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Úvod

Ještě v 70. letech 20. století patřili islám a muslimové k hlu-
boce podceňovaným a ignorovaným kategoriím v sociálněvěd-
ním výzkumu na Západě. Badatelé se začali výrazněji tomuto té-
matu věnovat zejména ve druhé polovině 90. let, kdy témata spjatá 
s islámem získala prominentní postavení napříč sociálněvědními 
obory (Shadid 2006: 12).

V kontrastu s předchozím obdobím vznikl tedy v posledních 
dvou desetiletích velmi rozsáhlý, byť tematicky značně roztříš-
těný, soubor publikací sociálněvědní literatury zaměřený na is-
lám a muslimy. Jedním z nejpopulárnějších témat se v akademic-
kých kruzích stala od 90. let debata zaměřená na strany „nového 
populismu“ (srov. např. Betz 1994), zatímco angažovanou ve-
řejnost zaujala kromě perspektivy Francise Fukuyamy o konci 
dějin také představa Samuela Huntingtona o střetu civilizací. Vše-
obecný zájem Západu o „islám“ pak prohloubily ale až drama-
tické události ve Spojených státech z 11. září 2001, což umožnilo 
etablování nového pole výzkumu napříč sociálními vědami od 
odborníků na Blízký východ, teologů, religionistů, politologů, 
geografů a antropologů zaměřených na identitu a muslimské 
menšiny, ve kterém se ve velkém začali angažovat nejen akade-
mici a nezávislá výzkumná centra, ale také mezinárodní organi-
zace a vlády. Řada bezpečnostních analytiků a think-tanků začala 
chrlit studie zaměřené na téma „islámského terorismu“, Usámu 
bin Ládina a al-Káidu (srov. např. Öktem, 2011: 155–156). Dřívější 
podreprezentaci publikačních výstupů na témata související s is-
lámem vystřídala v období „války proti teroru“ George W. Bushe 
nadprodukce způsobená inflací nejrůznějších think-tanků a bez-
pečnostních expertů zaměřených na sekuritizaci celé problema-
tiky, kteří se zaměřovali na analýzu islámu ve vztahu k terorismu 
a dále na vliv salafistů a wahhábistů (např. Öktem 2011).

Představovaná publikace autorského kolektivu má meziobo-
rový charakter. Autorský kolektiv si od pěti textových částí slibuje 
nalezení ucelených odpovědí na několik sond do studia muslimů 
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a islámu v České republice, k nimž patří analýza následujících 
okruhů:

(1) užívaná metodologie při bádání;
(2) islamofobní diskurz v prostředí soudobé politiky;
(3) politizace problematiky Arabů na konkrétním příkladu ko-

munální politiky;
(4) život mladých muslimů v České republice na základě jejich 

výpovědí;
(5) zpěváci kritizující islám a muslimy na Facebooku.

Nástin cílů vytyčených výše také naznačuje charakter struktury 
publikace: První, „otevírací“ stať sestávající z rozsáhlého textu vě-
novaného užitým metodám je sociologického rázu, zatímco statě 
prostřední části knihy, tedy druhá a třetí kapitola, jsou zaměřené 
spíše politologicky, respektive politicky a soustředí se nejdříve na 
islamofobní diskurz „na makroúrovni“ v programech politických 
stran a posléze na „mikroúrovni“, konkrétně na problém politi-
zace Arabů na komunální úrovni v Teplicích. Následuje stať pře-
vážně antropologického charakteru, která je zaměřena na mladé 
muslimy v České republice. A konečně, celou knihu uzavírá kapi-
tola na pomezí politologie, kulturních a mediálních studií, která 
analyzuje zpěváky kriticky zaměřené na islám a muslimy v době 
„migrační krize“ na jejich facebookových účtech.

Cílem první statě, nazvané „Metodologické přístupy při zkou-
mání islámu v České republice“ a zpracované Janem Váněm a Vero-
nikou Hásovou z Katedry sociologie Fakulty filozofické Západo-
české univerzity v Plzni, je analýza metod a teorií aplikovaných ve 
vědeckých studiích zaměřených na problematiku islámu v České 
republice. Autoři se zaobírají studiemi, které byly vydány od roku 
2011 až do současnosti, aby tak mohly být do výzkumu zahrnuty 
studie reflektující 10leté výročí teroristických útoků ve Spojených 
státech amerických, které autoři považují za zlomové pro per-
cepci muslimů v České republice. Autoři shromáždili monografie 
s pomocí katalogu Národní knihovny České republiky a odborné 
články prostřednictvím portálu elektronických zdrojů Univerzity 
Karlovy a internetového portálu Google Scholar a dále konkrétní 
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sociálněvědní časopisy s potenciálním zaměřením na tuto tema-
tiku s ohledem na využití sociologických přístupů ke zkouma-
nému tématu (srov. kapitola 1). Autoři identifikovali – a uzpůso-
bili tomu strukturu svého textu – čtyři hlavní přístupy zkoumání 
islámu a muslimů v České republice (analýza obsahu sdělení; do-
tazníkové šetření; rozhovory a deskriptivní popisy).

Teprve na základě analýzy výše nastíněného autorským týmem 
sociologů bylo rozhodnuto o tématech (a sekundárně i o meto-
dách) pro zbývající část publikace. Dlužno dodat, že témata pu-
blikace našeho autorského kolektivu, která plánovala publikační 
výstupy a témata během roku 2015, ovlivnila plodná, byť vzhle-
dem k době „migrační krize“ pochopitelná, publikační aktivita 
tematicky související s islámem v České republice (srov. např. 
Černý 2015; Mareš a kol. 2015; Beránek – Ostřanský 2016; To-
pinka a kol. 2016), přičemž zejména kolektivní monografii au-
torského kolektivu pod vedením Daniela Topinky je možné po-
važovat „za nejucelenější publikaci vydanou v posledních letech, 
která zkoumá roli a povahu islámu a muslimů v českém kon-
textu“ (srov. kapitola 1, s. 23). Jak už bylo uvedeno, rozhodli jsme 
se, že se v následujících čtyřech kapitolách zaměříme na témata, 
která byla dosud v badatelských kruzích z nejrůznějších důvodů 
přehlížena, a zároveň věříme, že v kontextu soudobé „migrační 
krize“ můžeme dospět k zajímavým zjištěním.

Dosavadní bádání v tuzemských politologických časopisech 
k tématu islám a muslimové je možné uzavřit konstatováním  
o chabé produkci v této oblasti od počátků etablování oboru až 
do současnosti. Dosud chybí ucelená studie, která by cílila na is-
lamofobii v programech politických stranách a hnutích, a z časo-
vých důvodů tím spíše chybí sonda kladoucí důraz na proměny 
rámované „migrační krizí“. Naplnění tohoto cíle si vytkli autoři 
druhé kapitoly publikace nazvané „Islamofobní diskurz v České 
republice a programová východiska českých politických stran 
v době migrační ‚krize‘“. Politologové Lukáš Zahradník a Pře-
mysl Rosůlek se ve stati, která je sondou do islamofobních ten-
dencí v české politice, nejdříve soustředili na hledání definice 
pojmu islamofobie (jehož kontroverze si jsou autoři plně vědomi, 
ale v rámci této publikace je cíleně definován jen pro potřeby této 
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druhé kapitoly, například v případě páté kapitoly autor Přemysl 
Rosůlek považuje za vhodnější užití termínu „kritika islámu“). 
Hlavním cílem kapitoly je zaměření na analýzu islamofobie 
v programech českých politických stran, přičemž programatika 
není chápán pouze jako formát informačních brožur dostupných 
na internetových stránkách zkoumaných politických stran, ale do 
tohoto rámce jsou zahrnuty také výroky politických elit v období 
od ledna roku 2015 do května roku 2017 prostřednictvím data-
báze Anopress a internetových zpravodajských serverů. Analýze 
současného prostředí předchází část věnovaná vývoji islamofob-
ních tendencí u politických stran od vzniku samostatné České re-
publiky až do éry obecně označované jako „migrační krize“.

Existuje překvapivě velmi málo odborných studií, které by se 
v českém prostředí alespoň částečně zaměřovaly na problematiku 
lázeňství či na Araby v Teplicích. Ve třetí kapitole nazvané „Politi-
zace tématu ‚Arabové v Teplicích‘ na místní úrovni“ a zpracované 
Pavlou Kostkovou, Veronikou Kramárekovou a Klárou Jiráčko-
vou je pozornost soustředěna na problematiku islámu v Tepli-
cích, a to na základě tří medializovaných témat, k nimž autorky 
zařadily návrh vyhlášky o zákazu zahalování, protest formou ven-
čení psů jako reakci na „odpadkovou aféru“ a požadavek na vy-
loučení studentky Eman Ghaleb z místního gymnázia. Sběr dat 
probíhal pomocí novinových článků, volebních programů po-
litických stran a dalších materiálů publikovaných na sociálních 
sítích týkajících se politických aktivit v Teplicích. Významnou 
součástí výzkumu ale byly dva terénní výzkumy kvalitativní 
povahy realizované pomocí strukturovaných a polostruktu-
rovaných rozhovorů s arabskými participanty i místními sta-
rousedlíky v období od dubna 2016 do června 2017 i indivi-
dualizované rozhovory kvalitativního charakteru s městskými 
zastupiteli a úředníky.

Ve čtvrté kapitole nazvané „Mladí muslimové v České repub-
lice“ se Klára Jiráčková, Alexandra Kollárová a Veronika Kra-
máreková zaměřily na mapování toho, jak žijí mladí muslimové 
v České republice. Výzkum byl realizován pomocí polostrukturo-
vaných rozhovorů vedených od dubna roku 2016 do června roku 
2017, kdy byli participanti získáváni metodou sněhové koule. 
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Do výběru byli zahrnuti jedinci, kteří sami sebe – bez ohledu na 
náboženské přesvědčení či aktivity – považují za muslimy, jsou 
v České republice alespoň dva roky a nejsou starší 35 let. U par-
ticipantů byla zjišťována celá řada témat, kterými žijí a která jsou 
zároveň často tečem předsudků v české většinové společnosti či se 
jeví jako problematická: percepce vlastní etno-náboženské iden-
tity, stupeň religiozity, vztahy v rodině, mezigenerační vztahy, vý-
běr partnera, vztahy ve škole či na pracovišti, trávení volného času 
a plány do budoucna. Rozhovory byly vedeny celkem s 24 parti-
cipanty, 12 mladými muži a 12 mladými ženami ve věku 21 až 35 
let vyjma dvou dívek ve věku 15 let. Participanti pocházeli ne-
jen z arabských zemí, ale i z Ázerbájdžánu, Čečenska, Balkánu, 
Střední Asie a Turecka (srov. tabulka kapitoly 4, s. 151).

Ačkoliv v dosavadních studiích o problematice islámu a mus-
limů v České republice převažují různé typy obsahových analýz 
a referování o mediálním obrazu, jen pozvolna se těžiště těchto 
výzkumů přesouvá od tisku či televize na sociální média. Autor 
páté sondy publikace nazvané „Čeští zpěváci a kritika islámu na 
Facebooku (2015–2017)“ se domnívá, že v době pokračujícího 
poklesu čtenosti tisku, ale i sledovanosti televizního zpravodaj-
ství je nanejvýše žádoucí předpokládat, že sociální média je třeba 
brát zcela vážně při uvažování o jejich vlivu na utváření veřej-
ného mínění. Tato sonda do kritiky islámu na Facebooku nava-
zuje na hrstku studií, které se parciálním tématům zaměřeným 
na kritiku islámu již věnovaly – ať už se jednalo o analýzu inicia-
tivy Islám v České republice nechceme (IVČRN) (Havlíček 2015) 
anebo o výzkum nenávistných projevů proti migrantům na Fa-
cebooku (Hrdina 2016; obojí srov. též kapitola 1, s. 38–41). Au-
tor tohoto textu zkoumal obsah příspěvků kriticky reflektujících 
„migrační krizi“ v období od začátku června roku 2015 do konce 
června roku 2017 na facebookových profilech zpěváků vedených 
pod jejich jménem (viz tabulka č. 5 kapitoly 5, s. 181). Výzkum 
byl teoreticky zarámován rozborem celebritizace politiky kombi-
nované s konceptem postfaktické politiky.

Na závěr úvodní části si dovolujeme připojit ještě dvě poznámky.
Vycházíme z toho, že pojmy „muslim“ či „islám“ jsou převážně 

konstruktivní povahy, ale vzhledem k zavedenosti a četné frek-
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venci těchto termínů s nimi autorský kolektiv také pracuje, byť by 
v některých případech mohly sloužit jako výstižnější etno-lingvi-
stické kategorie či sociální status. Vždyť debata o imigraci mus-
limů v 70. letech na Západě postrádala náboženské a kulturní ko-
notace a týkala se sociálních otázek (srov. Mamadouh 2012: 385). 
Tato skutečnost souvisela s tím, že tehdejší důraz na etnické iden-
tity, ať už se jednalo o Turky, Alžířany, Maročany, Pakistánce, Ban-
gladéšany či Indy, zdůrazňoval zemi původu a také přechodný sta-
tus těchto pracovníků v Evropě (Shadid 2006: 12; Allen 2010: 8). 
Například ve Francii byly též užívány regionální identity jako na-
příklad Maghrebijčané či beurs – slangově Arabové (Pauly 2004, 
33–64) anebo – mnohem spíše – sociálně-ekonomické katego-
rie jako travailleurs immigrés či gastarbeiders (Maussen 2007: 985). Ke 
konstrukci muslima a islámu v silně zpolitizovaných a kulturně
-náboženských konotacích přebíjejících původní etnický status 
dochází v západní Evropě od 80. let 20. století (srov. Shadid 2016: 
14; Todorova 2009: 12; Said 2003: xxiii).

Primární záměrem autorů této publikace, která – jak věříme 
– je určena odborné i laické veřejnosti, pedagogům, studentům, 
ale i dalším zájemcům, není přesvědčovat přesvědčené (srov. ka-
pitola 1, s. 21). Autoři si jsou vědomi muslimských strašáků ži-
vených nejrůznějšími hoaxy, polopravdami a záměrně lživými 
informacemi vypouštěnými médii do éteru extremistickými, 
ale i populistickými politiky v éře postfaktické politiky, ale zá-
roveň jsou také přesvědčeni, že nelze jakoukoliv kritiku islámu 
paušálně nazývat islamofobií, a že je tudíž nutno mít na paměti 
také obavy (nemalé) části populace, ať už jsou oprávněné, či ni-
koliv. Autoři odmítají interpretovat soudobou „migrační krizi“ 
– existuje-li reálně nějaká, a proto je v textu knihy toto sousloví 
ohraničené uvozovkami – na základě zjednodušující dichotomie 
dobro–zlo, v tomto případě konkrétně prizmatem „sluníčkáři“, 
respektive zrádci národa, Evropy a „naší“ kultury na straně jedné 
versus většinová a rozumná populace na straně druhé či vice versa 
na základě islamofobů na straně jedné versus „osvícených“ libe-
rálních demokratů oplývajících bezbřehou tolerancí a romantic-
kou naivitou na straně druhé.

Přemysl Rosůlek a kol.


