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RECENZE / BOOK REVIEW 

 

Miroslav Mareš a kol.: Ne Islámu! 

Brno 2016: Centrum pro studium demokracie a kultury, 220 s. ISBN: 978-

80-7325-397-4 

 
Ne Islámu! je bezesporu název, který má potenciál oslovit mnohem širší spektrum 

čtenářů, než tomu u tradičních odborných publikací bývá zvykem. Dá se vcelku očekávat, 

že publikací s touto tématikou se objeví v dohledné době povícero, ale kolektiv vedený 

Miroslavem Marešem na samotném obalu knihy prezentuje, že se jedná o dosud 

nejúplnější vědeckou analýzu protiislámské politiky v České republice. Jak se tedy se 

samotným textem autoři vypořádali? 

 V prvé řadě si musíme uvědomit, že téma je stále velmi aktuální a prochází 

bouřlivým vývojem, kdy se změny dějí takřka nepřetržitě. Proto autorům musí nutně 

chybět časový odstup a tématiku nemohou pojmout skutečně úplně, protože by bylo 

nesporně zajímavé sledovat, jak se teoreticky vypořádat s událostmi jako byl neblaze 

proslulý happening Martina Konvičky na Václavském náměstí v létě 2016. Je totiž jasné, 

že se autoři museli někde zastavit. Jejich demarkačním datem byl rok 2015. 

 Ze jména hlavního autora resp. editora by se mohlo zdát, že se text bude ubírat 

směrem k bezpečnostním studiím a dle toho bude i strukturován, ale poměrně 

překvapivě tomu tak není a pokud pomineme pravděpodobně nezbytné kapitoly 

bezpečnostního charakteru, tak je poměrně pozitivním momentem přítomnost autorů 

orientovaných jinými směry politické vědy, k čemuž se dostaneme později. Samotný text 

je rozvržen do deseti kapitol, úvodu a závěru, přičemž první část textu je věnována spíše 

obecnější rovině problematiky, zatímco druhá polovina se nese v duchu case studies 

jednotlivých politických směrů v České republice. 

 Úvod jako takový je spíše nutností, která přináší rekapitulaci toho, co si průměrný 

čtenář najde v obsahu a dedikaci příslušného projektu, tudíž reálnou funkci úvodu plní 

kapitola první z pera Miroslava Mareše. Ten se věnuje základnímu pojmovému aparátu 

spojenému s problematikou, přičemž za vyzdvihnutí stojí zejména přehledové tabulky, 

v nichž je obsahově nejzajímavější Bühlova tabulka variant nepřátelství vůči Islámu.  Ale 

diskutovány jsou i názory z českého prostředí, kde pozornost vzbuzuje Ivan O. Štampach 

s odmítnutím pojmu islamofobie a snahou nahradit jej pojmem antiislamismus. Tuto 

snahu argumentačně podkládá poukazem na skutečnost, že fobie je pojem, který pochází 

z medicinského prostředí a má jasně dané průvodní jevy. Mareš na toto kontruje 

námitkou, že pojetí pojmu islamismus je nejednoznačné a může nést význam islámského 

extremismu respektive nedemokratického pojetí islámu, ale také ve významu 
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jakéhokoliv projevu politického islámu.  Nicméně tato kapitola je určitě přínosem pro 

celý další text knihy, protože ukazuje, jak různorodá problematika je. 

 Druhá kapitola je pomyslným vrcholem knihy, protože se jí chopila dvojice 

politických teoretiků Pavel Dufek a Jiří Baroš a filozof Oskar Varga, kteří se rozhodli 

zodpovědět otázku či spíše otestovat mantru odpůrců islámu o tom, že toto náboženství 

je v rozporu s demokracií. Autoři na základě poměrně důkladné analýzy dospívají 

k závěru, že tomu tak není. A to zejména z důvodů existence proudů islámského myšlení, 

které vyzývají ke kritickému přístupu k intepretaci náboženských textů, přičemž je 

nutné si uvědomit, že apriorní odmítání islámu jako nedemokratického není cestou, 

která by vedla ke smysluplné koexistenci. Avšak je nezbytné se vyvarovat 

autoritativního exportu západního modelu liberální demokracie. Nicméně autoři sami 

přiznávají, že nalezení smysluplného receptu na to, jak toho dosáhnout, by dalo 

minimálně na celou další knihu. To však nikterak nesnižuje přínos této kapitoly. Na ní 

navazuje kapitola Štěpána Výborného zahrnující spíše výběr právních norem týkajících 

se protiislámské politiky, ačkoliv je i sám autor považuje až za krajní možnost postupu a 

vcelku věcně poukazuje spíš na nutnost vzdělávání a osvěty v inkriminovaných 

otázkách, čímž vlastně skvěle doplňuje kapitolu předchozí. 

 Následuje asi nejobsáhlejší část knihy, která je věnována přímo protiislámské 

politice na území České republiky. Tu otevírá kratičkou kapitolou opět editor knihy 

Miroslav Mareš. Jeho kapitola je informačně zajímavá, ale nad přínosností by se dalo 

lehce pochybovat, protože historii protiislámské politiky na našem území mapuje již od 

doby Václava Budovce z Budova, tedy jedné z obětí pobělohorských represí císaře 

Ferdinanda II. Zde však musíme poznamenat, že Budovcův spis (při prvním pokusu o 

vydání cenzurou zakázaný) se nejmenuje Antikorán, jak je uvedeno v publikaci, ale 

Antialkorán. I tak je ale kapitola zajímavá, protože se z ní můžeme dozvědět o řadě 

bizarností a kuriozit, které vcelku pobaví při četbě takto závažného tématu. 

 Na následující téměř stovce stran najdeme obsáhlý přehled protiislámské politiky 

na českém území v současné době. Občas působí až toporně, jak jsou jednotlivé kapitoly 

psané podle jasného mustru, aby nebylo pochybností o tom, že se jedná o kolektivní 

monografii a ne o akademického vyděděnce jménem sborník. Ale autoři jinak postupují 

systematicky, od monotematických hnutí přes pravicový extremismus, populistickou 

radikální pravici ke konzervativním uskupením. Oproti tomu na druhé straně stojí 

levicová protiislámská politika a další směry, mezi nimiž je například židovská 

protiislámská politika. V zásadě nemá valný význam se výrazněji rozepisovat o 

jednotlivých kapitolách. Ty jsou tematicky jasně vyprofilované, přehledně zpracované a 

ačkoliv povětšinou nejdou za hranu prosté deskripce, jsou nepochybně přínosné. 

 Co říci závěrem? Publikace vydaná pod taktovkou Miroslava Mareše je jistě 

zajímavým informačním zdrojem pro badatele v oblasti sociálních věd, ale 

pravděpodobně po ní sáhne i leckterý laik, protože její téma je vysoce aktuální. 
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Publikace sama o sobě je vcelku povedeným příspěvkem k tématice, který se však asi 

nestane kánonem výzkumu v tématice. Její síla může být zejména v tom, že na ní budou 

navazovat další výzkumníci, pro které se stane vítaným odrazovým můstkem. Ale 

druhým dechem je nutno dodat, že z české produkce k tématu by neměly pozornosti 

uniknout i další tituly s podobnou tématikou, zejména monografie editovaná Karlem 

Černým Nad Evropou půlměsíc vydaná v roce 2015 v nakladatelství Karolinum. Právě 

v kombinaci s ní totiž Ne Islámu! dostává nový rozměr a je až s podivem, že Černého 

publikace absentuje v seznamu zdrojů Marešova týmu. Pokud však tento nedostatek 

omluvíme, tak lze Marešovu publikaci zájemcům s klidným srdcem doporučit. 
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