kvůli (…) ČTK 2006 

politici Bublan, MZV 

karikatury   

muslimská komunita   
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Čeští muslimové u Bublana (…) ČTK 2006 politici Bublan 

(Ministerstvo vnitra) 

karikatury   

muslimská komunita Alrawi 

Vláda pověřila Svobodu (…) ČTK 2006 
politici Svoboda, Paroubek 

karikatury   

Svoboda chce pro (…) ČTK 2006 

politici Svoboda, Paroubek 

muslimská komunita   

karikatury   

Heger: Teroristé chtěli (…) 2006 

politici 

Parvíz Mušaraf 

(Palestina) 

úřady BIS 

hrozba 

moţnost únosu 

letadel v ČR 

Tajné sluţby jsou proti (…) 2006 politici 

M vnitra, 

spravedlnosti, 

školství, obrany 

muslimská komunita   

Čeští nacionalisté budou (…) 2007 
politici Národní strana 

město Brusel 

Právo: Česko můţe (…) ČTK 2007 hrozba 

Švéd podezřelý z 

terorismu 

úřady praţský vrchní soud 

Mešita slaví (…) ČTK 2008 

mešita   

město   

muslimská komunita Alrawi 

Čeští muslimové přišli (…) ČTK 2008 
muslimská komunita Šilhavý, Alrawi 

politici Bublan 

V ulicích Brna (…) ČTK 2008 

město Brno 

karikatury   

muslimská komunita Hani Baloush 

politici 

MZV - 

Schwarzenberg 

policie   

Křivánková: Brněnský Mohamed (…) 2008 

karikatury   

město Brno 

policie   

úřady BIS 

muslimská komunita Alrawi 

Procházková: Muneeb: Za plakáty (…) 2008 

město Brno 

muslimská komunita Alrawi 

karikatury   
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Šťastný: Na praţskou mešitu (…) 2009 

město Praha 

mešita   

vepřové prasečí hlava 

muslimská komunita Sáňka 

politici Národní strana 

protiislámský film Fitna 

Wilders   

Nechceme v Brně (…) ČTK 2009 

město Brno 

politici 

KDU-ČSL (Juránek, 

Macek) 

muslimská komunita Alrawi 

mešita 

plán nové mešity v 

Brně 

Eichler: Senátor Oberfalzer (…) 2009 
politici 

Oberfalzer,ODS, 

ČSSD, Kocáb 

Wilders   

protiislámský film Fitna 

Kontroverzní Wilders (…) ČTK 2009 

Wilders   

politici 

Oberfalzer,ODS, 

ČSSD, Kocáb 

muslimská komunita   

Polochová: Kardinál Vlk (…) 2010 
kardinál Vlk 

muslimská komunita 

islámští radikálové z 

Kavkazu 

Fialová, Horák: O muslimech náš program 

(…) 
2010 muslimská komunita 

Libertas 

Independent agenci, 

Alrawi 

politici 

ODS - Topolánek, 

Filipová 

Vaňous: Muslimové chtějí v Hradci (…) 2010 

muslimská komunita Ismail 

město Hradec Králové 

mešita 

plán islámského 

centra v Hradci 

Králové 

politici Kusák 

Rambousková: Islámské centrum (…) 2010 

město Hradec Králové 

mešita 

plán islámského 

centra v Hradci 

Králové 

politici 

Kusák, Kučera, 

Zechovský, Záruba 

Jiřička: Muslimové z Hradce (…) 2010 

politici Kusák, Bobošíková 

město Hradec Králové 

mešita 

 Wirnitzer: Nepřítelem je islám (…) 2011 politici Zeman 
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Brandejská: islám je anticivilizace (…) 2011 
politici Zeman 

muslimská komunita   

Šťástka: Zeman: Zelení jsou (…) 2011 politici Zeman 

Horák: Brněnští muslimové káţou (…) 2011 

muslimská komunita Větrovec, Alrawi 

společnost Ţidé, Lhoťan 

kázání 

Větrovcova kázání 

proti Ţidům 

Horák: Petici proti nesnášenlivosti (…) 2012 

kázání 

Větrovcova kázání 

proti Ţidům 

politici 

Onderka, kardinál 

Duka 

muslimská komunita Alrawi 

Černý: Nikdy jsme nepodporovali (…) 2012 muslimská komunita Alrawi 

Bednář: Šéf lidovců vystoupil (…) 2012 

politici Bělobrádek 

město Hradec Králové 

mešita hnutí Antimešita 

Bednář: Na univerzitě (…) 2012 
město 

Hradec Králové - 

diskuze 

politici Bobošíková, Liška 

muslimská komunita Šadí Shanaáh 

Taušová: Kuřim má netušené (…) 2012 

město Kuřim (Brněnsko) 

muslimská komunita šiíté 

politici 

starosta Drago 

Sukalovský 

Zedník: Muslimové chtějí (…) 2012 

město Karlovy Vary 

muslimská komunita Alrawi 

mešita 

plán mešity ve 

Varech 

Kolínková: Muslimové (…) 2012 

město Brno 

mešita   

samopaly   

muslimská komunita Větrovec, Alrawi 

Novotný: Čeští muslimové chtějí (…) 2013 
muslimská komunita Alrawi 

unesené dívky   

V Evropě se šíří (…) ČTK 2013 město Praha 

Novotný: Reportérka se ptala (…) 2013 

město Berlín 

politici Zeman 

unesené dívky postoj Zemana 

Válková: Glosa: Zemanův vtip (…) 2013 

politici Svoboda  

muslimská komunita   

unesené dívky postoj Zemana 
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Zemanovo Alláhu akhbar (…) 2013 unesené dívky postoj Zemana 

muslimská komunita Alrawi 

úřady BIS 

Ševela: Za projev v brněnské (…) 2013 

policie   

město Brno 

kázání Alrawi 

muslimská komunita Alrawi 

úřady 

městské státní 

zastupitelství 

Šlajchrtová: Liga arabských států (…) 2013 

ambasáda 

přesun ambasády z 

Tel Avivu do 

Jeruzaléma 

muslimská komunita 

Liga arabských 

států 

politici 

Zeman, Koníček, 

Rusnok 

Novotný: Výroky Zemana odporují (…) 2013 politici 

Zeman, Rijád Málkí 

(MZV Pákistán) 

muslimská komunita Rijád Málkí 
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Příloha A/3 

Seznam kódŧ pro portál 

tn.cz 

článek rok popisné kódy 

popisné kódy 

konkrétně 

církevní školy (…) ČTK 2007 

město Praha 

školy církevní školy 

policie   

politik Langer (ODS) 

hrozba bomby ve školách 

Kaddáfího syn (…) ČTK 2007 
politik Kaddáfího syn 

hrozba 

teroristický útok na 

ČR 

Dánská karikatura (…) ČTK 2008 

karikatura   

město Brno 

muslimská komunita Hani Baloush 

Zneuctění (…) ČTK 2009 

město Praha 

mešita   

vepřové prasečí hlava 

muslimská komunita Sáňka 

policie   

politik Národní Strana 

Šéf islámského centra (…) 2009 

muslimská komunita Sáňka 

vepřové prasečí hlava 

město Praha 

Muslimové chtějí (…) ČTK 2009 

město Brno 

mešita   

muslimská komunita Alrawi 

politik 

náměstek primátora 

Rychnovský 

Korán = Mein kampf (…) 2009 

protiislámský film Fitna 

Wilders   

politik Sobotka, Oberfalzer 

muslimská komunita   

Brněnští muslimové (…) Mediafax 2010 
muslimská komunita  Lhoťan 

politik Zeman 

Muslimové vyzvali (…) Mediafax 2010 muslimská komunita 

Libertas independent 

agency 

politik Vladimír Hönig 

Suverenita Jany Bobošíkové (…) Mediafax 2010 
mešita Hradec Králové 

politik Jana Bobošíková 
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Web uráţí menšiny (…) 2010 
policie   

úřady   

Průzkum: nové mešity (…) Mediafax 2010 
mešita   

politik Václav Klaus 

Muslimové se (…) Mediafax 2011 

muslimská komunita Alrawi 

politik 

Jana Bobošíková, 

Valentin Kusák 

mešita   

Zemanovi došly (…) Mediafax 2011 
politik Zeman 

muslimská komunita 

M. Adaev, H. 

Demetorová 

Umírněný muslim (…) 2011 politik Zeman 

Čeká nás teroristický útok?(…) 2011     

V Brněnské mešitě(…) 2012 

mešita   

město Brno 

muslimská komunita Větrovec 

samopaly   

Zeman ţertuje (…) 2013 
politik Zeman 

unesené dívky reakce Zemana 

prezident Zeman (…) 2013 
politik Zeman 

unesené dívky reakce Zemana 

Zemanův arabský pozdrav (…) 2013 
politik Zeman 

unesené dívky reakce Zemana 

Kohout kritizuje (…) 2013 
politik Kohout, Zeman 

unesené dívky reakce Zemana 

Češi bojkotují (…)Mediafax 2013     

před mešitu (…) ČTK 2013 

mešita   

město Brno 

vepřové kosti, maso 

muslimská komunita Alrawi 
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Příloha A/4 

Seznam kódŧ pro portál 

Deník.cz 

článek rok popisné kódy 

popisné kódy 

konkrétně 

Škarda: Zemřel zakladatel (…) 2008 
muslimská komunita Šilhavý, Alrawi 

město Brno 

Škarda: Plakáty s karikaturou (…) 2008 

karikatury   

město Brno 

muslimská komunita Alrawi 

policie   

Jičínská: Karikatur Mohameda (…) 2008 
muslimská komunita 

al-Dţazíra, deník 
al-Akhbar 

Sušanka: Kontroverzní film (…) 2008 

protiislámský film Fitna 

Wilders   

muslimská komunita   

Fasurová: Muslimové chtějí další (…) 2008 

město Brno 

muslimská komunita Alrawi 

mešita 

plán nové mešity v 

Brně 

politici 

Onderka, Holík 
(KDU-ČSL), 

Národní strana 

Fasurová: První mešita (…) 2008 

město Brno 

mešita   

muslimská komunita Alrawi 

politici Rychnovský 

Fasurová: Stíţnost muslimů (…) 2008 
muslimská komunita   

reportáţ novy   

Karfíková: Nacionalisté budou (…) 2008 
politici 

Národní strana - 

Edelmannová 

město Brno 

muslimská komunita Alrawi 

Mokrý: Protest Národní strany (…) 2008 

město Brno 

politici 

Národní strana - 

Edelmannová, 
Skácel 

Mokrý: Muslimové podají (…) 2008 
muslimská komunita 

Libertas 

Independant 

Agency (Fatah 
Ismail) 

politici 

Národní strana -

Edelmannová 
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Krupcová: Vandal posprejoval (…) 2008 

muslimská komunita Alrawi 

mešita   

město Brno 

policie   

Fasurová: Vyšel první časopis (…) 2008 muslimská komunita 

Libertas 
Independant 

Agency 

město Brno 

Fasurová: Nemocnice se přizpůsobí (…) 2008 

město Brno 

nemocnice 

Fakultní 

nemocnice u svaté 

Anny 

muslimská komunita Větrovec 

Kratochvílová: Policie: Web Národní strany (…) 2008 
policie   

politici Národní strana 

Fasurová: Brňané putují do Mekky (…) 2008 
město Brno 

muslimská komunita Alrawi 

Krupka: Extrémisté: pověsili (…) 2009 

mešita Kyje 

město Praha 

vepřové prasečí hlava 

policie   

muslimská komunita Sáňka 

politici Národní strana 

Ţáčková: Brno: Další útok (…) 2009 
mešita 

výlep plakátů 

kolem brněnské 
mešity 

město Brno 

politici Národní strana 

muslimská komunita Alrawi 

Maťašeje: Muslimové chtějí v Brně (…) 2009 

město Brno 

muslimská komunita Alrawi 

mešita 

plán nové mešity v 

Brně 

Kárný: Lidovci protestují proti (…) 2009 

město Brno 

mešita 

plán nové mešity v 

Brně 

politici 

Rychnovský, 
Macek, Juránek, 

Pospíšil, Ander 

Jeřábek: Národní strana chystá (…) 2009 

město Brno 

mešita 

plán nové mešity v 

Brně 

muslimská komunita Lhoťan 

politici Národní strana 
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Jeřábek: Diskuze: Muslimové lţou (…) 2009 

město debata v Brně 

muslimská komunita Alrawi 

politici Štětina, Macek 

Hrabcová: ODS představila Vizi 2020 (…) 2010 muslimská komunita 

Libertas 

Independant 
Agency 

politici ODS 

Vokurka: Mostecko dráţdí (…) 2010 
město 

Most - vylepování 

plakátů 

policie   

muslimská komunita   

Taušová, Jeřábek: Muslimové podávají (…) 2010 

město Brno 

muslimská komunita 

Libertas 

Independant 
agency 

politici Zeman 

Němec: Obrazem: Brněnská mešita (…) 2010 
město Brno 

mešita   

Melichárek: Muslimům chybí prostory 2010 

mešita 
plán nové mešity v 
Brně 

muslimská komunita   

politici 

Juránek, Macek 

(KDU-ČSL) 

Hodasová: Lidé nechtějí (…) 2010 

město Hradec Králové 

muslimská komunita 

Hradecká 

komunita, Sáňka 

politici 

Kusák 

(Suverenita) 

Muslimové se do (…) ČTK 2010 

muslimská komunita Alrawi 

město Brno 

mešita 

plán nové mešity v 

Brně 

Odstrčil: Královehradečtí politici (…) 2011 
politici 

Kusák, 
Orgoníková 

(ČSSD), Derner 

(KDU) 

mešita   

město Hradec Králové 

muslimská komunita Alrawi 

Protiislámská organizace (…) ČTK 2011 politici 

Oberfalzer  (ODS) 

- zakladatel IFPS 
v ČR 

Wilders 

poradce v 

organizaci 
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Islám vnímá (…) 2011 

muslimská komunita Alrawi 

politici Kusák, Derner 

město 

Hradec Králové - 

diskuze 

mešita   

Odstrčil: Hnutí Antimešita (…) 2011 

město Hradec Králové 

úřady Krajský úřad 

politici Kusák 

muslimská komunita Ismail Hamad 

mešita   

Ţídková: Alrawi: uţ deset let (…) 2011 muslimská komunita Alrawi 

Mešita se v knihovně (…) 2011 

město Hradec Králové 

politici 

Derner, Kusák, 

Orgoníková 

muslimská komunita Alrawi 

mešita   

Pruška: Aula univerzity (…) 2012 

město 
Hradec Králové - 
diskuze 

politici Bobošíková, Liška 

muslimská komunita Šadí Shanaáh 

mešita   

V Arše budou (…) 2012 
město 

Nový Jičín - 

diskuze 

Kalinová: Muslimové mají (…) 2012 

město 

Kolová (Karlovy 

Vary) 

muslimská komunita Kazaši 

politici Kellner 

mešita   

V Evropě (…) ČTK 2013 město Praha 

Vavrošová: Lukáš Lhoťan (…) 2013     

Fajkusová: Alrawiho kázání (…) 2013 

město Brno 

muslimská komunita Alrawi 

kázání   

policie   

Fajkusová: Ţalobci (…) 2013 

město Brno 

muslimská komunita Alrawi, Větrovec 

úřady 

městské státní 

zastupitelství 

kázání   

Fajkusová, Foltánková: Brno bojuje proti islámu (…) 2013 

město Brno 

kázání   

muslimská komunita 

al - Dţazíra, 

Alrawi 
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Kalinová: Proti výstavbě (…) 2013 

mešita   

město Karlovy Vary 

politici 

Jiří Kotek 

(Alternativa) 

Fabián: otázky na tělo (…) 2013 

město Zlín 

politici 

Seďa (ČSSD), 

Koníček (KSČM), 

Benšík (KDU), 
Gazdík (TOP), 

Mynář (SPOZ), 

Hrdý (ODS) 

Vondráček (ANO) 

mešita   

Fajkusová: Státní zástupce (…) 2013 
úřady 

státní 

zastupitelství 

muslimská komunita Alrawi 

kázání   

Římanová: Před mešitou (…)ČTK 2013 

mešita   

město Brno 

vepřové maso a kosti 

muslimská komunita Alrawi 
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Příloha A /5 

Seznam kódŧ pro portál 

Aktuálně.cz 

článek rok popisné kódy 

popisné kódy 

konkrétně 

Muslimové v ČR (…) ČTK 2006 

město Praha /Brno 

muslimská komunita 

Islámská 

nadace, ÚMO, 

Svaz 

muslimských 

studentů 

karikatura   

politik Bublan 

úřady   

Kříţová: Čeští muslimové?(…) 2007 

muslimská komunita   

město Praha 

politik 

Ministerstvo 

vnitra 

Zemřel nejznámější český muslim (…) 2008 

město Brno 

muslimská komunita Šilhavý 

politik Bublan 

Také česká policie (…) 2008 

město Praha 

protiislámský film Fitna 

Wilders   

policie   

politik Tejc, Bublan 

Smyčková: Muslimové v Brně (…) 2008 

město Brno 

protiislámský film Fitna 

muslimská komunita Libertas, Alrawi 

politik Národní strana 

Smyčková: Film proti islámu (…) 2008 

město Praha 

protiislámský film Fitna 

policie 

Ústav pro 

odhalování 

organizovaného 

zločinu 

zákony   

muslimská komunita Alrawi 

Smyčková, Hloušek: Národní strana protestovala 

(…) 
2008 

město Brno 

politik Národní strana 

smrt velvyslance 

smrt Ţďárka v 

Pákistánu 

muslimská komunita 

Brněnská 

komunita 
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Holecová, Novák: Kardinál (…) 2009 kardinál Vlk 

Prasečí hlavu (…) 2009 

mešita Praha 

město Praha 

policie   

prasečí hlava   

politik Národní strana 

Smyčková: Mešity (…) 2009 

mešita   

politik 

KDU-ČSL, 

Macek, Juránek 

město Brno 

Smyčková: Postavit mešitu (…) 2009 

město Brno 

mešita   

politik Macek 

Novák, Eliášová: ODS se distancuje (…) 2009 

město Praha 

politik 

ODS - Sobotka, 

ČSSD - 

Hanáček, 

Dienstbier 

Wilders   

Kritik islámu (…) 
2009 Wilders 

Wilders odloţil 

cestu do Česka 

V Hradci Králové (…) ČTK 2011 

město Hradec Králové 

politik 

Kusák, 

Orgoníková, 

Derner 

mešita 

mešita v Hradci 

Králové 

Fránek: Český muslim (…) 2012 

muslimská komunita český muslim 

úřady   

město Brno 

Novák: Zeman má muslimy za nacisty (…) 2013 

město Praha 

politik Zeman 

muslimská komunita Alrawi 

"Anti-civilization" (…) 2013 politik Zeman 

Evropou (…) ČTK 2013 město Praha 

Kůrová: Konference (…) 2013 
město Praha 

konference   

Ţák: Strach z islámu (…) 2013 

město Londýn, Praha 

muslimská komunita Alrawi 

politik Liška 

CDL   

Ţák: Zeman naštval Palestince (…) 2013 
město Praha 

politik Zeman 
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Ţalobci (…) ČTK 2013 

město Brno 

policie   

kázání   

úřady Soudy 

muslimská komunita Alrawi 

Hrad i vláda (…) ČTK 2013 
město Praha 

politik Zeman, MZV 

Muslimky (…) ČTK 2013 

město Praha 

muslimská komunita 

dvě muslimské 

studentky 

politik ombudsman 

zákony 

neupravují 

nošení šátků 

Ţalobci odloţili případ (…) 2013 

město Brno 

úřady soudy 

muslimská komunita Alrawi 

kázání   

 

 


