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CO JE A CO NENÍ فتوى FETWA

l Kvalifikovaná odpověď či posudek kompetentního 
odborníka (مفتي muftí) na konkrétní islámsko-právní 
otázku či dotaz tazatele (مستفتي musteftí).

l Muftí musí disponovat profesionálním tréningem a 
kompetencemi. Fatwy vydávají jednotlivci i kolégia 
(komise).

l Fatwa je dobově a místně specifická a není závazná.
l Největší význam má v nových, neřešených 

záležitostech, kdy souvisí s idžtihádem
l Fatwa není odpovědí kohokoli na cokoli a ani uvalením 

rozsudku smrti



HOAXY, FAKE NEWS A FALEŠNÉ 
FATWY

l Hoax: virálně šířená (mailem, sociálními sítěmi) 
poplašná zpráva.

l Fake news: nepravdivý mediální obsah, častokrát 
bulvárního charakteru, někdy s politickou motivací.

l Nedůvěra až panika, argumentační fauly, recyklace 
l Falešná fetwa (dále FF): nepravdivá mediální 

výpověď o fetwě
l Historické příklady: satanské verše, al-Buchárí a 

stvořenost Koránu, Ibn Tajmíja a antropomorfizmus



METODA ANALÝZY

l FF z let 2011-2017 s mezinárodní a mezikulturní 
 publicitou (např. arabo- + anglofonní publikum)

l Tematické třídění do okruhů: potrava, násilí, 
ženy, sexualita a modernita

l Okruh šiřitelů
l Anti-islám jako diskurs (Vakil 2010)



FF V INDICKÝCH MEDIÍCH 
(Aaj Tak 2017)



PROČ SE ŠÍŘÍ HOAXY

l Krize pravdivosti a důvěry v media: od autority 
přes techniku ke zmasovění techniky

l Bulvarizace, specifika medializace a 
infotainment

l Zastření rozdílu mezi zprávou a komentářem
l Kulturní blízkosti a antagonizmy



PŘÍKLADY ZACHYCENÝCH FF

l Země je plochá.
l Manžel může v krajní nouzi sníst manželku.
l Ženy mají zakázáno jíst banány
l Skupinová znásilnění jsou povolena.
l Nekrofilie je povolena.
l Příklady bez průvodního anti-islámu: 
l Pomazánka Flora není halál. 
l Ženy v KSA nemusí nosit šátek.



STATISTIKA FF

l Téma: potrava (3), ženy (8), násilí (4), sexualita (7) a 
modernita (4).

l Výskyt: vrcholy 2011-2013 (arabské jaro) a 2015 (migrační 
krize).

l Zobrazení islámu: pozitivní a neutrální, negativní bez anti-
islámu, negativní anti-islám



ISLAMOFOBIE: 
PŘEKONANÝ KONCEPT?

l Historie: 20. léta – Dinet & ben Ibrahim (životopis Proroka) nepřátelský 
diskurs (anti-islám) → Djait 1975 → Said 1985

l „-fobie“ jen přeneseně, vzor rusofobie 
l problémy: 
l 1. co je islámem v i-fobii?
l 2. existuje také „i-filie“ podle vzoru rusofilie? 
l 3. Jak kritizovat islám, abychom nebyli i-fobní?
l Spektrum nenávistných projevů: morální panika, anti-islám, i-fobie.
l Ne všechny nutně vedou k protimuslimským činům, ale mohou je 

legitimizovat.
l Anti-islám: diskurs budující nereálný obraz islámského jako 

barbarského ultimátního nepřítele a antiteze lidství na základě 
účelově vybraných textů a reálií světa muslimů.



ANTI-ISLÁM
„VE VŠÍ 
NAHOTĚ“

Hiram Powers: 
Greek slave (1846)

Ve své době velmi populární 
socha, ztvárněná nahota v 
prudérním dobovém 
prostředí byla 
ospravedlněna poselstvím 
díla: řecká křesťanka zajatá 
a prodávaná osmanskými 
muslimy na trhu jako 
sexuální otrokyně.



DĚKUJI ZA POZORNOST (… a nevěřte všemu)
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