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Abstrakt: 

 Český národ je charakteristický, podobně jako národy jiné, mnoha historicky 

podmíněnými stereotypy, které naznačují možné reakce vůči určitým podnětům. 

Turbulentní vývoj posledních let ve světě a zejména pak uprchlická krize mířící do 

Evropy vyvolala v české společnosti mnohé nenávistné reakce a islamofobní postoje. 

Někteří autoři a badatelé začali poukazovat na možné podobnosti a analogie současného 

antiislamismu s fenoménem antisemitismu, pro české prostředí typickým zejména 

v dobách minulých. Tímto tématem se vzhledem k jeho aktuálnosti hodlá zabývat i tato 

práce.  

Kromě úvodního nezbytného vymezení teoretických konceptů jednotlivých 

přístupů se text zaměřuje zejména na konkrétní paralely v diskurzivní rovině a pokouší 

se poukázat na podobnosti argumentační logiky dřívějšího antisemitismu se současnou 

vlnou islamofobie. Zároveň je zřejmé, že i přes mnohé výtky je takové srovnání možné a 

rétorika obou xenofobních přístupů vykazuje jisté podobnosti.  

Práce navíc celou problematiku zasazuje do kontextu české politické kultury, 

konkrétně pak mezi stereotypní vlastnosti českého národa. Definuje kauzální příčinu 

v podobě mýtu o národní výjimečnosti a dává ho do souvislosti se syndromy spojené 

s komunistickým režimem. Takové spojení se jeví být jednotícím článkem antisemitismu 

a islamofobie v českém prostředí. 

 

Abstract: 

The Czech nation is characterized by many historically conditioned stereotypes that 

indicate possible reactions to certain impulse. The turbulent development of the last years 

in the world and especially the refugee crisis coming to Europe has caused many hate 

reactions and islamophobic pronouncement in Czech society. Some authors and scholars 



  

 
 

 

have begun to point to the possible similarities and analogies of contemporary anti-

Islamism with the phenomenon of anti-Semitism, typically for the Czech atmosphere in 

past times. This bachelor thesis aims to analyse the theme with regard to the topicality. 

At the beginning is necessary to define the theoretical concepts of individual 

approaches and after that is text mainly focused on the specific parallels in the discursive 

level. The thesis attempts to point out the similarity of the argumentation logic of earlier 

anti-Semitism with the current wave of Islamophobia. At the same time, it is clear that, 

despite many criticisms, such comparison is possible and the rhetoric of both xenophobic 

approaches shows particular similarities.  

In addition, the thesis puts the whole issue in the context of Czech political culture, 

and in the concrete among the stereotypical qualities of the Czech nation. It defines the 

causal cause in the form of myth of national exceptionalities and combines it with the 

syndromes associated with the Communist regime. This connection appears to be a 

unifying element of anti-Semitism and Islamophobia in the Czech space. 
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Zdůvodnění výběru práce (max. 2000 znaků): 

Dnešní Evropa, Českou republiku nevyjímaje, se potýká s celou řadou problémů 

a nikdy tomu nebylo jinak. Starý kontinent v současné době čelí krizi, kterou mnozí 

nazývají migrační či uprchlickou. Dle mého názoru se však pro většinu obyvatel Evropy 

jedná spíše o krizi hodnotovou a mravní. Vymezení se proti jiným kulturám a obecně 

jinakosti vůči civilizaci odlišné, než striktně evropské, můžeme spatřovat takřka denně 

okolo nás. Česká republika není z tohoto obecného diskurzu pochopitelně vyňata. 

 V zemi, do jejíž útrob míří minimální počet uprchlíků, můžeme pozorovat 

zajímavý fenomén, kdy se její určitá část náhle začne stavět na obranu křesťanských, 

evropských a „našich“ hodnot. Zkrátka hodnot, které přistěhovalecká vlna uprchlíků ze 

zcela jiného kulturního prostředí, dle jejich mínění, nikdy nemůže přijmout. Je otázkou 

zda takové hodnoty vůbec máme a zde je tedy co bránit. Na druhou stranu se téma, 

zpočátku zejména politické, stalo ústřední tématem, které zaměstnává českou společnost 

více než rok. 

 Ukazuje se, že Češi byli historicky určitým způsobem vymezení vůči jiným 

kulturám. Dobře patrné je to v éře První republiky a jejímu antisemitskému vymezení. 

Tato nedůvěra v jiné kultury byla po dobu komunistické vlády a také po vzniku 

samostatné republiky částečně marginalizována. Pravicoví extremisté se vymezovali vůči 

Romům a částečně Židům, avšak jejich hlas v širší společnosti tak silný nebyl. 



  

 
 

 

S příchodem migrační krize však česká nesnášenlivost opět vyplula na povrch. Nově 

vzniklá populistická hnutí zaujala velmi rychle ostrou rétoriku striktně vymezenou proti 

islámskému náboženství. Zdá se, že poté, co se v našich končinách vyčerpal fenomén 

antisemitismu, můžeme spatřovat podobný jev vymezující se proti islámu. Tento 

antiislamismus je v českém prostředí fenoménem zcela novým. Právě tyto myšlenky 

vedly autora k rozhodnutí zaměřit svou práci na nový projev nesnášenlivosti české 

kultury, který sem pomalu, ale jistě proniká. 

 

 

Předpokládaný cíl (max. 1000 znaků): 

Práce si klade za cíl ukázat podobnosti a společné znaky mezi antiislamismem, 

jakožto fenoménem dnešní doby a antisemitismem, který je v českém prostředí 

zastoupený podstatně déle. Pomocí analýzy různých projevů a výstupů v rámci veřejného 

mínění chci dokázat, že odmítání a averze vůči islámu má něco společného s podobným 

vymezením se vůči příslušníkům židovského etnika.  

 I v oblasti teoretického vymezení mám za cíl ukázat společné znaky a východiska těchto 

dvou přístupů, které se v určitém pohledu od sebe zásadním způsobem neliší. 

Obecně je hlavním cílem práce definovat charakteristiky antiislamismu a ukázat 

jejich podobnost s antisemitismem. Ve vztahu k českému prostředí bude snaha dokázat, 

že zatímco s antisemitismem se identifikuje nemnoho lidí a proto se nepovažují za 

nesnášenlivé, ve vztahu k muslimům je takový přístup značně jiný. 

 

Metodologie práce (max. 1500 znaků): 

Zamýšlená metodologie práce úzce souvisí s předpokládanou strukturou a 

vymezením jednotlivých částí. V úvodních kapitolách, kde se teoreticky zabývám 

vymezením antisemitismu a islamofobie, zamýšlím využít známou komparativní metodu. 

Prozatím bych se řídil Millovou metodou souhlasu, která má sice mnohé kritiky, ale pro 

prvotní srovnání obou přístupů a nalezení jejich společných znaků se jeví být metodou 

nanejvýš užitečnou. V první části práce se z hlediska metodologie jedná zejména o 

srovnání těch přístupů, přičemž s konkrétními výstupy pracuji později. 

  V rámci analýzy konkrétních projevů ať ústních, či písemných je nezbytné 

zabývat se diskurzem jako takovým. Využity budou sociálněvědní analýzy textů – 

především pak analýza diskurzní a obsahová. Pokud chceme pochopit současnou vlnu 



  

 
 

 

českého antiislamismu, jednou z možných metod je právě analýza konkrétních řečových 

a písemných výstupů výrazných aktérů v českém prostředí a dopad takových projevů na 

veřejnost a její názory. Diskurzní a obsahová analýza je jednou z možných přístupů, jak 

k rozboru nejrůznějších projevů přistupovat. 

 

Základní charakteristika tématu (max. 1500 znaků): 

Zdá se jako by skeptický přístup české společnosti vůči jiným etnikům byl v 

našem národě přítomen již v dávných historických dobách. Dlužno dodat, že v ostatních 

částech střední a západní Evropy tomu nebylo zejména vůči Židům o mnoho jinak. V 

Českých zemích byl antisemitismus více přítomen zejména v dřívějších dobách, poměrně 

výrazný byl při budování Československého státu a v éře První republiky, avšak ani dnes 

není tento myšlenkový proud zcela vymýcen. 

Postupně stagnující projevy antisemitismu přiměly krajně pravicové a 

nacionalistické subjekty orientovat se na jiná etnika, vůči nimž by se mohla vymezovat. 

Po nějakou dobu se do takové pozice dostalo etnikum romské a mohli jsme se setkat s 

různě výraznými projevy rasismu. V době migrační krize a událostí posledních let se tato 

již etablovaná uskupení začala soustřeďovat na etnika arabská, ve většině na příslušníky 

islámského náboženství. V rámci vymezování se vůči muslimům začala do českého 

veřejného prostoru pronikat nová politická hnutí, která reprezentují podobné myšlenky 

jako dřívější antisemitské proudy. Tato uskupení přiznávají své záměry kandidovat ve 

volbách a do budoucna, jako činní politici, rázně postupovat vůči nebezpečí islámské 

kultury a náboženství. 

 

Předpokládaná struktura práce (max. 1400 znaků): 

Po obecném uvedení do tématu, zahrnující zejména časové vymezení, ale také 

aktuálnost tématu a jeho přínos současné diskuzi, bych přikročil ke konkrétní práci. 

Práce bude rozdělena na dvě hlavní části. První část bude teoreticky vymezovat 

antisemitismus s důrazem na české prostředí. Následně podobným způsobem postihnu 

antiislamismus rovněž s důrazem na českou kulturu a společnost. 

Druhá část v praktické rovině bude analyzovat antiislamismus a jeho podobnost s 

antisemitismem v českém prostředí posledních let. 

V závěru práce hodlám shrnout nashromážděné poznatky a pokusím se ukázat jak 

je česká společnost zasažena fenoménem antiislamismu. 
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Úvodem 

Oslavy svátku 17. listopadu měly roku 2015 odlišný charakter od těch předchozích 

a nutno poznamenat, že i o od těch následujících. Nenesly se totiž pouze v duchu 

vzpomínek na atmosféru let 1939 a 1989, ani neproběhly pouze jako oslava 

mezinárodního dne studentstva. V prostorách Albertova se uskutečnilo setkání příznivců 

prezidenta Zemana, s nímž se na pódiu objevili i zástupci tehdejších islamofobních 

iniciativ a stran1. Přítomnost Marka Černocha, člena strany Úsvit a Martina Konvičky, 

představitele iniciativy Islám v České republice nechceme (oba tehdy spolupracovali 

v uskupení Blok proti islámu), byla důkazem, že antiislámská rétorika je akceptována i u 

nejvyššího činovníka našeho státu. Ten svou přítomností v podstatě legitimizoval 

argumentační rétoriku začasté vyvolávající nenávist a strach. V kontextu eskalující 

migrační krize se ovšem protiislámské aktivity začaly objevovat v české společnosti ve 

větší míře již dříve2. Během krátké doby se téma islámu stalo velmi častým námětem 

veřejných diskuzí a debat a nemálo více či méně kompetentních lidí cítilo potřebu se 

k tématu vyjádřit a zaujmout stanovisko k problematice přijímaní uprchlíků z islámských 

zemí. 

Téma antisemitismu je, i vzhledem k historické tradici a značnému časovému úseku 

své existence, poměrně rozsáhle zkoumáno a zmapováno mnohými autory, z nichž o 

některé se bude opírat i tato práce. Jedná se o práce přehledové z dějinného pohledu, ale 

i o konkrétní rozbory jednotlivých antisemitských proudů. Obecně lze konstatovat, že 

antisemitské téma je kvalitně a souhrnně zpracováno a to i v českém prostředí zejména 

vzhledem k osudům židovského etnika na českém území, které nebylo vždy 

bezproblémové a dodnes existují iniciativy a jedinci, kteří proti Židům a jejich existenci, 

zejména pak proti existenci Izraele, vznášejí nemálo námitek. Téma českého 

antisemitismu v jeho rasovém, či kulturně-rasovém pojetí je v současné době v podstatě 

                                                           
1 Zprávu o tomto aktu přinesla takřka všechna česká média, lze ilustrovat - IDNES.CZ. Bylo to za 

hranou. Zeman s Konvičkou na pódiu zaskočil ministry. IDnes.cz [online]. Praha: MAFRA, 2015 

[cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/bylo-to-za-hranou-zeman-spolu-s-

konvickou-zaskocil-ceske-ministry-10c-/domaci.aspx?c=A151120_120004_domaci_kop  
2 Zpráva o extremismu se o zvýšené aktivitě islamofobního spektra zmiňuje v polovině roku 2014 

v souvislosti se zásahem policie v Ústředí muslimských obcí - Problematika extremismu na 

území České republiky v druhém čtvrtletí 2014. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 

Praha: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 2014 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-

mv.aspx  

http://zpravy.idnes.cz/bylo-to-za-hranou-zeman-spolu-s-konvickou-zaskocil-ceske-ministry-10c-/domaci.aspx?c=A151120_120004_domaci_kop
http://zpravy.idnes.cz/bylo-to-za-hranou-zeman-spolu-s-konvickou-zaskocil-ceske-ministry-10c-/domaci.aspx?c=A151120_120004_domaci_kop
http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
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vyčerpáno. Ovšem negativní pohled na náboženské i etnické menšiny z české společnosti 

nezmizel. V současné době se naopak zdá, že původní antisemitismus vystřídal trend 

nový, podobně nebezpečný. 

Problematika islamofobie či antiislamismu v českém veřejném prostoru je, jak bylo 

naznačeno i úvodní zmínkou, tématem veskrze novým a pro české čtenáře nevšedním. 

Islámem jako takovým se pochopitelně zabývají mnozí autoři - orientalisté, islamologové 

a religionisté, ovšem téma islamofobie, jako cílené nenávisti vůči muslimům, bylo do 

nedávné doby tématem velmi vzácným. Někteří badatelé se termínem sice zabývali (např. 

prof. L. Kropáček již roku 2002), ovšem zároveň byli nuceni se soustředit na zahraniční 

problematiku v oblasti potýkání se s muslimy a empirický základ v českém prostředí 

chyběl. Tento stav trval až do doby nedávno minulé. Migrační a uprchlická krize, která 

zaměstnává Evropu poslední léta, přinesla kromě jiného i naprosto bezprecedentní zájem 

české veřejnosti o islámskou problematiku, s čímž ruku v ruce přicházely i první 

islamofobní postoje a iniciativy vymezující se proti druhému největšímu náboženství 

světa. Na pulty knihkupectví se opět dostalo mnoho dřívějších islamokritických titulů a 

přibývaly islamofobní výstupy nové, zvláště pak v prostředí internetu. Krátce po 

etablování se ryzích protiislámských iniciativ si fenoménu povšimli i badatelé v oblasti 

extremismu i orientalismu a snažili se zdejší islamofobní tendence postihnout. 

V současné době tak vyšlo několik publikací či sborníků snažících se pochopit 

myšlenkové proudy českého antiislámského jednání. Koncem letošního roku má dokonce 

vyjít rozsáhlá studie z pera českých orientalistů a politologů zabývajících se skrze 

vědecké metody konkrétními specifiky české islamofobie, ovšem vzhledem k termínu 

dokončení této práce nebude možné vzpomínanou knihu využít. Islamofobií a konkrétní 

protiislámskou politikou se tak v poslední době zabývali i čeští autoři, zejména 

v důsledku aktuální společenské reality, a jejich práce poslouží i našim záměrům. 

Dokonce i tak úzce vymezenému tématu, jako je hledání analogií a podobností mezi 

antisemitismem a islamofobií se dnes věnují někteří autoři. Ovšem je třeba zmínit, že se 

jedná o autory zahraniční, začasté řešící partikulární problémy konkrétních menšin a 

potíže s jejich integrací. Přímému srovnání antisemitismu s antiislamismem se do dnešní 

doby čeští autoři v našem prostoru nevěnovali nijak zvlášť systematicky. Pokud už 

k hledání některých analogií došlo, jednalo se povětšinou o úvahové statě a příspěvky do 

sborníků, které měly charakter spíše zamyšlení, než konkrétní vědeckou práci. 

Analyzovat diskurzivní rovinu antiislamismu ve vztahu k antisemitismu je proto počinem 
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v českém akademickém prostředí ojedinělým a ani v zahraničních publikacích nenajdeme 

k danému postupu příliš inspiračních prací. Autorovou motivací je proto nejen přispět k 

výzkumu prozatím nezkoumané problematiky, ale také, a to především, se pokusit 

nahlédnout do české společnosti skrze ne příliš pozitivní obraz. V oblasti nesnášenlivosti, 

nenávisti a předsudků vůči náboženským a etnickým menšinám. Takto pojatá oblast 

zkoumání i ve vztahu k české politické kultuře a národní povaze je prozatím počinem 

inovativním a nereflektovaným v českém akademickém diskurzu. 

Politologie se přirozeně zabývá velmi širokým spektrem témat z oblasti politiky a 

veřejného života. Předložená práce si zvolila směr politického radikalismu a extremismu, 

neboť zkoumání jistých extrémních proudů může leccos napovědět o národu jako celku. 

Pochopitelně nelze tvrdit, že celá česká společnost je extremisticky naladěná a xenofobní. 

Konečné závěry budou proto platné nikoli paušálně, ale pro jistou část české veřejnosti. 

Na druhou stranu bude snahou ukázat, že některé národní vlastnosti a stereotypy i v rámci 

xenofobního myšlení mohou být přiznaně, či nepřiznaně relevantním ukazatelem pro 

každého z nás. Zkoumání islamofobie a jejího vztahu k antisemitismu může zajímavým 

způsobem předestřít nová témata vhodná pro další politologický výzkum věnující se 

českým specifikům xenofobního smýšlení.  

Chceme-li zkoumat konkrétní společenský jev vědeckými metodami a vyhnout se 

tak pouhým úvahovým statím, je třeba především definovat směr, kterým se naše 

následné kroky budou ubírat. Nejčastějším a dlužno dodat, že i nejúčinnějším nástrojem 

pro další bádání je stanovení cílů výzkumu, jehož lze dosáhnout pomocí odpovědí na 

předem stanovené výzkumné otázky. Po mnoha úvahách o počtu a konkrétní náplni se 

autor rozhodl stanovit tři klíčové otázky, které budou definovat následné snahy a 

propojení dvou v zásadě odlišných přístupů. 

Mezi dané výzkumné otázky potom patří: 

1. Je možné efektivně srovnat antisemitismus s islamofobií? 

2. Existují společné znaky, které oba přístupy spojují? 

3. Jaká je příčina toho, že islamofobní rétorika výrazně zasáhla český veřejný 

prostor? 

Výzkumné otázky mají za cíl přispět k celkovém zkvalitnění našich následných 

postupů a zajistit relevantní závěry předložené na konci celé práce.  

Ač by se na první pohled mohlo hovořit o opaku, cílem tohoto textu není „pouze“ 

srovnat dva xenofobní přístupy a říci, zda je islamofobie podobná antisemitismu, či 
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nikoli. Mnohem podstatnější pro autora je zjistit, jak celá problematika souvisí s českým 

národem a jeho povahou (i přes nebezpečí, jak abstraktní takový pojem je). Proč se 

v České republice s minimálním počtem muslimů či nově příchozích obyvatel 

z islámských zemí tak výrazně ujala islamofobní rétorika a jaké jsou příčiny strachu české 

společnosti. Cíle jsou, přiznám se, poměrně ambiciózní s potenciálem na mnohem 

rozsáhlejší studii a dlouhodobou vědeckou práci. Přesto se na následujících stranách autor 

rozhodl poukázat na zajímavé vlastnosti českého národa, které by mohly výše naznačené 

skutečnosti alespoň částečně vysvětlit. 

Poctivě je třeba přiznat, že autor pracuje s představou, že mezi antisemitismem a 

islamofobií existují jistě spojovací články a souvislosti. V této práci se bude snažit 

takovou domněnku potvrdit či vyvrátit a bude-li to budoucí stav poznání umožňovat tak 

i zasadit do kontextu české politické kultury. 

Správný úvod vědecké práce má rovněž obsahovat časová vymezení či 

konkretizaci, čím se daná práce bude zabývat a čím nikoli. V tomto ohledu se ovšem 

potýkáme s nemalými problémy, které souvisí především s přístupy jako takovými. 

Nesrovnáváme a neanalyzujeme dvě konkrétní události, státní aktéry, či jejich poltické 

kroky. Naším cílem je poznat dva přístupy, které jsou ve své podstatě velmi abstraktní a 

konkrétních projevů nabývají až po artikulaci skrze konkrétní představitele. Časové 

vymezení proto bude nesmírně obtížné, ač se ve svém důsledku hodláme zabývat zejména 

současným stavem a myšlením českého národa. V případě islamofobie nám časové 

zpřesnění poměrně zjednodušuje její krátké působení ve veřejné sféře a takřka veškeré 

materiály dokumentující české prostředí a názory pochází z doby nejnovější. 

Antisemitský přístup ovšem musí pracovat s jinými zdroji a to i přesto, že bude zřejmá 

snaha zabývat se i aktuálními antisemitskými výstupy. Původní záměry práce, naznačené 

v předložených tezích, počítaly s výzkumem historického antisemitismu v první polovině 

20. století na českém území. Tomu odpovídala i původně zamýšlená literatura. Ovšem od 

tohoto záměru se autor společně se svým vedoucím rozhodl upustit. Práce by ve svém 

důsledku nejenže významně přesahovala rozsah práce bakalářské, ale zároveň by se po 

jistou část stala prací historickou a nikoli politologickou.  

 Chceme-li ovšem účinně poukazovat na antisemitské a antiislámské stereotypy 

v plné šíři jejich vzájemných souvislostí, je třeba využívat takové prameny, které podobné 

srovnávání umožňují.  
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I přes velmi nesnadný úkol, který byl předchozími řádky vytyčen, je autor 

přesvědčen, že celá práce přiblíží možné konkrétní podobnosti xenofobních postojů a 

snad i poukáže na zajímavé znaky české národní povahy.  
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2. Terminologie a teoretické ukotvení pojmů 

 Než se začneme zabývat konkrétním vztahem mezi antisemitismem a 

antiislamismem, či jejich možnými podobnostmi a projevy vyskytujícími se v české 

společnosti, je nezbytné teoreticky zachytit a ukotvit klíčové pojmy, se kterými bude celý 

text pracovat. Hned zpočátku je ovšem třeba přiznat, že jednotná a zcela správná definice, 

která by byla široce přijímaná a akceptovaná, v pravém slova smyslu neexistuje ani u 

jednoho z klíčových termínů.3  

Autor se bude zabývat zásadními pojmy, na něž se práce soustřeďuje.  Avšak 

zároveň bude ukázáno, že termíny v sobě obsahují další a neméně významné a zásadní 

výrazy, které v mnohém zpřesňují původní význam a upravují jej v kontextu nejen 

historického vývoje, ale i dnešní doby. 

 

 

 

2. 1. Antisemitismus – pojem zastřešující 

 Pokusem teoreticky vymezit a definovat pojem antisemitismus se již zabývalo 

nemálo autorů. Obecně lze říci, že se jedná o iracionální nenávist, jak vůči židům ve 

smyslu náboženské příslušnosti, tak vůči Židům etnickým. V těchto pojetích pak panuje 

poměrně významný rozdíl z hlediska historického vývoje antisemitismu. Jednotlivé 

pojmy budou detailně charakterizovány dále, na tomto místě lze uvést alespoň základní 

rozdělení.  

 Historicky nejstarší a zároveň nejdelší časový úsek nesnášenlivosti vůči židovské 

komunitě zaujímal tzv. antijudaismus. Jak je z názvu patrné, příčina nenávisti tkvěla 

v náboženství samotném a v dobách středověku se tak jednalo zejména o teologické 

polemiky s židovskými učenci. Tento ve skutečnosti náboženský spor vystřídal v 19. 

století tzv. antisemitismus, který se vůči Židům vymezoval zejména z rasového hlediska. 

Všeobecný ústup významu náboženství hrál roli i v antisemitských tendencích, neboť 

antijudaismus již nebyl klíčovým faktorem. Rasová nesnášenlivost přetrvala až do století 

dvacátého, přičemž všeobecně známou problematiku holocaustu můžeme chápat jako 

jakési vyvrcholení tohoto hnutí. Historicky nejmladším je pak termín antisionismus, který 

                                                           
3 Situace se týká především pojmu antiislamismus a jemu příbuzných termínů. Zejména v oblasti 

akademického diskurzu vykazují různá pojmenování značné rozdíly, jak bude vysvětleno dále. 
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nesouvisí ani s náboženstvím ani s židovskou rasou, neboť se vymezuje výhradně vůči 

existenci samotného státu Izrael. Tento směr začal být patrný ve druhé polovině 

dvacátého století a zejména v arabských společnostech hraje dodnes klíčovou roli, která 

určuje vztah k židovskému národu. 

Antisemitský myšlenkový proud nenávisti pak může mít podoby od lidového 

odsuzování a ponižování židovského etnika až po rozsáhlou, organizovanou snahu 

odstranit všechny jeho příslušníky, jak v dnešní době chápeme holocaust a jeho 

důsledky4. Nepřátelský vztah se dotýká jak Židů žijících v diaspoře, tak i samotných 

obyvatel státu Izrael, přičemž velmi často souvisí se sdílenými předsudky a stereotypy, 

které se přímo potýkají s problematikou rasismu5.   

 Pojem antisemitismus dle mnoha autorů použil jako první německý novinář 

Wilhelm Marr (1819 – 1904), kterýžto zakladatel Antisemitské ligy sepsal roku 1879 

pamflet Vítězství židovství nad germánstvím – pojednané z pohledu nekonfesního6. Je 

však potřebné zmínit, že Marr v této práci pracuje s termínem „semitismus“, který z jeho 

pohledu má označovat židovský element a jeho emancipaci v Německu, proti němuž 

žádal ochrany. Právě vůči „semitismu“ požaduje rázný německý odpor a kolektivní 

národní vzedmutí a roku 1881 přichází se samotným termínem „antisemitismus“7. 

Historik Walter Laqueur však poukazuje, že termín byl známý již o dvacet let dříve a 

Marr ho svou prací, která se stala v tehdejším Německu velmi populární, jen všeobecně 

rozšířil. Zároveň upozorňuje, že vymezení se proti „semitismu“ je z logiky věci 

nesmyslné, neboť semitskými jazyky hovořil i Hannibal či Ježíš Kristus. Antisemitismus 

pak lze chápat jako „synonymum pro rasovou židofobii jako odlišení od dřívější 

náboženské nenávisti k Židům“8.  

 S obsáhlejší definicí a vymezením antisemitismu přišla i Mezinárodní aliance pro 

připomínání holocaustu (IHRA), která na svém plenárním zasedání 26. května 2016 

v Bukurešti přijala dokument s názvem „Pracovní definice antisemitismu“. V něm pak 

                                                           
4 V rámci definice pojmu podobě píše i CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a 

radikalismus. Praha: Portál, 2007, s. 30. ISBN 978-80-7367-098-6. 
5 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996, s. 41. ISBN 80-7184-310-5. 
6 MARR, Wilhelm. Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum: Vom nicht confessionellen 

Standpunkt aus betrachtet. Erste. Bern: Rudolph Costenoble, 1879.  
7 TYDLITÁTOVÁ, Věra a Zbyněk TARANT. Encyklopedie dějin antisemitismu. V Plzni: 

Západočeská univerzita, 2013, s. 57 - 60. ISBN 978-80-261-0206-9. 
8 LAQUEUR, Walter. Měnící se tvář antisemitismu: od starověku do dnešních dnů. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 26. ISBN 978-80-7106-927-0. 
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uvádí, že "Antisemitismus je takové vnímání Židů, které může být vyjádřeno jako nenávist 

vůči Židům. Verbální a fyzická manifestace antisemitismu může být namířena proti Židům 

a lidem za Židy považovaným, proti jejich majetku, proti komunitním a náboženským 

institucím."9 V dokumentu pak dále ukazuje několik všeobecných příkladů, které lze 

považovat za antisemitské výstupy. Tento složitě hledaný kompromis se setkal 

s úspěchem u Evropské komise, která se rozhodla přijmout Pracovní definici 

antisemitismu a zveřejnila ji na svých webových stránkách10.  

 Je zřejmé, že definic a pojetí vnímání antisemitismu je poměrně velké množství. 

Celkově však lze říci, že jednotliví autoři chápou problém podobným způsobem a 

nedochází u nich k zásadním rozepřím a polemikám. Svým historickým vývojem lze 

antisemitismus chápat jako odpor vůči židovskému etniku a židovství obecně. Tento 

odpor a nenávist může mít mnoho podob a s tím související různé úrovně „boje pro 

židovskému živlu“.  

 Větší problém ovšem nastává, pokud se začneme zaobírat vlastním termínem 

židovství a zejména pak samotným slovem „Žid“. Veškeré práce, které se zabývají 

problematikou antisemitismu, se dříve či později potýkají s problémem chápání tohoto 

pojmu a jeho vymezením. Vzhledem k tomu, že český pravopis umožňuje psaní slova Žid 

i žid, situace příliš usnadněná není. Všichni předchozí autoři, a tato práce nebude v tomto 

směru výjimkou, pak pracují s termínem Žid ve smyslu příslušníka státního celku, 

v tomto případě pak Izraele. Pojem žid je pak vyhrazen jedincům, vyznávajícím 

židovskou víru a zásady11.  

 Antisemitismus, jak bude představeno v průběhu práce, funguje dodnes jako 

jakýsi zastřešující obecný pojem, který v sobě zahrnuje projevy nenávisti a odsuzování 

židovského etnika, které překračuje standartní kritiku, jež je oprávněná vůči komukoli. 

Ovšem natolik obecný pojem, jako je antisemitismus, v sobě zahrnuje i jiné, jemu 

příbuzné termíny. Ty pak celou problematiku zpřesňují zejména v rámci historických 

                                                           
9 Working Definition of Antisemitism. Bucharest, 2016. Dostupné také z: 

https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitis

m.pdf  
10 Zprávu o tomto aktu přináší IHRA - Working Definition of Antisemitism. In: INTERNATIONAL 

HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE[online]. 2017 [cit. 2017-01-28]. Dostupné z: 

https://www.holocaustremembrance.com/media-room/stories/working-definition-antisemitism-

european-commission-website  
11 CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus, str. 30.  

https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/media-room/stories/working-definition-antisemitism-european-commission-website
https://www.holocaustremembrance.com/media-room/stories/working-definition-antisemitism-european-commission-website
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souvislostí a postupného vývoje odporu vůči Židům, který se táhne značnou částí historie 

lidstva. 

 

 

 2. 1. 1. Antijudaismus – pojem historický 

 Jak bylo představeno výše, problematika antisemitismu se začala objevovat 

z rasového hlediska až v průběhu 19. století a zejména pak ve století následujícím. 

Historicky byli židé vnímáni skrze negativní stereotypy a předsudky ve vztahu ke svému 

náboženství. Antijudaismus pak lze vymezit jako čistě teologický odpor jinak nábožensky 

zaměřených věřících vůči židovské víře. Nemusí se nutně jednat pouze o spory 

s křesťanským učením, neboť vůči židům se v jistých částech negativně vymezuje i 

Korán12 a celkově islámské náboženství.  

 Antijudaismus je pak v dějinách přítomen nejdéle a je tedy historicky nejstarší. 

Souvisí zejména s křesťanským obviněním židů ze smrti Ježíše Krista a tedy 

„bohovraždy“13. Vzhledem k tomu, že se jedná o nábožensky motivovanou nenávist, 

měla by teoreticky končit prostou konverzí žida k jiné víře, ať už křesťanství nebo islámu. 

Z historie je patrné, že takto zdánlivě snadno se nebylo možné s antijudaismem vypořádat 

a i konvertující židé byli čas od času vystaveni zejména pak křesťanským represím14. 

 Zpočátku měl antijudaismus charakter spíše obranný, neboť první křesťané byli 

vystaveni útlaku ze strany státu a museli se chtě nechtě vymezit vůči jiným věroukám, 

tedy i vůči judaismu. V momentě, kdy však křesťanská víra začala sílit a postupně se stala 

                                                           
12 V Koránu lze nalézt několik pasáží, které židy líčí, jako odpadlíky od víry a vyčítá jim jejich sejití 

ze správné cesty. Tyto pasáže je však nutno chápat v historickém kontextu, neboť Muhammad 

v době svého působení v Medíně měl nemálo sporů právě s židovskými kmeny. Ty ho odmítly 

přijmout za svého proroka a tím se vystavily jeho pronásledování. 
13 Je třeba podotknout, že koncept tzv. „bohovraždy“ vysocí zástupci církve v čele s papežem Pavlem 

VI. definitivně odmítli až jako jeden z výsledků II. vatikánského koncilu roku 1965 v deklaraci 

Nostra aetate, která zároveň ostře odsuzuje veškeré projevy antisemitismu. 
14 Tato problematika souvisela s tím, že v zemích ovládaných islámem platili židé zvláštní „daň 

z hlavy“ (džizja), podobně jako křesťané. Pokud ovšem tuto daň zaplatili, pronásledování a 

potírání jejich víry již nehrozilo a stali se jakožto „ahl adh-dhimma“ – vlastníci Písma – chráněnci 

islámského vládce.  

    Více k tomuto tématu - KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 3. dopl. vyd. Praha: Vyšehrad, 

2003. ISBN 80-702-1613-1.   

    Podobně také – ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Postavení Židů v islámských zemích a jeho proměny 

pod vlivem Evropy, Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň, 2012, 7(1), 

14 - 31. ISSN 1802-0364. 
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zásadní mocenskou silou skrze církevní instituce, antijudaismus rovněž zesílil ve své 

útočné formě. Židé začali být obviňováni z těžko vysvětlitelných jevů, jako byly morové 

rány ve 14. století. Dle křesťanské majority to byl důsledek otravování studní židy a jejich 

snahy rozložit křesťanskou společnost15. V průběhu času však náboženský aspekt 

antisemitismu začal ustupovat a v 19. století v souvislosti se vzrůstáním 

nacionalistických tendencí v tehdejší Evropě se nenávist vůči židům přeměnila v rasový 

antisemitismus, jak bylo naznačeno výše. V současné době lze pokládat antijudaismus za 

téma vcelku vyčpělé a moderní definice antisemitismu už s tímto termínem ani nepracují. 

 

 

 2. 1. 2. Sociální antisemitismus – pojem přechodu  

 V kontextu historického vývoje antijudaismu a jeho postupně slábnoucího vlivu 

v průběhu 19. století se vynořil ještě jeden fenomén, předcházející rasovému 

antisemitismu, o němž bylo pojednáno dříve. Vzhledem ke snaze důsledně zmapovat 

jednotlivé fáze protižidovského smýšlení se u tohoto tématu krátce zastavíme. 

 V době, kdy židé přestávali být nepřáteli pro většinovou křesťanskou společnost 

z hlediska náboženského, objevily se nové důvody, které většinovou perzekuci a 

vymezování se vůči Židům dokázaly obhájit. Bylo to zejména v důsledku rozvíjejícího se 

kapitalismu a s tím související vznik střední třídy, kde Židé brzy zaujali významné 

postavení. Paralelně s tímto vývojem se z dřívějších samozásobitelských zemědělců a 

nevolníků stali dělníci v továrnách, pro něž začal být Žid symbolem kapitalisty, jehož 

jediným cílem je vykořisťovat bezbrannou dělnickou třídu16. Vznikl nový třídní nepřítel 

a objevil se fenomén tzv. sociálního antisemitismu.  

 Stereotyp židovského kapitalisty byl jistým volným pokračováním stereotypu 

židovského lichváře známého ze středověkých dob. Židé byli v souladu s touto 

myšlenkovou konstrukcí líčeni jako cizopasníci, kteří parazitují na práci ostatních a slovy 

Anatola Leroy-Beaulieua „nic nevytvářejí a nežijí z práce rukou svých“17. Zdůrazňován 

                                                           
15 TYDLITÁTOVÁ, Věra. Encyklopedie dějin antisemitismu, str. 55 - 57.  
16 TARANT, Zbyněk a Věra TYDLITÁTOVÁ. Encyklopedie dějin antisemitismu, str. 250. 
17 Anatole Leroy-Beaulieu (1842 – 1912) byl francouzský historik a esejista, autor slavné knihy Izrael 

mezi národy, který se začasté vyjadřoval proti soudobým antisemitským tendencím. O sociálním 

antisemitismu hovořil v rámci přednášky „De l´antisémitisme“ na „Institut catholique de Paris“. 

Na několika místech v textu bude na tuto přednášku odkazováno, neboť přináší velmi kvalitní 

pohled do tehdejších antisemitských představ.  
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jim byl zejména fakt, že se angažují v zaměstnáních a na postech, kde působí jako 

zprostředkovatelé a nikoli jako výrobci. Živnosti, jako makléř, obchodník či bankéř si pak 

zasloužil opovržení, neboť „byl neužitečný a škodlivý“18. Skrze tyto myšlenky pak byli 

Židé často kritizováni i z pozic levicového socialistického smýšlení, které jinak rasové a 

náboženské předsudky vůči židovské komunitě odsuzovalo. Představa židovské pijavice, 

která vysává dělnickou třídu, byla příliš lákavá i pro jinak nejméně antisemitskou část 

společnosti.  

 Tento pokřivený pohled nezměnil ani fakt, že zejména v oblastech Polska a Ruska 

žili Židé na pokraji bídy a ve značné chudobě. Na skutečnost, že ne všichni Židé jsou 

milionáři sedící na penězích, které nashromáždili na úkor vykořisťovaných dělníků, 

upozorňoval ve své přednášce i Anatole Leroy-Beaulieu, když popisoval své cesty 

východní Evropou, avšak bez přílišného pochopení z řad jeho posluchačů19. Konkrétně 

hovoří dokonce o židovském proletariátu, který zcela jistě nelze zařadit mezi cizopasníky, 

zabývající se zprostředkovatelskou činností, jako tomu antisemitským pohledem může 

být u některých výše postavených Židů v západních zemích. Pokud už na tento argument 

tehdejší antisemité přistoupili, dokázali ho zneužít, aby ukázali „vrozenou židovskou 

nesolidárnost“20. 

K sociálnímu antisemitismu se záhy připojila i jeho rasová obdoba, která dávala 

celému fenoménu určující směr na konci 19. a zejména pak během první poloviny 20. 

století. Obraz židovského krutého kapitalisty pak využilo jak radikální socialistické a 

komunistické hnutí, tak i nacionální socialismus v Německu, stejně jako italský fašismus.  

Po 2. světové válce zůstal stereotyp židovského vykořisťovatele přítomen zejména 

v komunistické propagandě21 a v jistých obměnách je charakteristický i pro soudobou 

neonacistickou sféru. 

 

 

 

 

                                                           
    Její přepis pak lze nalézt - LEROY-BEAULIEU, Anatole. O antisemitismu. Rozhledy: revue 

umělecká, politická a sociální. Praha, 1897, 6(15), 695 - 698.  
18 Tamtéž, str. 696. 
19 Tamtéž, str. 698.  
20 TARANT, Zbyněk a Věra TYDLITÁTOVÁ. Encyklopedie dějin antisemitismu, str. 250. 
21 Tamtéž, str. 251. 
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 2. 1. 3. Antisionismus – pojem současnosti 

 Oproti antijudaismu, jakožto termínu pracujícím s historickým vývojem odporu 

vůči židovskému etniku a s ním spojené náboženské problematiky, je antisionismus 

termínem nanejvýš aktuálním a do jisté míry určujícím fenoménem v rámci soudobých 

antisemitských tendencí. Etymologicky je pak antisionismus postoj vymezující se proti 

sionistickým snahám a obecně projev odporu vůči vizi židovského státu. Přesný vznik 

pojmu ani jeho autora neznáme. Jedním z prvních, kdo se touto tematikou zabýval, je 

maďarský rabín Adolf Altmann se svou knihou „Zionismus und Antizionismus“ z roku 

190322. Idea protestu vůči sionistickým myšlenkám je stará stejně, jako ony ideje 

samotné. Z historického hlediska je třeba poznamenat, že před 2. světovou válkou se 

antisionisticky identifikovalo nemálo Židů samotných. Po roce 1945 však byly tendence 

k vytvoření státu Izrael mnohem silnější, než v době působení Theodora Herzla. Skutečný 

antisionismus a jeho rozšíření pak lze konkretizovat právě do druhé poloviny 20. století. 

V souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem se pak fenomén stává v Evropě 

zásadním od sedmdesátých let.  

 Antisionismus pak společně s popíráním holocaustu (tzv. Osvětimskou lží) 

vytváří přístup typický pro poválečné antisemitské myšlení, jednoduše nazvané „nový 

antisemitismus“23. Jedná se o snahu vyhnout se původnímu označení antisemitismu, 

přičemž na rozdíl od svého staršího předchůdce není vázán pouze s krajní pravicí, což 

bylo u rasového antisemitismu určujícím faktorem. Historik Walter Laqueur popisuje 

„nový antisemitismus“ jako „antisionismus, či nepřátelství vyvolané skutečností, že Židé 

jsou vnímání jako představitelé Izraele24, přičemž tradiční výklady poukazují na fakt, že 

tento přístup nezahrnuje tradiční antisemitské předsudky a stereotypy, tudíž není na místě 

ho spojovat s antisemitismem doby minulé. Tato představa se ovšem naplňuje pouze 

částečně. Zdá se, že nejsilnější faktorem „nového antisemitismu“ je právě samotná 

izraelská politika, která je vytrvale podrobována nejrůznějším kritikám. 

 Pravicoví extremisté neonacistického charakteru skrývají za antisionismus své 

antisemitské postoje, neboť jsou si vědomi diskreditace původního označení i přes jejich 

                                                           
22 Tamtéž, s. 62. 
23 CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus, s. 31.  
24 LAQUEUR, Walter. Měnící se tvář antisemitismu, str. 15.  
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důsledné popírání holocaustu a hrůz druhé světové války25. Velmi často se tak lze setkat 

s antisemitskou rétorikou, kdy je pouze vyměněn termín „Žid“ za termín „sionista“. 

Pravicový antisionismus pak začasté vede k paradoxní kolizi. Při svých vytrvalých 

kritikách židovské politiky na Blízkém východě, které dává za vinu nestabilitu tamějšího 

regionu a tím potenciální ohrožení Evropy, vykazuje poměrně silné pro-palestinské 

postoje. To ovšem do jisté míry koliduje s jeho obecným neonacistickým odporem vůči 

islámu i arabskému světu26. Obecně je pak možné konstatovat, že současný poválečný 

antisemitismus krajní pravice vykazuje charakteristiky tradičního antisemitismu včetně 

jeho rasového základu. 

 Výše byl zmíněn fakt, že „nový antisemitismus“ není spojen pouze s krajní 

pravicí, jak tomu bylo u dřívějšího rasového pojetí. Tuto skutečnost dokazuje právě 

levicový antisionismus, který je poměrně stabilním prvkem antisionistického myšlení 

soudobého euroamerického prostoru. Není již z principu spojen s rasismem, ale vymezuje 

se konkrétně vůči izraelské politice a zejména pak vůči americké podpoře izraelského 

státního zřízení. Právě silný antiamerikanismus zapříčiňuje, že se k levicovému 

antisionismu hlásí i nemálo Židů27. Ovšem je třeba brát v potaz i námitku, která se 

vztahuje k faktu, že objektem kritiky nejsou Spojené státy samotné, nýbrž jejich 

zahraniční imperialistická politika. Zároveň je nemálo Židů přesvědčeno, že úzké spojení 

a spolupráce americké a izraelské politiky přináší v daném regionu nepoměrně víc škody 

než užitku a rozhodně nepřispívá k větší stabilitě na Blízkém východě. 

 Jak upozorňují mnozí badatelé, je nezbytné rozlišovat mezi kritikou státu Izrael 

v intencích nesouhlasu s jeho politickými kroky a záměry, což je zcela legitimní přístup 

a takový se praktikuje vůči každému státu, a odsuzování jeho existence pouze vzhledem 

ke skutečnosti, že je to stát židovský a tedy z principu bez nároku na existenci. V druhém 

případě se již jedná o explicitní vyjádření antisemitských postojů, přičemž k takovým 

výpadům se velmi často uchylují členové krajně pravicových uskupení, kde se jejich 

antisemitské cítění promítlo do rozhodného odporu vůči státu Izrael28.  Výzkum 

antisemitismu v sobě nezahrnuje mnoho hodnotících stupnic a škál, které by dokázaly 

                                                           
25 Popírání holocaustu je, jak bylo výše naznačeno, jedním z faktorů „nového antisemitismu“, avšak 

tento fenomén přímo nesouvisí s problematikou antisionismu, proto není nezbytné se mu věnovat 

podrobněji a postačí nám na něj pouze poukázat. 
26  CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus, str. 33.  
27  LAQUEUR, Walter. Měnící se tvář antisemitismu, str. 23.  
28  Konkrétní případy takového jednání budou, zvláště pak v kontextu české společnosti, rozebrány 

později. Na tomto místě autor považuje za vhodné na tuto skutečnost alespoň upozornit. 
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úspěšně rozlišit kritiku legitimní od paušalizující nenávisti. O to cennějším je přínos 

izraelského politika a bývalého ministra Natana Sharanského, který roku 2004 

v odborném časopise Jewish Political Studies Review představil svůj známý 3D Test29.  

 Jedná se právě o potřebný návod, jak od sebe odlišit relevantní kritiku izraelské 

politiky a paušální odsuzování židovského etnika vzhledem k jeho existenci, tedy přímý 

antisemitismus. Sharansky stanovuje svá 3D jakožto hodnotící faktory, přičemž, pokud 

bude daný výrok či postoj splňovat alespoň jedno „D“ uvedeného testu, jedná se o čistý 

antisemitismus. Z empirických pozorování však lze konstatovat, že většina případů 

splňuje dvě i více podmínek zároveň. Sharansky navíc v uvedeném článku tvrdí, že „nový 

antisemitismus“ zmiňovaný výše představuje zásadní posun ve vnímání celé 

problematiky. Zatímco starý antisemitismus se vymezoval buď vůči židovskému 

náboženství, nebo vůči židovskému etniku, jeho nová varianta sice používá dávno 

osvědčené stereotypy, ale vymezuje se proti pouhé přítomnosti izraelského státu30. Jeho 

největším proviněním je sama pouhá existence, bez ohledu na jeho aktuální politické 

kroky. Takové pojetí přesně odpovídá námi definovanému antisionismu na začátku této 

pasáže.  

 V rámci úplnosti textu a také vzhledem k jistým paralelám s antiislamismem, 

které budou rozebrány později, si představíme 3D test Natana Sharanského, který je 

v současnosti jedním z nejčastěji používaných nástrojů k odhalení antisemitských 

postojů. 

 Jednotlivá „D“ pak jsou: 

1. Démonizace – Jedná se o démonizování židovského státu pro jeho 

charakter a jen proto, že je židovský. Zahrnuje do sebe i argumentaci, 

že Izrael a jeho příslušníci ovládají svět a vlády ostatních států, či 

přirovnává Izraelce k nacistům a palestinské uprchlické tábory jsou 

srovnávány s Osvětimí.  

2. Dvojí metr (double standards) – Velmi častý moment, kdy jsou vůči 

Izraeli uplatňována jiná a začasté tvrdší kritéria než vůči ostatním 

státům. Sharansky typicky uvádí přijímané rezoluce v OSN proti 

                                                           
29 SHARANSKY, Natan. 3D Test of Anti-Semitism: Demonization, Double Standards, 

Delegitimization.Jewish Political Studies Review [online]. Jerusalem: Jerusalem Center for 

Public Affairs, 2004, 16(3-4), 5-8 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://jcpa.org/article/3d-test-

of-anti-semitism-demonization-double-standards-delegitimization/  
30 Tamtéž. 

http://jcpa.org/article/3d-test-of-anti-semitism-demonization-double-standards-delegitimization/
http://jcpa.org/article/3d-test-of-anti-semitism-demonization-double-standards-delegitimization/
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Izraeli z důvodu porušování lidských práv na jeho území, ovšem takřka 

nulovou kritiku vůči daleko represivnějším režimům na světě jako 

Číně, KLDR či Íránu. 

3. Delegitimizace – Takřka nejběžnější antisionistická argumentace, se 

kterou se lze v rámci antisemitského diskurzu věnujícímu se státu 

Izrael setkat. Jedná se o odmítání samotného práva státu Izrael na 

existenci a to jako jediného mezi ostatními národy světa. Sharansky 

explicitně upozorňuje, že se nejedná o kritiku konkrétních izraelských 

kroků, jako byly požadavky na stažení se za hranice z roku 1967, ale 

na popření židovského práva na existenci vlastního státu31. 

Jak sám Sharansky ovšem přiznává, rozlišit antisemitské postoje od pouhé 

relevantní kritiky je velmi často velmi choulostivý etický problém a není výjimkou, že se 

lze setkat se jeho zneužíváním napříč nejrůznějšími názorovými skupinami. Přesto je výše 

uvedený 3D test široce užívaným a respektovaným nástrojem sloužícím k odhalení 

antisemitských postojů společnosti. 

I samotná hranice mezi antisemitismem a antisionismem je v mnoha případech 

nesmírně tenká a v rámci historického vývoje byly oba termíny často pouhými 

synonymy32. Zejména v prostředí muslimském a zvláště pak v arabském světě jen 

málokdo rozlišuje mezi Židy a sionisty. V současné době jsou takové rozdíly snad ještě 

méně patrné, než tomu bylo dříve. 

 Jistým paradoxem zůstává, že se nemálo antisionistů najde i mezi samotnými židy 

a některými ortodoxními židovskými rabíny. Ti argumentují skutečností, že vytvořením 

jednotné židovské domoviny je narušena tradiční a historická danost ve smyslu židovské 

diaspory. Zároveň potom poukazují na skutečnost, že židovský návrat do Izraele nemá 

být pojímán tímto světským, materialistickým přístupem, který není zakotven ani v Tóře, 

ani v židovských tradicích. Termín antisionista však v tomto případě není zcela na místě, 

neboť se nejedná o odpor vůči Izraeli, spíše jako o poukázání na nepochopení duchovních 

souvislostí. Zbyněk Tarant v této souvislosti hovoří spíše o „ne-sionismu“ či „post-

                                                           
31 Tamtéž. 
32 Walter Laqueur hovoří například o pozdějších fázích stalinismu, či o argumentaci soudobé krajní 

pravice, o níž bylo pojednáno dříve. 
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sionismu“, neboť sionismus jakožto myšlenkové hnutí splnilo již svůj účel v podobě 

vzniku izraelského státu33.   

 

 Jak je z předchozího textu zřejmé, definic a různého pojetí ve vnímání jak 

antisemitismu, tak jemu příbuzných pojmů, je v akademickém diskurzu poměrně značné 

množství. Nemálo autorů se tomuto tématu věnovalo s většími či menšími úspěchy. 

Úlohou předchozích řádků zejména bylo, aby práce, která se v jistém smyslu 

zabývá problematikou nenávisti a vymezování se vůči etnikům a náboženství, jež nejsou 

v České republice dominantně přítomna, obsahovala alespoň rámcové mantinely, v nichž 

se budou pohybovat pozdější autorovy úvahy a analýzy. Hlavním záměrem bylo tedy 

vymezit a ukotvit pojmy a termíny, i přesto, že jiní a v tomto směru erudovanější autoři, 

se potýkají s nemalými problémy v rámci podobných snah. Velmi často pak naráží na 

přílišnou obecnost takových termínů a s tím spojený problematický výklad, který by byl 

široce přijímaný. Takovým důkazem může být i skutečnost, že Evropská komise přijala 

pracovní verzi definice antisemitismu teprve koncem ledna roku 2017. 

 

 

 

2. 2. Antiislamismus, islamofobie – termíny a pojmy  

 Z předešlého textu je patrné, že fenomén antisemitismu a obecně vzato 

nepřátelské vystupování vůči židovskému etniku je spjato s lidskými dějinami po dobu 

velmi dlouhou a zejména pak v evropském kontextu lze konstatovat, že se jedná s většími 

či menšími odchylkami o jev trvalý. V současné době, a v průběhu práce na to bude 

kladen důraz o to větší, lze v české a v širším pojetí i evropské společnosti pozorovat jev, 

který je pro mnohé zcela jistě aktuálnější. Laickým pohledem by se mohlo zdát, že 

problematika antiislamismu a s ním spojené nepřátelské vystupování jak vůči islámu, tak 

i jeho vyznavačům je záležitost výsostně aktuální a reflektuje dění posledních několika 

let. Hlubší analýzou fenoménu islamofobie však zjišťujeme, že se jedná o pojmy 

podstatně starší a v západní Evropě známé již z konce minulého století.  

 Zatímco i v rámci antisemitismu jsme se potýkali s problémem přesného 

ukotvením klíčových termínů, stále se jednalo o pojmy všeobecně uznávané a 

                                                           
33 TARANT, Zbyněk. Encyklopedie dějin antisemitismu, str. 63. 
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respektované34. V případě antiislamismu již nepanuje shoda ani v základním pojmosloví, 

přestože i tyto termíny prošly jistou historickou reflexí. 

 

 

 2. 2. 1.   Etymologie pojmů  

 V českém veřejném diskurzu se běžně operuje s několika termíny, které tak či 

onak jsou vnímány jako totožné. Akademická literatura pracuje s pojmem „Islamofobie“. 

Tento pojem je pro celou práci natolik zásadní, že je nezbytné věnovat mu dostatečný 

prostor. Rozepře kolem používání tohoto termínu islamofobie jsou tak staré, jako termín 

samotný a dodnes je součástí nemálo polemik o tom, jak užitečné a vhodné je jeho 

používání. Spojení slov „islám“ a „fobie“ evokuje, že se jedná o jakýsi druh lékařsky 

definovaného stavu, neboť fobie jako taková je charakterizována jako „chorobný, 

nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach před určitou událostí nebo věcí, provázený 

třesem, úzkostí či panickými stavy“35. Takto ovšem mnoho protiislámských aktivistů 

v pravém slova smyslu nevystupuje a lze se tedy domnívat, že ani netrpí příznaky 

podobných psychických poruch. Takové apriorní označení pak může ve svém důsledku 

vyloučit jedince z jakékoli debaty, neboť jsou hned v jejím zárodku označeni za 

psychicky nemocné a tudíž nemá sebemenší význam jim vysvětlovat a objasňovat 

nejrůznější aspekty islámu, které jsou složité k pochopení mnohdy i pro „běžnou“ 

populaci. Z lékařského hlediska je pak používání pojmu islamofobie neopodstatněné a 

v jistém slova smyslu i zcela zavádějící36. 

 Proti ryze lékařskému výkladu islamofobie ovšem stojí pojetí našemu oboru 

podstatě bližší. Tím je výklad sociální či společenskovědní. Pokud pomineme čistě 

medicínské výtky vůči tomuto termínu, je možné celou problematiku vztáhnout ke 

společenským vědám a objektivně přiznat, že i přes nejrůznější výhrady termín 

islamofobie v rámci odborného společenskovědního diskurzu zaujal velmi silnou 

                                                           
34  Nemám zde na mysli konkrétní terminologický obsah, který se logicky u jednotlivých autorů může 

lišit. Jednota spočívá v používání pojmů, jako jsou „antisemitismus, antijudaismus“ či aktuální 

„antisionismus“.  
35  Definice fobie je volně převzata z: Fobie. Velký lékařský slovník [online]. Praha 4: Impressum, 

2017 [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/fobie  
36 Podobným způsobem hovořil i MUDr. Prokop Remeš v rámci diskuze uveřejněné 

v religionistickém časopise Dingir roku 2010: Dingir [online]. Praha 10: DINGIR, s. r. o., 

2010, 13(1) [cit. 2017-02-08]. ISSN 1212-1371. Dostupné z: 

http://www.dingir.cz/archiv/Dingir110.pdf .  

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/fobie
http://www.dingir.cz/archiv/Dingir110.pdf
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pozici37. Mnozí autoři již s termínem islamofobie pracují a zejména pak v zahraničním 

diskurzu (jak anglicky, tak francouzsky psaném) se termín v podstatě ustálil38. V českém 

veřejném i odborném prostředí se, jak bylo výše naznačeno, najdou badatelé, kteří 

s termínem pracují pouze částečně, nebo ho odmítají jako celek. V briefing paperu 

analytičky Zory Hesové „Islamofobie, antiislamismus a negativní stereotypy“39 je zřejmé 

autorčino rozlišování mezi jednotlivými termíny. Islamofobie „je založená na názorovém 

proudu, který někteří jeho propagátoři aktivně rozpracovávají do podoby určité 

ideologie“40, přičemž jako ideologie islamofobie je označován antiislamismus. Tato 

terminologická křižovatka je však v odborném diskurzu vpravdě ojedinělá a zejména pak 

v rámci veřejných debat jsou pojmy islamofobie a antiislamismus velmi často 

zaměňovány a používány současně, neboť jejich uživatelé chápou význam obou termínů, 

jako totožný. 

 Pojem antiislamismus propagoval v českém odborném diskurzu teolog Ivan O. 

Štampach, který přesně odmítá výše nastíněná terminologická úskalí pojmu 

„islamofobie“. Ovšem ani takový termín není všeobecně přijímán, neboť „pokud má být 

tento pojem vztažen ke všem protiislámským postojům, může dojít ke zmatení. Pojem 

islamismus totiž podle některých pojetí označuje veškerá politická prosazování islámu ve 

veřejném prostoru, ve striktním pojetí je pak používán synonymně s islámským 

extremismem. Při doslovném výkladu by pak antiislamismus směřoval buď proti 

politickým islámským koncepcím a jejím nositelům, nebo proti islámským extremistům.41 

I přes tuto poměrně logickou námitku M. Mareše je v rámci českého veřejného diskurzu 

patrné, že dochází ke splývání významu obou jinak partikulárně rozdílných pojmenování. 

 Výše uvedené pojmy nejsou jedinými termíny, které se s problematikou 

protiislámské aktivity pojí. V rámci debat o vhodnosti termínu islamofobie (jedna 

z takových proběhla ve výše citovaném religionistickém časopisu Dingir) se objevily 

některé nové pojmy, které dle svých autorů problematiku neutralizovaly a zbavovaly je 

                                                           
37  Tamtéž v rámci polemiky „Co to je islamofobie?“ 
38  Konkrétní autoři a jejich spisy budou představeny v rámci definice islamofobie a jejímu reálnému 

vymezení. 
39 HESOVÁ, Zora. Briefing Paper 1/2016: Islamofobie, antiislamismus a negativní 

stereotypy. Asociace pro mezinárodní otázky [online]. Praha: AMO, 2017 [cit. 2017-02-08]. 

Dostupné z: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/amocz_BP_01_2016_web.pdf  
40  Tamtéž, str. 4.  
41 MAREŠ, Miroslav. Ne islámu!: protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2015, str. 10 - 11. Politologická řada. ISBN 978-80-210-8288-5.  

https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/amocz_BP_01_2016_web.pdf
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negativních „nálepek“ a odsuzování. Mezi návrhy byly např. slova jako 

„islamoskepciticmus“, který by racionálně kritizoval islám zvenčí a neodsuzoval jeho 

kritiky, jako psychicky nemocné jedince42. Britský autor Fred Halliday navrhuje termín 

„anti-muslimism“ či „Muslimophobia“43, ovšem ani takové návrhy se neujaly a jak bude 

později ukázáno, popíraly by jeden z častých argumentů současné české islamofobie. 

Poměrně inovátorsky z hlediska terminologie k tématice přistupoval i doc. Martin 

Konvička, který jako jeden z nehlasitějších islamofobů českého veřejného diskurzu ve 

snaze vyhnout se tomuto kompromitujícímu pojmu využíval termín „islamoklast“. Tedy 

člověk, který kritizuje islám na základě relevantních argumentů. Tento termín se však 

nijak podstatně nerozšířil a odkazuje se na něj pouze málo autorů a internetových 

přispěvatelů.44 Podstatou většiny námitek byla obava, aby společenskovědní diskurz při 

používání obecných pojmů nepodléhal ideologizaci a podřízení se aktuální společenské 

atmosféře a udržel se maximálně objektivní, tedy použitelný45. 

 Ve snaze zabývat se analýzou islamofobie v rámci veřejných debat a zejména pak 

přístupu české společnosti, která, jak bylo výše naznačeno, termíny islamofobie i 

antiislamismus zaměňuje, bude autor k oběma termínům přistupovat podobnou optikou. 

Islamofobie jakožto pojem, který bude definován a vymezen dále, a antiislamismus 

jakožto pojem, jehož význam a náplň s tím přechozím de facto splývá. V tomto případě 

by snad byla na místě jistá shovívavost k používání obou pojmů, neboť obsahově ke 

změně nedochází. Česká společnost a její vystupování vůči muslimské menšině se 

radikálně nezmění, pokud se autor uchýlí k používání dvou termínů pro totožný soubor 

společenských jevů. 

 

                                                           
42 Dingir [online]. Praha 10: DINGIR, s. r. o., 2010, 13(1) [cit. 2017-02-08]. ISSN 1212-1371. 

Dostupné z: http://www.dingir.cz/archiv/Dingir110.pdf . 
43  Termín a koncept tzv. „Anti-muslimismu“ rozvádí a zpřesňuje ve své známé knize „Islám a mýtus 

konfrontace“, více pak - HALLIDAY, Fred. Islam and the myth of confrontation: religion and 

politics in the Middle East. New ed. New York: In U.S. and Canada distributed by Palgrave 

Macmillan, 2003. ISBN 978-186-0648-687.  
44  Jako příklad lze uvést slovensky psaný blog - Islamoklast: politicky nekorektný blog o 

islame [online]. 2017 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: http://islamoklast.blog.cz/  
45  Téma kolem pojmu islamofobie a zejména pak problematičnost ideologizace zmiňuje ve svém 

příspěvku Miloš Mrázek - Islamofobie ve vědeckém diskurzu: Poznámky k diskusi o termínu 

"islamofobie" ve vědeckém textu. Dingir: religionistický časopis o současné náboženské 

scéně [online]. Praha 10: Dingir, 2016 [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: 

http://www.dingir.cz/index.php?co=cislo/10/4/islamofobie_ve_vedeckem_diskurzu  

http://www.dingir.cz/archiv/Dingir110.pdf
http://islamoklast.blog.cz/
http://www.dingir.cz/index.php?co=cislo/10/4/islamofobie_ve_vedeckem_diskurzu
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 2. 2. 2.   Obsah a vymezení 

  Vzhledem k poměrně neustálenému použití definujících pojmů by se mohlo zdát, 

že problematika islamofobie je téma poměrně aktuální bez konkrétních historických 

konotací. Problematika různých nepřátelských postojů vůči muslimům se však táhne 

celou historií islámského náboženství, což je historicky viděno poměrně logickým jevem. 

Islám se po svém vzniku v první polovině sedmého století rozšiřoval severní Afrikou 

poměrně důrazným způsobem, což nutně muselo vyvolat averzi místních obyvatel, kteří 

byli často velmi násilně obraceni k islámu. Na druhou stranu je třeba přiznat, že tomu 

vždy nebylo tak, neboť v některých případech byli muslimové vnímáni jako představitelé 

mnohem tolerantnější kultury, než která byla dominantní na daném území dříve a místní 

obyvatelé viděli v muslimských vládcích naději na zlepšení vlastního statutu včetně větší 

míry tolerance. 

Evropská zkušenost s islámskou kulturou se datuje už k roku 711, kdy Arabové 

poprvé přepluli Gibraltar a objevili se na území Pyrenejského poloostrova. Je logické, že 

dobyvačná arabská politika nevyvolala příliš mnoho sympatií u představitelů tehdejších 

evropských mocností. Prvním známým vojenským střetem se stala slavná bitva u Poitiers 

roku 732, při které si dodnes historikové nejsou jistí, zda se jednalo o regulérní střet dvou 

armád, či pouze náhodnou půtku mezi franckou armádou a průzkumným arabským 

oddílem, která byla později horlivě glorifikována v křesťanských kronikách46. To však 

nic nemění na tom, že islámská kultura byla na území dnešního Španělská relevantním 

faktorem až do roku 1492, kdy byla dobyta i Granada a Arabové byli vytlačeni ze západní 

Evropy. 

 Východní část evropského kontinentu v lehké nadsázce převzala roli islámského 

zázemí po tom, co Arabové vyklidili Pyrenejský poloostrov47. Pád Konstantinopole roku 

1453 a zejména vznik Osmanské říše předznamenal, že kontakty mezi evropskými 

zeměmi a islámem budou přetrvávat a, vzhledem k dobyvačné touze Turků podmanit si 

značnou část jihovýchodní Evropy, nebudou zrovna nejvřelejší. Konec tureckého 

působení na Balkáně můžeme definitivně datovat až k roku 1918, kdy se závěrem první 

světové války také definitivně rozpadla Osmanská říše a nově vznikající Turecko pod 

                                                           
46 Analýzu bitvy, jakož i další reálie lze nalézt např. BATTLE OF TOURS (732 A.D.). THE LATIN 

LIBRARY [online]. Bez místa: -, 2016 [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: 

http://www.thelatinlibrary.com/imperialism/notes/tours.html  
47  Zde je nezbytné poznamenat, že v oblasti východní Evropy se Arabové historicky nenacházeli. 

Balkán se nejprve potýkal s přítomností seldžuckých a později osmanských Turků. 

http://www.thelatinlibrary.com/imperialism/notes/tours.html
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vedením Mustafy Kemala Attatürka již nemělo mocenské ambice podobné jeho 

předchůdci. Reálné vojenské a často ozbrojené střety mezi evropskými a muslimskými 

státy na evropském kontinentě tak historicky viděno končí společně s první světovou 

válkou. 

 Tento velmi stručný historický exkurz ukazuje, že kontakty mezi evropskou 

křesťanskou civilizací a muslimským sousedem provázely takřka celé dějiny starého 

kontinentu. Nepřátelské postoje tehdejších Evropanů vůči muslimům byly běžnou 

součástí velkých válečných událostí, ale často pramenily z mocenského pojetí politiky 

islámských představitelů vzhledem k jejich dobyvačným aktivitám. Co je však zásadní 

zmínit je fakt, že protimuslimské nálady části tehdejší společnosti lze těžko prohlašovat 

za islamofobní v tom slova smyslu, jak islamofobii chápeme dnes. Z hlediska dějinného 

vývoje pak nelze hledět na fenomén islamofobie, jako na historický jev, který je 

kontinuálně přítomen v evropském společenském myšlení48. Důvodem je především 

skutečnost, že muslimové vystupovali vůči křesťanské Evropě jako rovnocenný partner 

v rámci mezinárodních vztahů a netvořili národnostní a náboženské menšiny v některém 

z evropských států. Většina obyvatel tak s muslimy nepřišla v životě do styku a dozvídali 

se o jejich existenci pouze skrze vyprávění cestovatelů, případně texty náboženských 

autorů. 

 České prostředí není v tomto smyslu výjimkou, neboť ve středověkých ani 

novověkých dobách u nás muslimové nežili a tak se veřejné mínění o nich tvořilo skrze 

povětšinou teologické polemiky obhajující křesťanství oproti islámu. Historických textů 

vážících se k muslimům a vymezování se vůči islámskému pojetí víry se v 

dějinách českých zemí vyskytlo poměrně značné množství, ač začasté nešlo o původní 

díla českých autorů. Pokud se takové spisy vyskytly, pak se věnovaly polemikám 

s Koránem a vyvracení některých jeho částí49. Zcela jistě největší takovou polemikou je 

známý spis Antialkorán z pera českého evangelického šlechtice Václava Budovce 

                                                           
48 Podobný historický exkurz krátce zmiňuje i - LAQUEUR, Walter. Poslední dny Evropy..: 

humanistická Evropa nebo islamistická Eurábie? : analýza, perspektiva, prognóza, řešení. Praha: 

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006, str. 66. ISBN 80-7106-829-2. 
49 Tématem historie, stýkání a potýkání se s islámem v českých zemích se velmi podrobně věnuje 

komplexní a kvalitní práce Islám v srdci Evropy, která nám poslouží v pro některé pozdější 

úvahy. 

     Podrobněji pak - MENDEL, Miloš, Bronislav OSTŘANSKÝ a Tomáš RATAJ. Islám v srdci 

Evropy: vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha: Academia, 2007. 

ISBN 978-80-200-1554-9.  
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z Budova, vydaný roku 1614, ovšem sepsán byl již roku 159350. Budovec vychází ze 

svých zkušeností, coby člena císařského poselstva, kdy vedl rozhovor s „poturčenci“. 

Hlavní myšlenka celého díla je pojata jako edice Koránu a polemika s některými 

konkrétními súrami, které jsou navíc podány skrze autorovy hodnotící parafráze. Ze tří 

částí je klíčová poslední, Budovcova autorská pasáž, v níž je patrné, jak se šlechtic 

v rámci teologického traktátu utvrzuje ve své víře. Zároveň zde Budovec naznačuje 

některé zásady pro boj s Turkem51. Podstatná je ovšem okolnost, že autor v celém svém 

díle apeluje na způsob, aby byl boj chápán jako ryze duchovní záležitost a nestal se tak 

politickým nástrojem umožňujícím jeho násilné potírání. Budovec se tak stal terčem 

nejrůznější kritiky z řad tehdejší společnosti při své snaze udržet „boj o víru“ pouze 

v duchovních intencích v rámci mnohých polemik. Jistá podobnost s dnešním chápáním 

„polemik“ pak nemusí být čistě náhodná. Podobných příkladů bychom v českém 

kulturním odkazu našli povícero, ovšem jejich detailní rozbor není pro tuto kapitolu 

nutný. Slouží však jako podpora předchozího argumentu, který naznačoval, že 

islamofobie není historickým jevem, který by bylo možno paralelně srovnávat 

s antijudaismem, neboť protiislámské polemiky se, jak nám ukázal případ Antialkoránu, 

odehrávaly v intencích teologických traktátů a nikoli ve formě násilného útlaku 

náboženské menšiny ve středověké či raně novověké Evropě. 

 Pokud jsme dříve uváděli, že pojem antisemitismus byl poprvé použit až roku 

1878, což vzhledem k historickým protižidovským postojům tehdejší Evropy může být 

překvapující fakt, pak pojem islamofobie a jeho první použití není od prvně jmenovaného 

data nijak extra vzdálené. Úvod této podkapitoly zmiňoval, že se islamofobie může jevit 

jako jev aktuální, avšak podrobnějším pohledem zjišťujeme, že první použití tohoto 

pojmu se datuje již do roku 1910. Tehdy použil islamofobii v jejím dnešním významu 

francouzský badatel Alain Quellien ve své práci „La politique musulmane dans l´Afrique 

occidentale française“. V této knize konkrétně uvádí pojem islamofobie a píše, že „byl 

tady vždy a je stále předem daný postoj proti islámu u lidí evropské západní a křesťanské 

civilizace“52. V úvodu kapitoly, která se zabývá francouzskou politikou vůči muslimům, 

pak přináší soubor poznatků, které bychom mohli dnes vnímat jako jednu z prvních 

                                                           
50  Tamtéž, str. 199. 
51  Tamtéž, str. 199 – 200. 
52 Reproches adressés à l'Islam dans l'Afrique Occidentale. QUELLIEN, Alain. La politique 

musulmane dans l´Afrique occidentale française. Paris: Emile Larose, 1910, s. 133. ISBN 

2012892019. 
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charakteristik a vymezení pohledu islamofobie na její objekt zájmu. Tvrdí, že „pro 

každého je muslim přirozený a nesmiřitelný nepřítel křesťanů a Evropanů, islám je 

protiklad civilizace a barbarství, škodlivá víra a krutost je to, co můžeme očekávat od 

mohamedánů“53. Z uvedené citace je patrné, že již na počátku dvacátého století byla 

západní křesťanská společnost v jistém smyslu charakteristická mnoha předsudky vůči 

islámu a jeho vyznavačům. 

 Anglický termín pro islamofobii se poprvé objevuje v „Oxford English 

Dictionary“ roku 192054, avšak skutečný zájem a rozmach nejen pojmu islamofobie, ale 

i pokusů o její definici, přichází až koncem minulého století. Je pravdou, že mnozí autoři 

se termínu ve svých textech blížili, ale explicitně formulován nebyl55. 

 Samotná definice islamofobie je podobně problematická jako dříve rozebíraná 

definice antisemitismu. První pokus byl proveden Alainem Quellienem již roku 1910, 

avšak je třeba přiznat, že jeho pojetí je poměrně tendenční. Moderní pojetí islamofobie je 

spjato s koncem 80. a začátkem 90. let 20. století, kam se řadí i zahrnutí pojmu 

„islamophobia“ v „Oxford English Dictionary“, ten autoritativně uvádí rok 199156. 

V akademickém diskurzu se mnoho badatelů v rámci hledání kritérií a definice odvolává 

ke studii, která je, možná až nad očekávání, široce přijímána a respektována jako jednotící 

element této formy xenofobie.  

Profesor univerzity v Sussexu Gordon Conway sestavil osmnáctičlennou pracovní 

skupinu (Komisi pro britské muslimy a islamofobii), která se systematicky zabývala 

strachem z islámu a muslimů, a v rámci britské nadace The Runnymede Trust zveřejnila 

roku 1997 zcela zásadní průkopnickou studii s názvem Islamophobia: A Challenge For 

Us All57. Tato práce se stala skutečnou klasikou a odvolávají se na ni takřka všichni 

badatelé zkoumající projevy a aspekty protiislámského aktivismu. Jedinečnost studie 

                                                           
53  Tamtéž, str. 134. 
54  Definition of Islamophobia in English. English Oxford Living Dictionaries [online]. Oxford: 

Oxford University Press, 2017 [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/islamophobia  
55  Zde se jedná příkladně o spis „Orientalism“ Edwarda W. Saida z roku 1978, či populární klasické 

dílo prof. Samuela P. Huntingtona „The Clash of Civilizations“ z roku 1996. Obě stěžejní díla a 

zejména jejich popularita v českém prostředí bude využita v další části této práce. 
56  OSTŘANSKÝ, Bronislav. Atlas muslimských strašáků, aneb, Vybrané kapitoly z "mediálního 

islámu". Praha: Academia, 2014, s. 85. ISBN 978-80-200-2428-2.  
57  CONWAY, Gordon. Islamophobia: a challenge for us all ; Report of the Runnymede Trust 

Commission on British Muslims and Islamophobia. London: Runnymede Trust, 1997. ISBN 978-

090-2397-989.  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/islamophobia
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spočívá v jejím základním smyslu. A to odlišit od sebe legitimní a zcela oprávněnou 

kritiku islámu od předsudečného a paušálního odsuzování, tedy islamofobie. Pro tento 

záměr stanovuje osm základní kritérií, kterými odlišuje „otevřené“ názory na islám – 

kritiku, polemiky a „uzavřené“, které jsou typické pro islamofobní vnímání reality a tedy 

nemožné s nimi polemizovat na odpovídající úrovni. Kritéria jsou velmi obecná a ukazují 

ta nejzákladnější východiska, která lze kombinovat a sdružovat. V rámci komplexity 

celého textu je nanejvýš vhodné zmíněná kritéria představit a charakterizovat.   

Konkrétně je pak možné islám chápat jako: 

1. Monolitický / různý – V rámci uzavřeného náhledu je islám vnímán jako 

jednolitý a monolitický blok, který není schopen přijímat a akceptovat 

dějinný vývoj a novou realitu. Otevřený pohled naopak islám vnímá jako 

různorodý a progresivní směr, který obsahuje značné vnitřní rozdíly a 

prochází obvyklým vývojem. 

2. Oddělený / interaktivní – Uzavřený náhled ho vnímá jako oddělený od 

okolní reality, nemá s ostatními směry žádné společné cíle či hodnoty. 

Ostatní kultury ho neovlivňují, případně se takovému ovlivňování brání. 

Otevřený pohled naopak chápe islám jako kulturu provázanou s jinými, 

má jisté sdílené cíle a hodnoty. Ostatními kulturami je přirozeně ovlivněn 

a zároveň je obohacuje. 

3. Podřadný / odlišný – Uzavřený náhled vnímá islám jako podřadnou 

kulturu, která se nemůže přiblížit vyspělé kultuře Západu, neboť je 

primitivní, iracionální, atd. Otevřený náhled ho vnímá jako odlišnou 

kulturu od západního pojetí, avšak nikoli podřadnou či nedostatečnou. 

4. Nepřítel / partner – Islám je vnímán jako agresivní, nepřátelský a má za cíl 

zničit vše jiné. Otevřeným náhledem ho lze vnímat jako potenciálního 

partnera v rámci řešení společných problémů. 

5. Manipulativní / upřímný – Islám je uzavřeně vnímán pouze jako politická 

ideologie, často pak zneužitá pro dosažení politických a vojenských cílů. 

Otevřený náhled ho vnímá jako upřímně praktikovanou náboženskou víru, 

která svým stoupencům poskytuje jistý světonázor. 
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6. Kritika Západu odmítána / diskutována – Jakákoli kritika západní 

civilizace ze strany islámu je rázně odmítána a možnost kritizovat Západ 

se nepřipouští. Otevřený pohled respektuje názor jiných kultur na západní 

civilizaci a bere tuto skutečnost v úvahu. 

7. Diskriminace obhajována / kritizována – Uzavřený pohled chápe 

nepřátelství vůči islámu jako variantu ospravedlnění diskriminačních 

praktik vůči muslimům a jejich vyloučení z majoritní společnosti. 

Otevřený náhled se nesnižuje v rámci debat s islámem jejich stoupence 

diskriminovat a vyloučit ze společnosti. 

8. Islamofobie vnímána jako přirozená / problematická – Uzavřený náhled 

vnímá protimuslimské nepřátelství jako normální a ospravedlnitelné. 

Otevřený náhled tuto praxi nepřipouští a kritizuje paušální odsouzení 

islámu, pokud je nesprávné a nespravedlivé.58  

Tato kritéria vyplývají z mnohaleté badatelské činnosti a v nejobecnější rovině 

poměrně dobře vystihují vymezení islamofobie jako celku. Jak bylo naznačeno výše, 

panuje na těchto kritériích široká shoda napříč akademickým diskurzem. Studie se 

zároveň snaží vymezit islamofobii, kdy o ní hovoří jako o „neodůvodněném nepřátelství 

k islámu a odkazuje i k praktickým důsledkům takového nepřátelství, jako je 

nespravedlivá diskriminace muslimských jednotlivců a komunit a jejich vyloučení 

z hlavních politických a společenských záležitostí.“59  

Konkrétnímu definování termínu islamofobie a jeho teoretickému obsahu se již 

věnovalo nemálo autorů, přičemž v českém prostředí se o to jako jeden z prvních pokusil 

prof. Luboš Kropáček již roku 2002. V knize Islám a Západ hovoří o islamofobii, jako o 

„nepěkném označení nepěkného společenského jevu“60. Islamofobie potom „zahrnuje 

široké spektrum projevů vyjadřujících nadřazenou přezíravost až nenávistný odpor vůči 

muslimům, zvláště pak Arabům, ale i jejich jiným souvěrcům, s nimiž v západních zemích 

xenofobní jedinci či skupiny přicházejí v různých kontextech o styku.“61  

                                                           
58  Volně převzato z výše citované studie. 
59  Tamtéž str. 4 
60 Islamofobie. KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ: historická paměť a současná krize. Praha: 

Vyšehrad, 2002, str. 138. Moderní dějiny (Vyšehrad). ISBN 80-7021-540-2. 
61  Tamtéž. 



  

 
27 

 

Pokusům o definici islamofobie se věnovalo také mnoho autorů zahraničních, 

přičemž není překvapením, že mnozí z nich byli samotní muslimové. Jako příklad lze 

uvést Ibrahima Kalina, tiskového tajemníka současného tureckého prezidenta, který 

chápe islamofobii jako „formu netolerance a diskriminace, kterou nelze izolovat od 

ostatních věcí kolem nás“62. Právě v souvislosti s netolerancí a diskriminací je 

problematika islamofobie často zmiňována v západních zemích, zejména pak ve Francii, 

Velké Británii a USA. Charles Taylor hovoří o kritice multikulturalismu a připomíná, že 

veřejné protesty proti multikulturalismu jsou ve skutečnosti vyjádřením jakési latentní 

islamofobie63. Skutečnost velmi příznačná pro české prostředí, kterému se budeme 

podrobně věnovat později. 

Islamofobie  či antiislamismus se pak dle Kalina projevuje různými cestami, 

přičemž zahrnuje ať projevy verbální, tak fyzické. Může na sebe brát podobu, jak obecné 

nedůvěry a podezřívavosti, tak šikanování, cíleného znevažování islámu, či jeho 

označování stigmatizujícími nálepkami. Ve své podstatě se tak jedná o jistou formu 

rasismu, neboť jde o nenávist vůči vymezené skupině osob pro jejich kulturní tradici a 

odkaz, stejně jako etnický původ64. Právě rasistické a xenofobní chápání islamofobie je 

důležité z hlediska stoupajícího nacionalismu v Evropě, neboť lze vidět v tomto vývoji 

jakousi kauzalitu. Souvislosti mezi antiislamismem a rasismem přináší i zprávy Rady 

Evropské komise proti rasismu a netoleranci (Council of Europe´s European Commission 

against Racism and Intolerance – ECRI), které potvrzují, že muslimové jsou 

v západoevropských zemích často diskriminování z hlediska svého náboženství65. 

Diskriminace osob z hlediska jejich náboženské či kulturní odlišnosti je 

v současné době chápána jako symptom kulturního rasismu66. Ač se tato práce 

fenoménem rasismu přímo nezabývá, v rámci úplnosti tématu je třeba se o něm krátce 

zmínit. Důvodem je i fakt, že forma rasismu z hlediska kulturního dobře vystihuje i 

současné případy přítomné v české společnosti. Kulturní rasismus ve své podstatě 

nahrazuje jeho původní biologickou variantu, když poukazuje na hluboce zakořeněné 

                                                           
62  KALIN, Ibrahim. Islamophobia: the challenge of pluralism in the 21st century. Firts. New York: 

Oxford University Press, 2011, str. 4. ISBN 978-0-19-975364-2.  
63 Tamtéž, str. 3. 
64 Tamtéž, str. 8 - 11. 
65 Tamtéž, str. 11, kde je zároveň uvedena současná definice rasismu, dle ECRI.  
66 Podrobněji o znacích rasismu píše - CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a 

radikalismus, str. 36. 
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odlišnosti mezi jednotlivými etniky67. Vychází tak z celkového xenofobního přístupu 

vůči cizincům a akcentuje nesoulad mezi evropskou kulturou a kulturou v tomto případě 

islámskou. Cizinci jsou pak viněni ze zhoršování ekonomické situace a ze zneužívání 

sociálních výdobytků, jako je finanční podpora ze strany státu. Kulturní rasismus tak 

výrazně odděluje majoritní společnost od jiných menšin a ukazuje na nemožnost soužití 

odlišných kultur v jednom státním celku. 

Poměrně jiný přístup ke vztahu k teoretickému vymezení konceptu islamofobie 

zaujímá Chris Allen ve své obsáhlé práci, prostě nazvané Islamophobia. Kritizuje 

konceptuální vymezení celého problému, neboť v jeho pojetí nedefinuje základní 

problematiku a není pevně ukotvený. Vzhledem k rozmanitým projevům takového druhu 

nenávisti by bylo vhodnější uvažovat více druhů „islamofobií“68, jako důsledek 

rozličných interpretací vztahujících se ke konkrétním zemím69. Allen dále uvádí, že 

využívání konceptu islamofobie, je špatné již v samém základu, neboť paušálně odsuzuje 

danou názorovou skupinu a má za následek polarizování veřejnosti do dvou dichotomních 

táborů bez jakéhokoli konstruktivního přínosu. Otázkou však zůstává, zda se radikální 

protiislámští rétoři neřadí do takového tábora svým vystupováním sami. Konstrukce 

pojmu islamofobie či antiislamismu by pak pouze pojmenovávala danou sociální realitu, 

do níž se konkrétní jedinci sami přičlenili. Takovým výkladem se však Allen nezabývá a 

poukazuje na skutečnost, že zaobírat se islamofobií je jakýsi trend moderní doby a 

koncept ve svém základu podléhá poměrně značné ideologizaci, kdy je využíván 

nejrůznějšími, začasté politickými, hnutími a iniciativami.   

Z českého pohledu lze konstatovat, že koncept islamofobie je celkem 

pochopitelně reflektován rozmanitými subjekty a iniciativami, které se svými politickými 

                                                           
67  Tamtéž, str. 37. 
68  ALLEN, Chris. Islamophobia. Burlington, VT: Ashgate, c2010, str. 134. ISBN 9780754651390.  
69  Allen ve své knize poukazuje na skutečnost, že každá země hodnotí islamofobii „ze svého pohledu“ 

a nelze tak koncept generalizovat do jakési obecné a univerzální roviny. Vybírá několik zemí, 

jako Velkou Británii, Francii, Belgii, Nizozemí či Německo a ukazuje, že každá taková země 

vykazuje znaky „své vlastní islamofobie“, která není univerzální. Často se pak jedná o 

vymezování se vůči konkrétnímu etniku, na daném území nejvíce zastoupenému. Ve Francii pak 

lze hovořit o „Anti-Alžírismu“, v Německu o „Anti-Turksimu“ apod. V takových případech 

nejde o paušální odsuzování všech muslimů, ale jednotlivých menšin, žijících v konkrétních 

evropských zemích. Naznačená problematika odpovídá konceptu kulturního rasismu, jenž je 

uveden výše. Právě xenofobie vůči cizincům z hlediska jejich kulturních rozdílů je následně 

vztahována ke konkrétním národnostním i náboženským etnikům, s nimiž má daná země nejvíce 

zkušeností. 
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ambicemi netají70. Jistou ideologizaci, na kterou Allen upozorňuje, tak je možné českou 

optikou potvrdit. Ovšem na druhou stranu jeho vymezování se vůči snaze koncept 

generalizovat s tím, že definuje jednotlivé případy a odlišnosti evropských zemí, tak 

taková myšlenka nekoresponduje s tuzemskou realitou. Pro Českou republiku a její 

většinový veřejný diskurz je naopak typická ona paušalizace, kdy všechny muslimy 

vnímá jako homogenní skupinu a nerozlišuje jejich národnost. Lze říci v této teoreticky-

obecné rovině, že Česká republika do jisté míry splňuje právě ty obecné představy 

konceptu islamofobie, proti nimž vystupuje Allen ve své studii. 

I přes poměrně značnou kritiku vůči celému konceptu, přichází Chris Allen 

s definicí islamofobie, kdy ji popisuje jako „jakoukoli ideologii, či soubor myšlenek a 

chování, v němž jsou muslimové vyloučeni z jakýchkoli pozic a práva vystoupit, vzhledem 

k jejich náboženskému založení. Muslimové jsou pak paušálně odsuzováni, jako 

představitelé islámu, či islámské skupiny, aniž by bylo hleděno na jejich individuální 

schopnosti a názory71. Tento přístup pak ve vztahu například k českému prostředí platí 

takřka doslova. Allen zde velmi přesně vystihuje paušalizující vztah, který je pro 

islamofobní rétoriku typický.  

V rámci teoretické části není nezbytné zde tuto problematiku rozebírat, neboť jí 

bude věnován dostatečný prostor později. Zde snad pouze malou poznámku. Vnímání 

muslimů jako jednolité masy lidí, která je natolik indoktrinována islámským 

náboženstvím, že bude jednat vůči daným podnětům zcela shodně, jako jedna homogenní 

skupina, je velmi častým předsudkem rozšířeným v západním světě, české prostředí 

přitom nevyjímaje. Obsah populárních i islamokritických publikací na českém knižním 

trhu, o nichž bude v následující kapitole řeč, stejně jako příspěvky nejrůznějších 

internetových portálů a serverů naznačují jistou relevanci takového tvrzení. Jednotlivým 

stereotypům a předsudkům se budeme ovšem podrobněji věnovat dále. Pokud bychom 

však i vzhledem k myšlenkám Chrise Allena měli definovat alespoň jeden stereotyp, 

který je přítomen takřka ve všech antiislámských teoriích, pak je to právě tato 

generalizující představa Západu o prototypu muslima napříč islámským světem, 

jednajícím zcela stejně od Senegalu po Indonésii. 

                                                           
70  Přehled a detailní analýzu těchto uskupení a subjektů včetně jejich politik vůči islámu přináší 

příkladně studie – Miroslava Mareše a kol. Ne islámu!: protiislámská politika v České republice.  
71 ALLEN, Chris. Islamophobia. str. 133 - 134.  
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Trochu jiným pohledem, neméně zajímavým, přistupoval k definici a 

obsahovému vymezení islamofobie prof. Pavel Barša v rámci svých úvah o orientalismu 

a důsledků vyvolaných těmito myšlenkami. Pro zkompletování teoretického úvodu je 

vhodné zmínit i jeho vnímání problematiky antiislamismu. V souboru textů nazvaných 

Orientálcova vzpoura lze najít poznatky související s koloniálním dědictvím evropských 

velmocí. Barša hovoří o islamofobii, jako o „nejviditelnějším příkladu xenofobie 

zpětného nárazu“72, jímž společnost koncem 20. století reagovala na liberální 

multikulturalismus. Vzhledem k historickému vývoji se pak jedná dle Barši o tzv. „novou 

xenofobii“, jejímž veřejným výstupem je právě islamofobie. Tu pak definuje jako 

„stigmatizaci všeho, co je identifikováno, jako islámské, jako něčeho, co je symptomem 

nebo vtělením islámu“73. Optikou konkrétního příkladu pak při pohledu na zahalenou 

ženu v šátku ji člověk vidí nikoli jako ženu, matku dětí apod., ale jako ztělesnění islámu 

- násilné a utlačovatelské ideologie74. Generalizujícím pohledem se tak jedná o 

nepřátelství vůči kulturně odlišným přistěhovalcům, ovšem nikoli na základně jejich 

etnické identity a příslušnosti, ale „ve vztahu k náboženské ideologii“, která je pak 

„považována za neslučitelnou s hodnotami moderních západních společností.“75 Koncept 

nové xenofobie se komplexním způsobem snaží ukázat vývoj od jejího starého základu 

spojeného s etnickými a rasovými předsudky až po současnou podobu, kdy se staví do 

role obránce liberální ideologie rovnosti a svobody. Pro teoretickou část práce však 

prozatím postačí její využití ve smyslu definičního obsahu a vymezení konceptu 

islamofobie. 

 

 

 

 
 

                                                           
72 BARŠA, Pavel. Orientálcova vzpoura: (a další texty z let 2003-2011). Praha: Dokořán, 2011, s. 13. 

Bod (Dokořán). ISBN 978-80-86506-94-4.  
73 DEBATA- Nová xenofobie / Nenávist k muslimům a Židům v současné Evropě [online]. Praha: 

Youtube, 2015 [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKeUX3nlolg  
74 Tamtéž. 
75 BARŠA, Pavel. Orientálcova vzpoura, str. 78.  

https://www.youtube.com/watch?v=OKeUX3nlolg
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2. 3. Shrnutí teoretického rámce 

 Dosavadní text měl za cíl především teoreticky ukotvit a vymezit klíčové pojmy, 

kterými se bude celá práce ve svém dalším pokračování zabývat. Právě představení 

teoretických konceptů zároveň vyčerpávajícím způsobem uvádí a shrnuje i dřívější práce 

jiných autorů věnujících se jak problematice antisemitismu, tak islamofobii. 

 Je patrné, že všeobecná shoda nejen na jednotlivých vymezeních, ale dokonce 

v některých případech i shoda terminologická je v dané problematice napříč akademickou 

sférou značně obtížná. Příkladem může být kolize v situaci, zda vnímat islamofobii jako 

jistou formu rasismu vůči muslimskému etniku, když bude diskriminováno právě 

vzhledem ke svému náboženskému přesvědčení, jak uvádí kniha I. Kalina a J. Esposita, 

či rasistické předsudky odmítnout jako příznak „staré xenofobie“ a soustředit se na odpor 

vůči islámu jako náboženské ideologii. Tímto způsobem s konceptem pracuje P. Barša. I 

přes dílčí neshody a kritiky konceptu (jak jej vnímá např. Chris Allen) však lze 

konstatovat, že soulad alespoň na elementárních principech nalézt lze. Jedná se především 

o myšlenku, že antiislamismus je přiznaná či nepřiznaná nenávist a paušální odsouzení 

vyznavačů islámu z hlediska jejich náboženského přesvědčení a vytváření zkratkovitých 

obrazů muslimů jako existenčních nepřátel západní civilizace. 

Výše uvedené teoretické definiční obsahy nám poslouží, když se budeme zabývat 

konkrétními případy českého antiislamismu a především tím, jaké projevy měly v českém 

prostředí xenofobní tendence. Historické souvislosti antisemitismu a antiislamismu 

budou v rámci stereotypních vlastností a předsudků českého národa hrát klíčovou roli.  
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3. Paralely přístupů 

 Předchozí kapitola zevrubným a snad i dost podrobným způsobem definovala a 

charakterizovala dva zásadní přístupy velmi příznačné pro některé xenofobní náznaky 

české společnosti. O vymezená teoretická východiska se pak můžeme opřít v následném 

pokusu analyticky srovnat oba fenomény a pokusit se definovat jejich možné společné 

znaky. 

 Ihned v počátku veškerých pokusů je však třeba připustit, že oblast, do které se 

autor ve svých analýzách bude pouštět je nesmírně sporná jak v akademickém prostředí, 

tak v rámci širší veřejnosti. Pouhá myšlenka pokusit se o srovnání antiislamismu 

s antisemitismem vyvolává v řadě lidí velmi unáhlené reakce a zejména pak stoupenci 

kritického přístupu vůči islámu vnímají takové úvahy jako pouhou snahu delegitimizovat, 

dle jejich názoru, oprávněnou a konstruktivní kritiku, kterou vůči muslimům a jejich 

náboženství vznáší76.  

Oba přístupy nelze unifikovat a vnášet mezi ně rovnítko, neboť takový postup by 

byl nejen zkratkovitý, ale fakticky nepřesný. V rámci chápání paralel antiislamismu a 

antisemitismem je nutné nejprve od sebe odlišit dvě roviny77, abychom měli šanci 

vyhnout se nebezpečí zkreslení a nepochopení daných skutečností. První rovina se 

nachází v rámci společensko-historického kontextu, kdy je třeba přiznat, že sociální 

postavení evropských Židů počátku 20. století a sociální postavení dnešních evropských 

muslimů je více odlišné, než podobné. Druhá rovina, která akcentuje užívanou 

diskurzivní strategii ve veřejném prostoru, ovšem již umožňuje pokusy o vzájemné 

                                                           
76 Existuje mnoho příkladů, které výše uvedený postřeh potvrzují, avšak většinou se takové názorové 

střety odehrávají během nejrůznějších demonstrací a petičních akcí. Na nich jsou pak 

antiislamisté obviňováni z šíření podobných myšlenek, jaké svého času propagoval Adolf Hitler. 

Těchto situací byl několikrát svědkem i sám autor, přičemž některé argumenty se pokusíme 

analyzovat. V rámci mediální scény jsou pak tyto argumenty již méně časté.  

    Pokud bychom chtěli nalézt konkrétní případ výše naznačeného tvrzení, může nám posloužit 

rozhlasový rozhovor mezi arabistou Janem Čuříkem a publicistou Benjaminem Kurasem, který 

proběhl v rámci pořadu „Kupředu do minulosti“ na Českém rozhlasu Dvojce koncem listopadu 

roku 2014. Arabista Jan Čuřík v něm přirovnal antiislámskou rétoriku k československému tisku 

z roku 1938 věnující se holokaustu, reakcí byl pak odchod Benjamina Kurase ze studia. 

    Pořad lze nalézt - ČESKÝ ROZHLAS. Kupředu do minulosti. Český rozhlas Dvojka [online]. 

Praha: Český rozhlas, 2017 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/otazka-souziti-s-islamem-rozlitila-

hosty-a-vyprovokovala-k-odchodu-ze-studia-dvojky--1423759 
77 Na tuto skutečnost upozorňuje také Miroslav Libicher v rámci své úvahy o mediálním obrazu islámu 

v českém prostředí - Jak nekritizovat islám. LIBICHER, Miroslav. Stíny minaretů, str. 182 - 183. 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/otazka-souziti-s-islamem-rozlitila-hosty-a-vyprovokovala-k-odchodu-ze-studia-dvojky--1423759
http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/otazka-souziti-s-islamem-rozlitila-hosty-a-vyprovokovala-k-odchodu-ze-studia-dvojky--1423759
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srovnání s fenoménem evropského antisemitismu a jemu příbuzným jevům. Právě na tuto 

rovinu se tato kapitola bude zaměřovat, neboť je to především islamofobní rétorika, která 

je dle autorova názoru v mnoha ohledech srovnatelná s nejrůznějšími antisemitskými 

předsudky minulé doby. 

Na druhou stranu je nezbytné akceptovat značné rozdíly mezi islamofobií a 

antisemitským myšlením zejména optikou jejich vztahu k evropskému prostoru, české 

prostředí nevyjímaje. Židovské etnikum bylo na Starém kontinentě přítomno konstantně 

napříč evropskými dějiny a, i přes značné snahy o potlačení jejich vlivu či jen pouhé 

přítomnosti, se fakticky podílelo na vytváření současné evropské identity. Je 

pochopitelné, že podobnou zkušenost nemůže mít islámská menšina, ke které se váže 

zcela jiný historický příběh. Její přítomnost v Evropě, coby národnostní a kulturní entity 

zvolna se usídlujících v jednotlivých evropských státech, souvisí zejména s fenoménem 

evropského kolonialismu a jeho důsledků ve druhé polovině 20. století. Antisemitismus 

měl vzhledem ke své historické antijudaistické podobě dostatek času se plně etablovat a 

stát se tak pevnou součástí evropského myšlení v zásadě až do konce druhé světové války 

a odhalení hrůz holocaustu78. Islamofobie žádným podobným historickým vývojem 

neprošla a neměla tudíž příležitost se vyvinout v propracovanou xenofobii antisemitského 

půdorysu. 

Z hlediska širšího kontextu pak je nezbytné připustit, že v rámci studia 

antisemitismu a antiislamismu není možné stavět oba dva přístupy vedle sebe a 

přistupovat k nim jako k totožným fenoménům. Výše naznačené nesrovnalosti alespoň 

úvodem naznačily úskalí, kterým je třeba se v průběhu dalších analýz vyhnout.  

 

 

 

3. 1. Metodologická konkretizace  

Chceme-li zkoumat jistý fenomén v rámci sociálních věd, je nezbytné vycházet 

z určitých metodologických východisek a použít k odborné analýze vědecké metody. 

Není ambicí tohoto textu přinést na akademické pole nový metodologický přístup či 

postup, neb v tomto směru činili a činí jiní, mnohem erudovanější autoři. V rámci 

definování jednotlivých paralel mezi uvedenými xenofobními přístupy s důrazem na 

                                                           
78 Naznačený historický vývoj detailně popisuje kapitola 2. 1. této práce. 
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české prostředí proto lze využít již existující a předchozími výzkumníky ověřené metody 

umožňující kvalitní vědeckou práci. 

Zároveň je však třeba předem avizovat, že použití známých komparativních 

postupů v plné šíři bude vzhledem k předmětu našeho zájmu poměrně obtížné. Příčinu 

lze spatřovat zejména ve faktu, že většina vědeckých přístupů, které využívá 

komparativní politologie, se soustředí na suverénní státy, případně regiony, které chápe 

jako konkrétní případy či aktéry a s nimi následně provádí komparaci. V našem případě 

ovšem nesrovnáváme případy v podobě státních aktérů, či konkrétních událostí, ale 

soustředíme se na abstraktní přístupy, které i v českém prostředí v sobě zahrnují několik 

různých fenoménů. Konkrétní ambicí tedy bude spíše definovat jednotlivé znaky 

paralelně se vyskytující jak v antisemitismu, tak v antiislamismu a skrze ně pak ukázat 

jistou podobnost mezi těmito dvěma v obecné rovině abstraktními a odlišnými přístupy. 

Z metodologického hlediska pro hledání kauzálních příčin nám po artikulaci 

konkrétních znaků již mohou posloužit zavedené komparativní metody. Po dlouhém 

rozvažování se nakonec autor rozhodl využít komparativní metody Francise Bacona, na 

které později navázal John Stuart Mill a představil v komparativním politologii známé 

fenomény v podobě svých metod. Pro naší práci se jeví jako nejpříhodnější postup metoda 

jediná a to konkrétně metoda souhlasu (z nimiž později pracují i Przeworski a Teune 

v podobě strategie nejodlišnějších systémů). Je však opětovně nezbytné upozornit, že tato 

metoda se začasté užívá pro studium velmi konkrétních fenoménů (J. Karlas jako příklad 

uvádí „analýzu posilování odborů v Latinské Americe“79) a nikoli pro komparaci 

v zásadě abstraktních přístupů, které nabývají svého explicitního významu až po 

artikulaci jednotlivými aktéry. 

Zásadní částí této kapitoly proto bude zejména definovat konkrétní společné 

znaky, které spojují antisemitismus s islamofobií a to i při vědomí značných rozdílů mezi 

oběma přístupy. Teprve následně v rámci kapitoly věnující se konkrétnímu dopadu na 

českou politickou kulturu a stereotypní vlastnosti českého národa se autor na základě výše 

uvedených vědeckých metod a postupů pokusí určit konkrétní kauzální příčiny a 

proměnné, které mohou definovat případy nesnášenlivosti v české společnosti. 

                                                           
79  KARLAS, Jan. Komparativní případová studie. In: DRULÁK, Petr a kol. Jak zkoumat politiku: 

kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008, 70 - 72. ISBN 

978-80-7367-385-7. 
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K uvedeným metodám je třeba zároveň specifikovat konkrétní postup při hledání 

paralel. Ten se bude soustředit na českou protiislámskou scénu a bude při ní využívat 

nejrůznější veřejné výstupy jejích představitelů, přičemž velmi často se bude jednat o 

internetové příspěvky, blogy, či veřejná prohlášení80. Zahrnuty budou ovšem i některé 

islamokritické i jiné polemické publikace, které vyšly v českém překladu a zajistily si 

poměrně silný ohlas u české veřejnosti81. Při způsobu určování, které výstupy a projevy 

jsou islamofobní a které nikoli, je příznačné se odkázat k úvodnímu vymezení 

teoretických konceptů a logicky využít kritéria, která ve své studii nabízí nadace The 

Runnymede Trust. Tímto postupem lze snadno odhalit, který materiál je pro naši práci 

relevantní a který nikoli. 

Zatímco bude analýza antiislámské scény čerpat zejména z aktuálních a velmi 

konkrétních mediálních výstupů a zdrojů, u problematiky antisemitismu budeme nuceni 

se spokojit s jiným postupem82. Při hledání paralel s antisemitismem lze využít zejména 

vědecké publikace, které se komplexně věnují tomuto fenoménu jako celku a některé z 

nich byly zmíněny již v teoretické kapitole. Není vyloučeno, že se autor bude částečně 

odvolávat na některé konkrétní antisemitské texty a výstupy, avšak vzhledem k jejich 

nevelké četnosti je třeba přijmout fakt, že antisemitské paralely budou vycházet 

z celkového antisemitského přístupu a myšlení. Obhajobou takového kroku je ovšem 

skutečnost, že fenomén antisemitismu je, jak již bylo i dříve naznačeno, poměrně dobře 

zmapován a analyzován. Zejména pak díky své dlouhé historii na evropském kontinentě 

je možno využít vědeckých analýz a prací, které tak v některých případech nahradí 

chybějící pramenný materiál současné doby v českém prostředí. 

Vzhledem k faktu, že se jedná o srovnání dvou fenoménů spíše na jejich abstraktní 

úrovni, jejichž konkrétních projevů bude využito v rámci ilustrace možných podobností, 

jeví se sousloví „definování paralel“ být přesnějším označením následného autorova 

záměru. I při vědomí mnoha rozdílů naznačených v úvodu této kapitoly se bude autor 

                                                           
80 Jako zdroj empirických dat může sloužit komplexní a velmi kvalitní publikace z dílny Masarykovy 

univerzity a jejích vědeckých pracovníků - MAREŠ, Miroslav a kol. Ne islámu!: protiislámská 

politika v České republice. Studie obsahuje velmi podrobný rozbor protiislámské politiky napříč 

stranickým spektrem a zahrnuje mnohá vyjádření představitelů jednotlivých politických 

subjektů. 
81 Využití těchto publikací souvisí zejména s jejich oblibou u českých čtenářů, kdy je příznačné se 

domnívat, že velmi výrazně ovlivnily i českou debatu o islámu. 
82 Důvody tohoto rozhodnutí souvisí pak konkrétně s českými reáliemi, kterým se bude věnovat další 

kapitola této práce. 
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pokoušet ukázat nemálo shody a podobností, které prokáží jistou blízkost mezi 

antisemitským a islamofobním přístupem.  

 

 

 

3. 2. Paralelní světy antisemitismu a antiislamismu 

I přes mnohé výše naznačené výhrady a výtky proti snahám analogicky srovnávat 

různé teoretické přístupy a jejich konkrétní empirické příklady ve formě diskurzivních 

výstupů se tato část práce pokusí definovat a prakticky dokázat konkrétní paralely a 

společné znaky, které spojují fenomén antisemitismu se současnou vlnou islamofobie 

uvnitř české společnosti.  

 

 

3. 2. 1. Podobnost všeobecná   

Již při pohledu na definování jednotlivých teoretických konceptů v předchozí 

kapitole této práce je zřejmé, že alespoň elementární podobnosti v jednotlivých 

přístupech existují. Předně je spojuje hluboké nepřátelství vůči konkrétnímu 

monoteistickému náboženství, ať judaismu či islámu a stoupenci obou xenofobních 

přístupů se pak negativně vymezují proti jejich vyznavačům. V případě antisemitismu 

pak je třeba se zaměřit zejména na jeho dřívější antijudaistickou formu, kdy tendence 

vymezování se vůči židům z hlediska jejich náboženství platí zcela83. B. Ostřanský 

nazývá takové vnímání náboženským redukcionismem, kdy konkrétní náboženská víra 

dokáže, optikou těchto kritiků, v plné šíři vysvětlit politické i sociální jednání svých 

vyznavačů84. Věřící jsou pak paušálně odsouzeni a vyčleněni z majoritní společnosti na 

základě svého náboženského přesvědčení, přičemž se už nikdo nezabývá otázkou, jestli 

opravdu hluboce vnímají svou víru, či zda ji považují jen jako součást své kulturní a 

společenské identity. Zejména vůči muslimům jsou patrné výtky, že jejich kultura není 

z principu slučitelná s evropskými hodnotami a demokratickým zřízením85. Oba přístupy 

                                                           
83 Sociální či rasové antisemitské předsudky pak byly záležitostí pozdější doby, o čemž už byla dříve 

řeč. 
84 OSTŘANSKÝ, Bronislav. Stíny minaretů, str. 25. 
85 Podobným názorů je v českém veřejném diskurzu celá řada a ještě o nich bude několik zmínek. Co 

se týče nekompatibility islámu s evropskou kulturou, příkladem může být - KURAS, Benjamin. 
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tedy shodně vytváří imaginativní homogenitu většinové společnosti a spolehlivě se 

vymezují vůči taktéž domněle homogenní menšině, která je natolik odlišná kulturně a 

nábožensky, že soužití s ní je přinejmenším vysoce rizikové, ne-li zcela nemožné. Jak 

antisemitismus, tak islamofobie zasévají hlubokou dichotomii a dělí společnost na známé 

my versus oni86 v rámci konstrukce snadno odlišitelného nepřítele, kterého lze jednoduše 

identifikovat a tím znatelněji se vůči němu vymezit. Navíc z náboženského pohledu proti 

sobě staví dominantní křesťanskou společnost, byť ne všichni musí být současně i 

křesťanského vyznání, a příslušníky kultury židovské či islámské87. 

 

 

3. 2. 2. Podobnost zásadní – ovládnutí světa 

Paralela, kterou můžeme považovat za nejviditelnější hmatatelný důkaz o 

vzájemné podobnosti obou přístupů, se týká až mytické představy o ovládnutí světa, která 

má být cílem značného úsilí jak Židů, tak muslimů. Z hlediska antisemitismu se jedná o 

fenomén, jenž je s ním velmi silně spjat již od konce 19. století. Právě v této době byly 

sepsány a později hojně šířeny známé Protokoly sionských mudrců. Dokument má, dle 

jedné z mnoha konspiračních teorií, pocházet z tajné porady sionských mudrců během 

Prvního sionistického kongresu v Basileji roku 1897. Dle jiné byly vytvořeny při tajném 

jednání na Starém židovském hřbitově v Praze88. Obsahem spisu je 24 protokolů, které 

detailně popisují židovské plány mající za cíl rozvrátit současné národní státy a veškerou 

                                                           
Máme se bát islámu? aneb Sebevražda západní civilizace. Forum 24 [online]. Koloděje: Forum 

24, 2017 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: http://forum24.cz/benjamin-kuras-mame-se-bat-islamu-

sebevrazda-zapadni-civilizace/  

    Obecné tvrzení, že islám nemůže existovat v demokratických společnostech a demokratickém 

státním zřízení, je častým námětem mnoha protiislámských titulů, jako třeba „Je islám slučitelný 

s liberální demokracií?“ - SPENCER, Robert. Islám bez závoje: [zneklidňující otázky o světově 

nejrychleji rostoucím náboženství]. Praha: Triton, 2006, s. 105 - 111. ISBN 80-7254-761-5.  
86  Dichotomní vnímání reality a dělení společnosti na my versus oni je koncept se kterým pracuje i 

Edward Said ve slavném spise Orientalismus. K této problematice se vrátíme v souvislosti 

se stereotypy české politické kultury současné doby. 
87  Obrana křesťanských hodnot je velmi silným pojivem v souvislosti se současnou migrační vlnou, 

např. Křesťané na obranu před ilegální migrací [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://krestaneprotiimigraci.cz/ Křesťanské vymezení se vůči židům provázelo celé historické 

období antijudaismu, jak je představeno v části věnující se teoretickým konceptům. 
88  O fenoménu pravosti, původu i jiných reálií týkajících se Protokolů sionských mudrců se věnuje 

nemálo prací a příspěvků, v českém prostředí zaujala např. velmi čtivá ilustrovaná studie - 

EISNER, Will. Spiknutí: tajný příběh Protokolů sionských mudrců. Praha: Academia, 2008. 

ISBN 978-80-200-1603-4.   

http://forum24.cz/benjamin-kuras-mame-se-bat-islamu-sebevrazda-zapadni-civilizace/
http://forum24.cz/benjamin-kuras-mame-se-bat-islamu-sebevrazda-zapadni-civilizace/
http://krestaneprotiimigraci.cz/
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moc soustředit do úzkého kruhu židovských rukou, v závěrečné fázi pak do rukou 

jediného židovského vládce. Ač byly Protokoly již krátce po svém zveřejnění označeny 

za falzifikát a výtvor ruské tajné policie, našlo se stále mnoho stoupenců myšlenek těchto 

dokumentů, kteří neváhali skrze své rozsáhlé studie přinášet důkazy o jejich pravosti a 

hájit relevanci Protokolů i soudní cestou89. I přes opakovaně prokázanou nepravost jsou 

Protokoly sionských mudrců dodnes překládány a šířeny, české prostředí v tomto směru 

nevyjímaje. Úvodní komentář dřívějšího českého překladu Protokolů z pera Roberta 

Helebrandta pak uvádí: „Spor o autentičnost Protokolů se stal v současnosti úplně 

bezpředmětným, protože jejich program se krok za krokem uskutečňuje, a je podle 

židovského názoru před dovršením.“90 Důkazem tvrzení, že Protokoly sionských mudrců 

jsou stále aktuálním námětem pro české konspirátory, je fakt, že nejnovější překlad a 

tištěná podoba Protokolů vyšla v českém prostředí koncem roku 201591.  

Konspiračních teorií věnujících se ovládnutí světa židovským etnikem je 

v současné době značné množství a není nezbytné zde všechny uvádět. Zásadní postavou 

tohoto myšlenkového směru je v České republice zcela jistě bývalý novinář a současný 

předseda politické strany Národní demokracie Adam B. Bartoš. Z jeho nakladatelství 

pochází i zmiňovaný překlad Protokolů sionských mudrců. Kromě jiného se tento 

publicista zabývá i přednáškovou činností, v jejímž rámci často šíří své alternativní 

výklady soudobých politických událostí92. Pro doplnění lze zmínit ještě web Spiknutí 

proti církvi a lidstvu, který se vydává za katolické stránky a publikuje značné množství 

                                                           
89  Konkrétně zde mám na mysli rozsáhlé dílo s názvem Pravé protokoly sionských mudrců, které 

v českém překladu Jaroslava Voříška vyšlo až roku 1997, více pak - FLEISCHHAUER, 

Ulrich. Pravé Protokoly sionských mudrců: Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního 

dvora č. V v Bernu. Erfurt: U. Bodung-Verlag, 1935. 

    Vyčerpávající text byl sepsán jako znalecký posudek vypracovaný pro soudní dvůr v Bernu v rámci 

soudního přelíčení zabývající se pravostí Protokolů. 
90 Protokoly sionských mudrců. Národně vzdělávací institut [online]. 2013 [cit. 2017-04-11]. 

Dostupné z: http://www.vzdelavaci-

institut.info/?q=system/files/Protokoly%20sionsk%C3%BDch%20mudrc%C5%AF.pdf  
91 Konkrétně se jedná o publikaci - NILUS, Sergej Aleksandrovič. Protokoly sionských mudrců. Praha: 

ABB, 2015. ISBN 978-80-905861-6-1.  
92 Jako příklad zde zmínit sérii konspiračních přednášek zveřejněných na serveru YouTube, kde Adam 

B. Bartoš představuje projekt Evropské unie jako produkt židovsko-zednářského spiknutí - 

BARTOŠ, Adam B. Evropská unie jako výtvor tajných společností. YouTube [online]. Praha, 

2014 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=KPGaxM1GYb4&t=2767s  

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Protokoly%20sionsk%C3%BDch%20mudrc%C5%AF.pdf
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Protokoly%20sionsk%C3%BDch%20mudrc%C5%AF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KPGaxM1GYb4&t=2767s
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antisemitské konspirační literatury93. Uvedený přehled antisemitských konspiračních 

příspěvků naznačuje, že problematika „požidovštění“ a ovládnutí Evropy či světa Židy je 

i v současné době velmi aktuální téma a lze tvrdit, že mimo antisionistických tendencí 

proti Izraeli je šíření a vytváření konspiračních teorií o židovském spiknutí 

nejviditelnějším trendem moderních antisemitských proudů. 

V případě antiislamismu lze nalézt podobnou paralelu, ač je třeba ihned v počátku 

konstatovat, že se jedná o jakousi inverzní myšlenku obráceného charakteru. Zatímco 

v rámci antisemitského myšlení šlo o ovládnutí cizího území za pomoci rozvratu státního 

zřízení (v Protokolech jsou několikrát výslovně zmíněny plány na ovládnutí států skrze 

finanční a úvěrové machinace, podobně jako v Židovské nevyhlášené válce) a převzetí 

vlády „shora“, islamofobní přístup pracuje s podobnou myšlenkou, ovšem z opačné 

strany. Předpokládá také ovládnutí států ovšem skrze muslimské přistěhovalce, kteří se 

budou usazovat v evropských státech. V kontextu migrační vlny, kdy tento názor můžeme 

pozorovat nejvíce, se jedná o fenomén islamizace Evropy. 

Tématem muslimského přistěhovalectví se zabýval historik Walter Laqueur ve 

své knize Poslední dny Evropy již roku 2006. Zde upozorňuje na konkrétní potíže 

Německa, Francie či Velké Británie a ukazuje slabiny sociálního státu. Jeho studie ovšem 

popisuje reálné sociální problémy začasté související s kolonizačním dědictvím (zejména 

v případě Francie) a nelze tudíž tuto knihu chápat jako spis reprezentující islamofobní 

rétoriku. Dokonce i přes to, že se na mnoha místech ptá, zda se osud Evropy ponese 

v duchu „islamistické Eurábie“94. Na druhou stranu protiimigrační a antiislámské strany 

a hnutí vnášejí do veřejného diskurzu myšlenku, že muslimové přicházející na evropskou 

půdu mají za cíl islamizovat současné křesťanské státy Evropy a ovládnout jeho 

obyvatele. Islám pak není vnímán pouze jako náboženství, „ale zároveň jako politická a 

válečná ideologie“95. Islamizace Evropy je pak líčena jako blízká budoucnost, kdy se 

                                                           
93 Jako příklad poslouží překlad Jiřího Folprechta z roku 2005 - PAVLOV, Alexej 

Fjodorovič. Židovská nevyhlášená válka lidstvu. Studijní kompendium z několika publikací, 

především z knihy Jurije Kozenkova, Nevyhlášená válka. 2005. Dostupné z: www.spiknuti-proti-

cirkvi-a-lidstvu.com.  
94  LAQUEUR, Walter. Poslední dny Evropy, str. 134 – 142. 
95  OKAMURA, Tomio. Islám do ČR nepatří. Okamura.blog.idnes.cz [online]. Praha 5: MAFRA, 

2017 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: http://okamura.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441896  

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/
http://okamura.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441896
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tvrdí, že je před námi „smrtelná hrozba hord agresivních muslimů a reálné nebezpečí, že 

podlehneme"96.  

 Fenomén islamizace Evropy a podřízení evropských národů islámským právním 

normám se u nás objevilo již v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu z roku 

201497. V průběhu eskalace migrační krize a se vznikem protiislámských a 

protiimigračních subjektů se téma globálního nebezpečí islamizace stalo v České 

republice velmi populárním. Námětu se chopily zejména populistické strany využívající 

islamofobní tendence k posílení vlastních volebních referencí a důsledně varovaly před 

další islamizací České republiky, neboť konstatovaly, že jisté podřízení se islámu 

v některých oblastech již započalo98.  

Někteří političtí aktivisté pak přímo vyzývají k ozbrojenému odporu, jako již 

zmíněný Adam B. Bartoš na sjezdu strany 28. října 2015: „Národní demokracie v takové 

situaci přichází s řešením, na rozdíl od jiných stran, které se domnívají, že si vystačí s 

pouhou kritikou islámu. My nabízíme krizové řešení v podobě domobrany, protože 

nevěříme nejen současné vládě, ale ani vládám, které vzejdou z předčasných či příštích 

voleb, pokud by nedošlo k zásadní změně volebních zákonů a pokud by v takové vládě 

neseděla Národní demokracie. 26 let existence polistopadového režimu ukazuje, že volby 

jsou jen podvodem na občanech. Nevěříme totiž celému tomuto systému, nevěříme tomuto 

režimu. Věříme naopak tomu, že máme-li se účinně ubránit, musíme se ubránit sami a 

spoléhat jen sami na sebe a na svoji sílu.“99 

Pokud odhlédneme od výše zmíněného typu rétoriky, která akcentuje islamizaci 

cizích zemí skrze muslimské přistěhovalce, vidíme i opačný případ, který viní muslimy 

                                                           
96 Parlamentní Listy.cz: Znalec Německa: Smrtelná hrozba hord agresivních muslimů Evropě. Reálné 

nebezpečí, že podlehneme. [online]. OUR MEDIA, 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Znalec-Nemecka-Smrtelna-hrozba-hord-

agresivnich-muslimu-Evrope-Realne-nebezpeci-ze-podlehneme-Reseni-pro-Cechy-je-toto-A-

duvod-proc-je-Merkelova-pozvala-480861  
97 V této souvislosti je třeba připomenout předvolební videoklip strany České suverenita, v němž 

pozdější členka Bloku proti islámu Jana Volfová v burce varuje před přílivem muslimů a tedy 

před přímou hrozbou islamizace Evropy - Jana Volfová v burce varuje v klipu před přílivem 

muslimů do Evropy (2014). YouTube [online]. 12. 3. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=X9uRgiOvoi8  
98 Příkladem může být vyjádření  - SPD. Tomio Okamura: Islamizace ČR běží na plné 

obrátky. Svoboda a přímá demokracie [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://spd.cz/tomio-okamura-islamizace-cr-bezi-na-plne-obratky/  
99 Adam B. Bartoš na sněmu: Národní demokracie si musí udržet svoji [online]. Praha: ABB, 2015 

[cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://abbartos.wordpress.com/2015/10/28/adam-b-bartos-na-

snemu-narodni-demokracie-si-musi-udrzet-svoji-vyjimecnost/  

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Znalec-Nemecka-Smrtelna-hrozba-hord-agresivnich-muslimu-Evrope-Realne-nebezpeci-ze-podlehneme-Reseni-pro-Cechy-je-toto-A-duvod-proc-je-Merkelova-pozvala-480861
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Znalec-Nemecka-Smrtelna-hrozba-hord-agresivnich-muslimu-Evrope-Realne-nebezpeci-ze-podlehneme-Reseni-pro-Cechy-je-toto-A-duvod-proc-je-Merkelova-pozvala-480861
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Znalec-Nemecka-Smrtelna-hrozba-hord-agresivnich-muslimu-Evrope-Realne-nebezpeci-ze-podlehneme-Reseni-pro-Cechy-je-toto-A-duvod-proc-je-Merkelova-pozvala-480861
https://www.youtube.com/watch?v=X9uRgiOvoi8
http://spd.cz/tomio-okamura-islamizace-cr-bezi-na-plne-obratky/
https://abbartos.wordpress.com/2015/10/28/adam-b-bartos-na-snemu-narodni-demokracie-si-musi-udrzet-svoji-vyjimecnost/
https://abbartos.wordpress.com/2015/10/28/adam-b-bartos-na-snemu-narodni-demokracie-si-musi-udrzet-svoji-vyjimecnost/
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z násilného dobývání světa. Je třeba připustit, že takový postup neprobíhá cestou rozvratu 

národních států skrze finanční machinace a ovládání současných vlád, jako to bylo patrné 

v případě antisemitismu, ale souvisí s násilným šířením islámu a nutností tomuto trendu 

postavit. 

Kořeny těchto myšlenek mají původ ve světově proslulé studii, která se 

v některých svých částech neubránila paušálnímu odsouzení muslimů a jejíž argumenty 

byly částečně využity k pokusu o vyvolání pomyslného střetu. Kniha Střet civilizací 

z pera amerického profesora Samuela P. Huntingtona100. K tomuto slavnému dílu 

harvardského politologa se ještě později vrátíme. Na tomto místě se budeme soustředit 

na posílení argumentu o nevyhnutelném střetu mezi islámem a Západem, který musí 

proběhnout, aby naše civilizace vůbec přežila. Huntington detailně popisuje konflikty a 

„antagonistické vztahy mezi islámem a dalšími civilizacemi“101. Nevyhnutelnost střetu je 

vyvozena z počtu konfliktů mezi muslimskými a nemuslimskými státy a ze samé podstaty 

„krvavých hranic islámu102“. Muslimové mají z tohoto pohledu značné problémy 

s mírovým soužitím se svými sousedy a jejich bojechtivost a touha násilně rozšiřovat 

islámské území jsou současnou realitou103. Argumenty S. Huntingtona byly často znovu 

připomínány v době krutých teroristických útoků v evropských městech, kdy některá 

média uváděla své články stylem „Střet civilizací je teď a tady. Podcenil ho i 

Huntington“104, jako v tomto případě časopis Reflex v reakci na teroristické útoky 

v Bruselu v březnu roku 2016. 

Uvedené argumenty ukázaly, že paralela v rámci ovládnutí světa je prostoupena 

oběma přístupy velmi silně. Je třeba přiznat, že jednotlivé postupy a pohledy vykazují 

rozdíly, jak bylo naznačeno u konkrétních problematik, zároveň ale jak antisemitismus, 

                                                           
100 Kromě Huntingtona se proti dobyvačné a imperiální povaze islámu vymezuje ve své knize i 

WARRAQ, Ibn. Proč nejsem muslim: [nekompromisní kritika islámského fundamentalismu]. 

Olomouc: Votobia, 2005, str. 280 - 289. Kontroverzně. ISBN 80-7220-234-0.   
101 HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. V Praze: Rybka 

Publishers, 2001, 308 - 314. ISBN 80-86182-49-5.  
102 Tamtéž, str. 313. Jak sám Huntington později přiznal, žádné jiné tvrzení nevzbudilo tolik 

kontroverzí a polemik, jako právě tato tři slova. 
103 Tamtéž, str. 114. 
104  BUCHERT, Viliam. Střet civilizací je teď a tady. Podcenil ho i Huntington. Reflex [online]. Praha: 

CZECH NEWS CENTER, 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/70420/stret-civilizaci-je-ted-a-tady-podcenil-ho-i-

huntington.html  

 

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/70420/stret-civilizaci-je-ted-a-tady-podcenil-ho-i-huntington.html
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/70420/stret-civilizaci-je-ted-a-tady-podcenil-ho-i-huntington.html
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tak antiislamismus shodně poukazují na nebezpečí židovského či islámského ovládnutí 

světa. Konspirační teorie k nim se vážící jsou zejména v antisemitském prostředí 

nesmírně oblíbené, ovšem ani islamofobní rétorika se nevyhýbá podobné argumentaci. 

Ovšem v rámci antiislámského diskurzu jde spíše o cílené vyvolávání strachu a pokusu o 

mobilizaci, než šíření různých konspiračních přístupů. Základní paralelu ovšem oba 

fenomény vykazují velmi silnou. 

 

Předchozí dvě paralely představily hlavní shodné momenty mezi oběma 

xenofobními přístupy. Následující podkapitoly poněkud stručnější formou naznačí 

konkrétní podobnosti, které mezi sebou vykazují antisemitismus a islamofobie. 

 

 

3. 2. 3. Nadřazené postavení vůči nevěřícím 

Jak antisemitská, tak islamofobní rétorika často pracuje s představou, že jak Židé, 

tak muslimové sami sebe považují za nadřazený národ a vyšší kulturu, zejména vůči 

kultuře evropské, či západní. Stoupenci kritických proudů pak mají potřebu upozornit na 

tuto domnělou skutečnost a ospravedlňují diskriminaci vůči těmto dvěma náboženským 

menšinám na základě nutnosti vymezit se vůči jejich domnělému přesvědčení o vlastní 

nadřazenosti. 

Historickou pravdu je, že židé sami o sobě jako o národě „vyvoleného Bohem“ 

často hovořili a i v dnešní době je takové sousloví s Židy spojováno105. Antisemité ovšem 

původní náboženskou vyvolenost povýšili na stupeň nadřazenosti a obviňovali židy 

z toho, že nikoho neuznávají za sobě rovné a že nežidé jsou z jejich pohledu „pouhými 

zvířaty“106. V současné době převládajícího antisionismu jsou patrné kritiky sionistické 

ideologie, která je z antisemitského pohledu rasistická, neboť „hlásá nadřazenost 

židovského národa a nezcizitelné právo Židů na území Palestiny, už po staletí obývané 

                                                           
105 Ani v současné době není tento fenomén opomíjen a koncept nadřazenosti židovského národa je 

zmiňován i v současných protižidovských textech - BARTOŠ, Adam B. Můj vztah k 

Židům [online]. Praha: ABB, 2011 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

https://abbartos.wordpress.com/2011/11/04/muj-vztah-k-zidum/  
106 Takovým způsobem pracuje s problematikou židovské nadřazenosti prof. A. Rohling ve své slavné 

knize Talmudský Žid. Díle, které nám ještě poslouží při definování dalších dílčích paralel 

s islamofobií. 

       Konkrétně – ROHLING, August. Talmudský Žid. Přerov: E. Dobrovolný, 2013, str. 40 - 41.  

https://abbartos.wordpress.com/2011/11/04/muj-vztah-k-zidum/
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Araby muslimskými i křesťanskými… Sionismus je svým charakterem rasistický a 

šovinistický. Silnou základnu získal po vyhlášení Státu Izrael v polovině minulého století, 

jehož politika je zcela v souladu se sionistickými zásadami a v řadě ohledů ji lze označit 

za zločinnou.“107.  

Dle antisemitské rétoriky zde existuje velmi silná tendence nerespektovat 

příslušníka nežidovského národa jako sobě rovného, ale nedávat tuto skutečnost příliš 

najevo, neboť pak by byl Žid vystavěn perzekuci108. Tato antisemitská představa 19. 

století byla v současné době nahrazena značným odporem vůči sionistickým myšlenkám, 

které jsou, jak je výše uvedeno, rasistické až šovinistické.  

Islamofobní rétorika pracuje v tomto ohledu naprosto shodně s představou, že 

muslimové hledí na nemuslimy jako na sobě nerovné a tedy logicky jim podřízené osoby. 

Ve veřejném diskurzu je pak velmi často zmiňován zejména status „dhimmí“109, který je 

vykládán jako postavení lidí, kteří „byli podřízeni muslimům a ti měli za úkol je 

ponižovat.“110 Muslimové pak příslušníky statutu dhimmí vystavovali tzv. 

diskriminačnímu zdanění a ti museli platit další daně, které je znevýhodňovaly. 

V momentě, kdy daně platili, mělo jim být stále připomínáno, že jsou méněcenní ve 

srovnání s běžnými muslimy. Jejich podřízené postavení vycházelo z uzavření tzv. 

Umarovy smlouvy111 a nemohli být vnímáni jako plnoprávní občané.  

Ještě horší postavení má pak osoba označená jako „káfir“. Tento výraz Korán 

podle islamofobních interpretů používá pro označení nemuslimů. „Muslim není nikdy 

opravdovým přítelem káfira. Káfiry je možné zotročovat, znásilňovat, setnout jim hlavu, 

strojit proti nim úklady, zastrašovat je a ponižovat. Káfir není plnohodnotná lidská 

bytost… Proti káfirům lze vést džihád.“112 Ať už status dhimmí nebo káfir velmi přesně 

                                                           
107  Prohlášení předsednictva ND k takzvané židovské otázce a antisemitismu [online]. Praha: Národní 

demokracie, 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://narodnidemokracie.cz/prohlaseni-

predsednictva-nd-k-takzvane-zidovske-otazce-a-antisemitismu/  
108 ROHLING, August. Talmudský Žid, str. 43. 
109 O chráněném lidu statutu „ahl adh-dhimma“ píše - KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu, 

str. 124. Zároveň zde byla problematika připomínána v rámci podkapitoly 2.1.1. 
110 Dhimmí. Center for the Study of Political Islam [online]. Brno: CSPI, 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.cspii.org/cz/clanky/dhimmi  
111 Její přepis pak - WARRAQ, Ibn. Proč nejsem muslim, str. 322 - 323.  
112 Káfir. Center for the Study of Political Islam [online]. Brno: CSPI, 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.cspii.org/cz/clanky/kafir  

      Tématu Káfir se kromě jiného také podrobně věnuje kniha – WARNER, Bill. Právo šaría pro 

nemuslimy. Třetí rozšířené vydání. Brno: CSPI International, 2015, str. 25 - 30. ISBN 978-80-

88089-18-6.  

http://narodnidemokracie.cz/prohlaseni-predsednictva-nd-k-takzvane-zidovske-otazce-a-antisemitismu/
http://narodnidemokracie.cz/prohlaseni-predsednictva-nd-k-takzvane-zidovske-otazce-a-antisemitismu/
https://www.cspii.org/cz/clanky/dhimmi
https://www.cspii.org/cz/clanky/kafir
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ukazuje, jak muslimové, dle svých kritiků, hledí na ty, kteří nesdílejí jejich víru. Jejich 

postavení je podřadné a nerovné, muslimové takové osoby mohou ponižovat, zrazovat a 

v některých případech i zabít. 

O islámské nadřazenosti se zmiňuje i již citovaný Samuel Huntington, když tvrdí, 

že problémem pro Západ není islámský fundamentalismus, ale islám jako takový. Islám 

je pro něj „odlišná civilizace, jejíž příslušníci jsou přesvědčeni o nadřazenosti své kultury 

a posedlí slabostí své moci“113. Zároveň však pro úplnost připouští, že i příslušníci 

kultury Západu jsou přesvědčeni o své univerzalitě. 

Paralela výše zmíněná je si natolik podobná, že ji lze označit až za zcela shodný 

znak obou přístupů. Kniha Talmudský Žid, jejíž úryvek byl výše zmíněn, pracuje takřka 

celá s představou nadřazenosti židů vůči vyznavačům jiných náboženství (kniha hovoří o 

nežidech, či bezvěrcích) a tuto nerovnost jen dokládá na konkrétních případech. 

Vzhledem ke komplexitě antisemitské rétoriky, která je ve spise obsažena, na ní bude 

později ještě několikrát odkázáno. 

 Závěr analýzy této paralely je tedy zřejmý - postavení ať nežidů či nemuslimů je 

tak vůči stoupencům těchto náboženství vždy podřadné, nerovné a s tímto vědomím je 

pak s takovými lidmi zacházeno. 

 

 

3. 2. 4. Paralelní společnosti vlastních pravidel 

Pokud se již daná náboženská menšina rozhodla usídlit se v konkrétní křesťanské 

zemi evropského kontinentu, netrvalo dlouho a začala být obviňována z vytváření 

paralelních společností a komunit. Tyto skupiny se pak uzavíraly do sebe a tvořily 

zdánlivou homogenitu vůči společnosti majoritní. Řídily se vlastními pravidly a normami, 

které byly ovšem často v rozporu s oficiálním zákonodárstvím. Zároveň se odmítly 

výraznějším způsobem integrovat do běžné společnosti a působily navenek jako uzavřená 

tajemná komunita, jejíž chování se vůči jednotlivým podnětům stalo poměrně obtížně 

predikovatelným. 

Obecná charakteristika vymezující tuto paralelu se ve své generalizující rovině 

spíše odkazuje k tomu, jak byli chápáni Židé po značnou dobu své historické existence. 

Antisemitská rétorika tohoto typu v podstatě skončila se vznikem státu Izrael, kdy Židé 

                                                           
113 HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací, str. 259. 
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(i přes skepticismus některých židovských představitelů) dokázali světu, že nemusí a 

nebudou přežívat pouze v ghettech a čtvrtích, ale jsou schopni si vybudovat a udržet 

vlastní stát114. V průběhu času byli ovšem Židé obviňováni a kritizováni za to, že se 

nesnaží integrovat do většinové křesťanské společnosti a vytváří si vlastní komunity. 

Přitom dle historických reálií první impulz ke vzniku ghett zavdal senát v Benátkách roku 

1516, kdy byli na jeden z ostrovů Ghetto nuovo (Nová slévárna) sestěhováni všichni Židé. 

Jednalo se o výsledek kompromisu mezi snahou nechat Židy se v Benátkách usídlovat a 

stížnostmi místních obyvatel na jejich postupně se zvyšující počet ve městě115. Segregace 

Židů pak od 16. století zůstala neměnnou součástí jejich identity a majoritní společnost je 

vnímala čím dál tím více jako odlišné etnikum. Existence ghett a uzavřených židovských 

čtvrtích pak sloužila jako záminka pro podezírání Židů z provozování tajemných a 

nebezpečných rituálů včetně rituálních vražd a jiných tajných činností116.  

Ač je židovská segregace otázkou historickou, podezíravost vůči jinému etniku 

z hlediska nebezpečí utváření paralelních společností je v současné době opět žhavým 

tématem. Islamofobní rétorika velmi často pracuje s argumenty, že nově příchozí 

muslimové nebudou mít zájem na hlubší integraci do evropské společnosti a budou si 

vytvářet vlastní paralelní muslimské komunity, které se budou řídit islámským právem 

šarí´a117 a nikoli českým právním řádem118. Politické subjekty artikulující možné 

muslimské nebezpečí pak přímo uvádějí, že neskrývaným cílem (islámu) je přeměna 

neislámských společností na společnosti islámské. Už při relativně malé přítomnosti 

                                                           
114 O sionismu podrobně pojednává kapitola 2. 1. 3., o skeptickém postoji Židů vůči židovskému státu 

pak - TARANT, Zbyněk. Encyklopedie dějin antisemitismu, str. 62 - 63. 
115 Tamtéž, str. 125.  
116 Typickou ukázkou tohoto myšlení je i jedna z konspiračních teorií vážící se ke vzniku Protokolů 

sionských mudrců, jak bylo popsáno v kapitole 3. 2. 2.  
117 Není náplní této práce pojednávat o islámské problematice, ani o tom, že všem aniislamisty 

zaklínané sousloví „právo šaría“ je pouze soubor doporučení a zvyků zejména v oblasti 

rodinného práva a nikoli trestního. Podobně pak opět – KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty 

islámu, str. 117 - 118.  
118 Příkladem může být blog ex-muslima Lukáše Lhoťana, kde popisuje, jak si muslimská komunita 

v České republice vytváří paralelní společnost, která se řídí náboženskými normami a umožňuje 

polygamní manželství, v islámu tolerované.  

     LHOŤAN, Lukáš. Muslimové si v ČR nelegálně nárokují uzavírání manželství [online]. Praha: 

MAFRA, 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=426879  

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=426879
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(muslimů) v zemi vede ke vzniku paralelní společnosti, řídící se vlastními zákony a 

odmítající integraci se společností neislámskou – v této fázi je dnes Česká republika.“119  

Česká islamofobní scéna pak zároveň poukazuje na problematické čtvrti 

západních zemí, tzv. „no-go zóny“, které lze touto optikou do jisté míry přirovnat 

k dřívějším židovským ghettům. Také zde antiislámskou rétorikou neplatí pravidla běžná 

pro ostatní občany, kteří mají strach jen vstoupit do takových oblastí. Takto o 

problematice francouzských čtvrtí informuje známý antiislámský portál Eurabia: „NO-

GO zóny jsou převážně v muslimském sousedství, které jsou do značné míry tabem pro 

nemuslimy z mnoha faktorů, včetně bezpráví a nejistoty, které prostupuje velkým počtem 

těchto oblastí. Úřady hostitelských zemí už nemají kontrolu nad mnoha NO-GO zónami 

a často nejsou schopny nebo ochotny poskytnout i základní veřejnou podporu, jako 

policii, hasiče a záchranné služby, ze strachu, že budou napadeni muslimskou mládeží.“ 

120  

Je patrné, že problematika vzniku a utváření paralelních společností, které 

nebudou respektovat běžná pravidla, ale budou se řídit vlastními, je předsudek sdílený 

jak antisemitským tak islamofobním diskurzem. Přispívá k posílení vlastní identity a 

zejména zásadnímu vymezení proti jiným a odlišným etnikům. 

 

 

3. 2. 5. Svaté texty – původ zla 

Interpretace a především dezinterpretace náboženských textů je jedním 

z nejčastějších zdrojů vzájemného nepochopení. Jak antisemitismus, tak antiislamismus, 

i když zde je třeba přiznat, že aktuálně v mnohem větší míře právě druhý jmenovaný 

přístup, je charakteristický zkresleným a překrouceným výkladem původních významů 

svatých textů. 

V případě antisemitismu je možné se opět odkázat na spis Augusta Rohlinga 

Talmudský Žid, kdy doslova celé dílo je opřeno o zkratkovitý a překroucený výklad 

Talmudu. Autor zde úmyslně vytrhává z kontextu části talmudských textů a dává je do 

                                                           
119 Islám v České republice nechceme, 2015. In: MAREŠ, Miroslav a kol. Ne islámu!: protiislámská 

politika v České republice, str. 91.  
120 EURABIA.PARLAMENTNILISTY.CZ. Evropské NO-GO zóny: Skutečnost nebo fikce? (část 1: 

Francie)[online]. Praha: Český portál, 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/29931-evropske-no-go-zony-skutecnost-nebo-fikce-

cast-1-francie-.aspx  

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/29931-evropske-no-go-zony-skutecnost-nebo-fikce-cast-1-francie-.aspx
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/29931-evropske-no-go-zony-skutecnost-nebo-fikce-cast-1-francie-.aspx
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zcela nových souvislostí v rozporu s původní interpretací. Islamofobie je v tomto 

počínání snad ještě aktivnější, neboť nejrůznější publikace, výroky či názory a příspěvky 

ve veřejném prostoru jsou opřeny o konkrétní verše z Koránu, přičemž je často použit jen 

útržek daného verše a skrze něj je interpretována celá skutečnost. Zneužívání svatých 

knih a textů je další zásadní paralela, která v diskurzivní rovině zcela otevřeně spojuje 

antisemitismus a islamofobii. 

Výklady náboženských textů pak umožňují mnohým kritikům najít, dle jejich 

mínění, relevantní oporu v samém jádru náboženství. Jedním z mnoha oblíbených témat, 

při němž se odkazuje k náboženským textům je způsob komunikace mezi věřícím 

(muslimem či židem) a nevěřícím. Jak bylo naznačeno v paralele o nadřazenosti, je 

zřejmé, že věřící nepokládá svůj protějšek za sobě rovného a tudíž se může uchýlit ke lži. 

Nábožensky motivovaná lež je častým námětem jak antisemitských, tak islamofobních 

polemik. Žid pak touto optikou může s nežidem naoko uzavřít slib, či mu přísahat, ale 

vzhledem k tomu, že je nadřazen nežidovi, jeho lež je oprávněná a nemusí se za ní před 

nikým zodpovídat121. Přísaha tak Žida nezavazuje k ničemu a lhaní je v tomto ohledu 

v pořádku.  

Islamofobní praktiky se z hlediska lhaní muslimů vůči nemuslimům soustředí na 

koncept lhaní nevěřícím k dosažení prospěchu (taqíja)122. Fenomén lhaní muslimů je 

v českém diskurzu poměrně oblíben a často využíván jako námět mnohých polemik. 

Považuje se za samozřejmé, že „takíja opravňuje muslimy lhát pro dobro 

islámu.  Muslimové lžou svým ženám, lžou nemuslimům a také lžou policii, která chce 

zmařit útoky islámského terorismu.“123 Odkazy na lež a přetvářku mnozí antiislamisté 

nalézají právě v útržkovitých verších v Koránu či v rámci komentářů k těmto veršům. 

Jako příklad lze uvést úryvek článku časopisu Reflex, kdy v něm autor Lukáš Lhoťan 

píše: „Přetvářka a lhaní jsou v rámci islámského náboženství a práva za určitých 

podmínek povoleny. Například komentáře koránu citují Mohamedova společníka Abu ad-

Dardu, který řekl: „Na některé lidi se usmíváme, ve svých srdcích je však proklínáme.“ 

A Mohamedův vnuk al-Hassan řekl: „Přetvářka je přijatelná do dne zmrtvýchvstání.“ 

                                                           
121  ROHLING, August. Talmudský Žid, str. 54. 
122 Autor se inspiroval v rámci tematické osnovy sborníku BERÁNEK, Ondřej a Bronislav 

OSTŘANSKÝ. Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. 
123 MEDIA O ISLÁMU. Takíja opravňuje muslimy lhát pro dobro islámu, vysvětluje islámský 

duchovní[online]. WordPress, 2011 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://www.mediaoislamu.cz/2011/takija-opravnuje-muslimy-lhat-pro-dobro-islamu-

vysvetluje-islamsky-duchovni-memri/  

https://www.mediaoislamu.cz/2011/takija-opravnuje-muslimy-lhat-pro-dobro-islamu-vysvetluje-islamsky-duchovni-memri/
https://www.mediaoislamu.cz/2011/takija-opravnuje-muslimy-lhat-pro-dobro-islamu-vysvetluje-islamsky-duchovni-memri/
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Taktéž významný islámský teolog Abu Hammid Ghazali napsal: „Řeč je prostředkem k 

dosažení cílů. Je-li chvályhodný cíl dosažitelný pravdou i lží, lhát není dovoleno, neboť 

to není nezbytné. Je-li takového cíle možné dosáhnout jedině lhaním, a ne pravdou, lež je 

v případě přípustného cíle přípustná… a v případě povinného cíle povinná.“124 Ač se zde 

jedná o přímé nepochopení principu taqíja je tento koncept, jak je patrné, velmi často 

skloňován při využívání náboženských textů, jako důkazů relevance argumentů různých 

protiislámských autorů. Kromě principu taqíji je často zmiňován argument v souladu 

s principem nadřazenosti, že přísaha pro muslima není vůči nemuslimovi závazná a přímé 

podvádění káfirů je pak v jistém smyslu dokonce žádoucí125. 

Druhým zásadním faktorem, který silně spojuje antisemitismus a islamofobii 

skrze odkazy k náboženským textům a tradicím je otázka postavení žen ve společnosti a 

v obecné rovině samotná práva žen v rámci náboženství. Při rozboru antisemitského 

přístupu je třeba brát v potaz fakt, který vychází z výše analyzované paralely o 

nadřazenosti židovského etnika. V knize A. Rohlinga je v kapitole věnující se ženám 

podrobně popsáno, jak lze zacházet se ženou, která není židovkou: „Již víme z mnoha úst 

»mudrců«, že žid necizoloží, když przní křesťanku…cizoložství s nežidem nebo s 

nežidovkou není trestné, neboť učení nechrání jejich dětí, a praví se, jejich semeno jest 

semeno koní.126  

Ovšem i když žena je příslušnicí židovského etnika, není zaručeno, že bude 

respektována. Konkrétní práce s útržky Talmudu pak ukazují: „O rabínu »Elieser« 

vypráví talmud, že nebylo ve světě k…, kterou by E. byl neměl.“127 Židovskou ženu pak 

Talmud dle Rohlinga popisuje jako: „pánovitou, slabou, lehkověrnou, hádavou, 

pomlouvačnou. Ona nenávidí hluboko křesťanky a haní židovky“128. Pokud máme 

poukázat, jaká práva má v antisemitském pojetí židovská žena vůči svému muži, pak je 

výmluvným důkazem i tento příklad: „Všechno, co chce muž se svojí ženou učiniti, smí 

učiniti jako s kusem masa od řezníka, které můžeme jísti pečené, vařené i dušené, nebo 

jako rybu od rybáře. Jako doklad uvádí se příklad, jak jedna paní si u rabína stěžovala, 

že muž s ní nakládá sodomsky a jak soudce odpověděl: Dcero, nemohu ti pomoci, zákon 

                                                           
124 LHOŤAN, Lukáš. Lhát se v islámu může. I Arafat vědomě lhal [online]. Praha: CZECH NEWS 

CENTER, 2014 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/55870/lhat-

se-v-islamu-muze-i-arafat-vedome-lhal.html  
125 WARNER, Bill. Právo šaría pro nemuslimy, str. 38. 
126 ROHLING, August. Talmudský Žid, str. 51. 
127 Tamtéž, str. 52. 
128 Tamtéž, str. 53. 

http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/55870/lhat-se-v-islamu-muze-i-arafat-vedome-lhal.html
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/55870/lhat-se-v-islamu-muze-i-arafat-vedome-lhal.html
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(samozřejmě talmudský) tě nechrání.“129 Ženy jsou pak vylíčeny jako majetek muže bez 

vlastních práv a svobod s pouhou minimální možností se svých teoretických práv domoci 

i soudní cestou. 

Je zřejmé, že paralela v oblasti přístupu k ženám a respektu k nim je v rámci 

islamofobního diskurzu více než zřejmá. Není pravděpodobně výstižnější důkaz než úvod 

článku Slza za závojem serveru Eurabia: „Islám je prvotní příčinou utiskování 

muslimských žen a zůstává hlavní překážkou ve zlepšení jejich postavení. Islám vždy 

považoval ženy za bytosti ve všech směrech méněcenné: fyzicky, duševně i morálně. Tento 

negativní pohled je božsky ustanoven v Koránu, doložen v hadíthech a potvrzen v 

komentářích teologů, strážců muslimského dogmatu a hlouposti.“130 Principu postavení 

žen v muslimském světě se věnuje mnoho antiislámských autorů, přičemž pracují 

s podobnými argumenty, výše naznačenými. Hierarchie a nadřazenost mužů v islámském 

světě „je božím nařízením: „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal 

přednost jedněm z vás před druhými, proto, že muži dávají z majetků svých (ženám).“ 

(súra4:34) Manželům je tedy doporučeno: „Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy 

na pole své, odkud chcete.“(súra 2:223)“131. Nadvláda mužů nad ženami včetně 

oprávnění nakládat s nimi dle libosti, se všeobecně pokládá za silný důkaz pro argument, 

že islám je ze své podstaty sexistický, iracionální a tím i primitivní způsob myšlení.  

Podobně jako v případě antisemitského výkladu, islamofobie pracuje 

s předpokladem, že ženy nejsou v islámském myšlení považovány za plnoprávné bytosti 

a de facto jsou jen majetkem muže, kterému slouží. „Nic nás nenechává na pochybách o 

tom, že ženy jsou pouze objekty – je možné jich nabýt a zbavit se jich podle mužova 

rozmaru a chuti. Pokud jedna žena nestačí, vezmi si další.“132 Ženská méněcennost je, 

dle antiislámského přesvědčení, zmíněna i v Koránu: „43,18: Což chtějí Bohu přiřknout 

to, co mezi tretkami je vychováno a ve sporu se neumí ani jasně vyjádřit (tj. ženu)?“133 

Z předpokladu, že je žena mužovým majetkem pak vychází i tvrzení, že muži mají právo 

ženy bít. Robert Spencer k tomu dále uvádí: „Když dr. Badawí cituje súru 4:34, je 

                                                           
129 Tamtéž, str. 52. 
130  PRAŽÁK, Roman. EURABIA. Slzy za závojem. "Práva" a povinnosti žen v islámu [online]. Praha: 

Český portál, 2009 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/3796-slzy-za-zavojem-prava-a-povinnosti-zen-v-

islamu.aspx  
131 SPENCER, Robert. Islám bez závoje, str. 87. 
132 WARRAQ, Ibn. Proč nejsem muslim, str. 421. 
133  Tamtéž, str. 419. 

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/3796-slzy-za-zavojem-prava-a-povinnosti-zen-v-islamu.aspx
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/3796-slzy-za-zavojem-prava-a-povinnosti-zen-v-islamu.aspx
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z uvedené výsady zjevně v rozpacích a snaží se ji zamluvit: „Toto opatření se dá přesněji 

popsat jako mírné poplácání po těle, avšak NIKDY NA TVÁŘ, jde spíše o symbolické 

projevy, než o skutečný trest“… Bití by nemělo být připuštěno, neboť svědčí o vztahu mezi 

někým nadřazeným a někým podřadným, nikoliv o svatém spojení sobě rovných“134.   

Z uvedených zdrojů je zřejmé, že podřadné vnímání postavení žen a deduktivně 

vyvozený způsob zacházení s nimi jako s vlastním majetkem vytváří paralelu mezi 

antisemitismem a islamofobií v dané diskurzivní rovině. 

Poslední podobností, která v obou případech využívá útržkovitých citací svatých 

textů je sklon k násilí vůči nevěřícím. Objektivně je třeba přiznat, že antisemitské myšlení 

není takovým způsobem propracované a neopírá se ani o tolik příkladů reálných konfliktů 

v současném světě. Přirozené inklinování Židů k násilí lze opět vysvětlit skrze paralelu 

nadřazenosti, kdy Židé nevnímají ostatní jako sobě rovné a tedy „jest dovoleno zabíti 

nežidy.“135 Podobně je možné zabít žida, který popírá víru a kacíře, který ji není ochoten 

přiznat. Použití násilí je židům dovoleno, pokud je ve prospěch víry a pokud ji brání: „A 

popírače, totiž přívržence Nazaréna, kteří popírají ústní učení (t. j. talmud) zabíti, jest 

dobrým skutkem; když to však není možno, pak připravme jim smrt“136. Z násilí zejména 

pak na křesťanech byli židé obviňováni v rámci rasového antisemitismu poměrně často. 

Stačí si připomenout českému prostředí dobře známý případ vraždy Anežky Hrůzové 

v obci Polná a k němu se vztahující období tzv. Hilsneriády, který právě s obviněním z 

nábožensky motivované vraždy ze strany židů pracoval137. Násilí páchané Židy je tak dle 

antisemitů ospravedlněno v talmudských spisech, případně vychází z židovské podstaty, 

jako to bylo naznačeno v podobě rituální vraždy z konce 19. století. 

                                                           
134  SPENCER, Robert. Islám bez závoje, str. 90 - 91. 
135  ROHLING, August. Talmudský Žid, str. 48.  
136  Tamtéž, str. 50. 
137 Případ Hilsneriády, který svého času určoval antisemitské nálady české společnosti je dodnes 

v některých kruzích připomínán. Již zmiňovaný Adam B. Bartoš u příležitosti výročí vraždy 

Anežky Hrůzové v březnu roku 2015 pronesl ve svém projevu v obci Polná, že „její smrt český 

národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla 

dosud uspokojivě vyřešena.“ Událost byla následně reflektována v českým médiích, např.: 

IDNES.CZ Policie obvinila radikála Bartoše kvůli výrokům nad hrobem Anežky 

Hrůzové. IDnes.cz [online]. Jihlava: MAFRA, 2015 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

http://jihlava.idnes.cz/adama-b-bartose-vysetruje-policie-dlm-/jihlava-

zpravy.aspx?c=A160105_2216063_jihlava-zpravy_evs. 

     Stručná charakteristika případu a jeho antisemitských důsledků pak - TARANT, 

Zbyněk. Encyklopedie dějin antisemitismu, str. 127 - 129. 

http://jihlava.idnes.cz/adama-b-bartose-vysetruje-policie-dlm-/jihlava-zpravy.aspx?c=A160105_2216063_jihlava-zpravy_evs
http://jihlava.idnes.cz/adama-b-bartose-vysetruje-policie-dlm-/jihlava-zpravy.aspx?c=A160105_2216063_jihlava-zpravy_evs
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Antiislámská rétorika využívá v rámci svých argumentů názor, že islám je 

náboženství krutosti a násilí a je i podstatou mnohých reálných konfliktů současného 

světa. Dříve vzpomínaný S. Huntington přímo tvrdí, že islám je „náboženstvím meče… a 

původ násilí je vtisknut do jeho základů.138 Právě vzhledem k situaci v současném světě 

a při pohledu na mnohé ozbrojené konflikty, kterých se často účastní i osoby vyznávající 

islámskou víru, dochází k oné paušalizaci, kdy je islám vykládán jako z principu násilný 

způsob života a myšlení a jeho vyznavači jsou osoby s agresivními sklony. Jako přímé 

vysvětlení násilných skutků, které mají vycházet ze samé podstaty islámu, využívají 

islamofobové nejčastěji buď konkrétní verše z Koránu, nebo jeho celkové vyznění. 

V tomto duchu píše Huntington, že „Korán a jiná vyznání muslimské víry obsahují jen 

málo zákazů násilí a pojem nenásilí v muslimské doktríně i praxi chybí úplně.“139 Pokud 

jde o přímé citace z Koránu, jsou nejčastěji využívány súry z medínského období, 

konkrétně pak súra č. 9 Pokání (ta jako jediná nezačíná skrze vyznání Boha a její původ 

je nejasný140), či části jiných súr. Jednotlivé útržky koránských veršů pak mají dokázat 

jasnou brutalitu islámského myšlení, která je založena na „správné a přesné“ četbě 

muslimských svatých textů141. Přesně tímto způsobem postupuje i Robert Spencer, kdy 

ve své kapitole nazvané „Je islám náboženstvím míru?“ vyvrací představy o tolerantním 

a mírovém islámu a citací některých konkrétních veršů je dle jeho názoru zřejmé, že na 

území islámu může existovat mír, avšak mezi věřícími a nevěřícími vyhlašuje islám 

„nekončící válku“142. Není nezbytné na tomto místě přepisovat jednotlivé Spencerovy 

argumenty, avšak je zřejmé, že svým přístupem zcela naplňuje výše zmíněný předpoklad 

o častém využívání částí koránských veršů, které mají dokázat sklon muslimů k násilí a 

brutalitě.  

Představa české veřejnosti o brutalitě islámu a jeho násilných sklonech je velmi 

silným faktorem určujícím islamofobní rétoriku ve veřejném prostoru a není nezbytné 

                                                           
138  HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací, str. 319. 
139  Tamtéž, str. 320. 
140  Korán. Druhé vydání. Praha: Československý spisovatel, 2012, str. 772 - 774. ISBN 978-80-7459-

080-1.  
141 Internetový portál Médiaoislámu.cz se v jedné sekci rozděluje Korán právě podle účelově 

zvolených tematických okruhů a problematice „Násilí a brutality“ věnuje devět stran různých 

části koránských veršů. 

      Konkrétně pak - Korán a ‘Násilí a brutalita’. Média o islámu.cz [online]. Bez místa vydání: 

WordPress., 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://www.koranoislamu.cz/tema/nasili-a-

brutalita/  
142  SPENCER, Robert. Islám bez závoje, str. 34.  

https://www.koranoislamu.cz/tema/nasili-a-brutalita/
https://www.koranoislamu.cz/tema/nasili-a-brutalita/
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zde vyčerpávajícím způsobem uvádět všechny případy. Česká představa spočívá zejména 

v přesvědčení, že „násilí se stalo definicí islámské výjimečnosti.“143  

 

 

3. 2. 6. Podobnost ekonomická 

V pořadí poslední paralela již nebude tak detailně pracovat s konkrétními 

antisemitskými či antiislamistickými projevy a výstupy, jako tomu bylo v předchozích 

případech, ale spíše poukáže na některé současné trendy, které se k protiislámské rétorice 

váží a to konkrétně v ekonomické rovině. Tu lze rozdělit do dvou dichotomních rovin, 

přičemž vzájemně se jeví být zrcadlově obrácenými. 

První z nich pracuje s představou bohatství a ekonomické síly. V této rovině jsou 

Židé vnímáni jako představitelé velkého kapitálu, povětšinou v roli továrníků, bankéřů a 

jiných majetných osob, kteří sice vlastní prací nic nevytvářejí, ale ovládají finanční a jiné 

procesy včetně kontroly toků peněz144. Fenomén majetných Židů, kteří pomocí svého 

nezměrného bohatství ovládají svět, je velmi úzce spjat s již analyzovanou paralelou 

ohledně konspiračních teorií a židovskou snahou o ovládnutí světa.  

V podobném duchu jsou potom vnímáni muslimové jako bohatí šejkové 

z arabských pouští, kteří určují světovou politiku skrze své nerostné bohatství. Stereotyp 

bohatých Arabů trefně zmiňuje i prof. Luboš Kropáček, kdy připomíná negativní 

vymezení tří B (přičemž nyní je zásadní první z následujících), které je dodnes známé 

zejména v americké společnosti: miliardář (billionaire), terorista (bomber) se zálibou 

v břišních tanečnicích (belly dancers)145. V menším měřítku je tento předsudek patrný 

v podobě reakcí vůči arabským rekreantům, kteří v České republice často navštěvují 

lázně v Teplicích. Zprávy o bohatých muslimech, kteří se usazují ve městě, jsou pro 

antiislámská média pádným důkazem, že tito lidé mohou díky svým penězům takřka 

cokoli a místní pravidla pro ně neplatí146. V kontextu uprchlické a migrační vlny do 

                                                           
143 PRAVÝ PROSTOR. Islám potřebuje násilí. Muslimové bez vnějšího nepřítele neumí žít. Pravý 

prostor[online]. Bez místa vydání: Pravý prostor média, 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://pravyprostor.cz/islam-potrebuje-nasili-muslimove-bez-vnejsiho-nepritele-neumi-zit/ 
144  Tato myšlenka souvisí se sociálním antisemitismem, detailně popsaným v teoretické kapitole 2. 1. 

2. 
145  KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ, str. 139. 
146 Příkladem může být tematický článek - SVOBODNÉ NOVINY BEZ CENZURY. Nenápadná 

infiltrace muslimů do Teplic v Čechách a okolí za lázeňské petrodolary pokračuje; kde asi vyroste 

http://pravyprostor.cz/islam-potrebuje-nasili-muslimove-bez-vnejsiho-nepritele-neumi-zit/
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Evropy pak některá antiislámská rétorika pracuje s představou, že příchozí migranti jsou 

„dobře živení muži bez rodin a s iPhony v kapsách“147, kteří žádnou reálnou pomoc 

nepotřebují. 

Druhá rovina naopak představuje zcela opačnou tendenci a to hmotný nedostatek 

a finanční nouzi, která je ve svém důsledku zátěží pro sociální systém konkrétního státu. 

Z hlediska antisemitismu je třeba přiznat, že se jedná o fenomén minulosti a v současné 

době není reflektován v českém veřejném diskurzu. Ovšem v historické rovině byli Židé 

zejména z východní Evropy a Ruska považováni za příklad chudých žebrajících 

imigrantů, kteří svou zaostalostí představují pro státy střední a západní Evropy 

bezpečností a ekonomickou hrozbu148. Židé byli tak vnímáni jako ve své podstatě oběti 

společnosti, ovšem na druhé straně v intencích sociálního antisemitismu byla dokazována 

nesolidárnost mezi bohatými židovskými kapitalisty a jejich chudými etnickými 

soukmenovci. 

Je více než zřejmé, že naprosto shodnou optikou popisuje současná antiislámská 

scéna migranty z afrického kontinentu a Blízkého východu. Islamofobní scéna vnímá 

příchozí migranty jako hrozbu, která má jediný cíl a to zneužívat evropský sociální 

systém. Vylučuje pak používání termínu „uprchlík“ a trvá na zavedení pojmu 

„ekonomický migrant“ paušálně pro všechny příchozí149.  Velmi často se tak upozorňuje 

na nebezpečí selektivní pomoci, kdy by český stát přispíval na pomoc uprchlíkům a již 

by mu nezbyly finanční prostředky na podporu rodin s dětmi, seniorů, apod. Ekonomická 

zátěž, kterou by představovalo přijetí muslimských migrantů na území České republiky, 

                                                           
první mešita? [online]. Bez místa vydání: Svobodnenoviny.eu, 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné 

z: http://svobodnenoviny.eu/nenapadna-infiltrace-muslimu-do-teplic-v-cechach-a-okoli-za-

lazenske-petrodolary-pokracuje-kde-asi-vyroste-prvni-mesita/  
147 Příkladem přesně takového vnímání migrantů jako ve své podstatě majetných lidí je argumentace 

současného prezidenta Miloše Zemana, který často v kontextu migrační krize zpochybňoval 

hmotnou nouzi příchozích. Konkrétně – BLESK. CZ. Zeman za uprchlíky nešel. Jsou to prý 

dobře živení muži s mobily v kapsách. Blesk.cz[online]. Praha: CZECH NEWS CENTER, 2015 

[cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-uprchlicka-

krize/345182/zeman-za-uprchliky-nesel-jsou-to-pry-dobre-ziveni-muzi-s-mobily-v-

kapsach.html 
148 TARANT, Zbyněk a Věra TYDLITÁTOVÁ. Encyklopedie dějin antisemitismu, str. 250 - 251.  
149 K tématu ekonomické ilegální migrace se často vyjadřuje hnutí SPD Tomia Okamury, např. 

OKAMURA, Tomio. PARLAMENTNÍ LISTY. CZ. Okamura: Imigranti nejsou běženci ani 

uprchlíci[online]. Praha: OUR MEDIA, 2015 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Okamura-Imigranti-nejsou-bezenci-

ani-uprchlici-379562  

http://svobodnenoviny.eu/nenapadna-infiltrace-muslimu-do-teplic-v-cechach-a-okoli-za-lazenske-petrodolary-pokracuje-kde-asi-vyroste-prvni-mesita/
http://svobodnenoviny.eu/nenapadna-infiltrace-muslimu-do-teplic-v-cechach-a-okoli-za-lazenske-petrodolary-pokracuje-kde-asi-vyroste-prvni-mesita/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-uprchlicka-krize/345182/zeman-za-uprchliky-nesel-jsou-to-pry-dobre-ziveni-muzi-s-mobily-v-kapsach.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-uprchlicka-krize/345182/zeman-za-uprchliky-nesel-jsou-to-pry-dobre-ziveni-muzi-s-mobily-v-kapsach.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-uprchlicka-krize/345182/zeman-za-uprchliky-nesel-jsou-to-pry-dobre-ziveni-muzi-s-mobily-v-kapsach.html
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Okamura-Imigranti-nejsou-bezenci-ani-uprchlici-379562
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Okamura-Imigranti-nejsou-bezenci-ani-uprchlici-379562
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tak představuje dle názoru některých populistických politiků jeden z hlavních důvodů, 

proč je třeba migranty na naše území nepřijímat150. 

Poslední naznačená paralela se zejména v části věnující se antisemitismu 

nezabývala již konkrétními diskurzivními výstupy, ovšem na druhou stranu poukázala na 

poměrně zajímavou podobnost, která z ekonomického hlediska dává do souvislosti 

antisemitské předsudky s těmi současnými islamofobními.  

 

 

 

3. 2. Závěrečné shrnutí paralelních pohledů 

Z hlediska argumentačního základu lze považovat tuto kapitolu za stěžejní část 

celé práce, avšak ještě je třeba zasadit výše naznačené paralely do kontextu českého 

prostoru. Z předchozího textu je patrné, že i přes mnohé výhrady a výtky lze účinným 

způsobem srovnávat antisemitismus s antiislamismem a to i při vědomí kontextuálního 

rámce, který je z hlediska obou případů odlišný, jak již naznačovala úvodní část této 

kapitoly. Ovšem v rámci diskurzivní roviny, jak je užívána ve veřejném prostoru, 

předchozí řádky naznačily, že antisemitská a islamofobní rétorika vykazuje mnohé 

podobnosti a čistě v rámci analýzy názorů a výstupů jednotlivých aktérů lze pozorovat 

nemálo paralel. 

I na závěr kapitoly je ovšem třeba připustit, že takové paralely a obecně 

snaha hledání analogií mezi přístupy je často kritizováno i z hlediska židovských autorit 

(kritiky antiislámského spektra byly uvedeny v úvodu kapitoly), neboť správně poukazují 

na dějinnou nesouměřitelnost hrůz holocaustu a i některé konkrétní projevy nenávistných 

tendencí (jako třeba cílené pogromy vůči židovským komunitám). Nesouhlasný postoj 

vůči analogiím těchto přístupů zaujímá i kulturní antropolog Matti Bunzl ve své knize 

Anti-Semitism and Islamophobia151s podtitulem „Stará a nová nenávist v Evropě“, kdy je 

                                                           
150 V době kulminující migrační krize roku 2015 se konalo bezpočet přednášek a debat s tematikou 

migrace a přistěhovalectví. Islamofobní scéna téma využila rovněž a ve svých výstupech 

akcentovala jak neschopnost nově příchozích migrantů zapojit se do fungování běžné 

společnosti, tak parazitismus na sociálním systému nově příchozích. Jako příklad těchto trendů 

lze uvést přednášku z cyklu Hovory na pravici pořádající iniciativou Akce D.O.S.T. z poloviny 

roku 2015. Záznam přednášky pak - Příliv uprchlíků do Evropy [online]. Praha: YouTube, 2015 

[cit. 2017-05-15]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=rhlxzV60HKw  
151 BUNZL, Matti. Anti-semitism and Islamophobia: hatreds old and new in Europe. Chicago: Prickly 

Paradigm Press, c2007. ISBN 978-0976147589.  

https://www.youtube.com/watch?v=rhlxzV60HKw
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sice již z názvu patrné, že oba přístupy spolu souvisí, ale Bunzl ukazuje jeden zajímavý 

strukturální rozdíl. V jeho výkladu se moderní antisemitismus zrodil v Evropě koncem 

19. století proto, aby chránil etnickou čistotu státu a společnosti, ovšem současná 

islamofobie jde proti tomuto trendu a vychází ze snahy chránit nadnárodní, pluralitní a 

pestrou Evropu proti homogenizaci skrze islámskou společnost152. Tento pohled je 

vskutku inovativní a jde proti proudu hledání analogií a paralel, ovšem zaměřuje se na 

celkovou koncepci obou přístupů ve vztahu k evropskému kontinentu a nikoli na 

konkrétní diskurzivní projevy.  

I přes naznačené snahy protestovat proti tendencím oba přístupy srovnávat je 

zřejmé, že v rámci konkrétních argumentačních logik a postojů jsou si oba fenomény 

podobné a to i při vědomí značných rozdílů kulturního a historického kontextu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Podobně vysvětluje Bunzlův přístup i OSTŘANSKÝ, Bronislav. Stíny minaretů, str. 40 – 41.  
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4. Symptom české politické kultury 

 Pouhé srovnání dvou xenofobních přístupů skrze definování konkrétních 

diskurzivních paralel, kterými se vyznačují, ovšem nepředstavuje odpověď na otázku, 

proč islámské téma výrazně zasáhlo český veřejný prostor a proč mělo nemálo osobností 

veřejného života nutkání se k tématu vyjadřovat a zaujímat jednoznačné postoje (v 

případě uprchlické krize bylo patrné především rozdělení na dva naprosto protichůdné 

názory – přijímat X nepřijímat uprchlíky, jiné postoje byly pak zahrnuty do těchto dvou 

táborů veřejného mínění). Chceme-li osvětlit negativní postoje české veřejnosti vůči 

migračním tlakům a přistěhovaleckým vlnám z islámských zemí, je třeba se zaměřit na 

jeden podstatný faktor utvářející charakter českého národa. Jedná se o složitý a těžko 

uchopitelný fenomén s názvem politická kultura. 

 Složité je v tomto případě už samo její pojetí a definice, co všechno vlastně 

politická kultura je. Tématem se zabývali mnozí autoři, přičemž v 60. letech minulého 

století se objevila první studie, kde s tímto termínem moderní politická věda pracovala. 

V dnes již tradiční práci G. A. Almonda a S. Verby The Civic Culture autoři představují 

politickou kulturu jednak jako systém víry, symbolů a hodnot, v rámci nichž se 

uskutečňuje politická činnost, jednak jako model chování jednotlivců v politice a zároveň 

orientace těchto jednotlivců na samotný systém zejména pak definování jejich vztahu 

k němu153. Politická kultura tak může být vnímána jako způsob vystupování, jednání a 

chování politických představitelů jak vůči sobě, tak vůči veřejnosti, ale také, a to je 

z našeho pohledu zásadnější, jako systém sdílených hodnot a postojů, které společně 

vykazuje daná sociální skupina. Není překvapením, že v našem případě půjde o skupinu 

politicky nejvýznamnější – o národ. 

 Fenomén politické kultury je nesmírně komplexní oblast bádání a v našem případě 

není žádoucí postihnout celý její význam a šíři. Pokud chceme zasadit xenofobní tendence 

antisemitismu a antiislamismu  v české společnosti do konkrétního společenského 

kontextu, je třeba se zaměřit na velmi úzké pojetí, které politická kultura nabízí. Pojetí, 

které se zabývá národem jako celkem a charakterizuje jeho emocionální reakce na 

konkrétní podněty. Hovoříme o velmi abstraktních termínech pracujících se souborem 

přesvědčení a postojů české veřejnosti ke konkrétním politickým a společenským 

otázkám. Takto vymezená politická kultura se pak zabývá stereotypy, které se formovaly 

                                                           
153 ALMOND, Gabriel Abraham a Sidney VERBA. The civic culture: political attitudes and 

democracy in five nations. Newbury Park, USA: SAGE, 1989. ISBN 0803935587.  
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během historického vývoje českého národa a mnohé z nich dodnes hrají zásadní roli 

v našich názorech a postojích. Politickou kulturu pak touto optikou lze chápat, jako 

„složitý komplex stereotypů, které bychom mohli s jistým zjednodušením nazvat 

národními vlastnostmi.“154 Národní vlastnosti ovšem nejsou neměnnou substancí a 

mohou se v průběhu času různě modifikovat a přetvářet, ovšem je nezbytné mít na paměti, 

že základní formy a předpoklady utvářející českou politickou kulturu jsou natolik 

historicky podmíněné a v národě zakořeněné, že je nutno je považovat za „jeden 

z nejstabilnějších prvků každé společnosti.“155 Stabilita na druhou stranu neznamená 

neměnnost, ale definuje takové chování, které předpokládá podobné reakce na opakující 

se situace. Tento faktor je zásadním momentem, který je třeba, při našich pokusech 

integrovat oba přístupy do společného východiska, reflektovat. 

Stereotypů českého národa je celá řada a při jejich zkoumání lze poměrně dobře 

pozorovat vývoj obecného charakteru české povahy. Utvářely se postupně v průběhu 

dějin, přičemž zásadní modifikace stereotypů je patrná v době národního obrození 

devatenáctého století a během celkově překotného období století dvacátého. Není cílem 

zde všechny stereotypy charakterizovat, ovšem pro kvalitnější představu lze zmínit 

alespoň některé z nich, jež ve své studii identifikuje Vladimír Prorok roku 2000. 

K národním vlastnostem příkladně řadí úctu k národním vůdcům, kulturní aktivismus, 

sklon k fatalismu, ale zároveň i tendenci k ideologickému vnímání světa či jisté plebejské 

chápání sebe sama.“156 Mnohé stereotypy jsou pro národ velmi charakteristické dodnes, 

jako třeba pragmatické vnímání reality, či stažení pozornosti na privátní sféru bez přílišné 

angažovanosti v oblasti veřejného života a soustředění se na sebe sama a nejbližší přátele. 

Politický aktivismus a ochota zapojovat se pak v souladu s dědictvím komunistického 

režimu zůstává být marginální oblastní veřejného zájmu. 

Jeden ze stereotypů je i určujícím fenoménem pro téma agresivního pohledu vůči 

cizímu elementu na našem území, přičemž právě tato vlastnost je základní příčinou 

původních antisemitských a současných islamofobních postojů české společnosti. 

                                                           
154  CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky: historie a současnost. 2., aktualiz. a rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2007, str. 168. ISBN 978-80-7367-337-6.  
155 KUNŠTÁT, Daniel. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Praha: Academia, 2014, str. 38. 

Společnost (Academia). ISBN 978-80-200-2465-7.  
156  Podrobněji pak kapitola - PROROK, Vladimír. Politická kultura českého národa a její vývoj po 

listopadu 1989. In: PECKA, Emanuel a kol. Politická kultura v ČR. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 2000, 111 - 132. ISBN 80-245-0017-5. 
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4. 1. Mýtus národní výjimečnosti v kontextu xenofobních tendencí 

Při pokusu definovat společný rámec, ze kterého následně vychází jak antisemitské, 

tak islamofobní vnímání konkrétních etnických a náboženských skupin, se lze setkat 

s logickou námitkou, že uvedené stereotypy neplatí pro celou společnost paušálně a 

jednotlivci se budou v konkrétních situacích chovat rozdílně a nikoli v souladu 

s teoretickými předpoklady. Taková námitka je relevantní, ovšem poukazuje na riziko, 

které musí podstoupit každý badatel zkoumající aspekty politické kultury. Je jasné, že 

žádná sociální skupina, zejména o velikosti celého národa, nebude vykazovat vůči 

konkrétním podnětům zcela shodné reakce. V. Prorok konstatuje, že rozdíly samozřejmě 

existují v každé skupině a „pod politickou kulturou národa chápeme identické reakce, 

hodnocení a emoce 60 – 70% obyvatelstva daného národního celku.“157 Zásadní je 

pochopitelně pojem většiny, který v jistém smyslu následně determinuje i postoj národa 

jako celku. I přes riziko, že následující kontextuální ukotvení českých xenofobních 

postojů nebude jednoznačně platné pro celou národní entitu, je nepochybně žádoucí 

takovou závěrečnou dedukci podstoupit. 

České národní vědomí se začíná formovat v době národního obrození, tedy na 

přelomu 18. a 19. století a to zejména ve vztahu k dominantnímu etniku tehdejšího 

Rakouského císařství – německému národu. Čeští obrozenci si byli dobře vědomi 

skutečnosti, že německý národ je nepoměrně větším soupeřem a český element se tak 

nemůže s Němci potýkat skrze přímou konfrontaci, neboť ta by skončila zcela jistě 

nezdarem. Stýkání a potýkání se s německým živlem v českém prostoru mělo za následek 

již výše naznačené pragmatické vnímání reality a orientace na soukromou sféru při 

vědomí vlastní slabosti158. Tato skutečnost však neznamenala naprostou rezignaci na 

obranu a hájení vlastního národa. Ve snaze vymezit se vůči německému etniku a jeho 

politické kultuře se v českém národě začíná formovat pocit jedinečnosti a s ním 

související mýtus národní výjimečnosti. 

Stereotyp vnímání našeho národa jako výjimečného a jedinečného je v českém 

prostředí nesmírně silně zakořeněn. Čeští občané dobře znají úsloví o „zlatých českých 

ručičkách“, nebo představu, že jsme „středem Evropy“ a nelze opomenout ani naši 

                                                           
157  Tamtéž, str. 117. 
158  Podobně i - Vývoj české politické kultury. CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky, 

str. 170.  
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známou tendenci ke hledání „zlaté střední cesty“159. Český národ tak jakoby měl pocit 

své přirozené kulturní dominance a snažil se ukázat, že právě on je ten lepší a 

kvalitnější160. Podobná tendence byla patrná zejména v době již vzniklého 

československého státu. Etnikem, vůči němuž byly formovány některé národní vlastnosti 

ve smyslu naší výjimečnosti, se stal slovenský národ a to zejména v době pozdější, při 

rozpadu Československa roku 1992. V jeho kontextu se projevil agresivní rys české 

politické kultury, která měla za cíl prokázat, že slovenský národ je a vždycky byl ten 

infantilní, iracionální a emocionálně jednající, o nějž se musel česká národ „starat“ a 

ekonomicky i morálně ho podporovat, zejména při vzniku a etablování samostatného 

státu roku 1918. Češi naopak sami sebe vnímali jako vyspělý, racionálně uvažující národ, 

kulturně zcela jistě nadřazený slovenskému etniku, které nám má být za mnohé vděčné161. 

Vymezení se vůči Slovákům ovšem nebylo určujícím faktorem a znamenalo spíše 

unáhlené reakce na konkrétní společenské podněty. Ovšem arogantní pocit vlastní 

výjimečnosti vykazoval český národ i během bouřlivé transformace krátce po vzniku 

samostatného státu. Tehdejší politické elity s oblibou ukazovaly Českou republiku jako 

vzorový příklad úspěšného přechodu k demokratické kapitalistické společnosti, zvláště 

pak ve srovnání s jinými dřívějšími komunistickými zeměmi162. 

Daleko podstatnějším ve smyslu kulturní nadřazenosti bylo české vnímání 

náboženských etnik, které přeneseně do dnešní doby zůstává stabilním mementem české 

politické kultury. Mýtus národní výjimečnosti a jedinečnosti jako důsledek snah o 

vymezení české identity ve středoevropském prostoru a ve shodě s ním posílení vlastního 

vědomí o kvalitě a síle českého národa je tou základní kauzální příčinou, která spojuje 

jinak velmi rozdílné fenomény antisemitismu a islamofobie. 

Vymezení se vůči židovskému elementu bylo běžnou součástí české kultury 

kontinuálně a při vzniku Československa byly antisemitské tendence spojovány zejména 

se skutečností, že Židé žijící na našem území často hovořili německy a byli tak vnímáni 

jako zákonití nepřátelé myšlenek existence samostatného československého státu. Český 

nacionalismus první poloviny 20. století tak antisemitismus automaticky chápal jako 

běžnou součást národní identity ve snaze pojmenovat konkrétní nepřátele ohrožující 

                                                           
159  Úsloví známé zejména z 90. let související s opatrnými vyhlídkami vzhledem k přechodu na tržní 

hospodářství. 
160  Tamtéž, str. 171, podrobněji i s krátkým historickým exkurzem. 
161  Tamtéž, str. 172 – 176, jako součást rozsáhlejší studie o příčinách rozpadu československého státu. 
162  Tamtéž, str. 171 – 173. 
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mladou československou demokracii163. Jednalo se právě o snahu vylíčit sama sebe jako 

výjimečné a shodně s tím pak i nadřazené vůči Židům, kteří byli vnímáni buď jako 

velkokapitalisté a vykořisťovatelé, nebo naopak jako velmi chudí a nuzní žebráci, kteří 

parazitují na jinak prosperující české společnosti164. Ryzí antisemitismus v českém 

prostoru pak z rasového hlediska logicky končí s druhou světovou válkou a těžiště 

antisemitských názorů a postojů se přesouvá do antisionistického proudu společně se 

šířením konspiračních teorií o židovských spiknutí. Téma bylo již analyzováno 

v předchozích částech, zdejší zmínka slouží pouze pro kontextuální doplnění a naznačení 

následných souvislostí. 

Antiislamismus v české společnosti ovšem nastupuje značně později a je třeba mu 

věnovat zvýšenou pozornost. I vzhledem k faktu, že jedním z cílů práce je pochopit 

příčiny české islamofobie, je nezbytné nyní tématu poskytnout odpovídající prostor. 

Česká islamofobie se v pravém slova smyslu objevuje ve veřejném prostoru 

v souvislosti s pádem komunismu po roce 1989165. Souvisí hlavně se skutečností, že po 

stržení komunistického krunýře byl český prostor zahlcen informacemi včetně těch, 

hovořících o problémech islámského světa. Postupem času začalo téma islámu pronikat 

do české společnosti, což souvisí i se vznikem prvních protiislámských portálů a 

postupem času i různých uskupení166. V posledních letech narůstajícího počtu 

teroristických útoků v Evropě a zároveň přílivu uprchlíků z islámských zemí projevila 

                                                           
163  Vzhledem k tomu, že se práce nezabývá historickým antisemitismem na českém území, neboť to 

je téma velmi rozsáhlé a mimo možnosti zahrnout je do tohoto textu, postačí poukázat na práci, 

která se mu věnuje zejména ve vztahu, který byl naznačen – vůči české politické kultuře. Zde je 

antisemitismus chápán jako součást posílení národního vědomí a konstrukce vlastní identity. 

      Konkrétní studie pak - RATAJ, Jan. Demokratická politická kultura a český antisemitismus: od 

sklonku 19. století do roku 1945. In: PECKA, Emanuel a kol. Politická kultura v ČR. Praha: 

Vysoká škola ekonomická, 2000, str. 49 - 68. ISBN 80-245-0017-5.  
164 Problematika související nejen se sociálním antisemitismem, ale i s jednou z definovaných paralel 

v předchozí kapitole. 
165 Historické vztahy mezi českými zeměmi a islámem byly zčásti naznačeny v kapitole věnující se 

teoretickým konceptům, avšak tato práce není dějepisnou deskripcí, proto se omezíme na 

příležitostné zmínky. Navíc zmapování dřívějších protiislámských postojů se detailně věnuje 

dříve vzpomínaná monografie Islám v srdci Evropy z roku 2007. 
166 Prvním čistě protiislámským portálem byl server Eurabia.cz představený již roku 2005 a v roce 

2009 se poprvé objevila dodnes fungující a veřejně známá iniciativa Islám v České republice 

nechceme. Není v tuto chvíli podstatné rozepisovat se v historii konkrétních protiislámských 

hnutí, navíc se tímto problémem detailně zabývá již dříve zmiňovaná studie Ne islámu! z pera 

Miroslava Mareše a kol. 
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česká společnost nové xenofobní tendence, které zde po pádu komunismu sice existovaly, 

ovšem tehdy ještě nezaujaly výrazné místo ve veřejném prostoru.  

Antiislamismus, který vstoupil do české společnosti v posledních letech, naznačuje, 

jakoby dávné antisemitské stereotypy zakořeněné v české společnosti již od dob 

formování národní identity v průběhu 19. století, opět hrály podstatný faktor při opětovné 

snaze účinně definovat a bránit český národ proti nově zkonstruovanému domnělému 

nepříteli. Prof. Pavel Barša hovoří ve své studii o tzv. nové xenofobii167. Ta se vyznačuje 

vnímáním islámu jako nepřítele, který reálně ohrožuje naši společnost. Islamofobní 

postoje tak působí jako tmel, jen má držet pohromadě naše národní „my“ skrze vyloučení 

neevropského etnika, tedy „jich“168. Ovšem je zde nutno upozornit na jeden zásadní rozdíl 

oproti dřívějšímu antisemitskému vymezování. Prof. Barša soudí, že dochází ke 

značnému posunu a to od etnicko-kulturní staré xenofobie, která byla spojena s rasismem 

k nové xenofobii, která vychází z ideologicko-náboženské stigmatizace konkrétní 

menšiny. Barša argumentuje liberální teorií rovnosti a ve své podstatě obhajuje stanoviska 

Mattiho Bunzla, který odmítal spojování antisemitismu s islamofobií právě z důvodu 

rozdílů ve struktuře v rámci obou přístupů. Nová xenofobie si pak jako svůj cíl vybrala 

muslimy a Araby namísto dřívější orientace vůči Židům169. Je tedy zřejmé, že konkrétní 

souvislosti mezi starou a novou xenofobií existují, ač zůstávají jednotlivé strukturální 

rozdíly. V českém prostředí však často nacházíme oba druhy postojů vůči muslimům. Jak 

z hlediska etnicko-kulturního původního rasismu, kdy jsou imigranti z Blízkého východu 

vnímáni jako jedinci, kteří sem přicházejí parazitovat, tak z hlediska ideologicko-

náboženského, v němž se odráží odpor proti islámu jako celku a je pak chápán jako 

zločinná, totalitní ideologie. Oba případy byly konkrétně analyzovány v kapitole věnující 

se jednotlivým paralelám. Ty zároveň poukazují na fakt, že sice k jistému ideologickému 

posunu v případě současných xenofobních postojů došlo, ovšem ty původní dosud 

nevymizely zcela. 

Ještě na jednu zajímavost v souvislosti s novou xenofobií je třeba upozornit. Jak 

správně prof. Barša naznačuje ve svém příspěvku, tak postavení Židů se v rámci přechodu 

mezi starou a novou xenofobií zcela proměnilo. V původním antisemitském myšlení to 

                                                           
167 Podrobně v článku - BARŠA, Pavel. Nová xenofobie. VOJTÍŠEK, Zdeněk a kol. Dingir: časopis 

o současné náboženské scéně [online]. Praha: Dingir, 2006, 9(1), 2 - 6 [cit. 2017-05-10]. ISSN 

1212-1371. Dostupné z: https://www.files.ethz.ch/isn/30747/2006-xenofobie.pdf  
168  Podobně i - BARŠA, Pavel. Orientálcova vzpoura, str. 13.  
169  BARŠA, Pavel. Nová xenofobie, 2006. 

https://www.files.ethz.ch/isn/30747/2006-xenofobie.pdf
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byli právě Židé, kteří byli vnímáni jako entita ohrožující naši civilizaci a způsob života. 

V nové xenofobii nejenže to Židé nejsou, ale navíc je vztah k nim chápán jako kritérium 

loajality k Západu a naší kultuře. Zajímavý dopad to má pak i na konkrétní diskurz, kdy 

se hovoří o tzv. judeokřesťanské civilizaci170, což je sousloví, které by ve 30. letech 

minulého století asi málokoho napadlo použít. Židé tak nejenže nejsou vnímáni jako ti 

druzí a odlišní, ale zároveň už nejsou jako Semité vylučováni západní společností. 

Naopak jsou považováni za její pevnou součást, neboť se vzdali své výjimečnosti 

v podobě roztroušenosti po světě a vznikem státu Izrael prokázali, že budou platnými 

partnery Západu171. V rámci české islamofobní scény toto tvrzení platí pouze částečně, 

neboť i někteří tvrdí kritici islámu vykazují značné antisemitské postoje a názory172. Co 

je ovšem podstatné, je skutečnost, že obě xenofobie spolu úzce souvisí a v diskurzivně-

společenské rovině de facto zaměnily jen konkrétní stigmatizovanou náboženskou 

menšinu při zachování podobnosti argumentačních prostředků. Propojení a podobnost 

mezi antisemitským a islamofobním myšlením je tak více než zjevná. 

To, co spojuje islamofobii s antisemitismem, nejsou konkrétní xenofobní činy, 

neboť ty se pochopitelně liší vzhledem ke konkrétní situaci a paušálně je porovnávat není 

dost dobře možné. Klíčová nezávislá proměnná, která osvětluje jejich podobnost, ve svém 

důsledku vymezuje domněle homogenní, kulturně vyspělý českého národ vůči jinému 

etniku. Odhalit příčinu xenofobních postojů části české veřejnosti je i přesto úloha velmi 

obtížná. 

                                                           
170  V současné době se tento termín používá i s ohledem na obranu dříve zmiňovaných křesťanských 

či evropských   

     hodnot. Konkrétně pak lze pojem nalézt příkladně v článku - DOLEŽAL, Jiří X. Civilizační zásady, 

které 

     budeme muset opustit. Reflex [online]. Praha: CZECH NEWS CENTER, 2014 [cit. 2017-05-10]. 

Dostupné z:    

     http://www.reflex.cz/clanek/komentare/58650/jiri-x-dolezal-civilizacni-zasady-ktere-budeme-

muset-opustit.html  
171  Citováno z výše uvedeného článku P. Baršy. 
172  Zde mám na mysli zejména již dříve uváděné postoje Adama B. Bartoše, který se vymezuje jak 

proti islámu,  

     tak proti Židům. 

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/58650/jiri-x-dolezal-civilizacni-zasady-ktere-budeme-muset-opustit.html
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/58650/jiri-x-dolezal-civilizacni-zasady-ktere-budeme-muset-opustit.html
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 Někteří sociální vědci tyto postoje přisuzují dědictví komunismu a zejména pak 

vysoké míře frustrace, která má své kořeny v normalizačních časem komunistického 

Československa173. Hovoří se o tzv. totalitním syndromu.  

Ten je důsledkem dlouhodobých totalitních tlaků, které působily na českou 

společnost v době komunistické diktatury. Potlačení morálky a individuality, snížení 

sebevědomí a přinucení obyvatelstva ke konformitě a pasivitě zapříčinily nedůvěru ve 

vlastní činy a obecně v sebe sama. Jedinec zbaven své vlastní vůle se pak mohl vzdát 

odpovědnosti a smířit se s postavením, že vlastně nic nedokáže174. Po sametové revoluci 

ovšem přišla nesmírná vlna optimismu a zejména pak velkého očekávání v to, co by mělo 

následovat. Je zřejmé, že tak velká očekávání s sebou přináší zároveň i velká zklamání, 

neboť veškeré ideály nelze naplnit. Zvláště pak ve zvolna se rodící demokracii. 

V překotné době 90. let, a konkrétně v souvislosti s tzv. kuponovou privatizací se 

projevuje opět výše naznačený syndrom, ovšem již ve své posttotalitní formě175. Ten je 

charakteristický zejména velkou mírou frustrace a zklamáním z aktuálního vývoje, který 

nenaplnil očekávání a naděje, které do něj byly vkládány. Příklady symptomů takového 

syndromu jsou potom „nedůvěra, závist, nenávist, beznaděj a především zjednodušené 

vnímání reality, rozlišující pouze černobílou kategorizaci“, což má za následek zejména 

preferenci ke „zjednodušujícím vizím a řešením, náchylnost k dogmatickému populismu 

a zároveň ke xenofobii“176. Takto popsané symptomy přesně popisují negativní rysy 

české společnosti v kontextu jejích současných islamofobních postojů.  

Společnost má tendenci konstruovat nepřítele, který může být cílem frustrace 

jednotlivých členů. Takový nepřítel pak hraje roli obětního beránka, který musí být 

především dostatečně odlišný od vlastní majority. Tuto zásadní odlišnost, ať již 

vnějškovou nebo kulturní přesně splňovala dříve židovská a nyní muslimská minorita. 

Vůči konkrétně identifikovanému nepříteli se pak společnost sjednotí a v protikladu 

k němu konstruuje svou vlastní identitu. Slovy B. Ostřanského „nahradil v rámci 

hrubozrnných klišé „zvráceného pejzatce“ z meziválečných protižidovských periodik 

současný „zvrhlý bradatec“ debatních kroužků na sociálních sítích“177. Umělá 

                                                           
173  V tomto ohledu lze čerpat z velmi obsáhlé studie - KLICPEROVÁ-BAKER, Martina a Ivo K. 

FEIERABEND a kol. Demokratická kultura v České republice: občanská kultura, étos a 

vlastenectví ze srovnávacího pohledu. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1433-7. 
174  Tamtéž, str. 71. 
175  Tamtéž, str. 72. 
176  Tamtéž. 
177  OSTŘANSKÝ, Bronislav. Atlas muslimských strašáků, str. 86. 
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konstrukce nepřítele tak umožňuje opět pozdvihnout některé dávné národní vlastnosti, na 

které bylo vzpomínáno v úvodu této kapitoly. V současné době to jsou právě muslimové, 

vůči nimž se může česká společnost vymezit a dokázat svou výjimečnost178.  

Souhrn stereotypů určujících postoje a chování národa v rámci jeho politické 

kultury tak v tomto případě spojují velmi výrazně antisemitismus a islamofobii. Hledáme-

li příčinu toho, proč se v české společnosti, kde je velikost muslimské komunity naprosto 

minimální, tak rozsáhle usadila protiislámská rétorika, lze najít několik příčin. Ty hlavní, 

vážící se k současné době, zahrnují symptomy o totalitního a posttotalitního syndromu.  

Metodologie práce, která reflektovala rozdílnost obou přístupů co do jejich 

historického a společenského kontextu, operuje právě s jednou konkrétní kauzální 

proměnnou, která průkazně ukáže souvislost mezi jednotlivými xenofobiemi. Jistou 

souvislost může přinést pohled prof. Barši na novou a starou xenofobii, ovšem, jak bylo 

naznačeno, tento koncept odpovídá českému prostředí pouze částečně. Kauzální 

proměnnou pak je třeba hledat i v souvislosti se stereotypy české politické kultury. 

 Takový způsob již přináší konkrétní odpovědi. Lze tedy identifikovat fakt, že 

společnou příčinou dřívějšího antisemitismu a současného antiislamismu se jeví být 

strach z narušení identity českého národa i obecný strach z jiných kultur a etnik179. 

Pramení z obav ze ztráty naší výjimečnosti a jedinečnosti, což jsou fenomény, které stály 

u zrodu naší politické kultury od samého počátku. Byly patrné při formování národního 

vědomí během 19. století, ale i v době existence samostatného Československa. Vznik 

samostatného státu neznamenal zásadní proměnu národních stereotypů a tak si mýtus 

národní výjimečnosti český národ udržel až do dnešních dnů. 

Pocit, že bychom měli o takovou jedinečnost vlastního národa přijít, určuje 

xenofobní nálady české společnosti při jejím dichotomním dělení na my versus oni a ve 

společenském kontextu se jeví být základní kauzální příčinou spojující antisemitismus 

s antiislamismem. 

 

                                                           
178  Tento trend vystihuje i popisek na přebalu další z řady islamokritických knih, kde stojí, že je třeba 

„muslimům ukázat kulturní a náboženskou vyspělost židovsko-křesťanské civilizace“.  

      Více pak - MAURER, Andreas. Příručka pro komunikaci s muslimy. Albrechtice: Křesťanský 

život ve spolupráci s nakladatelstvím Lukáš Lhoťan ve Pstruží, 2014. ISBN 978-80-7112-178-7.  
179  Což zároveň přesně naplňuje definici kulturního rasismu, charakterizovanému v teoretické části, 

kapitola 2. 1. 2. 



  

 
65 

 

Závěrem 

Práce, jejímuž závěrečnému shrnutí je vyhrazen následující prostor, si již ve svém 

úvodu vytkla poměrně nesnadný úkol. Šlo o pokus srovnat dva ve své podstatě abstraktní 

teoretické xenofobní přístupy a zejména potom z takového nejednoduchého srovnání 

vyvodit konkrétní kauzální příčinu, která bude ilustrovat jeden z mnoha znaků národních 

stereotypů v rámci české politické kultury. 

Již v počátku veškerých snah bylo zřejmé, o jak náročný úkol půjde. Teoretické 

vymezení ukázalo na mnohé nesrovnalosti a odlišnosti v přístupech jednotlivých autorů, 

jak lze chápat teoretické pojetí daných konceptů. Určitou syntézou nejrůznějších 

myšlenek došlo k definování toho, co konkrétní koncepty vymezují a obsahují. Klíčovým 

krokem pro budoucí postupy bylo zároveň určení mechanismů sloužících tomu, jak 

poznat, že daný výstup či postoj vykazuje známky antisemitismu či islamofobie a kdy 

tomu naopak tak není. V kontextu antiislamismu pak všeobecně uznávaná studie 

definující svých osm kritérií posloužila více než dobře našemu záměru a díky ní pak bylo 

o mnoho snadnější určit, které konkrétní výstupy vykazují islamofobní argumentaci. 

Úvodní odstavce celé práce naznačovaly, že pro kvalitní a systematický vědecký 

počin je třeba stanovit, jakých záměrů má celý text dosáhnout. Nyní v závěru je nezbytné 

zodpovědět výzkumné otázky, které na začátku stanovily směr a možné cíle našich kroků. 

První z nich se týkala samotné možnosti efektivního srovnání antisemitismu a 

islamofobie. Při bližším zkoumání vyšlo najevo, že prostá komparace či hledání 

podobností dvou abstraktních způsobů myšlení by nemělo valného významu, neboť 

kontextuální a historicko-společenský rozdíl obou jevů je více než zásadní. Pro potřeby 

srovnání proto bylo nutné rozdělit abstraktní koncepty do dvou na sobě takřka 

nezávislých rovin. První z nich – kontextuální a historicko-společenská možnosti 

efektivního srovnání nenabízela a vykazovala značné rozdíly, zvláště pak v konkrétních 

historických důsledcích. Druhá rovina ovšem představila jiné možnosti srovnání, o 

mnoho účinnější. Soustředí-li se výzkumné snahy na rovinu diskurzivní, případně 

diskurzivně-společenskou, pak srovnání obou přístupů možné je a dokonce lze provádět 

srovnání více než efektivní. Je ovšem třeba se částečně oprostit od společenského a 

historického kontextu a zaměřit se na konkrétní argumentační výstupy a rétorické 

prostředky. Na základě výše naznačených postupů lze s úspěchem konstatovat, že i přes 

značné rozdíly, které islamofobie a antisemitismus vykazují, lze oba fenomény účinně 

srovnat a nabídnout zcela konkrétní společné znaky. 
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Druhá otázka se týkala již naznačených společných rysů, které by dokázaly 

souvislost mezi oběma xenofobními tendencemi. Podstatná část celé práce se věnovala 

právě jim. Na základě zjištění, že oba fenomény lze účinně srovnat, byly postupně 

stanoveny jednotlivé paralely. Ty potom, skrze konkrétní textové úryvky a citace 

nejrůznějších postojů, poskytly vcelku jasnou představu o konkrétních podobnostech 

v rámci veřejného diskurzu, jenž lze označit za průkazné a které oba přístupy shodně 

vykazují. Při závěrečném bilancování práce se jeví být vhodným krokem zmíněné 

paralely alespoň vyjmenovat. Konkrétně se pak jedná o tyto podobnosti: 

1. Všeobecná podobnost ve vztahu k monoteistické víře 

2. Zásadní podobnost v rámci teorie spiknutí a snahy ovládnout svět 

3. Paralela nadřazeného postavení vůči nevěřícím či jinověrcům 

4. Paralela vytváření společností dle vlastních pravidel a norem 

5. Paralela přístupů skrze využívání svatých textů vzhledem ke konkrétním 

případům 

6. Ekonomická podobnost v kontextu soudobých událostí 

Při určování konkrétních podobností autor vycházel nejen z vlastního studia a 

zkoumání antisemitských a islamofobních textů, ale zároveň se nechal inspirovat 

dřívějšími autory, kteří na podobné analogie poukazovaly. V obsáhlém sborníku O. 

Beránka a B. Ostřanského Stíny minaretů se o něco podobného pokoušel sociolog Karel 

Černý, jenž ve své úvaze hovořil o možných analogických podobnostech spojující dva 

jinak odlišné přístupy. I přes tuto inspiraci zůstává definování a analýza konkrétních 

kritérií autorovým vlastním záměrem, jakým způsobem lze poukázat na společné znaky, 

které v rámci diskurzivní roviny existují. 

Po prokázání nyní již zřejmého vztahu mezi antisemitismem a současným 

antiislamismem se třetí otázka zabývala vztahem těchto nenávistných tendencí ke 

konkrétním aspektům české politické kultury. Tato otázka se pak jevila být klíčovou, 

neboť v souladu s metodologickou konkretizací a s využitím klasické Millovy metody 

souhlasu bylo nezbytné určit jedinou klíčovou kauzální příčinu a tudíž nezávislou 

proměnnou.  Taková proměnná by účinným způsobem propojila oba přístupy v rámci 

českého prostředí a potvrdila tak autorův předpoklad o prokazatelné souvislosti mezi 

nimi. Původním autorovým záměrem bylo k rozboru jednotlivých xenofobních textů 

využít metod obsahové a diskurzivní analýzy, což jsou metody nepochybně přínosné pro 

obor sociálních věd. Během bádání však vyšlo v patrnost, že zahrnutí dalšího 
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metodologického nástroje by práci značně zkomplikovalo a především prodloužilo a 

odchýlila by se tak od svého bakalářského charakteru, který se vyznačuje i poměrně 

omezeným rozsahem. Po dlouhých úvahách, zda bude takový postup ku prospěchu věci, 

se autor rozhodl komplexní metody obsahové a diskurzivní analýzy oproti původním 

projektovým záměrům nezařazovat a soustředit se sice na textové výstupy v diskurzivní 

rovině, avšak ve smyslu jejich konkrétního srovnávání. Tato konkretizace a redukce 

původních metodologických záměrů ovšem nijak nezpochybňuje představované závěry a 

podporuje dříve vytyčené cíle celé práce. 

Při pokusu odhalit a definovat kauzální příčinu a tím tak odpovědět na poslední 

výzkumnou otázku, proč zasáhla protiislámská rétorika tak výrazně český veřejný 

prostor, bylo nezbytné se soustředit na historickou podmíněnost národních vlastností. Při 

studiu české národní povahy a stereotypů byla identifikována konkrétní vlastnost, kterou 

český národ kontinuálně vykazuje již od počátků formování národní identity v průběhu 

19. století. Při tomto počinu bylo využito již známých studií věnujících se české politické 

kultuře, zejména pak soubor příspěvků o české identitě pod vedením předního sociologa 

politiky prof. Emanuela Pecky a také komplexní sociologická studie Martiny Klicperové-

Baker, ale i dalších autorů.  

Klíčový stereotyp, který se v této souvislosti podařilo nalézt, se týkal hluboce 

zakořeněných národních vlastností, v tomto případě mýtu národní výjimečnosti a s ním 

souvisejícího pocitu jedinečnosti. Skrze krátký historický exkurz byla naznačena kauzální 

linka spojující antisemitismus a islamofobii právě ve vztahu k tomuto rysu národní 

povahy, přičemž byl kladen důraz zejména na současný stav společnosti, který nás 

v kontextu politologického výzkumu zajímá především.  

Právě v době stále ještě mladé demokracie v České republice se objevují některé 

příznaky tzv. posttotalitního syndromu, kdy vzniká jistá potřeba národa posílit vlastní 

identitu, přičemž využívá k této sebeidentifikaci xenofobní postoje. Vyskytuje se potřeba 

ukázat sebe sama jako součást společnosti, která je vyspělá, racionální a především jiná 

a odlišná od v tomto případě zaostalého, primitivního a barbarského světa islámu a 

muslimských společností. Neustále je připomínána nutnost chránit evropské hodnoty a 

židovsko-křesťanské základy naší civilizace před islámskými nepřáteli. Tito nepřátelé 

fungují jako kanalizační spoj nejrůznějších frustračních nálad české společnosti 

související s nenaplněnými očekáváními, která byla zejména pak v 90. letech vkládána 

do nově se rodící demokratické společnosti. Potřeba konstruovat nepřítele, abychom 
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mohli vlastní národ bránit je pak projektována do nepřítele zcela konkrétního a především 

snadno odlišitelného od „normální“ společnosti. K situaci přispívá i fakt, že je tento 

nepřítel v našich končinách téměř nezastoupen a díky absenci přímého kontaktu 

s vyznavači islámu si lze do takto konstruovaného nepřítele abstrahovat téměř jakýkoli 

námět, vůči němuž se může český národ vymezit a definovat se jako silnější, vyspělejší a 

všeobecně lepší.  

Orientalistická představa o zaostalosti islámského světa a především paušální 

odsuzování všech muslimů jako jedné homogenní skupiny, která reaguje stejně a zejména 

pak stejně agresivně a zpátečnicky vůči většině podnětů, je dlouhodobým dědictvím 

mnoha národů, včetně toho českého. Edward Said poukazoval na orientalistické vnímání 

islámské kultury zejména v kontextu britského a francouzského přístupu. Zdá se však, že 

česká společnost, nebo konkrétně jistá její část, naplňuje Saidovy myšlenky až nyní 

v rámci etablování demokratických principů svobodného státu. Svět touto optikou 

vnímáme jako hluboce rozdělený na my (vyspělí, moderní, racionální, demokratičtí, 

západní, …) versus oni (barbarští, nedokonalí, opoždění, brutální, orientální …) a jako 

jediné racionální východisko pak jistá část národa preferuje opuštění mezinárodních 

struktur180 a opětovné stažení se do soukromí s orientací na privátní sféru života. Jak 

typické pro český národ vzhledem k jeho dlouhodobé pasivitě a neochotě se politicky a 

společensky hromadně angažovat. 

Zamýšlený cíl vycházel z předpokladu, že přístupy je možné efektivně srovnávat, 

což se nepochybně podařilo. Zásadnější ovšem bylo vyvodit z takového srovnání 

konkrétní projevy v české politické kultuře. Nyní v závěru pak můžeme konstatovat, že i 

tato snaha nebyla zcela lichá a kontextuální ukotvení v rámci politické kultury poukázalo 

na zajímavé souvislosti s národními stereotypy, které na první pohled nemusí být zcela 

patrné. 

Práce jako celek se zabývala jistou odvrácenou stranou české společnosti a 

naznačila jevy a fenomény na něž nelze být v kontextu našeho národa nijak významně 

hrdý. Při vědomí si vlastní slabosti máme jakési vrozené nutkání si na slabších a menších 

                                                           
180  Tendence propagující odchod ze struktur zejména Evropské unie zde byly patrné po celou dobu 

našeho unijního členství, ovšem v posledních letech byly reflektovány i představiteli stran 

působících v parlamentu.  

      Příkladem může být - SPD. Tomio Okamura: Vystoupení České republiky z Evropské 

unie. Svoboda a přímá demokracie[online]. 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://spd.cz/tomio-okamura-vystoupeni-ceske-republiky-z-evropske-unie/  

http://spd.cz/tomio-okamura-vystoupeni-ceske-republiky-z-evropske-unie/
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sociálních skupinách dokazovat vlastní kvality a naší kulturní a civilizační nadřazenost. 

Dříve ve formě antisemitismu, který v současné době již, z celkem pochopitelných 

důvodů, ztratil svůj rasový charakter a nyní ve formě islamofobních předsudků. Je 

pravdou, že v první polovině roku 2017 již nejsme svědky tak vypjatých nacionálních až 

šovinistických postojů. Ovšem při pohledu do historie a vzhledem k obecné stabilitě 

české politické kultury a neměnnosti národních vlastností je patrné, že nenávist ve formě 

islamofobie zakořenila v jisté části české společnosti a při pohledu do budoucna není jisté, 

zda se v určitou chvíli ve svých vysoce nenávistných a štvavých formách znovu neobjeví. 
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Summary 

The bachelor thesis with the theme of xenophobic attitudes of Czech society aimed 

to answer o number of questions related to the defined topics. First, it has been 

demonstrated that anti-Semitism can be effectively compared with Islamophobia in a 

narrowly defined space of public discourse and style of speeches. It should be known that 

the contextual framework and the socio-historical background is very different in both 

approaches. Therefore, it is necessary to come to both phenomena in level of concrete 

manifestation, where it is obvious that the approaches show specific parallels.  

The second part of the thesis aims to define and characterize the concrete parallels 

connecting anti-Semitism and Islamophobia. It defined sex similarities, with specific anti-

Semitism or Islamophobic expressions or outputs. Now it is clear, that for both 

approaches there are specific features that connect them. 

The final part of the thesis has set the whole issue in the context. To understand the 

concrete background with the Czech space, it is necessary to perceive both phenomena 

within Czech political culture. The specific causal variable in this case is one of its 

specific aspects, namely the myth of national exceptionality and the related principle of 

the uniqueness of the Czech nation. The emphasis on this myth is reflected in the sense 

of national supremacy towards religious or ethnic minorities. It is related to heritage of 

the communist regime in the form of post-totalitarian syndrome and in the appearance 

contemporary islamophobia has become a part of the negative stereotypes of Czech 

society.  
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