
Univerzita Pardubice 
 

Fakulta filozofická 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Význam Koránu a sunny v životě muslima v České muslimské obci 
 

Libuše Klechová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakalářská práce 
 

2008 
 



 1 

 
 



 2 

 
 

 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ: 
 
Děkuji vedoucí bakalářské práce Mgr. Viole Pargačové za cenné rady, připomínky a 

metodické vedení práce. 



 4 

SOUHRN: 

 

Práce je věnována významu Koránu pro českého konvertitu a porovnává jeho 

vědecký výklad s výkladem teologickým. Zabývá se taktéž Sunnou Proroka 

Muhammada a ukazuje jakým způsobem tento zdroj ovlivňuje českého muslima. 

Práce pojednává o možnostech studia Koránu pro české konvertity. Stručně popisuje 

způsob studia Koránu jednotlivci a také způsob výuky Koránu v České republice 

určený českým muslimům.   

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 

česká republika, konvertité, korán, sunna, islám 

 

 

TITLE: 

 

A Role of al-Qur´an and Sunnah in the Life of Muslims in Czech republic  

 

ABSTRACT: 

 

The work deals with a meaning of al-Qur´an for a czech convert and compares its 

science interpretation with a theological interpretation. It also focused on the Sunnah 

of Prophet Muhammad and shows the way of influencing on czech muslim. The work 

deals with a ways of study al-Qur´an for czech converts. The work describe the way 

of learning al-Qur´an from the position of individual and also the ways of teaching al-

Qur´an in Czech republic which is dedicated to czech muslims.  
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ÚVOD 

 

Tato práce je zaměřena na Korán a Sunnu a co pro konvertitu tyto dva zdroje, ze 

kterých islám vychází, znamenají.   

 

Výzkum byl prováděn prostřednictvím dotazníků tzv. metodou dotazníku 

s otevřenými otázkami, dále prostřednictvím osobních rozhovorů a online rozhovorů 

tzv. metodou strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami1. Otázky  rozhovorů 

jsou stejné jako otázky v dotazníku s tím, že v rozhovoru pokládám sondážní otázky, 

které mi poskytují informace potřebné pro mou bakalářskou práci.  Data získaná 

z výzkumu jsou tedy podkladem pro tuto práci.  

 

Nejprve jsem zveřejnila dotazník na internetových stránkách české muslimské 

komunity, kde se mi dostalo odpovědi v podobě několika vyplněných dotazníků. 

Kontakty na další respondenty jsem obdržela od respondentů, s kterými jsem před 

realizací výzkumu dlouhodobě komunikovala. Detailní rozhovory byli provedeny 

s šesti respondenty.   

 

I přesto, že to nebyl můj záměr, většina respondentů byly ženy. Jednalo se o české 

konvertitky, z nichž některé žijí na území ČR, některé v zahraničí. V jednom případě 

vyplnila dotazník konvertitka slovenské národnosti. Mezi respondenty se však 

objevili také muži. Věk respondentů se pohyboval v rozmezí 17 – 37 let.  Téměř 

všichni dotazovaní mají vysokoškolské či středoškolské vzdělání. V některých 

případech respondenti ještě studují. Dále jsem písemně kontaktovala muslimy, kteří 

mi poskytli informace týkající se výuky Koránu. Jednalo se o muslima a muslimku 

české národnosti a jednoho studenta ze Súdánu.  

 

                                                 
1 Ukázka strukturovaného rozhovoru s řízenými otázkami se nachází v příloze č. 3  
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Pro arabské, popř. jiné orientální termíny z islámské dogmatiky, práva a kultury,  

jsem využila transkripci podle Luboše Kropáčka. K interpretaci súr z muslimského 

hlediska mi posloužil tafsír Ibn Kathír, který mi byl doporučen súdánským studentem, 

pro svou stručnost a jednoduchost. Jedná se o kanonický tafsír, který je výstižný. 

Tafsír Ibn Kathír byl také používán na stránkách české muslimské komunity a 

některými respondentkami.  

 

Konkrétní údaje o jednotlivých informátorech: 

 

L. H., žena, národnost česká, 27 let, SŠ, žijící v Irsku, pracuje, vdaná, 1 dítě 

S. L., muž, národnost česká, 24 let, SŠ, žijící v ČR, pracuje, svobodný, bezdětný  

P. L., muž, národnost česká, 21 let, SŠ, žijící v USA, studuje, svobodný, bezdětný  

Z. B., žena, národnost česká, 17 let, ZŠ, žijící v ČR, studuje, svobodná, bezdětná  

S. Č., žena, národnost česká, 25 let, SŠ, žijící v ČR, mateřská dovolená, vdaná, 1 dítě 

E. K., žena, národnost česká, 19 let, SŠ, žijící v ČR, studuje, svobodná, bezdětná 
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1  Základní charakteristika pojmů 

1.1 Korán 

 

Svatý Korán, jak muslimové svou Knihu nazývají, byl Prorokem Muhammadem 

přednášen po dobu zhruba dvaceti let.2 Moderní věda, po podrobení Koránu 

kritice,  je přesvědčena, že samotný text Koránu byl ovlivněn židovskými, 

křesťanskými a jinými idejemi, které se v době života proroka Muhammada 

vyskytovali v jeho okolí a ze kterých čerpal.3 Muhammad konfrontoval své učení 

s židovstvím a křesťanstvím a snažil se přesvědčit společnost, že jeho učení je to 

pravé, vycházející z čistě monoteistického základu. Křesťanské a židovské 

myšlenky a podněty zpracovával a přizpůsobil je specifickým potřebám své 

společnosti.4 Korán měl být zdrojem pro zlepšení všedního života muslimů 

Muhammadovi ummy, měl pomoci jak k nápravě arabské společnosti v době 

Muhammadova života, tak k nápravě celého lidstva, jak tvrdí muslimská tradice.  

Věřícími je však Korán považován za zjevené slovo boží, které bylo 

Muhammadovi zprostředkováno andělem Džibrílem.5 Také samotný Muhammad 

formuloval své výroky jako slovo zjevené přímo od Boha.6    

 

Korán je rozčleněn na 114 súr7. Každá súra obsahuje určitý počet veršů („ájat“). 

Samotný arabský Korán se člení na třicet přibližně stejně dlouhých částí, z nichž 

každá část se recituje za ramadánových nocí.8  „Polovina džuz´u se nazývá hizb ; 

těchto úseků, vhodných k postupnému memorování, je tedy celkově šedesát. Pro 

týdenní postupnou četbu lze používat dělení na sedm částí (manzil, pl. 

manázil).“9. Řazení koránských súr bylo problémem pro mnoho generací vědců a 

                                                 
2 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 46. 
3 Ibid., s. 84. 
4 Ibid., s. 84.  
5 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 28. 
6 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 95. 
7 O toto uspořádání se postaral chalífa `Uthmán, když svolal v r. 651 – 656 komisy v Medíně , v čele se 
Zajdem ibn Thábitem, Muhammadovým písařem, která vypracovala závazné kanonické znění Knihy. - 
Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 29. 
8 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 30.   
9 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 30.   
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arabistů, kteří postrádali strukturu textu. Uthmánova redakce uplatňovala nikoliv 

chronologické řazení, avšak řadila súry podle jejich délky10. Súry v arabském 

Koránu jsem tudíž seřazeny, vyjma súry Al-Fátiha, od nejdelší po nejkratší.11 

Pouze v záhlaví súr se objevuje rozlišení, zda se jedná o súru mekkánskou či 

medínskou.12 Toto řazení vědcům nevyhovovalo a všichni se snažili seřadit 

koránské súry chronologicky a tak, aby byl text Koránu více srozumitelný a tvořil 

jakýsi celek. Celek, který měl člověka zavést do období Proroka Muhammada a 

pomoci člověku pochopit jak myšlenkový vývoj, tak historické události té doby. 

Z řad evropských orientalistů se úctě těší především chronologické rekonstrukce 

z per Th. Nöldekeho a F. Schwallyho a R. Blachéra13. O chronologickou 

koncepci se také postaral I. Hrbek, který dal podobu českému překladu Koránu a 

tento překlad patří „k nejlepším evropským pracím tohoto druhu“14. Kanonické 

znění Koránu se považuje za autentické s Muhammadovými výroky. Jsou 

neprokazatelné a nepředpokládají se žádné významné změny textu. „Naproti 

tomu však je třeba počítat s tím, že některé verše nebo krátké pasáže vypadly 

nebo byly vypuštěny“15.  

 

1.2 Sunna 

 

Pojem Sunna lze charakterizovat jako tradici Proroka Muhammada. Muhammad 

je muslimy považován za člověka, „jehož úkolem je především připomínat lidem 

boží všemohoucnost a jejich závislost na jeho vůli“.16  Chování  a Muhammadovy 

činny jsou považovány za správné a hodné následování, jelikož on je tím, kdo     

se držel skutečných božích zákonů. Muhammad hlásal vůli stvořitele a zároveň 

„činil zásadní rozdíl mezi vlastními výroky a mezi tím, co pokládal za zjevení, 

                                                 
10 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 29. 
11 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 78.  
12 Ibid., s. 78. 
13 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 32.  
14 Cook,Michael. Muhammad.Praha: Odeon Argo, 1994, s. 94.  
15 Oliverius, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Brno: Atlantis, 1995, s. 85. 
16 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 93. 
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tedy za slovo boží“.17 Produkty jeho vlastního vědomého myšlení jsou různá 

nařízení, rozkazy a výroky, které se staly základnou pro hadíth, tj. pro zprávy      

o jeho konání a výrocích, zatímco produkty jeho podvědomí jsou koránské 

verše.“18  Pro muslima je samozřejmá snaha následování Proroka. Jak jinak lze 

tohoto dosáhnout než řízením se jeho tradice, sunny.  Činny, výroky či jiné 

projevy Prorokovy moudrosti byly zaznamenávány jeho následovníky                  

a následovníky následovníků do výše zmíněných hadíthů.  „Dokonalý hadíth    

má dvě části. První se nazývá isnád, tj. „podepření“, nebo silsila „řetěz“ nebo  

`an `ana (podle předložky `an „od“). Druhou částí je pak vlastní text zprávy“19. 

Hadíthy byly někdy pokládány za těžko prokazatelné. Mnozí si kladli otázky, zda 

opravdu patří právě k výrokům samotného Proroka.20 Věda o hadíthech, která 

byla ustanovena zhruba ve 3. století hidžry, měla rozeznat padělky od pravých 

výroků. „Postupně se rozvětvila do pěti metodických specializací: bádání             

o tradentech, o rozdílech a protimluvech, o nedostatcích v isnádu, o jazykových 

nedostatcích a o rušících výrocích“21. V době Prorokova života, i po jeho smrti, 

kolovalo neuvěřitelné množství hadíthů na různá témata22. Poté, co tehdejší 

badatelé odstranili falzifikáty hadíthů byla provedena i kontrola samotných 

hadíthů, které pravděpodobně vznikly na skutečných výrocích Muhammada. 

Hadíthy byly rozděleny po této kontrole do tří skupin (správné, dobré, slabé)23. 

Třídily se i do jiných skupin, avšak toto třídění již bylo založena na zkoumání 

absolutních detailů. Sunnitský islám nakonec dospěl k uznání šesti knih, které 

považuje za spolehlivé. Jsou to Kitáb  al-džámi as-sahíh „Správná sbírka“         

od al-Buchárího, Kitáb as-sahíh „Správní kniha“ od al-Muslima, Kitáb as-sunan 

„Kniha tradic“ od Abú Dawúda, Al-džámi as-sahíh „Správná sbírka“                  

od at-Tirmidhího, Kitáb as-sunan „Kniha tradic“ od an-Nasá´ího a stejnojmenná 

„Kniha tradic“ od Ibn Mádži24. Největšími autoritami jsou sbírky Buchárího        

                                                 
17 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 95. 
18 Ibid, s. 95 – 96.  
19 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 49. 
20 Ibid., s. 50. 
21 Ibid., s. 50. 
22 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 50. 
23 Ibid., s. 51. 
24 Ibid., s. 52 - 53.  



 11 

a Muslima, avšak i s těmito sbírkami polemizovali některé osobnosti25. Jednotlivé 

hadíthy jsou různého charakteru. Ukazují příkladné chování Proroka, současně 

nabádají jak správně by se měl věřící zachovat v problematických situacích 

různého typu. Pomáhají muslimovi řešit problémy např. v oblastí práva, 

mezilidských vztahů či etiky.26 Moderní doba věřícímu nabízí hadíthy ke studiu 

nejen v mešitách, ale i ve školách. Nalezneme je v učebnicích určených 

náboženské výchově užívaných v islámských zemích.27 Dnes je možno početné 

hadíthy nalézt i na internetových islámských stránkách, kde se objevují 

jednotlivě, nebo v celých sbírkách.  

 

1.3 Vztah mezi Koránem a sunnou 

 

Jak Korán, tak sunna jsou zdroje hlásající ponaučení a nařizující normy. 

Muhammadova tradice je hned po Koránu hlavním zdrojem islámské právní 

vědy. Zpočátku se objevovaly takové názory, že oba soubory jsou rovnocenné.28 

„Sběratel tradic Dárimí dokonce zdůrazňoval, že i sunna byla Muhammadovi 

stejně jako Korán zjevena, a neváhal ji stavět na místo nejvyšší autority“29. Sunna 

a všechna Prorokova jednání byla tudíž inspirována Koránem. Svým jednáním 

koránské zjevení mnohokrát rozšiřoval a koránským súrám poskytoval větší 

přesnost, vykládal jejich význam.30 Vztah Koránu a sunny je trojí. V některých 

případech se koránská nařízení a sunna shodují, v jiných případech Prorok 

Muhammad napomáhá věřícím pochopit a nahlédnout význam Koránu.31 

V posledním případě jde o „tematiku, která na zjevený text přímo navazuje“32. 

Prorok Muhammad byl autoritou, která nabádala členy své obce k tomu, jak 

                                                 
25 „Po stu letech například Alí ad-Daraqutní (z. 995) polemizoval s oběma a prokázal, že asi 200 
zařazených hadíthů je slabých.“ -  Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 
53.  
26 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 53 – 54. 
27 Ibid., s. 54.   
28 Ibid., s. 48.  
29 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 48. 
30 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 48. 
31 Ibid., s. 48. 
32 Ibid., s. 48. 
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praktikovat základní povinnosti, které jsou v Koránu popsány jen obecně. Jedná 

se např. o návod, jak vykonávat modlitbu, jak se postit či jak provádět očistné 

omývání.33 „V pracích právníků plní stále významnou úlohu druhého pramene po 

Koránu, značně obsažnějšího a mnohotvárnějšího, na jehož základě lze 

zdůvodňovat i protikladně formulovaná řešení“34. „V moderních laicizujících 

pojetích se dnes klade důraz na Korán jako na jediný autentický doklad zjevení. 

Sunna za ním v teologickém významu daleko zaostává. Korán  je slovo boží, 

tradice jen lidské“35.  

 

Existuje hadíth, který výstižně vykládá důležitost sunny spolu s Koránem:  

 

Abdulláh ibn Mubárak vypráví že„k Imránu ibn Husajnovi došel člověk               
a řekl: „Mně stačí Korán.“ „Ty hlupáku, a najdeš v Alláhově knize, že                 
o polední modlitbě se modlí čtyři rak ´y?“ opáčil mu Imrán. Pak mu jmenoval 
ostatní modlitby a potom předpisy zakátu apod. a ještě se ho zeptal: „Najdeš 
tohle vše v Boží Knize?“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 48. 
34 Ibid., s. 54. 
35 Ibid., s. 57. 
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2 Česká muslimská umma a její vnímání Koránu 

2.1 Věřící a jeho počáteční vztah k islámu a Koránu 

 

Většina českých konvertitů vyrůstá v sekularizované společnosti, kdy                 

se náboženství odsouvá do pozadí a ve společnosti se uznávají jiné hodnoty         

a směřuje se k jinému cíli, než k transcendentnu. Tato společnost ukazuje směr, 

kterým se jedinec vydává, aniž by uvažoval nad příčinami a důvody svého 

chování. Společnost zakládá pravidla a společenský stereotyp, kterým se jedinec 

řídí. Česká společnost v době po pádu komunismu neměla příliš informací           

o islámu. Dostupných materiálů bylo málo. Pokud se některé materiály objevily, 

jednalo se o materiály tendenční.  Ten, kdo nenavštívil islámskou zemi či nebyl 

jinak v bližším kontaktu s muslimy, o islámu a muslimech věděl jen málo. Zlom 

nastal v roce 2001, kdy celý svět, i Českou republiku, ochromila zpráva               

o teroristických útocích. Nastala změna a média začala mluvit o „islámu“,  začaly 

vycházet různé články a knihy, které měli být jakýmsi lákadlem pro čtenáře. 

Příkladem je článek z deníku Právo uveřejněný 13. 8. 2005 pod názvem: 

„Islámský terorismus ohrožuje i Prahu.“ „Na uvedený článek plný dezinformací   

a nepotvrzených závěrů ostře reagovala 16. 8. 2005 BIS, když vydala prohlášení, 

že informace deníku Právo je na hranici poplašené zprávy.“36 Důsledkem toho   

se situace po roce 2001 pro české konvertity i muslimy zhoršila. Stali se jakýmsi 

trnem v oku pro většinu české společnosti, kterou postihla vlna xenofobie stejně 

tak, jako tento strach postihl celý svět. Většinová česká společnost dala přednost 

nekvalitní, až brakové literatuře37, která ukazovala islám jako náboženství války  

                                                 
36 Lhoťan, Lukáš. „Muslimové a média“. Dingir. 9.1 (2006): 27. 
37 „Manželka musí nejdříve porodit syna, alespoň jednoho, a když rodí jenom dívky, je terčem 
posměchu. Musí také porodit dvě, nanejvýš tři dcery, aby měl kdo pracovat v domě, na poli a u 
dobytka. Když jich porodí víc, je to veliké neštěstí a je třeba se jich co nejdříve zbavit. Velmi rychle 
jsem pochopila, jak se to dělá. Tak jsem žila až přibližně do sedmnácti let a věděla jsem jen to, že mám 
jako děvče menší cenu než zvíře.“ - Souad. Upálená zaživa. Praha: Ikar, 2004, s. 9. Tato citace 
ukazuje, že v kontextu celé knihy, je muslimka, popř. dcera, považována za méněcennou a těší se 
špatnému zacházení a opovržení. Toto pojetí je v rozporu s islámským učením a sunnou Proroka 
Muhammada. Dosvědčuje to např. Korán (16:57 – 59) či následující hadíth: „Vyprávěl Warrad, že 
úředník Al-Mughriba bin Shu´ba mu napsal: ´Napiš mi to, co vyprávěl Alláhův posel´. Al-Mughriba 
odpověděl: ´Po každé modlitbě jsem ho slyšel říkat : 'La ilaha illal-lahu wahdahu la sharika lahu, 
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a nenávisti, před kritickou literaturou arabistů a specialistů na islám. Muslimy 

tato interpretace islámu diskreditovala.  Konvertité se často setkávali 

s nadávkami, výsměchem a špatným jednáním veřejnosti.38  V případě slovních 

konfliktů se snažili situaci vysvětlit.  V některých případech bylo vysvětlování 

zbytečné a konvertité se k nastalé situaci raději nevyjadřovali.39 Strach z islámu, 

který je mnohdy vyvolán nekritickým přístupem médií, nepřestává a v české 

společnosti se stále nachází.40  

 

Čeští muslimové byli povětšinou vychováváni v rodinách, které se formálně hlásí 

ke křesťanské tradici, ale křesťanství nepraktikují. Negativní zprávy týkající       

se islámu rodiny konvertitů nutí uvažovat nad novým náboženstvím svých dětí. 

V některých případech jsou konvertité odrazování od své volby a jsou pobízeni  

k tomu, aby se rozhodli mezi rodinou a islámem.41   

 

„Uložili jsme člověku být dobrý vůči rodičům; jestliže však usilují přimět tě, abys 
ke mně přidružoval to, o čem nemáš žádného vědění, pak je neposlouchej! A ke 
mně budete navráceni a Já vás poučím o tom, co jste dělali.“ (Korán 29:7)42 
 

Nöldeke byl toho názoru, že tato súra mluví o rodičích muslimů v Medíně, kteří 

bránili svým synům účastnit se Muhammadových tažení. Jde však spíše               

                                                                                                                                           
lahu-l-mulk wa lahuI-hamd, wa huwa 'ala kulli Shai-in qadir.' Také zakazoval hloupé řeči, přílišné 
tázání, plýtvání peněz. Zakazoval nedávat to co by mělo být dáno, o něco žádat (pokud to není 
nezbytně nutné), být neuctivý k matkám a upalovat dcery zaživa.´ (Al-Bukhari) – přeloženo z: 
www.sahihalbukhari.com 
38 Informátor: žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha č. 2  
39 Informátor: žena, 17 let, SŠ, svobodná, bezdětná; E. K., žena, 19 let, SŠ, v ČR studuje, svobodná, 
bezdětná – viz. Příloha č. 2  
40 Příkladem může být přístup médií v případě pokusu o výstavbu mešity v Teplicích. Otevřený dopis, 
sepsán 1. 12. 1995, proti stavbě mešity zveřejnil Teplický kurýr. „Otevřený dopis obsahuje dva 
argumenty proti výstavbě mešity: náboženský a kulturní. Na prvním místě varuje před vlivem 
islámu,’který by, jak dokládá stav a vývoj v islámských zemích, z hlediska dlouhodobé perspektivy 
nepřinesl mnoho dobrého‘.“Dopis charakterizuje islám takto: „Islám jako náboženství je velice 
ortodoxní, agresivní a tvrdé. Jeho podstatou je víra v Alláha, který je lhostejný ve vztahu k člověku, 
což vede k potírání individuality a k fatalistickému přístupu k životu. Svým vyznavačům islám odnímá 
svobodu rozhodování a snižuje pocit osobní zodpovědnosti za vlastní jednání (dle islámu je vše 
předurčeno).“ Druhá petice byla zveřejněna taktéž Teplickým kurýrem 16. 4. 2004. Jednalo se o 
nesouhlas s výstavbou Orientálního kulturního centra, jehož součástí měla být mešita, hotel a další 
zařízení.   – Vojtíšek, Zdeněk. Český boj o mešity. Dingir. 9.3. (2006): 19. 
41 Informátor: žena, 17 let, SŠ, svobodná, bezdětná.  
42 Stejnou myšlenku obsahuje také súra 31:15. 
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o mekkánské obyvatele, kteří se snažili odvrátit syny od islámu.43 Konvertita, 

který má problémy se svou rodinou a příbuznými si často dává za příklad právě 

situaci, ve které se nacházel Prorok Muhammad a první muslimové 

v Muhammadově okolí. Korán obsahuje mnoho súr, které mají nového muslima 

povzbudit k ochraně svého nově zvoleného náboženství. Obsahuje verše, které 

věřícímu připomínají, jak je důležitý islám (3:19, 3:85, 6:125), Korán (4:82, 

10:37, 13:37) a následování boží vůle (2:170, 3:95, 10:35), ať už samotný muslim 

čelí jakémukoliv problému.  

 

Konvertité jsou přesvědčeni, že křesťanství není tou správnou cestou pro ně. 

Ačkoliv pocházejí z křesťanského kulturního prostředí, podrobují křesťanství 

kritice a hledají to, co jim v křesťanství chybí, právě v islámu. Dochází              

ke komparaci islámu s křesťanstvím. Většinou konvertitů je křesťanství nazíráno 

jako „nelogické“. V první řadě striktně nesouhlasí s trojjedinečností boží.44 Bůh 

 islámu je jediný, nemá syna. Podle súry 112, s názvem Upřímnost víry, existuje 

jediný Bůh, který: „Neplodil a nebyl zplozen“. Nejprve byl tento verš namířen 

„proti mekkánským pohanům, kteří pokládali svá božstva za dcery Alláhovy. 

Teprve později bylo rozšířeno polemicky proti židům a proti křesťanskému učení 

o Ježíši jako synu božím“.45 Konvertity je tento verš tudíž chápán jako důkaz       

o Bohu, který je jako jediný hoden uctívání. Někteří konvertité studují Bibli         

a hledají pasáže týkajících se právě Ježíše Krista. Poté je porovnávají 

s koránskými súrami. Ježíš je popsán v Koránu jako posel Boží. Konvertité proti 

Ježíšovu božství argumentují tím, že ani v Bibli o sobě Ježíš jako o synu Božím 

nemluvil.  V Koránu se nachází několik súr, které mluví o duchu svatém, avšak 

interpretace těchto súr nepovažuje Ducha svatého za třetího z božské trojice. 

„Korán užívá pojmu „duch“ (rúh) v několika významech. Jde jednak o Boží dech 

života, vdechnutý Adamovi a později Marii, dále o Boží příkazy, zprostředkované 

                                                 
43 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 712. 
44 Informátor: P. L., muž, národnost česká, 21 let, SŠ, žijící v USA, studuje, svobodný, bezdětný;  
žena, 37 let, VŠ, vdaná, 2 děti; žena, 25 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
45 Ibid., s. 661. 
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a ztělesňované andělskými posly, a také o vnuknutí a vědění dané prorokům.“46 

„Termín rúh al-qudus (doslova „duch svatosti“), jímž arabští křesťané 

pojmenovávají Ducha Svatého, se v Koránu vyskytuje vícekrát: jako nositel 

koránského zjevení (4:102, 16:102) a jako podpůrce důkazů a znamení 

poskytnutých Ježíšovi (2:87, 2:253, 5:110). V pozdější islámské literatuře je jím 

míněn andělský posel, nejčastěji Džibríl.“47 

 

Konvertité oceňují přímé propojení s Bohem prostřednictvím modlitby. Není 

potřeba prostředníka – kněze, který vyzpovídá věřícího z jeho hříchů.48 Často 

bývá v tomto kontextu zmiňován následující hadíth:  

 
„Vyprávěl ibn Abbás, že Alláhův Posel prohlásil:“Jestliže někdo neustále prosí 
Alláha o odpouštění, Alláh mu ukáže východisko z každé tíživé situace a nabídne 
mu úlevu od každé starosti a poskytne mu zdroje odněkud, odkud to nečekal“ 
(Abú Dawúd)49.  
 
Obzvláště atraktivní, hlavně pro ženy konvertitky, je fakt, že žena není pokládána 

za nositelku dědičného hříchu.50 V islámu „není dědičného hříchu, každý            

je zodpovědný za své činy“.51 Jedna z interpretací Koránu, kterou muslimové 

využívají, je ta vědecká. Objevují se názory, že Korán obsahuje vědecké údaje52  

a konvertité tudíž věří, že Korán a „poznatky“ v něm obsažené vypovídají o boží 

existenci.53  

 

U konvertity přichází snaha o nápravu. Prorok Muhammad se snažil napravit       

a morálně polepšit celou společnost. Český konvertita se snaží o tuto nápravu 

nejprve uvnitř sebe. Poté se snaží společnosti ukázat, jakým způsobem by           

                                                 
46 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 234. 
47 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 234.  
48 Informátor: žena, 37 let, VŠ, vdaná, 2 děti – viz. Příloha č. 2  
49 Sunna. O chování Proroka. Kniha výroků proroka Muhammada s komentáři. Praha: Islámská 
nadace, 2006, str. 151.  
50 Informátor: žena, 37 let, VŠ, vdaná, 2 děti – viz. Příloha č. 2 
51 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 58. 
52 Jedním z odborníků, kteří Korán nazývají vědeckým dílem je Maurice Bucaille. – Korán a moderní 
věda. Příbram: Muslimská unie, 2000. [online] URL: < http://www.narod-
sobe.cz/clovek/veda/filosofie/nabozenstvi/Islam/koran_a_moderni_veda.htm>. 
53 Informátor: žena, 30 let, VŠ, vdaná, bezdětná – viz. Příloha č. 2  
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se měl člověk chovat.  To je jeden z důvodů, proč je islám pro konvertity lákavý 

– snaha o dosažení vysokého morálního standardu. Velice často                           

se konvertita setkává s jevy ve svém okolí, které odsuzuje54. Svou konverzí 

vyjadřuje nesouhlas s názory a činy většinové společnosti55. Islám shledává jako 

řešení, které ho má odvrátit od problémů, vyskytujících se v jeho okolí   či ve 

společnosti, ve které žije. Potřeba Boha je pro konvertitu tak silná,                      

že se vymaňuje z vlivu atheismu a to co se mu v životě děje připisuje vůli Boží, 

nikoliv náhodě či jiným činitelům.56 Konvertita hledá řád, který v jeho životě 

chybí a daná společnost mu ho neposkytuje. Tento řád hledá v islámu, Koránu            

a sunně. 

 

2.2 Četba Koránu 

 

První četba Koránu je zajisté spojena s touhou pochopit a nahlédnout islám. 

Avšak někteří konvertité, v závislosti na jejich typu studia, četli Korán dříve než 

objevili islám. V některých případech došlo k zájmu o islám po přečtení této 

knihy57. Většinou však došlo k poznání islámu po setkání s muslimy, kteří 

ovlivnili konvertitu. Ten se pak zabýval islámem podrobněji. Ať již bylo první 

setkání s Koránem jakékoliv, pro konvertitu je četba důležitou součástí života      

a kýženého přiblížení se Bohu. Důraz je kladen na přednášení Koránu. „Korán   

je v pravém smyslu Koránem, když se přednáší, přednes je mnohem působivější 

než psané slovo.“58 Je lepší hlasitý přednes Koránu, než pouhé tiché čtení.59 

                                                 
54 Jedná se například o pití alkoholu, které je v islámu zakázáno (Korán 5:92)  či o špatné rodinné 
zázemí vyskytujících se v rodinách konvertitů.  
55 V tomto případě bývá často využívána súra 109.  
56 Srovnání: „Podle Sundéna je pro náboženské zážitky příznačné zakoušení intence a totality. Intence 
znamená, že určitý fenomén je zakoušen jako něčí úmyslné jednání. Intence je přičítána Bohu. Totalita 
znamená prožívání celistvosti, například v podobě jediné všezahrnující lásky, zakoušené v okamžiku 
zážitku. V takovém okamžiku jsou pak jakékoli jiné způsoby prožívání nemožné. Vše se zdá vpletené 
do celistvého systému, do Božího úradku nebo do Boží vůle pro člověka.“ - Holm, Nils G.Úvod do 
psychologie náboženství. Praha: Portál, 1998. s. 45. 
57 Informátor: žena, 37 let, VŠ, vdaná, 2 děti; žena, 17 let, SŠ, svobodná, bezdětná; žena, 25 let, VŠ, 
vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
58 Lawrence, Bruce. O Koránu. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2007, str. 20. 
59 Ibid., str. 20. 
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Korán a jeho přednes jsou spjaty s velkou úctou. Ženy tuto úctu projevují 

zahalením těla i vlasů, ačkoliv to není povinné a předepsané. Četbě Koránu 

předchází očistné omytí. 60 Ve stavu džanáby61 není člověku povoleno přednášet 

Korán a dotýkat se ho. Mezi českými konvertity jsou tací, kteří se snaží číst 

Korán každý den62, ale i tací, kteří se ke svaté knize uchýlí pouze ve stavu úzkosti 

či smutku63. Další příležitost k četbě Koránu se jim naskytne v rámci studia na 

středních či vysokých školách, kdy jim Korán slouží taktéž jako studijní 

pomůcka64. Velice často se setkáváme s konvertity, kteří dávají přednost 

poslechové formě Koránu.  Ve většině případů čeští konvertité dávají přednost 

českému překladu Koránu, jelikož jejich znalosti arabštiny nejsou natolik 

dostatečné, aby porozuměli arabskému originálu65. Ti konvertité, kteří umějí číst 

arabsky čtou také Korán v arabštině s tím, že používají českého překladu pro 

lepší pochopení textu66. Čeští muslimové, kteří ovládají četbu arabského Koránu 

mohou vykonávat tzv. sadždu.  Sadžda67 je jednoduchá prostrace, která se 

provádí kdykoliv se v koránské súře objeví známénko pro sadždu určené. V 

Koránu je 15 veršů, které obsahují toto znaménko. Sadždy se objevují od 49 súry 

až do konce Koránu. Dále se tyto znaménka nachází v súře Pouť (Al-hadždž).  

                                                 
60 Jedná se o stejné očistné omývání, které předchází každé modlitbě.  
61 Těžké znečištění, které je způsobeno pohlavním stykem či jakýmkoliv vyměšováním spermatu. U 
ženy toto znečištění způsobuje menstruaci či šestinedělí. - Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. 
Praha: Vyšehrad, 2006, s. 93. 
62 Informátor: žena, 27 let, VŠ, rozvedená, s dětmi; žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 37 let, VŠ, 
vdaná, 2 děti; žena, 17 let, ZŠ, svobodná, bezdětná; žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha 
č. 2 
63 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
64 Informátor: E. K., žena, 19 let, SŠ, v ČR studuje, svobodná, bezdětná; žena, 17 let, SŠ, svobodná, 
bezdětná;  žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha č. 2  
65 Informátor: E. K., žena, 19 let, SŠ, v ČR studuje, svobodná, bezdětná; S. L., muž, 24 let, SŠ, v ČR 
pracuje, svobodný, bezdětný;  žena, 27 let, VŠ, rozvedená, s dětmi; žena, 25 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; 
žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2   
66 Informátor: žena, 30 let, VŠ, vdaná, bezdětná; žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 17 let, ZŠ, 
svobodná, bezdětná; žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná; žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha 
č. 2 
67 Objevují se pochybnosti jak má sadžda vypadat a co se při této prostraci má recitovat. Islámští 
učenci Malik a Abu Hanífa jsou toho názoru, že při provedení sadždy stačí položit čelo k zemi a před 
položením i po zvednutí čela pronést formuli „Allahu Akbar“. Naopak imám aš-Šáfi´í a Ibn Hanbal 
jsou toho názoru, že při sadždě nesmí chybět ani pronesení tašahhudu a taslímu. - Helal, Ibraheem. 
„Sadžda během recitace Koránu“. Islamweb.cz [online], aktualizováno 2006. URL:                                             
< http://www.islamweb.cz/clanky/clanek.php?id=38 > 
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Sadžda není povinností, je to sunna, kterou prováděl Prorok68. Při provádění 

sadždy je rituální očista doporučovaná, avšak není povinná.  Ti čeští konvertité, 

kteří čtou arabský Korán se snaží sadždu provádět69. V překladech Koránu 

znaménko, označující sadždu, chybí. Český konvertita pozná verš se sadždou 

pouze podle obsahu samotného verše (22:77, 25:60, 32:15). Většinou však sadžda 

prováděna není70, jelikož konvertitům chybí potřebné znalosti a nevědí, že se má 

prostrace provádět.71   

Na četbu Koránu je největší důraz kladen v posvátném měsíci Ramadánu. 

Muslimové věří, že právě v této době byly seslány první koránské verše (Korán 

2:185).  V tomto postním měsíci  by se věřící měl plně soustředit na modlitbu i na 

samotnou četbu a studium Koránu.  Podle Sheikha Ibn Uthaymeena není 

povinností přečíst Korán během Ramadánu celý, ale patří to mezi chvályhodné 

věci. Čeští konvertité však zmiňují, že přečíst Korán během Ramadánu celý, je 

důležité.72 Pokud muslim nemůže přečíst Korán během Ramadánu celý, měl by 

alespoň projevit snahu to tak udělat.  Čeští muslimové, kteří umí číst a rozumějí 

arabsky, se řídí tradičního rozdělení na 30 částí, kdy se každý den přečte jedna 

část Koránu. Ti kdo arabsky neumí si český překlad Koránu rozdělí tak, aby za 

celý posvátný měsíc dočetli Knihu celou.  

2.3 Nejčastěji užívané súry a jejich význam pro věřícího 

 

Al-Fátiha je první súrou Koránu, tzv. Otevíratelkou knihy. Od ostatních 

koránských súr se liší. Je pokládána za osobní modlitbu Proroka Muhammada.  

                                                 
68 ‘Umar ibn al-Chattáb byl během páteční modlitby na kazatelně (minbar), když recitoval súru an-
Nahl (Včely), až se dostal k části se sadždou. Sestoupil z kazatelny, vykonal sadždu a spolu s ním celé 
shromáždění. V následující páteční modlitbě recitoval stejnou súru. Když dospěl až k části se sadždou, 
řekl shromáždění: „Není nám přikázáno vykonat sadždu. Pokud ji vykonáme, obdržíme požehnání. 
Pokud ne, není na tom nic špatného.“ (Al-Buchárí) 
69 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 37 let, VŠ, vdaná, 2 děti; žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 
dítě; žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
70 Informátor: žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná; žena, 25 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 17 let, ZŠ, 
svobodná, bezdětná; žena, 30 let, VŠ, vdaná, bezdětná; žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha    
č. 2 
71 Informace o sadždě čerpány z: Helal, Ibraheem. „Sadžda během recitace Koránu“. Islamweb.cz 
[online], aktualizováno 2006. URL: < http://www.islamweb.cz/clanky/clanek.php?id=38 >. 
72 Informátor: žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 30 let, VŠ, vdaná, bezdětná; žena, 37 let, VŠ, 
vdaná, 2 děti; žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná; žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
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1 Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 

 

Tento verš, tzv. basmala, je v první súře samostatným veršem. V ostatních súrách 

basmala tvoří záhlaví, používá se také při důležitých událostech a začíná jí každá 

přednáška či jiná sezení.73 Slova milosrdný, slitovný, jsou považována muslimy 

za tzv. krásná jména Alláhova (al-asmá´al-husná). Sunnitská ortodoxie je 

považuje za atributy Boží (Sifát).   

 

2 Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, 
3 milosrdnému, slitovnému, 
4 vládci dne soudného! 

 

Druhá „ája“ chválí Boha a označuje ho za pečovatele a stvořitele všech světů a 

všech stvoření žijících na těchto světech74. Třetí a čtvrtá „ája“ opět nazývají 

Boha milosrdným a slitovným a navíc vládcem soudného dne, ve který věří 

muslimové jako v den, kdy všechny bytosti předstoupí před stvořitele a budou 

odsouzeny za své hříchy či odměněny za dobro, které činili.75  

 

5 Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme, 
6 veď nás stezkou přímou, 
7 stezkou těch, jež zahrnuls milostí svou, ne těch na něž jsi rozhněván, 

ani těch, kdo v bludu jsou! 
 

Muslimy je pátý verš chápán jako žádání jediného stvořitele o pomoc. Pouze Bůh 

je muslimy nahlížen jako milosrdný a je hoden úcty ve všech možných formách: 

modlitbou, proseb (du`á´), slovem či činem.76  

Šestá ája je jakousi prosbou o přímé vedení cestou islámu, která je pro muslima 

jedinou správnou cestou. Poslední sedmá ája opět prosí o přímé vedení a žádá 

Boha aby nedopustil svedení na takovou cestu, kterou se odebrali židé a 

                                                 
73 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 620. 
74 Tafsír Ibn Kathír 
75 Tafsír Ibn Kathír 
76 Tafsír Ibn Kathír 
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křesťané.77 Toto tradiční chápání posledního verše súry Otevíratelky je vědeckou 

obcí zpochybňováno, jelikož „v době vzniku této súry se Muhammad ještě 

nedostal do sporu ani s židovstvím, ani s křesťanství, a je proto jisté, že měl na 

mysli především mekkánské nevěřící“78.  Hadíth, který vysvětluje, koho si má 

věřící představit pod těmi, na něž je Bůh rozhněván a pod těmi, kdo v bludu jsou 

je zaznamenán at-Tirmídhím a Abú Dawúdem:  

 

„Převyprávěl Udaj bin Hátim: „Zeptal jsem se Proroka na prohlášení Alláha – 
„ghayril – magdubi alajhim“ (ne těch, na nějž jsi rozhněván)“. Odpověděl:“ To 
jsou židé“ a na „wa la d-dalín“ (ani těch, kdo v bludu jsou)“. Odpověděl:“ 
Křesťané jsou těmi, jenž v bludu jsou.“ 
 
 
Ve všech případech se český konvertita a jakýkoliv muslim učí memorovat právě 

súru Al-Fátiha. Muslim ji používá při každé modlitbě a pokud dodržuje povinné 

modlitby, recituje ji za den několikrát79. V případě modlitby se ještě vyslovuje na 

konci recitace Al-Fátihy slovo „ámín“, které není součástí této kapitoly.80 Tato 

súra bývá také recitována při narození, svatbě, při pohřbech. Muslim ji odříkává 

cítí-li se psychicky špatně, při pochybnostech či při pocitu strachu81. 

 

Další súry, které se konvertité učí, jsou zpravidla ty nejkratší. Jednou z nich je 

súra Lidé (An-Nás). Tato súra uzavírá celý Korán. Spolu se súrou Záře jitřní (Al-

Falaq) má věřícího ochránit, je to súra utíkání se k ochraně Alláha a pojednává o 

otázce zla82.  

 

1 Rci: „Utíkám se v ochranu Pána lidí,  
2 vládce lidí, 
3 Boha lidí, 
4 před zlem našeptavače pokradmého, 
5 jenž našeptává do hrudi lidí, 

                                                 
77 Tafsír Ibn Kathír 
78 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 620.   
79 Ibid., str. 620.  
80 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 30. 
81 Informátor: žena, 17 let, SŠ, svobodná, bezdětná; žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha 
č. 2.  
82 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 780.  
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6 ať již je z džinů, či z lidí!“ 
 

První „ája“ je konvertity vnímána jako důkaz, že právě lidé jsou pro Alláha 

nejvíce důležití a nejvznešenější z jeho stvoření83. Další verše Boha označují za 

vládce lidí a za jediného, který je hoden uctívání. Čtvrtá ája pojednává o 

našeptávání satana84. Konvertité věří, že recitací těchto veršů se satan od věřícího 

oddálí. Pátá „ája“ rozvádí „áju“ čtvrtou, kdy se specifikuje satanovo 

našeptávání: “jenž našeptává do hrudi lidí“. Poslední šestá „ája“ varuje před 

satanem v podobě člověka, který je pro muslimy více nebezpečný a není 

jednoduché se mu vyhnout85. Tato súra je českými muslimy velice užívaná 

především k modlitbě či ve stavu úzkosti.86 Je jedna z těch, kterou se konvertité 

učí jako první.  Obsahem je podobná súře Záře jitřní. Pátá „ája“ 113. súry  pak 

navíc varuje muslima před závistí.  Závist má vyjadřovat nespokojenost věřícího 

s tím, co mu Bůh uštědřil. Podle tafsíru87 k těmto súrám je za nejhorší zlo 

považováno zlo šířené v noci, zlo působené kouzly a zlo vyvolané lidskou závistí.  

 

Další krátkou súrou, která vyznává jedinost boží, je 112 - Upřímnost víry (Al-

Ikhlas). „Představuje velmi stručné vyznání víry a podle tradice je odpovědí na 

výzvy některých současníků, aby Prorok vyjádřil podstatu nového náboženství. 

Má značný teologický význam, její recitace je obzvláště záslužná a podle tradice 

rovná se recitace celé jedné čtvrtiny Koránu.“88 Tyto tři krátké súry jsou pro 

konvertity nejčastěji zapamatovávané pro příležitost modlitby. Také se recitují 

před spaním do dlaní, a to každá třikrát doplněné o 255. „áju“ ze druhé súry 

Kráva (Al-Baqara), nazývanou „ajátul-al-kursí“, která se recituje pouze jednou. 

Konvertité věří, že súry a „ája“ přednesené v této kombinaci je mají ochránit 

před zlem noci a napomoci ke klidnému spánku. Někdy se recituje také Al-Fatiha 

                                                 
83 Podle Ibn Kathíra.  
84 Podle Hrbka a Ibn Kathíra. 
85 Tafsír Ibn Kathír 
86 Informátor: žena, 27 let, VŠ, rozvedená, s dětmi; žena, 30 let, VŠ, vdaná, bezdětná; žena, 28 let, SŠ, 
vdaná, 1 dítě; žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná; žena, 25 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
87 Tafsír Ibn Kathír 
88 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 660.  
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nebo samotná „ajátul-al-kursí“.89 Muslim se má poté dlaněmi dotknout celého 

těla. Tento zvyk byl prováděn samotným Prorokem.  

Ve sbírkách al-Buchárího a Muslima je zaznamenáno že když se Prorok odebíral 

do své postele, každou noc sepnul dlaně k sobě a šeptal do nich poslední tři 

kapitoly Koránu a poté přejel celé tělo dlaněmi, začínaje hlavou a obličejem. Toto 

provedl třikrát90. V dalším hadíthu od al-Buchárího Prorok doporučuje recitaci 

„ajátul-al-kursí“ a slibuje ochranu před satanem po celou noc až do rána. Prorok 

také doporučoval recitaci dvou posledních veršů ze druhé súry91, avšak častější je 

právě využívání súr a „ajat“ zmíněných výše. Stejná recitace se také některými 

konvertity provádí u malých dětí jako ochrana před zlým okem92 („schopnost 

ublížit ostatním lidem pohledem, tzv.  uhranutí“93).  

 

Další súrou, kterou konvertité používají převážně k modlitbě a memorování, je 

súra 111 – Palmová vlákna (al-Masad). Muslimská tradice uvádí různé údaje o 

okolnostech, při nichž Muhammad přednášel tuto súru. U český konvertitů je 

známý hadíth od al Buchárího:  

 

„Od Ibn Abbáse: Prorok šel do údolí al-Batha, vystoupil na horu a zvolal: „Ó 
lidé, shromážděte se!“. Když se Kurajšovci shromáždili kolem, řekl: „Kdybych 
vám řekl, že se k vám blíží nepřítel, který na vás zaútočí ráno nebo večer, věřili 
byste mi?“. Odpověděli: „Ano“. Potom řekl: „Věru já jsem varovatel poslaný 
k vám, abych vás varoval před velkým utrpením.“ Na to mu Abú Lahab řekl: 
„Shromáždil jsi nás zde jen proto, abys nám řekl tohle? Nechť zhynou obě tvé 
ruce!“94  
 
O okolnostech, při kterých byla tato súra přednesena, existují jen pozdější 

dohady. Súra mluví o Abú Lahabovi, strýci Proroka Muhammada, který se choval 

                                                 
89 Informátor: žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
90 Al-Qahtaani, Saeed Ibn Ali Ibn Wahf. Fortification of the Muslim through remembrance and 
supplication from the Qur´aan and the Sunnah. Riyadh: 1996, s. 132.  
91 Ibid., s. 133. 
92 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 25 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2  
93 Fathí al-Džundí: Léčba pomocí ruqja a Koránu (online, výňatek z časopisu Al Jumuah č. 10,ročník 
15, překlad: K. Stanieková, přístupné z URL: 
http://groups.msn.com/islamiccommunityofczechsisters/koran.msnw?action=get_message&mview=0
&ID_Message=7680&LastModified=4675626099387601376)  
94 Tento hadíth je použit v Tafsíru Ibn Kathíra.  
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nepřátelsky k Muhammadovi a jeho náboženství. Snažil se být za dobře 

s pohanskými předáky a odmítal náboženství Proroka a vystupoval proti němu.95 

Stejně se chovala také manželka Abú Lahaba a v této súře je vystavována kritice 

a posměšky. Tato súra je podobná staroarabské satirické básni (hidžá´), která 

měla charakter zaklínadla, jež mělo zdiskreditovat protivníka společensky i 

morálně a zároveň ho zesměšnit. Hidžá´ byla tvrdého rázu a protivníkovi 

ukazovala, že ho postihne krutý osud96. Podle teologa Bartha je tato súra 

pokládána za súru medínskou, která vznikla po bitvě u Badru. Barth je toho 

názoru, že právě po bitvě vznikla tato súra, kdy Muhammad mohl mluvit o svém 

strýci v minulém čase.97 Podle muslimské tradice Abú Lahab zemřel sedm dní po 

této bitvě.98 Datum smrti Abú Lahaba je však neznámé, obecně je tato súra 

pokládána za mekkánskou99 a  konvertité tudíž věří, že tato súra je proroctvím 

budoucí smrti Abú Lahaba.  

 

Súra 110, čili Vítězná pomoc (an-Nasr), je považována za fragment nějaké delší 

súry. Obsah súry ukazuje, že se jedná o súry medínskou, ačkoliv může být 

pokládána za mekkánskou díky své krátkosti100.  

 

1 Až vítězná pomoc Boží přijde a úspěch se dostaví 
2 a uvidíš lidi vstupovat houfně v náboženství Boží, 
3 Pak oslavuj chválou Pána svého a pros jej o odpuštění, vždyť On věru 

ke kajícníku je milostivý! 
 
 
Tyto verše mluví o úspěchu (fath) muslimů. Termín fath je většinou spojován 

s dobytím Mekky, avšak přichází také v úvahu, že se zde mluví o jiném úspěchu 

muslimů či celkovém úspěchu islám101. Datace súry je tudíž sporná.  Podle Ibn 

Kathíra se mluví o vítězství Muhammada nad Mekkou. Když Muhammad 

                                                 
95 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 660. 
96 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 660.  
97 Ibid., s. 660. 
98 Tafsír Ibn Kathír. 
99 Ibid., s. 660. 
100 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 771. 
101 Ibid., s. 771.  
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zvítězil, měli poté přicházet lidé ze všech koutů Arábie a přijímat islám, jakožto 

náboženství Boží.102 Třetí verš súry má mluvit o Proroku Muhammadovi.103 

Tradice tvrdí, že Prorok věděl, že jeho smrt brzy nastane. Existuje několik 

hadithů, které mluví o Prorokově chválení Boha a žádání o odpuštění před svou 

smrtí.104 Konvertité věří, že vítězství Muhammada nad Mekkou bylo důkazem o 

vítězství islámu jakožto pravého náboženství.105  

 

Súra Nevěřící (al-Káfirún) je další často užívanou súrou. Muslimská tradice tvrdí, 

že byla tato súra seslána Proroku Muhammadovi poté, co mu nevěřící nabídli 

kompromis: uctívání Alláha, ale taktéž jejich model. Je zde však možnost, že je 

„odrazem toho, že Muhammad překonal určité pochybnosti a váhání v době, kdy 

byl na chvíli ochoten ke kompromisu, jak svědčí tzv. satanské verše106“. Po 

vyřčení této súry se Prorok distancuje od pohanů a zdůrazňuje „svébytnost svého 

náboženského systému107“. Čeští konvertité věří, že se tato súra obrací ke 

každému nevěřícímu. Pro konvertitu jsou verše této súry důkazem, že jedině 

islám je náboženstvím, které je správné a pouze pro ně jediný stvořitel, si zaslouží 

uctívání.108 Podle tradice má tato súra hodnotu ¼ Koránu. Prorok tuto súru, spolu 

se súrou 112, recitoval často při modlitbě. Proto je také tato súra konvertity velice 

užívaná právě při příležitosti modlitby. Českého muslima zaujme tím, že je zde 

vyjádřen nesouhlas s uctíváním někoho jiného, než jediného Boha. Tím, že 

konvertita vyrůstá v náboženském prostředí odlišném od svého nového 

náboženství, stává se tato súra jakýmsi utvrzením, že nebude uctívat to, co uctívá 

většina společnosti, ale že bude stoupencem svého nového náboženství.   

Súra Hojnost (al-Kawthar) je jednou z nejkratších súr, co se počtů veršů týká.109 

„Súra je zřejmě jen útržkem nějaké větší skladby a pravděpodobně ztratila svůj 

začátek jako je tomu u všech, které začínají slovem „věru“ (arab. inná), tj. súry 

                                                 
102 Tafsír Ibn Kathír 
103 Tafsír Ibn Kathír 
104 Tafsír Ibn Kathír 
105 Tafsír Ibn Kathír 
106 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 661 
107 Ibid., s. 661 
108 Tafsír Ibn Kathír 
109 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 645 
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48, 71, 97.110“ Konvertité věří, že tato súra byla Proroku Muhammadovi seslána 

po smrti jeho syna. Nevěřící pak dosáhli domněnky, že islám zanikne a Prorok 

skončí v zapomenutí. „Muhammad byl zřejmě hluboce dotčen urážkou a obrátil ji 

proti odpůrci nebo odpůrcům.“111 Čeští konvertité používají tuto súru k modlitbě 

a obsah súry je pro ně jakýmsi potvrzením Prorokovy nezapomenutelnosti a 

zásluhy respektu.  

 

Súra Podpora (al-Má´un) je muslimskou tradicí považována za mekkánskou112. 

Druhá část súry však byla zjevena v Medíně, díky odkazu na pokrytce, 

munáfiqy.113 Některými badateli však súra je pokládána za jeden celek z pozdější 

doby (Bell). Birkeland usuzoval, považujíc kapitolu taktéž za jeden celek, že se 

jedná o jednu z nejstarších súr.  „Ostatní badatelé se však kloní k muslimské tezi 

o dvou částech, s tím rozdílem, že druhou část pokládají za mekkánskou, z doby, 

kdy již Muhammad počal organizovat společné modlitby.“114 

 

1 Co soudíš o tom, jenž nazývá náboženství lží? 
2 To je ten, jenž sirotka odhání 
3 A k nakrmení chudáka nepobízí. 

 
 
Tyto verše odsuzují chování Mekkánců, kteří se chovali nepřístupně a 

zanedbávali charitu.  Čeští konvertité těmito Mekkánci rozumí především  al-

Achnase ibn Šurajqa a Abú Džahla. Chovali se pyšně, byli lakomí a nepřijali 

slova Boží.115  Súr nabádajících k dobročinnosti a dobrému chování k sirotkům se 

nachází v Koránu několik (2:215, 4:8).  Súry tohoto typu jsou „typické pro rané 

období“116. Odráží se zde dětské zkušenosti Proroka, který přišel jak o otce, tak o 

matku117. Náboženství (ad-Dín), o kterém mluví první „ája“ této súry, je 

                                                 
110 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 645 
111 Ibid., s. 645 
112 Tafsír Ibn Kathír 
113 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 636 
114 Ibid., s. 636 
115 Tafsír Ibn Kathír 
116 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 636  
117 Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 13. 
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konvertity rozuměno také jako poslední soud118, což je podle Hrbka také možné. 

Tafsír Ibn Kathír také mluví o tomto slovu jako o víře v posmrtný život, odměnu 

a vyrovnání. Konvertité třetí verš této súry chápou jako poučení. Dobré skutky se 

mají nejen konat, ale také k nim vybízet.  

 

4 Běda těm, kdož při modlení 
5 o modlitbu svou se nestarají, 
6 kteří chtějí být jen viděni 
7 a dávat podporu odmítají.119  

 
 
Tato část súry má mluvit o těch věřících, kteří o sobě tvrdí, že jsou muslimové, 

ale Boha uctívají neupřímně a jsou pokrytečtí. Tyto verše mají být napomenutím 

od Boha k věřícím, kteří nedbají modlitby. Podle Proroka Muhammada byli tito 

lidé ti, kteří odkládají konání modlitby až po uplynutí jejího času120. Badatelům 

však není zřejmé, zda se jedná o napomenutí pro vlažné věřící, „pro něž zavedení 

kázně při modlitbě bylo něčím zcela neobvyklým“121 nebo, jak usuzuje 

Birkeland, se mluví o mekkánských pohanech, kteří měli znalost určitého druhu 

modlitby.122 Slovo podpora (al-Má´un) je konvertity chápáno jako „zboží, 

majetek“. Jak podle Ibn Kathíra či Ibn Abbáse, tak podle Hrbka se zde jedná o 

věci, které slouží k běžnému používání, vyměňují se mezi lidmi za účelem 

pomoci či podpory. Člověk, který není ochoten pomoci, zapůjčit svůj majetek aby 

pomohl jinému člověku, je konvertity považován za toho, kdo jedná proti vůli 

boží a vzdaluje se Bohu.123  

 

Kurajšovci (Qurajš), je další z krátkých súr, konvertity používaná. Tato súra je 

mekkánská a některými badateli je považována za třetí v pořadí (Watt, 

                                                 
118 Tafsír Ibn Kathír 
119 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 124. 
120 Tafsír Ibn Kathír 
121 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 636. 
122 Ibid., s. 636. 
123 Tafsír Ibn Kathír 
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Birkeland). Súra vznikla v době před rozpory mezi Kurajšovci a je považována za 

jakýsi fragment.124  

 

1 Pro soudržnost Kurajšovců125 

 

První „ája“ „předpokládá nějakou větu předcházející slovům ‘pro 

soudržnost‘“126. Arabské slovo iláf  (soudržnost, spolupráce, svaz, jednota) je 

důkazem schopnosti Kurajšovců organizovat dění v Mekkce. Jako vládnoucí 

kmen byli úspěšní a dosahovali zisků. Mimo jiné byli strážci Ka`by, o které mluví 

verš číslo tři („nechť slouží chrámu tohoto Pánu“127). Mekka prosperovala 

obchodem, ačkoliv se nacházela v neúrodné oblasti. Nabyla posvátného 

charakteru, stala se centrem obchodování.128  

 

Tato súra popisuje historickou situaci v Mekkce, v době vlády Kurajšovců před 

spory s Muhammadem. Konvertité vidí jako náplň této súry napomenutí 

Kurajšovců, kteří mají sloužit Pánu Ka`by, tudíž Bohu, a vzdát se uctívání model. 

Mají si uvědomit dobrodiní boží, které jim Bůh poskytuje. Bůh má být ten,  

 

4 jenž nasytil je a ochránil před hladem 
5 a zabezpečil je před strachem! 

 
 
Mekka měla být místem bezpečí pro Kurajšovce, jak tvrdí také súra 29:67.129 

 

Další súra , Slon (al-Fíl),  je tradicí považována za mekkánskou. Súra mluví o 

historické události, kdy byli Mekkánci ohrožováni armádou etiopského 

místokrále Jemenu Abrahou. „Jeho početná armáda byla však postižena nějakou 

epidemií a byla nucena ustoupit, aniž se jí podařilo Mekku dobýt nebo učinit 

                                                 
124 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 636. 
125 Ibid.,s. 112 
126 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 624 
127 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 112 
128 Ibid., s. 624 
129 Tafsír Ibn Kathír 
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nějakou škodu Kurajšovcům.130“ Verš pátý: „a učinil, že podobnými byli slámě 

ohryzané?“ (Korán 105:5),  je interpretován právě tím, že vojsko postihla 

epidemie, která je zmíněna výše. Bitva se odehrála kolem roku 570.131  Lidé slona 

(asháb al-fíl),  jak Arabové tuto armádu nazývali, chtěli zbořit Ka`bu a porazit 

Kurajšovce. To se jim však nepodařilo.  Konvertité jsou přesvědčeni, že to tak 

bylo díky zásahu Boha. Důvodem prohry Lidu slona nemělo být povýšení  

Kurajšovců a vylepšení jejich statusu, avšak ochrana Ka`by. Ka`ba měla být poté 

uctívána, velebena a zbožňována nástupem Proroka Muhammada, posledního 

z Proroků. Podle tradice se Prorok Muhammad narodil v tom samém roce, kdy 

měla proběhnout bitva proti Lidu slona.132  

 

Dále budou popsány ty súry a jejich význam, které byly konvertity taktéž 

uvedeny jako jedny z užívaných súr, avšak ne tak často, jako výše zmíněné.   

 

Súra, považovaná také za fragment, je súra Osud (al-Asr). Původní jsou první dva 

verše a třetí se považuje za dodatek, jehož obsah je podobný s jinými částmi 

Koránu133. 

 

1 Při osudu! 
2 Věru že člověk spěje v záhubu! 
3 Kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali a vzájemně se k pravdě 

a neochvějnosti nabádali. 
 

Podle Ibn Kathíra obsahuje tato súra poučení, že veškerá stvoření dospějí 

k záhubě až na ty, kteří uvěřili v Boha, uctívají ho, konají dobré skutky a jsou 

schopni zříci se zakázaného. Čeští konvertité se tedy snaží zříci se věcí, které jsou 

z islámské legislativy zakázané a snaží se Boha uctívat tak, jak je předepsáno.  

 

                                                 
130 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 646 
131 Ibid., s. 646 
132 Výklad podle Ibn Kathíra 
133 Korán 26:227, 38:23, 84:25, 95:6 
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Súra 97 - Úradek (al-Qadar), je některými exegety a badateli pokládána za 

medínskou súru.134 Její charakter je však mekkánský a také podle Ibn Kathíra se 

jedná o súru mekkánskou. Tato súra je pro konvertity jakousi zvěstí o zjevení 

Koránu. Samotný název súry je jménem noci, ve které, jak konvertité věří, byl 

Korán seslán. Podle tradice, jak uvádí Hrbek,  je za „lajlatu l-qadar“ považována 

noc z 26. na 27. Ramadán. Konvertité věří, že v této době se Proroku 

Muhammadovi dostalo prvního zjevení. Tuto noc by se konvertité, a všichni 

muslimové, tudíž měli věnovat větší úctě k Bohu, modlitbě a četbě Koránu. Je 

však známo, že každý rok se noc úradku mění. Konvertité se tedy hluboké 

modlitbě a četbě Koránu věnují  posledních 10 dnů měsíce ramadánu. Konvertité 

věří, že právě v noci Úradku budou všechny prosby vyslyšeny.  Podle tradice Bůh 

seslal tuto noc celý Korán a Proroku Muhammadovi se zjevovaly verše podle 

potřeby, a jako odpověď na určité problémy v jeho okolí, postupně.135  Konvertité 

a obecně muslimové věří, že během ramadánu jsou brány ráje dokořán, brány 

pekla uzavřené a „lajlatu l-qadar“ je taková noc, která je lepší než tisíc měsíců. 
136 Věří se, že kdokoliv se modlí v noci Úradku s vírou a očekáváním, budou mu 

odpuštěny jeho předešlé hříchy.  

 

4 v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému 
zjevení 

5 A až do východu jitřních červánků je mír v ní. 
 

Tyto „ajat“ jsou považovány za vsuvku.  

 

Súra 96 – Kapka přilnavá (al-Alaq) má pro konvertity hlubší význam. Zatímco 

poslední súry Koránu, recitované za účelem modlitby, se konvertité učí 

nazpaměť, súra Kapka přilnavá je konvertity chápána jako potvrzení existence 

boží a potvrzení boží moudrosti.  

 

 
                                                 
134 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 635. 
135 Výklad podle Tafsíru Ibn Kathír 
136 Tafsír Ibn Kathír 
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1 Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil,  
2 člověka z kapky přilnavé stvořil! 
3 Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý,  
4 Ten, jenž naučil perem,  
5 Naučil člověka, co ještě neznal. 

 
 
„Podle muslimské tradice jsou verše 1 – 5 vůbec první, které byly Muhammadovi 

zjeven“.137 Také většina evropských badatelů souhlasí s tímto názorem138.  Slovo 

iqra´ , vyslovené podle tradice archandělem Džibrílem na adresu Proroka, 

znamenající „přednášej, recituj“ či „čti“, by se mělo překládat významem prvním. 

Traduje se, že Prorok se mylně domníval, že po něm archanděl Džibríl139 

požaduje, aby četl. Podle tafsíru Ibn Kathíra Muhammad odmítal „číst“, jelikož, 

jak tradice tvrdí, byl negramotný. Teprve po třetím vyzvání  a pochopení, že má 

„přednášet“ opakoval slova tohoto verše. Pro konvertitu tato slova znamenají, že 

celý Korán je seslán Bohem a Muhammad nemohl využívat jiné zdroje, jelikož 

kvůli své negramotnosti neuměl číst ani psát. Druhý verš, vztahující se ke 

stvoření člověka z kapky přilnavé (´alaqa)140, je jedním z veršů, který je 

podroben rozboru a konvertity i ostatními muslimy je považován za zázrak 

v Koránu obsažený141. Dochází ke srovnávání obsahu tohoto verše a výsledků 

biologických výzkumů, týkajících se právě vývoje člověka.142 Výsledkem bývá, 

jak u tohoto verše, tak u veršů jiných, týkající se jiné problematiky, jakési 

potvrzení, že v době Proroka Muhammada nebylo možné dojít k poznání, které 

bylo zjištěno teprve v dnešní moderní době. Konvertita dochází k poznání a věří, 

že právě Bůh stvořil člověka. Čtvrtý a pátý verš pokládá konvertita za stvrzení, že 

Bůh člověka nejen stvořil, ale také naučil mnoho věcí a jedině on je zodpovědný 

                                                 
137 Ibid., s. 621. 
138 Někteří badatelé (např. Ahrens, de Goeje aj.)  však váhají mezi verši této súry a počátkem súry  74 
Rouchem přikrytý (Al-Muddaththir). - Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 621. 
139 Není jisté, zda si Prorok myslel, že se jedná o Boha či o archanděla Džibríla, který k němu mluví. 
Archanděl Džibríl je zmiňován až v době medínské. - Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 
621. 
140 Korán obsahuje více veršů, mluvicích o stvoření člověka (např. 16:4, 53:47, 76:2, 25:56, 23:12, 
22:5 a 23:14). 
141 Tento verš je více rozveden v súře 23 Věřící (al-Mu´minúna), verše 12 – 14.  
142 Ibrahim, I.A.Stručný průvodce k porozumění islámu.Praha: Islámská nadace, 2003. s. 8 – 17. 
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za to, co člověk zná a umí143. Jsou však možné dva výklady tohoto verše. „1. 

naučil člověka užívání pera, tj. psaní, 2. učil prostřednictvím pera, tj. psaného 

slova (čímž poukazuje na starší písma židovská a křesťanská). Odtud vycházela 

představa o nebeském prototypu všech Svatých písem, z něhož Bůh 

prostřednictvím andělů zjevuje jednotlivé části různým prorokům.“144 Další části 

této súry, jak potvrzuje i muslimská tradice, jsou z doby pozdější. Objevují se zde 

prvky odporu ze strany Prorokových soukmenovců. Střetáváme se zde se 

soběstačností, kdy Muhammad vyjadřuje nesouhlas s chováním bohatých 

Mekkánců, kteří se považovali za svobodné a nepotřebovali Muhammadova 

Boha. Podle Proroka se toto chování rovnalo bezbožnosti.145  Čeští konvertité, 

stejně jako ostatní muslimové, tyto verše chápou jako projev lidské neochoty 

uznat boží všemohoucnost a uznat to, že jedině díky Bohu dosahuje člověk toho, 

co má.146   

 

9 „Co soudíš o tom, jenž zabraňuje 
10 služebníkovi, když se modlí?“ 

 
 
Za služebníka je podle těchto veršů považován Prorok Muhammad, který byl 

obtěžován při své modlitbě Abú Džahlem, hlavním Muhammadovým 

odpůrcem.147 Další verše označují Abú Džahla  za hříšníka a lháře. Jeho chování 

je odsouzeno a objevuje se výhružný podtón a hrozba Božího trestu. Existují 

hadíthy, které popisují konflikt Muhammada a Abú Džahla.148  Konvertité však 

považují rovněž za služebníky ty věřící, kteří se shledávají s odporem nevěřících, 

jež jim zabraňují v modlitbě.  Konvertitu poslední verše této súry nabádají 

k potlačení strachu a k tomu, aby nadále dodržoval modlitbu a padl na svou tvář a 

                                                 
143 Podle Ibn Kathíra  
144 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 621 
145 Ibid., s. 622 
146 Tafsír Ibn Kathír 
147 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 622. 
148 Tafsír Ibn Kathír 
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přiblížil se k Bohu, tak jak to měl udělat Prorok v případě konfliktu s Abú 

Džahlem.149    

 

Další užívanou súrou je súra  87 – Nejvyšší (al-A´lá). Súra je pokládána za jednu 

z nejstarších s tím, že mufassiry se označuje jako mekkánská. K jejímu zjevení 

mělo dojít přímo před migrací do Mediny.150 Vědci dávají přednost rozdělení 

súry na několik částí. Bell soudí, že poslední verše byli zjeveny až v Medině, 

avšak tento názor není podložen. „Je nejstarší súrou, v níž je zmínka o 

modlitbě.“151 Podle muslimské tradice byla tato súra spolu se súrou 88 recitována 

Prorokem při pátečních modlitbách152.  

 

1 Oslavuj jméno Pána svého nejvyššího,  
2 jenž vše stvořil a vyrovnal, 
3 každý osud předurčil a usměrnil, 
4 jenž pastviny k životu vyvolal 
5 a potom je v pěnu zčernalou přeměnil! 

 
„Ája“ třetí mluvící o osudu, je stejného obsahu jako některé další „áje“. Hrbek 

jako příklad uvádí 19 „áju“ ze súry 80 – Zakabonil se (´Abasa). Konvertité věří, 

že každý člověk má předurčen svůj osud. Ať se jedná o osud dobrý či špatný.153  

 

6 Naučíme tě přednáše a nezapomeneš nic z věci té, 
7 leda co Bůh bude chtít – a On zná zjevné i skryté –  
8 a ulehčíme ti přístup k věci snadné! 

 

Konvertité věří, že zde se jedná o Proroka Muhammada, který se obával, že dojde 

k zapomenutí veršů.154 Tyto „áje“ ho mají ujistit, že k zapomenutí nedojde, 

pokud Bůh nebude chtít. Sedmá „ája“ je pravděpodobně pozdějším dodatkem, 

který obsahuje teorii o zrušených a zrušujících verších. Hrbek pro srovnání uvádí 

100 „áju“ z druhé súry Kráva (al-Baqara). Vsuvka – „a On zná zjevné i skryté“, 

                                                 
149 Tafsír Ibn Kathír 
150 Tafsír Ibn Kathír  
151 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 628.  
152 Tafsír Ibn Kathir.  
153 Tafsír al-Džalálajn 
154 Tafsír al-Džalálajn 
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je konvertity chápána jako upozornění, že Bůh ví, jak se věřící chovají a co 

skrývají. Nic mu není zatajeno.155 To co má být věcí snadnou v osmé „áje“ je 

úspěch na tomto i ono světě156. Některými mufassiry je tento verš vykládán tak, 

že za věc snadnou je považován právě islám.157 

 
9 Připomínej, vždyť připomenutí je užitečné! 
10 A kdo Boha se bojí, ten na ně si vzpomene, 
11 avšak odvrátí se od něho jen bídník nejhorší, 
12 jehož spalovat bude oheň největší, 
13 a v něm potom nezemře ani nebude žít.  

 

„Ája“ dvanáctá již obsahuje slova týkající se trestu ohněm.158 Připomenutí o 

kterém mluví „ája“ devět má být připomínání Koránu, jak konvertité věří. 

(50:45) 

 

14 Prospívat naopak bude ten, kdo je očištěn 
15 a jména Pána svého vzpomíná a modlitbu koná.  
16 Vy však přednost životu pozemskému dáváte, 
17 ač život budoucí lepší a trvalejší máte. 

 
Slovo očištěn (arab. tazakká) má v případě 14. „áje“ naznačovat čistotu 

v mravech a víře.159Konvertité chápou verš 16. tak, jak je psáno. Mají se zříci 

potěšení na tomto světě, jelikož život na ono světě je lepší.160  Mufassir Ibn 

Kathír uvádí hadíth tradovaný Ahmadem:  

 

„Ten kdo miluje svůj pozemský život, bude přežívat na světě příštím. A ten kdo 
miluje svůj příští život, bude přežívat na světě tomto. Vyberte si ten život navždy 
trvající namísto života, který je dočasný.“ 
 
 
 
 
 

                                                 
155 Tafsír Ibn Kathír  
156 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 637.  
157 Tafsír al-Džalálajn 
158 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 629. 
159 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 629.  
160 Tafsír Ibn Kathír 
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2.4 Způsob učení se koránských súr v arabštině 

 

„Muslimové pokládají nejenom obsah, ale i styl a jazyk Koránu za něco 

jedinečného a nenapodobitelného“161. Překlady do jiných jazyků se neuznávají 

jako přímé slovo Boží, ať již jsou snahy překladatelů veliké. Uvědomují si, že 

„absolutní identity originálu a překladu nedosáhnou“162. „Muslimská ortodoxie 

odsuzovala proto snahy přeložit Korán do jiných jazyků, opírajíc se především o 

nemožnost převést beze zbytků všechny jeho svérázné literární vlastnosti“163. 

„Nelze zapomínat, že Korán byl určen především pro přednášení a pro poslech a 

že Muhammad teprve mnohem později dal zaznamenávat „zjevení“ písemně. Je 

proto nutno přistupovat ke Koránu především jako k textu, jenž nebyl čten, nýbrž 

jen recitován“164. U český konvertitů a u muslimů dochází tudíž k memorování 

Koránu. K prvnímu memorování súr dochází z důvodu přednesu u modlitby. Ve 

většině případů dávají konvertité přednost individuální výuce, avšak jsou tací, 

kteří navštěvují kurzy Koránu pořádané Islámskou nadací165. O těchto kurzech 

bude řeč v následující kapitole. Individuální studium Koránu je upřednostňováno 

z několika důvodů. Konvertita může studovat v době pro něj vhodné, svým 

vlastním tempem a zvolit si způsob pro něj nejvhodnější166. Nejčastější 

pomůckou pro konvertitu bývá internet167. Jsou zde k nalezení stránky, které 

obsahují jak text v arabském originále, tak přepis do latinky a tafsír k příslušným 

súrám.168 Většina těchto stránek je v anglickém jazyce, avšak ze strany českých 

konvertitů dochází ke snaze výklad súr překládat do jazyka českého a studium súr 

                                                 
161 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 64. 
162 Ibid., s. 65. 
163 Ibid., s. 64.  
164 Hrbek, Ivan. Korán. Praha: Academia, 2000. s. 55. 
165 Informátor: žena, 25 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
166 Informátor: žena, 17 let, ZŠ, svobodná, bezdětná ; žena, 30 let, VŠ, vdaná, bezdětná ; žena, 23 let, 
SŠ, svobodná, bezdětná ; žena, 28 let, SŠ, vdaná, bezdětná – viz. Příloha č. 2 
167 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, bezdětná ; žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná ; žena, 17 let, 
SŠ, svobodná, bezdětná ; muž, 24 let, SŠ, svobodný, bezdětný. – viz. Příloha č. 2 
168 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2. V jednom případě respondentka E. K. 
uvedla  stránky www.quranexplorer.com/quran, jež obsahují arabský text Koránu s překladem           
do angličtiny. Stránky jsou obohacené o audio nahrávky jednotlivých súr a je možnost zvolit si 
recitátora.    
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tak umožnit i anglicky nemluvícím muslimům.169 Konvertité, kteří umějí číst 

arabsky využívají arabský originál Koránu. Český překlad jim napomáhá 

k pochopení obsahu súr.170 Případné chyby v přednesu si kontrolují poslechem 

súr z CD, kazety či internetu.171 Některým konvertitům také pomáhají rodinní 

příslušníci172, pocházející z arabských zemí, kteří ovládají recitaci Koránu.173 

Poté dochází k opakování a snaze zapamatování si naučeného.  

 

2.5 Korán a jeho výuka v České republice 

 

Čeští muslimové se s Koránem seznamují individuálně.  Mohou se však účastnit 

také výuky Koránu, četby Koránu či přednášek, mluvících o této Svaté knize.   

 

V mešitách a modlitebnách v České republice se za ramadánových nocí pořádají 

nepovinné modlitby (salát at-taráwíh).  „V Islámském centru v Praze, a to jak v 

hlavní mešitě v Blatské ulici, tak v modlitebně v centru Prahy (v Pasáži Jiřího 

Grossmanna), probíhá během postního měsíce ramadánu každý večer tzv. 

modlitba „taráwíh“. Je to dobrovolná modlitba. Jako imám je vybrán muslim, 

který pokud možno zná celý Korán zpaměti, anebo alespoň ovládá správnou 

recitaci Koránu (tzv. tadžwíd). V čase po večerní modlitbě se věřící shromáždí a 

imám předčítá každý den jednu třicetinu Koránu. Protože by bylo náročné modlit 

se i tuto jednu třicetinu (odpovídá asi 20ti stranám Koránu) v kuse, „taráwíh“ je 

každý den rozdělen na čtyři modlitby po dvou cyklech. Po druhé z nich se 

většinou udělá krátká přestávka, kterou imám může vyplnit nějakým poučením. 

Celkem tato modlitba trvá asi hodinu“.174 Islámská nadace v Praze zve každý rok 

do hlavní mešity profesora recitace Koránu ze saudsko arabské univerzity 

                                                 
169 Jedná se o server Komunity českých muslimek, kde jsou k nalezení některé koránské verše 
v arabském i českém znění obohacené českým překladem částí tafsíru Ibn Kathír.   
170 Informátor: žena, 17 let, ZŠ, svobodná, bezdětná ; žena, 30 let, VŠ, svobodná, bezdětná ; žena,      
23 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha č. 2 
171 Informátor: žena, 37 let, VŠ, vdaná, 2 děti; žena, 17 let, ZŠ, svobodná, bezdětná; žena, 23 let, SŠ, 
svobodná, bezdětná; žena, 25 let, SŠ, vdaná, 1 dítě;  žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2   
172 Jedná se především o manžela či manželku konvertity.  
173 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, bezdětná ; žena, 25 let, SŠ, vdaná, 1 dítě. – viz. Příloha č. 2 
174 Viz. Příloha  č. 5. 
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v Mekkce, pro jiný program přijíždí také imám z Egypta. Korán se předčítá 

v originále, tudíž v arabštině.175 V Plzeňské modlitebně se pořádá při Ramadánu 

téměř každý den společné přerušení půstu a společné nepovinné modlitby a čtení 

Koránu. O přednes se starají zahraniční studenti z arabských zemí, kteří ovládají 

četbu svaté knihy. Účastní se také čeští konvertité.176   

 

Pro české konvertity jsou organizovány kurzy Koránu. V pražské mešitě 

„několikrát již probíhala výuka četby Koránu v arabském jazyce, aby se čeští 

muslimové naučili Korán správně vyslovovat. Český překlad si mohou číst sami. 

Dále probíhají pravidelné lekce, na kterých je vyučován tzv. tafsír, tedy výklad 

(komentář) k veršům Koránu. Toto učí jeden ze dvou našich stálých imámů, šejch 

Ahmad z Jemenu. Lekce jsou určeny jak pro muže, tak pro ženy a probíhají 

společně. Přednáška je určena pro české muslimy a je tedy překládána do 

češtiny“.177   V Plzeňské modlitebně se v dřívější době konala četba Koránu, která 

by měla být  brzy obnovena. Účastní se jak ženy, tak muži. Četba Koránu je 

taktéž spojena s výukou arabštiny jak pro dospělé, tak pro děti. Učitelem je 

student, který ovládá četbu Koránu. „Český překlad v době výuky by měl být 

zajištěn“.178  Lekce četby Koránu navštěvuje 6-7 studentů.  

 

Každý pátek se v mešitě v Blatské ulici na Černém mostě koná páteční kázání na 

určitá témata. Součástí těchto přednášek je také recitace „ajat“. Kurzy 

specializované na výroky proroka Muhammada nejsou k dispozici. Sunna a 

uvádění hadíthů jsou ovšem součástí téměř každé přednášky v mešitě i páteční 

promluvy imáma.179 Mešita na Černém mostě má program pořádaných akcí180, 

které mají zúčastněným muslimům prohloubit znalosti islámu, Koránu a Sunny 

Proroka Muhammada. Některé akce jsou konané za účelem setkání českých 

muslimů.   

                                                 
175 Viz. Příloha č. 5. 
176 Viz. Příloha č. 4. 
177 Viz. Příloha č. 5.  
178 Viz. Příloha č. 4. 
179 Viz. Příloha č. 5.  
180 Tento program je uveden taktéž v příloze č. 5.  
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3 Sunna a její praktikování na území české republiky 
 

3.1 Nejčastěji užívané hadíthy a jejich ovlivňování života 

muslima 

 

Podle českých konvertitů sunna zasahuje velice pozitivně do života každého 

muslima.181 Hadíthy se pro ně stávají návodem a inspirací v každodenním 

životě.182 Věci a činny, které jsou konvertity prováděny, se snaží odvozovat od 

Prorokovy sunny.183 Hadíthy pomáhají konvertitovi k objasnění a specifikování 

některých súr z Koránu, ověření si článků či otázek týkajících se islámu.184 

Konvertité rozlišují mezi věrohodnými a nevěrohodnými hadíthy. Pakliže se 

jedná o věrohodný hadíth, snaží se jím řídit.185 Často jsou konvertity používány 

sbírky al-Buchárího a Muslima.186 Hadíthy z těchto sbírek jsou využívány 

jednotlivci, můžeme je však nalézt v hojném počtu na českých islámských 

serverech187 či v českých publikacích věnovaných islámu.188 Hadíthy, které jsou 

konvertity využívány se často vztahují na situaci, v které se konvertita nachází. 

Ve sbírkách hadíthů se snaží konvertita najít ty, které by mu pomohli vyřešit 

problém, se kterým se v dané době potýká.189 Jedná se například o hadíthy 

mluvící o trpělivosti a utrpení, jak uvedla jedna respondentka. Oblíbené hadíthy 

jsou ve většině případů ty, které ukazují muslimovi morální zásady a správné 

                                                 
181 Informátor: žena, 22 let, SŠ, vdaná, bezdětná   
182 Informátor: žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 30 let, VŠ, vdaná, 
bezdětná  – viz. Příloha č. 2 
183 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, bezdětná; žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
184 Informátor: žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě;  žena, 27 let, VŠ, rozvedená, 1 dítě – viz. Příloha č. 2   
185 Informátor: žena, 30 let, VŠ, vdaná, bezdětná –viz. Příloha č. 2 
186 Informátor: žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná ; žena, 27 let, VŠ, rozvedená, 1 dítě – viz. Příloha 
č. 2 
187 Např. www.islamweb.cz, www.muslim-inform.cz 
188 Početné hadíthy se nacházejí v brožurách, podávajících základní informace o islámu. V Islámské 
nadaci v Praze vyšla Sunna – o chování Proroka (Kniha výroků proroka Muhammada s komentáři). 
Nově v Praze vyšel překlad knihy Rijad as-Salihin (Zahrada spravedlivých). Jedná se o výběr výroků 
proroka Muhammada , sestavený imamem Jahja al-Nawawim. Knihu přeložil a v nakladatelství AMS 
vydal Petr Pelikán. 
189 Informátor: žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná ;  žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě ; žena, 27 let, VŠ, 
rozvedená, 1 dítě – viz Příloha č. 2   
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chování (např. respekt vůči rodičům, starším atd.).190 Dále se často užívají 

hadíthy, týkající se dodržování hygieny, stravování a hadíthy mluvící o 

oblékání.191 U konvertitek se těší oblibě hadíthy věnované ženám, mateřství a 

dětem.192 Velice důležité jsou hadíthy nabádající muslima ke správnému 

praktikování víry a připomínání si Boha.193 Jedna z konvertitek uvedla tento 

hadíth: „Podle Abú Hurajry, který vyprávěl, že Posel Boží řekl: „Bůh prokazuje 

milost také ženě, která vstává v noci a modlí se, a probudí svého manžela za 

stejným účelem, a pokud manžel odmítne, postříká mu tvář vodou.“194. Jedná se o 

hadíth ze sbírky Abu Dawúda. Přesné znění tohoto hadíthu je takovéto:  

 
Podle Abú Hurajry, který vyprávěl, že Posel Boží řekl: „Bůh prokazuje milost 
muži, který vstává v noci a modlí se, a probudí svou manželku za stejným účelem, 
a pokud manželka odmítne, postříká jí tvář vodou…. 
 
Následuje část hadíthu, která je uvedena konvertitkou.  
 
 
Umar ibn al-Chattáb vyprávěl: „Slyšel jsem Posla Božího, jak říká: „Kdybyste se 
byli všichni plně spolehli na Boha, jistě by vás byl zaopatřil tak, jako zaopatřuje 
ptáky, kteří se ráno probouzejí hladoví a za soumraku se vracejí s plnými 
žaludky.“ (At-Tirmidhí) 
 
Konvertitka, která uvedla výše zmíněný hadíth ho popsala takto: „Připomíná mi 

spoléhat se na Alláha Všemohoucího a děkovat mu denně za obživu“.195 

 

Konvertité se řídí mnoha hadíthy, které nabádají k připomínání si Boha. Dále 

konvertité užívají proseb (dua´a).196 V těchto prosbách se recitují koránské verše 

či slova, která pronášel Prorok Muhammad. Prosby jsou pronášeny pokud muslim 

něco žádá od Boha. Recituje se v arabštině.  

                                                 
190 Informátor: žena, 37 let, VŠ, vdaná, 2 děti ;  žena, 30 let, VŠ, vdaná, bezdětná ; žena, 23 let, SŠ, 
svobodná, bezdětná ; žena, 19 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha č.2     
191 Informátor: žena, 30 let, VŠ, vdaná, bezdětná – viz. Příloha č. 2 
192 Informátor: žena, 22 let, SŠ, vdaná, bezdětná ; žena, 25 let, SŠ, vdaná, 1 dítě ; žena, 27 let, SŠ, 
vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2  
193 Informátor: muž, 24 let, SŠ, svobodný, bezdětný ; žena, 17 let, ZŠ, svobodná, bezdětná ; žena, 19 
let, SŠ, svobodná, bezdětná ; žena, 37 let, VŠ, vdaná, 2 děti  - viz. Příloha č. 2  
194 Informátor: žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
195 Informátor: žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
196 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha č. 2   
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Samotná modlitba a její podoby jsou také určeny na základě sunny.197 Ve sbírce 

al-Muslim je modlitbě věnována celá část s názvem „Kniha modlitby“ (Kitab al-

salat). Také ve sbírce al-Buchárí se objevují části věnující se modlitbám a 

očišťování před modlitbou.  

 
Hadíthy nabádají věřícího k trpělivosti tak jak to dělají např. některé koránské 

súry.198  

 
Abú Sa´íd al-Chudrí vyprávěl, jak někteří lidé z Medíny o něco požádali Proroka 
a on jim to dal, a pak jej požádali znova a on jim to dal zase, a nakonec mu nic 
nezůstalo. Pak pravil: ‘Neupřu Vám žádný majetek jaký mám. Kdo bude ctnostný 
a skromný, toho Alláh nechá ctnostným a skromným, a kdo chce být soběstačným, 
toho Alláh učiní soběstačným, a kdo bude trpělivý, tomu dá Alláh trpělivost, a 
nikdo nedostane lepší a větší dar, než jakým je trpělivost’. (Al-Buchárí a 
Muslim)199 
 
V problémech konvertitů, které vyžadují trpělivost, hrají tyto hadíthy důležitou 

roli.200 Taktéž, pokud konvertita prochází určitým utrpením, hledá sílu 

v hadíthech201: „Abú Hurajra vyprávěl, že Alláhův Posel pravil: ‘Každého 

člověka, pro kterého má Alláh připravené nějaké dobro, nechá Alláh něco 

vytrpět‘.“(Al-Buchárí) Samotné chování muslima by mělo být odrazem 

správného praktikování sunny. Konvertité uváděli hadíthy mluvící o respektu 

vůči rodičům, vůči starším osobám či o toleranci a shovívavosti vůči ostatním.202  

 
Ibn Mas´ud řekl: „Zeptal jsem se Proroka, který skutek je Alláhovi nejmilejší, a 
on odpověděl: ‚Modlitba v pravý čas‘. Zeptal jsem se, který je druhý nejmilejší, a 
on pravil: ‘Když se chováš pěkně ke svým rodičům’. Na mou otázku, který je další 
odpověděl: ‘Snažení se na cestě Alláhově’. To bylo vše, co mi řekl, a kdybych se 
býval ptal dál, řekl by mi víc.“ (Al-Buchárí)203 
                                                 
197 Informátor: žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha č.2 
198 Korán 2:153; 3:200; 39:10; atd.  
199 Sunna. O chování Proroka. Kniha výroků proroka Muhammada s komentáři. Praha: Islámská 
nadace, 2006, str. 154.  
200 Informátor: E. K., žena, 19 let, SŠ, v ČR studuje, svobodná, bezdětná; žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 
dítě – viz. Příloha č.2     
201 Informátor: žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě ; žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha č. 2 
202 Informátor: žena, 19 let, SŠ, svobodná, bezdětná ; žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná ; žena,       
27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
 
203 Sunna. O chování Proroka. Kniha výroků proroka Muhammada s komentáři. Praha: Islámská 
nadace, 2006, str. 65. 
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Ibn Abbás vyprávěl, že Posel Alláha pravil: „Nepatří k nám, kdo nemá slitování 
s našimi mladými a neváží si našich starých, kdo nepřikazuje co je vhodné a 
spravedlivé, a nezakazuje, co je nevhodné a nespravedlivé“. (At-Tirmidhí)204 
 
Podle Abú Ajjúba al-Ansárího, který vyprávěl, že Boží Posel řekl:„Není zákonem 
dovoleno zpřetrhat vztahy se svým muslimským bratrem déle než tři noci. Mohou 
se potkat, přičemž jeden se otočí na jednu stranu a druhý na druhou, ale lepší z 
těch dvou je ten, který první pozdraví.“ (Al-Buchárí a Muslim)205 
 
Mezi oblíbené hadíthy patří také ty, nabádající k pravdomluvnosti a konání 

dobra.206  

 
Abdulláh ibn ´Amr ibn al-´Ás řekl: „Jeden člověk se zeptal Posla Božího, kdo z 
muslimů je nejlepší. K tomu Prorok poznamenal: „Ten, od jehož ruky a jazyka 
nehrozí muslimům nebezpečí.“207 
 
Respondenti neuváděli konkrétní hadíthy, týkající se hygieny či oblékání. Ve 

sbírkách jsou však těmto tématům věnovány samostatné kapitoly. Ve sbírce     

Al-Muslima se věnují hygieně „Kniha o menstruaci“ (Kitab Al-Haid) či „Kniha        

o očistě“ (Kitab Al-Taharah). V Sahih al-Buchárí se také samostatné kapitoly 

věnují této problematice. Otázka oblékání je zodpovězena v Sahih Al-Muslim 

v knize „Vhodné oblečení a dekorace“ (Kitab Al-Libas wa´l-Zinah). Také v       

al-Buchárím je oblečení věnována jedna celá část.  Stravování a zvyky s ním 

spojené se nacházejí např. v „Knize o pití“ (Kitab al-Ashriba)208 či v „Knize o 

jídle“ (Kitab al-Atimah)209. Také v jiných částech sbírek se nacházejí hadíthy 

věnované tématům výše zmíněným. Konvertité konkrétně uváděli hadíthy 

spojené se stravováním. Podle hadíthu ze sbírky al-Muslim jsou konvertité 

poučeni s tím, že by měli jíst a pít pravou rukou.210  

 

                                                 
204 Sunna. O chování Proroka. Kniha výroků proroka Muhammada s komentáři. Praha: Islámská 
nadace, 2006, s. 68. 
205 Informátor: žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
206 Informátor: E. K., žena, 19 let, SŠ, v ČR studuje, svobodná, bezdětná. Žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 
dítě  - viz. Příloha č.2 
207 Informátor: žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2  
208 Sbírky hadíthů Abu Dawuda, Al-Bukhariho.  
209 Taktéž Abu Dawud, Al-Bukhari.  
210 Informátor: žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná; žena, 19 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha 
č. 2 
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„Ibn Umar zaznamenal, že Alláhův Posel řekl: ‘Pokud se někdo z vás rozhodne 
jíst, měl by jíst pravou rukou. A když se někdo rozhodne pít, měl by pít pravou 
rukou. Pouze Satan jí a pije levou rukou’.“ (Al-Muslim)211  
 
Předtím, než muslim začíná jíst, odříkává basmalu. Konvertity byl tento hadíth, 

nařízující odříkávání basmaly, také znám.212  

 
„Aisha vyprávěla, že Alláhův posel řekl: ‘Pokud někdo z Vás jí, měl by si 
připomenout Alláhovo jméno. Pokud někdo zapomene připomenout si ho na 
začátku jídla, měl by říci: ‘Ve jménu Boha’ když si vzpomene, a ještě na konci’.“ 
(Abu-Dawúd)213 
 
Dále sunna, jak konvertité uvedli, nabádá k nepřejídání se a dojídání toho, co je 

na talíři214: „Ibn Umar vyprávěl, že Alláhův posel řekl: ‘Věřící je spokojen s málo 

jídlem a nevěřící či pokrytec jí mnoho’.“ (Al-Buchárí)215 

 
Hadíthy věnované ženám se těší oblibě u konvertitek216: „Jeden z mých velmi 

oblíbených je ten, kde se popisuje, že Prorok Mohammed (saw)217 pomáhal 

v domácích pracích svým manželkám a dělal si pořád kolem sebe…myslím, že by 

si tento hadíth měla každá vdaná žena vytisknout a nalepit na viditelné místo 

doma, aby to mohl její manžel praktikovat.“218 

 
Další hadíth, zmíněný jednou z respondentek je tohoto znění : ,,Ti dokonalí ve 

víře mezi věřícími jsou v povaze a chování ti kteří se svými ženami nejlépe 

zacházejí.,, Tatáž respondentka uvedla další hadíth o chování proroka 

                                                 
211 Přeloženo z internetových stránek  Sahih al-Muslim (online, aktualizováno 2008, přístupné z URL: 
www.sahihmuslim.com).  
212 Informátor: žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha č. 2  
213 Přeloženo z internetových stránek University of Southern California – Partial translation of Sunan 
Abu-Dawud (online, přístupné z URL: 
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud).  
214 Informátor: žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná – viz. Příloha č. 2 
215 Přeloženo z internetových stránek Sahih al-Bukhari (online, aktualizováno 2008, přístupné z URL: 
www.sahihalbukhari.com). 
216 Informátor: žena, 22 let, SŠ, vdaná, bezdětná ; žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2  
217 Tento pozdrav se tradičně říká po vyslovení jména proroka Muhammada. V českém překladu 
znamená „mír s ním“, v arabštině „salla ´llahu ´alajhi wa sallam“. - Sunna. O chování Proroka. Kniha 
výroků proroka Muhammada s komentáři. Praha: Islámská nadace, 2006, str. 10. 
218 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, bezdětná – viz. Příloha č. 2  
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Muhammada ke svým ženám „Nejlepší z vás je ten, kdo se nejlépe chová ke své 

ženě, a já se chovám ke svým ženám nejlépe.“219 

 
Abú Hurajra vyprávěl, že slyšel Posla Božího jak říká: „Se ženou se uzavírá 
manželství kvůli čtyřem věcem: pro majetek, pro její schopnosti, pro její krásu a 
pro její náboženství. Vyberte si tu, která má náboženský charakter. Nechť jsou 
vaše ruce očištěné prachem.  
 
Tato konvertitka vysvětluje, co jí hadíth přináší, takto: „Tento hadíth mi 

připomíná, jak důležité je dobře si vybrat partnera podle jeho zbožnosti, která do 

manželství přinese vše ostatní.“220  

 
Dále byl uveden hadíth o respektování a důležitosti matky.221 

 
„Abú Hurajra vyprávěl, že jeden muž se ptal: ‘Posle Alláha, kdo si nejvíce 
zasluhuje moji péči?’ – ‘Tvoje matka’, odvětil Prorok. ‘A kdo potom? ’ zeptal se 
muž. ‘Tvoje matka’, odvětil. ‘A kdo potom? ’ zeptal se muž. ‘Tvoje matka’, řekl 
Prorok. ‘A potom? ’ zeptal se muž. ‘Tvůj otec’, odvětil Prorok.“ (Al-Buchárí a 
Muslim)222 
 
 
Další hadíth, který jedna z konvertitek uvedla je tohoto obsahu: „Kdo se postará o 

sirotky, bude blízko mě (Proroka Mohameda) a blízko ráje.“223 Jedná se 

konkrétně o hadíth tohoto znění: „Vyprávěl Sahl bin Sa´d, že Prorok řekl: ‘Já a 

osoba, která se stará o sirotka a pečuje o něho bude v ráji tak blízko mě’, a spojil 

svůj prostředníček a ukazováček dohromady.“ (Al-Buchárí)224  

 

 

 

 

                                                 
219 Informátor: žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
220 Informátor: žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
221 Informátor: žena, 23 let, SŠ, svobodná, bezdětná; žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
222 Sunna. O chování Proroka. Kniha výroků proroka Muhammada s komentáři. Praha: Islámská 
nadace, 2006, str. 66. 
223 Informátor: žena, 25 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2  
224 Přeloženo z internetových stránek Sahih al-Bukhari (online, aktualizováno 2008, přístupné z URL: 
www.sahihalbukhari.com). 
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3.2 Výuka Koránu a sunny u dětí 
 

Tak, jak se čeští konvertité učí koránské súry a sunnu Proroka,tak se snaží 

konvertité vyučovat své děti. V tomto případě spíše dochází k výuce formou hry. 

Výuka probíhá např. formou říkanek.225 „Máme vyhrazenou hodinu denně, kdy si 

spolu předčítáme a syn opakuje a pak před spaním předčítáme místo pohádky 

súry a vykládáme příběhy z Koránu o prorocích“226. Tatáž respondentka uvedla, 

že její syn uměl první koránské súry v necelých čtyřech letech. Častá forma 

seznámení dětí s Koránem je tudíž předčítání jednotlivých súr a poté dítě 

případně súry opakuje. Konvertité se snaží skloubit jak individuální výuku svých 

dětí, tak hromadnou.227 „Nevím, jestli bych dávala přednost jednoho před 

druhým. Ráda bych posílila v budoucnu svého syna učit se Korán s ostatními 

dětmi a také ho sama ještě učila doma“228, vyjádřila se k výuce svého dítěte jedna 

z respondentek. Další respondentka je toho názoru, že hromadná výuka by se 

měla prolínat s individuální: „Při hromadné výuce je dítě více snaživé dohnat ty 

lepší. Ale zase individuální výuka je úkolem matky“.229 Respondentka je toho 

názoru, že vychovat z dětí dobré muslimy je úkolem matky a to se za hodinu na 

hromadné výuce dítě nenaučí. Další konvertitka tvrdí: „Děti budu posílat do 

mešity, sama se neodvažuji vyučovat a vysvětlovat Korán dětem. Na druhé straně 

budu pečlivě vybírat, v jaké mešitě budou vyučovány…“.230 Obává se z případné 

manipulace s dětmi namísto vzdělávání. Je toho názoru, že je dobré monitorovat 

výuku, „případně se výuky účastnit a s dětmi výuku probírat a opakovat“. 

Konvertité tudíž podporují hromadnou výuku svých dětí, jelikož to děti 

povzbuzuje. „Děti se lépe učí ve skupině, mají větší motivaci a mohou se 

předhánět, podporuje se tím jejich soutěživost“.231 Dalším důvodem hromadné 

                                                 
225 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2  
226 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
227 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 25 let, VŠ, vdaná,   
1 dítě; žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2  
228 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2  
229 Informátor: žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
230 Informátor: žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 (respondentka nežije na území ČR).  
231 Informátor: žena, 37 let, VŠ, vdaná, 2 děti – viz. Příloha č. 2  
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výuky dětí je ten, že se děti stýkají s vrstevníky stejného vyznání. 232  Výuka 

sunny probíhá podobným způsobem, jako výuka Koránu. Rodiče dětí se však 

snaží být dítěti příkladem.233 „Snažila bych se dětem přiblížit sunnu příkladem 

svého chování a vysvětlování proč tak činím“.234 Dále konvertité vyprávějí o 

Proroku Muhammadovi, co udělal a co měl rád. K ukázání správného pochopení 

sunny dochází také formou hry. „Existují dětské hry, které malé děti informují o 

sunně, modlitbě, o islámu celkově“.235 Někteří konvertité využívají také cd či dvd 

sloužící k výuce islámu a sunny dětem. 

 

Také v některých mešitách a modlitebnách se pořádají kurzy Koránu pro děti. 

V Pražské mešitě na Černém mostě probíhá pravidelná víkendová škola pro děti 

kde se „děti učí základy arabštiny a krátké kapitoly z Koránu a islámskou nauku. 

Vyškolení pedagogové nejsou k dispozici. Děti učí učitelky z řad českých 

muslimek, které se na výuku připravují.236  „Výuka probíhá volně u malých dětí a 

formou třídy u větších dětí“.237 Výuka dětí začala v roce 2005, probíhá tedy již 

dva roky a k nápadu vyučovat děti islámu a Koránu došel dřívější šejch mešity 

Karam Badawy.238 Počet dětí, které se účastní výuky je přibližně 30 – 50.239  

V Plzeňské modlitebně se již dříve konaly kurzu arabštiny pro děti. Tyto kurzy 

mají dětem pomoci v učení se základů arabštiny a následném čtení Koránu. „Bez 

znalosti arabské abecedy by bylo těžké učit je Korán“, prohlásil jeden ze členů 

Muslimské unie studentů, který se podílí na fungování modlitebny v Plzni. 240  

 
 
 

                                                 
232 Informátor: žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2  
233 Informátor: žena, 27 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 28 let, SŠ, vdaná, 1 dítě; žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 
dítě – viz. Příloha č. 2  
234 Informátor: žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
235 Informátor: žena, 25 let, VŠ, vdaná, 1 dítě – viz. Příloha č. 2 
236 Informace čerpána z e-mailu obdrženého od vedoucí pražské muslimské obce. – viz. Příloha č. 5. 
237 Informace čerpané z e-mailu obdrženého od muslimky, která dříve vyučovala v islámské škole pro 
děti. – viz. Příloha č. 6.  
238 Viz. Příloha č. 6.  
239 Viz. Příloha č. 5. 
240 Viz. Příloha č. 4. 
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ZÁVĚR 
 
 
Korán a Sunna, dva zdroje, hlásající ponaučení a nařizující normy, ovlivňují myšlení 

jak českých konvertitů, tak všech ostatních muslimů. Muslimové se snaží řídit těmito 

normami, které zasahují do jejich každodenního života. Pro samotného konvertitu se 

stávají tyto dva zdroje jejich novým „zákonem“, který řídí jejich jednání a 

zabezpečuje je o správnosti volby nového náboženství. Konvertita vyměňuje řád 

společnosti, která ho neuspokojuje, za řád, který hledá v Islámu, Koránu a Sunně. Ve 

svých volných chvílích se konvertité uchylují ke Koránu, který poslouchají, čtou a 

především recitují. K memorování Koránu jim pomáhají jak početné internetové 

stránky a publikace, tak rodilí muslimové, kteří ovládají četbu a recitaci této knihy. U 

začínajícího konvertity dochází z pravidla k memorování krátkých súr, které využívá 

k modlitbě či je recituje ve stavu úzkosti. Postupně se konvertité snaží memorovat 

další súry. V České republice mají možnosti návštěvy kurzů, které jim pomáhají ve 

studiu Koránu. Nejen Korán, ale taktéž Sunna se stává jakýmsi studijním materiálem, 

který muslimům napomáhá ke správnému chování a jednání. Sunna odpovídá na 

otázky týkající se mezilidských vztahů, ale také nařizuje jak by se měl muslim 

oblékat či stravovat. Početné hadíthy zasahují do muslimova života ve všech směrech. 

Konvertité se učí následovat Korán a Sunnu.  K tomu samému dochází v případě dětí 

konvertitů. Muslimští rodiče se jim od dětství snaží vštěpovat islámská pravidla a 

zákony, které jim samotným v době jejich dětství chyběly. Své děti vyučují Korán 

sami, popřípadě je posílají do kurzů Koránu a arabštiny, který je v České republice 

pro děti také zajištěn. Svým chováním se snaží být dětem příkladem.  Pro českého 

konvertitu se tudíž Korán a následování Sunny stává prioritou v životě.   
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Textová příloha č. 1 
 
 
Konkrétní otázky dotazníku použitého při terénním výzkumu: 
 
 

1. Kolik je Vám let? 
2. Jste žena či muž? 
3. Vaše vzdělání a obor? 
4. Z jakých sociálních podmínek pocházíte? 
5. Jste svobodný/á či ženatý/vdaná? 
6. Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě? 
7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou? 
8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství 

objevil/a sám/sama od sebe? 
9. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou? 
10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? 
11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé 

súry či hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké? 
12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? 
13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte? 
14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze? 
15. Jak často čtete Korán? 
16. Čtete Korán v češtině či v arabštině? 
17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? 
18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 

nadací nebo dáváte přednost individuální výuce?   
19. Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz 

prospěšný? 
20. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o 

svátek či všední den? 
21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či 

nikoliv? 
22. Jaký český překlad Koránu používáte? 
23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 

každodenního života? 
24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? 
25. Jakým způsobem učíte Korán své děti? 
26. V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry? 
27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně 

a proč? 
28. Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada? 
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Textová příloha č. 2 
 

 
DOTAZNÍK 

 
Význam Koránu a Sunny v životě muslima v České muslimské obci 

 
1. Kolik je vám let?  27 
 

2. Jste žena či muž? Žena 
 
3. Vaše vzdělání a obor? VŠ ošetřovatelský managenent 
 

4. Z jakých sociálních podmínek pocházíte??? 
Nevím jestli dost dobře rozumím otázce . Pocházím z rozvedené rodiny, 1 sestra 
 

5. Jste svobodný/á či ženatý/vdaná?  Toho času v rozvodovém řízení 
 

6. Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě? Před plánovanou svatbou 
 
7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou? 

Četla jsem moc a moc o islámu a prostě me „dostal“ 
 
8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství objevil/a 
sám/sama od sebe? Po kontaktu s muslimy 

 
9. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou? 

8 měsíců 
 
10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? 

Žiji sama, rodiče nesouhlasí, hlavně s nošením šátku 
 
11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé súry či 
hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké?  

Zatím to nemá význam, nechtějí nic slyšet 
 
12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? 

Fátiha kvůli modlitbě, ted se učím ostatní odzadu, hlavně i proto , že jsou nenáročné a 
krátké na začátek 

 
13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte? 

1, 100-114, 2:255, u modlitby 
 
14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze? 

Viz předešlá odpověď 
 

15. Jak často čtete Korán? každý den 
 
16. Čtete Korán v češtině či v arabštině? 
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V češtině 
 
17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? 

Internet, pomoc přítele 
 
18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 
nadací nebo dáváte přednost individuální výuce?  individálně 

 
19. Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz prospěšný?  
 
20. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek či 
všední den? 

Zatím jsem muslimkou krátce , ale jsou dny , kdy je doporučováno se četbě věnovat 
více, snažím se to dodržovat 

 
21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či nikoliv? 

Ne, ale tato otázka mi to připomněla, asi začnu ☺ 
 
22. Jaký český překlad Koránu používáte? 

Hrbkův 
 

23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 
každodenního života? 

Bukhari, Muslim, záleží na tématu 
Ovlivnují podstatně můj život 
Využívám při čtení Koránu, ověření se nějakých článků nebo otázek islámu 

 
24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? 

To se nedá říct, každou chvíli je oblíbený jiný, podle toho ,co právě řěším 
 
25. Jakým způsobem učíte Korán své děti? 

Jsme na začátku, takže jen příběhy z KOránu 
 
26. V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry? 
 
27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně a 
proč? 

 
28. Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada?  

Zatím příkladem , povídání si 
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DOTAZNÍK 
 

Význam Koránu a Sunny v životě muslima v České muslimské obci 
 

1. Kolik je vám let? 
             30 
 
2. Jste žena či muž? 
             žena 
 
3. Vaše vzdělání a obor? 

VŠ, právnička 
 
4. Z jakých sociálních podmínek pocházíte? 

velice dobrých, oba rodiče VŠ i sestra 
 
5. Jste svobodný/á či ženatý/vdaná?  
             vdaná 
 
6. Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě? 

po islámském sňatku a před českou svatbou 
 
7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou? 

logičnost islámu, vlastní přesvědčení o pravdivosti  
-  před 10 lety jsem v rámci mých VŠ studií potkala muslimy, tak začaly debaty o islámu a mé 
postupné pročítání různých materiálů, v té době nebyly dostupné info tak jak dnes na 
internetu, takže zdroje zde v ČR byly pro mě omezené…Trvalo mi celkem 8 let, než se mi vše 
“spojilo dohromady” a vše mi do sebe “logicky zapadalo”, nečetla jsem o islámu nijak 
intenzivně, spíš příležitostně ve volných chvílích, kterých díky VŠ nebylo moc, až později s 
nástupem do práce jsem se o islám začala zajímat intenzivněji..Mnoho informací jsem se 
dozvěděla taky od manžela – muslima. Mnoho let jsem islám posuzovala podle toho, jak se 
chovají lidé – muslimové – mnohdy jen dle názvu, aniž by islám řádně praktikovali, a dle 
toho, jak se o islámu píše v tisku, literatuře, 
- nedá se říct, že by byl nějaký důvod, spíš bych to charakterizovala jako přirozený vývoj a 
vyústění…Nejprve jsem od atheismu přešla k víře v Boha, resp. tehdy šlo spíš o víru v “něco” 
nad námi…Křesťanství mi nepřipadalo logické a bylo pro mě zcela nemožné uvažovat v 
rámci jeho dogmatismu…Když se ke mě dostaly info o islámu, tak má víra v “něco” nad námi 
se začala měnit ve víru v Boha…Když jsem zjistila, jak islám koresponduje i s novodobými 
vědeckými poznatky a že v Koránu jsou naprosto neuvěřitelná fakta, která nemohla být tehdy 
nikomu známa, začalo mi docházet, že islám musí být PRAVDOU, i vzhledem ke zjištění, že 
příchod Proroka Mohammada (saw) byl předpovězen už v Bibli..( příchod posledního 
Prokoka, jehož jméno bude Ahmad). Zjistila jsem, že mnoho let jsem chybně islám 
posuzovala dle činů lidí a jaksi z “politického úhlu pohledu”, aniž bych šla ke “zdroji – 
prameni”. Najednou jsem pocítila, že nemůžu nekonvertovat, protože bych popírala skutečnou 
pravdu a oddalování konverze by bylo leda k mé vlastní škodě. 

 
8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství 

objevil/a sám/sama od sebe? 
            po kontaktu s muslimy viz. výše 
 
9. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou? 

3. rok 
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10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? 

11 let již nežiji s rodiči / celkem v klidu, nevidí-li šátek na hlavě  
              
11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé 

súry či hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké?  
-  snažím i s manželem, dostaneme-li se s rodinou k diskuzi na toto téma 
-  nic jim nepředčítáme, pouze objeví-li se potřeba k nějaké aktuální otázce 

nebo debatě u vést komentář, napíšu jim k danému tématu mail příp. s 
citacemi s Koránu a Sunny 

 
12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? 

- krátké súry za účelem jejich citace v rámci modliteb tj. Al-Iklas, An-Nás, Al-
Kawtar, Al-Asr apod. krátké súry 

 
13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte? 

viz. odpověď 12 + An-Nasr, Al-Qadr, Al-Alaq, Al-Kafírun 
 
14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze? 

viz. výše 
 
15. Jak často čtete Korán? 

-  nejvíce v Ramadánu, každý den tak, abych Korán přečetla během Ramadánu 
celý 

-  pak během roku ještě jednou min. 1 x celý, někdy dle časových možností i 
více 

 
16. Čtete Korán v češtině či v arabštině? 

- v češtině a angličtině s výkladem, 
- v arabštině čtu za účelem správně výslovnosti a čtu si k tomu český překlad 
( učím se arabsky v jazykovce, ale zatím neumím natolik, abych rozuměla souvislému 
psanému textu s užitím slov, které neznám) 

 
17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? 

- učím se zpaměti zatím jen krátké súry k citaci v rámci modliteb – přečtením textu v 
arabštině si zafixuji správnou výslovnost a tak si opakuji řádek po řádku jednotlivé 
súry a snažím se memorovat 

 
18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 

nadací nebo dáváte přednost individuální výuce?  
- upřednostňuji samostudium s časových důvodů ( pracovní vytížení), navíc v místě 
bydliště nejsou kurzy čtení dostupné 

 
19. Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz prospěšný?  
 
20. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek 

či všední den? 
ano viz. výše odpověď 15 

 
21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či 

nikoliv? 
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22. Jaký český překlad Koránu používáte? 

Hrbkův, jiný jsem nesehnala 
 
23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 

každodenního života? 
-  dle věrohodnosti – podle návaznosti tradentů, pakliže se jedná o hadíth 

věrohodný, snažím se jím řídit 
-  zasahují do každé části života – způsob praktikování víry, hygiena, způsob 

jídla, chování, oblékání… 
 
24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? 

nerozlišuji dle „oblíbenosti“ – viz. výše odp. 23 
 
25. Jakým způsobem učíte Korán své děti? 
            nemám děti 
 
26. V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry? 
27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně a 

proč? 
28. Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada?  
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DOTAZNÍK 
 

Význam Koránu a Sunny v životě muslima v České muslimské obci 
 
1. Kolik je vám let? 28 let 
 
2. Jste žena či muž? žena 
 
3. Vaše vzdělání a obor? střední průmyslová škola s maturitou 
 
4. Z jakých sociálních podmínek pocházíte? rodiče jsou manželé  
 
5. Jste svobodný/á či ženatý/vdaná? vdaná  
 
6. Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě? před svatbou 
 
7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou?  

protože jsem dostala dostatek argumentů,že Bůh existuje a Korán a sunna je logická 
pravda 

 
8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství 

objevil/a sám/sama od sebe? 
 potkala jsem jednu začínající sestru,která o islámu s nadšením vykládala. 
 
9. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou?  
       9 let 
 
10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? 
             S rodiči už nežiji. Jak se staví ke konverzi, záleží na tématu,to že nosím šátek už   
             berou normálně, že se modlím berou normálně. Ale že neslavím vánoce, to bude  
             potřebovat ještě čas.:-) 
 
11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé 

súry či hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké?  
Snažím se s nimi diskutovat o pozitivech a logických argumentech. Ale konktrétního 
nic napsat nemohu, protože záleží na situaci, které téma probíráme. 

 
12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? 
       Al-Fatiha, Ichlas, Annas, Falaq, Quraish, Asr... protože jsou nejkratší. 
 
13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte? 
            Tak nejčastější je samozřejmě Fatiha a pak  čteme se synem Ajatul kursi - na  
            ochranu. A Ichlas, Annas, Falaq.  
 
14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze? 
            No nic moc:-(            Fatiha a pak od 96 do konce. 
 
15. Jak často čtete Korán? snažím se denně. 
16. čtete Korán v češtině či v arabštině? 
            nejdříve si suru přečtu v češtině a pak v arabštině 



 57 

 
17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? 
       Přepíši si suru do latinky a pak na zpamět a manžel mě opravuje. 
 
18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 

nadací nebo dáváte přednost individuální výuce?  
            učím se individuálně 
 
19. Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz prospěšný?  
 
20.  Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek 

či všední den? 
       ne, čtu Korán denně. 
 
21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či 

nikoliv? 
            snažím se vždy sadždu provést 
 
22. Jaký český překlad Koránu používáte? 
             Hrbka - jiný nemám 
 
23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 

každodenního života?   
No těch je asi vícero: tak jen tak okrajově: ráno přečtu dua, jdu si umýt ruce, dua, 
modlitba. Snažíme se aplikovat nový hadith vždy do našeho života. 

 
24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? 
            neumím takhle krátce odpovědět 
 
25. Jakým způsobem učíte Korán své děti? 

Máme vyhrazenou hodinu denně, kdy si spolu předčítáme a syn opakuje a pak    před  
spaním předčítáme místo pohádky sury a vykládáme příběhy z Koránu o prorocích. 

 
26. V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry? 
            Už jsem zapoměla, syn uměl 2-3 ve 3,5letech?! 
 
27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně a 

proč? 
Je dobré to zkloubit dohromady. Protože při hromadné vyuce je dítě více snažívé 
dohnat ty lepší. Ale zase individuální vyuka je úkolem matky. (úkolem matky je 
vychovat z dětí dobré muslimy, a to se za hodinku na hromadné vyuce nenaučí) 

 
28. Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada?  

Vykládáme mu o Proroku, mír a požehnání s ním, a vykládáme co Prorok, mír a 
požehnání s ním, udělal, co měl rád. Co má rád Alláh a jak mu Alláh počítá dobré 
skutky. 
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DOTAZNÍK 
 

Význam Koránu a Sunny v životě muslima v České muslimské obci 
 

 
1. Kolik je vám let?  

37 let 
 

2. Jste žena či muž?  
Žena (2 kluci 4 a 8,5 let) 
 

3. Vaše vzdělání a obor?  
FF UK, katedra Blízkého Východu a Indie, bengálština, kultura a dějiny islámských 
zemí 
 

4. Z jakých sociálních podmínek pocházíte? 
Otec byl údržbář na MZV a často jsme jezdili mimo ČR a maminka jezdila jako 
doprovod a většinou uklízele. Jinak oba vyučení. 
 

5. Jste svobodný/á či ženatý/vdaná?  
Vdaná 
 

6. Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě?  
Před 
 

7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou?  
Naplnilo to mé předdstavy o Bohu, jako Stvořiteli, který nemá prostředníka, je jediný 
a kromě jiného není zobrazován. Dále proto, že islám lze praktikovat kdykoliv a 
kdekoliv je to cesta středu. Není zde celibát, prostředník – kněz a spoustu dnes 
nepraktikovatelných příkazů. Žena není považována jako nositelka dědičného hříchu. 
Jinak poprvé jsem viděla film o rané historii islámu a Prorokovi  „Poselství“ a ten 
prostě šel přímo do srdce. O víře se příliš nedá mluvit, tu prostě člověk najde sám ve 
svém nitru a těžko lze zdůvodnit proč. Není to nic hmatatelného a materiálního. 
 

8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství 
objevil/a sám/sama od sebe?  
Sama během studia a průběžně jsem potkávala lidi z muslimského světa, kteří však 
svou víru většinou nepraktikovali. 
 

9. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou?  
Od roku 1992-93 
 

10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi?  
Ne. Maminka nás resspektuje. Možná na začátku doufali, že mně to přestane bavit, 
ale vzhledem k tomu, že jsem často cestovali a já studovala pro většinu lidí divný 
obor, tak se nedivili. Ani mi do toho nemluvili. 
 

11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé s
 súry či hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké?   
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Příliš ne, ale maminka čte o islámu vše, co jí přinesu. Nicméně se buť stydí nebo má 
pocit, že Boha nepotřebuje. Nevím taková klasická generace komunismu. Občas 
řekne, že už skoro muslimka je, ale některé věci nechápe, protože je prostě nemá v 
srdci.  
 

12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč?   
Fátihu a ty nejkratší, protože jsou potřeba k modlitbě. (Falaq, Ihlás) 
 

13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte?   
Nemám nějak zvláště vybrané súry. Každý pátek sse snažím číst súru Jeskyně. Súru 
Rahmán, při jiných přiležitostech jako třeba nemoc apod. A pak si stále opakuji četbu 
posledních dvou džuz´a 
 

14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze?  
Asi prvních 16 z poslední džuz´y Amma a tadžvíd (čtení) posledních dvou džuz´ 
 

15. Jak často čtete Korán? 
Několikrát týdně, podle možností a klidu. V Sýrii je jiná atmosféra a člověk má na 
sebe víc času , tak někdy i 2x denně. 
 

16. Čtete Korán v češtině či v arabštině?  
V arabštině 
 

17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte?   
Jako básničky, dřív jsem poslouchala a opakovala z kazety 
 

18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 
nadací nebo dáváte přednost individuální výuce?    
Ne. Měla jsem soukromý měsíční kurz čtení Koránu v Sýrii. 
 

19. Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz prospěšný?  
Aby byl prospěšný musí přednášející umět pořádně vysvětlit a hlavně procvičovat. 
 

20. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek 
či všední den?  
O ramadánu každý den. Je i součastí modliteb tarawíhu 
 

21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či 
nikoliv? 
Ano 
 

22. Jaký český překlad Koránu používáte?  
Hrbek 
 

23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 
každodenního života? 
Ty které mají morální poučení a jsou pro nás příkladem, jak bychom se měli chovat. 
Takže jako návod, inspiraci a varování, že jsme málo důslední v tom co děláme. 
 

24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? 
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Ty ve kterých náš Prorok ukazuje lidem, kteří chybovali milosrdenství a laskavost. 
 

25. Jakým způsobem učíte Korán své děti?  
Syn se učil při pobytech v Sýrii – ve školce, v mešitě a zde v Lybijské škole. 
Samotnému se mu doma moc nechce. Jinak se učí sám a já ho nechávám súry psát, 
aby si procvičil písmo a pro zapamatování. 
 

26. V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry?  
3-4 let 
 

27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně a 
proč? 
Ano hromadné. Děti se lépe učí ve skupině, mají větší motivaci a mohou se 
předhánět, podporuje se tím jejich soutěživost. A příklad ostatních je také dobrý. 
 

28. Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada?   
Příkladem, vysvětlováním co je dobré a co správné a proč a hlavně výběrem 
správných známých s dobře vychovanými dětmi vedenými podle islámu. Častým 
cestováním alespoň jednou za dva roky za rodinou, aby viděli islámské prostředí. 
Vyprávěním příběhů ze života Proroka a jeho společníků, příběhů z Koránu apod. 
Starší syn umí arabsky, čte si občas sám a sleduje arabskou televizi. Máme spoustu 
islámských písniček pro děti, které už umí nazpaměť. 
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DOTAZNÍK 
 

Význam Koránu a Sunny v životě muslima v České muslimské obci 
 
 

1.      Kolik je vám let? 28 
 

2.      Jste žena či muž? žena 
 

3.      Vaše vzdělání a obor? Gymnazium, maturita 
 

4.  Z jakých sociálních podmínek pocházíte? Oba mi rodice, maji vysokoskolske 
vzdelani, matka ucitelka, otec inzenyr.  
 

5.      Jste svobodný/á či ženatý/vdaná? vdana 
 

6.      Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě? Pred svatbou 
 

7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou? Allah svym milosrdenstvim mi ukazal 
spravnou cestu. Nejdrive jsem precetla knihy o Islamu a nabyla jsem dojmu, ze Islam je 
pravdou. 
 

8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství 
objevil/a sám/sama od sebe? Kontakt s muslimy pres Internet. Take muj zajem zjistit, 
proc existuje nenavist mezi zidy a muslimy vedl k tomu, ze jsem se  snazila najit vice 
pravdivych informaci o Islamu. 
 

9.      Jak dlouho jste muslimem/muslimkou? 6 let 
10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? Ziji s manzelem. Rodice se s tim 

jaksi smirili, i kdyz si mysli, ze jsem se asi „zblaznila“. 
 

11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé súry 
či hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké? Snazim se je 
presvedcit, ze nas stvoril Buh a ze Buh vubec existuje....ale jejich odpovedi ve me casto 
vzbudi zlobu...ta jejich arogance a vubec jak se oni divaji napriklad na araby a 
podobne. Takze cteni sur zatim opravdu ne, hrozne me ty jejich pripominky boli. 
 

12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? Nejdrive jsem se 
alhamdulillah naucila Fatihu, a 3 posledni sury...kvuli modleni. Tyto sury byly v 
brozurce o modlitbe prepsany do latinky. 
 

13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte? Sury, 1. Al Fatiha, 113. Al-
Falaq, 114. An-Nas. Je sunna si pred spanim recitovat tyto sury do dlani, kazdou 3x a 
pak dlane otrit po celem tele. Take se to muze delat malym detem – ochrana proti 
zlemu oku. 
 

14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze? Tim bych se radeji moc nechtela 
chlubit...neni jich hodne. 
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15. Jak často čtete Korán? Snazim se cist Koran behem Ramadanu. Popravde receno 
normalne Koran ctu jen obcas, kdyz se necitim psychicky dobre. Spise casteji Koran 
posloucham na CD. 
 

16.    Čtete Korán v češtině či v arabštině? Koran ctu v anglictine a cestine. 
 

17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? Snazim se 
cist z manzelova ciste arabskeho Koranu. Umim arabsky cist, takze nejdrive se to 
naucim cist, tak jak myslim, ze to je. Potom to prectu manzelovi, on me kdyz tak opravi 
a pak se to uci se mnou. On predcita vzdycky kousek, ja po nem opakuji. Nedavno 
jsem nasla take stranku, kde jsou jednotlive aja napsany v arabstine, prepsany do 
latinky a prelozeny do anglictiny. Takze budu pouzivat take tento zdroj inshaAllah. 
 

18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 
nadací nebo dáváte přednost individuální výuce?  
Nikdy jsem tyto kurzy nenavstevovala, protoze jsem mela dojem, ze divky, ktere tam 
chodi vetsinou umi cist dobre arabsky. Takze jsem se vzdycky radeji ucila sama. 
 

19.     Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz prospěšný?  
 

20. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek či 
všední den? Viz odpoved 15. 
 

21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či nikoliv? 
Ano, pokud jsem na tento symbol narazila, provedla jsem sudzud. 

 
22.     Jaký český překlad Koránu používáte? Koran prelozeny panem Hrbkem. 

 
23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 

každodenního života? Abych rekla pravdu nemohu presne odpovedet, jelikoz knihu s 
Hadithy nemam momentalne doma. Urcite veci, ktere bezne delam se snazim odvodit 
od Prorokovy (SAW) sunny. 
 

24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? Jeden z mych velmi oblibenych je ten, kde 
se popisuje, ze Prorok Mohammed (SAW) pomahal v domacich pracich svym 
manzelkam a delal si poradek kolem sebe...myslim, ze by si tenhle hadith mela kazda 
vdana zena vytisknout a nalepit na viditelne misto doma ;-)), aby to mohl jeji manzel 
praktikovat. 
 

25. Jakým způsobem učíte Korán své děti? Malemu je teprve 2 a pul roku. Co treba 
obcas delam, tak jako kdyz mu ctu rikanky. Rikam mu jednotlive aja a on po mne 
opakuje. 

 
26.     V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry? 
27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně a  

proč? Nevim, jestli bych davala prednost jednoho pred druhym. Rada bych posilala v 
budoucnu sveho syna se ucit Koran s ostatnimi detmi a take ho sama jeste ucila i doma. 
 

28.    Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada? Nejlepsi je ucit deti tyto 
veci svym nazornym prikladem. 
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DOTAZNÍK 
 

Význam Koránu a Sunny v životě muslima v České muslimské obci 
 
 
1. Kolik je vám let? 17 
 
2. Jste žena či muž? žena 
 
3. Vaše vzdělání a obor? střední škola - gymnázium 
 
4. Z jakých sociálních podmínek pocházíte? 

řekla bych střední vrstva, maminka – studentka vysoké školy, pracuje jako zástupkyně 
ředitelky; tatínek – JUDr., zástupce ředitelky 

 
5. Jste svobodný/á či ženatý/vdaná? 

svobodná 
 
6. Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě? 

před svatbou :-) 
 
7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou? 

před tím jsem postrádala určitý smysl života, díky Islámu jsem získala vyrovnanost a 
směr svého žití, zároveň získala odpovědi na své otázky 

 
8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství 

objevil/a sám/sama od sebe? 
sama od sebe 

 
9. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou? 

dva roky 
 
10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? 

ano, velmi záporně (vzhledem k mému věku). Tatinek dal ultimatum - bud islam, nebo 
rodina 

 
11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé súry 

či hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké? 
ne, rodiče o Islámu nechtějí nic slyšet (opět odkaz k mému věku) 

 
12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? 

112, proč, to nevím. Snad proto, že jsem ji uměla už v češtině. Má hezký rytmus, je 
krátká. Pak samozřejmě al-Fatihu 

 
13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte? 

ayah 255 druhé súry – před spaním, 114 – když se cítím „mimo“, 1 – hlavně pro radost, 
před jídlem atd. 

 
14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze? 

já vždycky všechno zapomenu… /všechny už jsou zmíněné výše/ 
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15. Jak často čtete Korán? 

záleží o na tom, zda se bavíme o českém překladu, či arabském originálu. Český příliš 
ne, ten používám jen pro překlad, z arabského se učím téměř denně 

 
16. Čtete Korán v češtině či v arabštině? 

aha …odpověď výše 
 
17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? 

čtu – opakuji – opakuji – opakuji – čtu, pak si to zkontroluji s nějakým tawjeedem 
 
18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 

nadací nebo dáváte přednost individuální výuce? 
zúčastnila jsem se tawjeedu na letním kongrese, ale není to nic pro mě, jsem od přírody 
stydlivý člověk 

 
19. Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz prospěšný? 

dojem – že by někdo měl sestry nejprve naučit abecedu – tj. číst a psát a pak se dát 
pokračovat, neboť to bylo vesměs hlavně papouškování. Prospěšný určitě 

 
20. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek či 

všední den? 
čtu, když mám volno 

 
21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či nikoliv? 

ne, chybí znalosti 
 
22. Jaký český překlad Koránu používáte? 

ten, co většina – od Hrbka, 1972 
 
23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 

každodenního života? 
hlavně ty, které se vztahují ke každodennímu životu. Jak – těžko říct, posilují lásku k 
Alláhovi, určité připomenutí, pocit soudržnosti, oddanosti… 

 
24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? 

nemyslím, že mám nějaké oblíbené hadíthy 
 
25. Jakým způsobem učíte Korán své děti? 

nemám děti 
 

26. V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry? 
27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně a 

proč? 
28. Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada? 
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DOTAZNÍK 
 
Význam Koránu a Sunny v životě muslima v České muslimské obci 

 
 
1. Kolik je vám let? 

23 let  
 
2. Jste žena či muž? 

žena 
 
3. Vaše vzdělání a obor? 

Středoškolské vzdělání ekonomického typu. Studium na VŠ humanitního typu  
 
4. Z jakých sociálních podmínek pocházíte? 

Otec zedník, alkohol, rozvedený. Matka učitelka, nyní nezaměstnaná. Z důvodu 
nezájmu otce o rodinu financovala rodinné výdaje a výdaje na domácnost má matka. 
Otec přispíval jen málokdy. Postupem času se jeho nezájem o rodinu zvyšoval a nyní 
dochází k častým hádkám a rozepřím mezi ním, mnou a mojí matkou. Přispívat na 
domácnost odmítá.  

 
5. Jste svobodný/á či ženatý/vdaná?  

Svobodná 
 
6. Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě? 

Před svatbou 
 
7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou? 

O islám jsem se začala zajímat po útocích na New York v r. 2001. O islámu a 
muslimech jsem doposud nic nevěděla. Prostřednictvím internetu jsem se seznámila s 
muslimem, který mi doporučil zjistit si o tomto náboženství správné informace. 
Dostaly se mi do ruky různé brožury a četla jsem internetové stránky poskytující 
informace o islámu. Později jsem si přečetla Korán od Ivana Hrbka. Zjistila jsem, že 
jak víra, tak pravidla s islámem spojená jsou ta správná. Víra v jednoho jediného 
stvořitele mi přišla samozřejmá. Nad otázkou zda život končí smrtí či pokračuje 
někde jinde jsem uvažovala již jako malá dívka. Odpovědi na mé otázky mi poskytl 
islám. Morální pravidla, která musí muslim dodržovat, mi připadala také správná. 
Čím více jsem poznávala islám a jeho pravou podobu, tím více jsem si byla jistá 
správností mojí cesty.  

 
8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství 

objevil/a sám/sama od sebe? 
Po kontaktu s muslimy a po zprávách z médií týkajících se islámu.  

 
9. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou? 

2 roky 
 
10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? 

Stále žiji s rodiči. Po mé konverzi mě matka neakceptovala jako muslimku. Byla proti 
a vystupovala proti islámu. Názor mé matky na islám je silně ovlivněn médii, tudíž 



 66 

někdy nastane doba, kdy jsou mi neustále připomínány teroristické útoky a jiné chyby 
„islámu“. Ale mohu říci, že s odstupem času se mi matka snažila a snaží rozumět. 
Respektuje mou volbu nenošení krátkých rukávů, nejezení vepřového masa. 
Samozřejmě někdy nastanou spory, ale díky Bohu, ne nadlouho. Žádné jiné problémy 
s matkou nemám. Pohled mého otce na islám je naprosto záporný, nerozumí ani 
správné podstatě islámu, ani se nesnaží islámu porozumět. Náš vztah je velice špatný, 
nemluvíme spolu.   

 
11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé 

súry či hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké?  
Jak jsem již uvedla výše, v případě mého otce zatím není na místě vysvětlovat mu co 
vlastně náboženství jménem islám jest. V případě mé matky se snažím jí přesvědčit o 
správnosti učení islámu. Snažím se číst súry z Koránu a některé hadíthy týkající se 
hlavně rodinného práva. Dále jsem své matce předčítala súru číslo 4 – ženy a súry, 
které nabádají k řešení situací, které jsou problémem v naší rodině (např. jakým 
způsobem se má muž chovat k ženě, starat se o rodinu… )  

 
12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? 

Al-Fatiha – první súra z Koránu, která se musí pronášet při každé modlitbě 
Al-Ikhlas – súra o jedinečnosti Boha. Naučila jsem se jí z důvodu důležitosti a také 
díky tomu, že byla krátká a snadno zapamatovatelná 

 
13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte? 

Súra 36 – Ja sin – čtu jí vždy když chci něčeho dosáhnout, před zkouškou či důležitou 
situací , Súra 1 – Al Fatiha – přeříkávám jí při každé modlitbě… nebo pokud se cítím 
špatně, Před spaním si odříkávám 255 ayah ze súry 2 – Kráva.  

 
14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze? 

Al-Fatiha, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Masad 
 
15. Jak často čtete Korán? 

Snažím se každý den. Velice často  čtu Korán i v rámci studia na VŠ.   
 
16. Čtete Korán v češtině či v arabštině? 

V češtině. Učím se však číst i v arabštině.  
 
17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? 

Internetové stránky, kde se nacházejí súry v audio podbě, arabský Korán. Nejprve si 
přečtu určitou súru v češtině. Poté si přečtu súru v arabštině a snažím se najít tafsír k 
dané súře. Tento tafsír mi vysvětlí co tato súra naznačuje a o čem vlastně je. Poté se 
snažím memorovat arabský text a neustále si tento text opakuji a přeříkávám.  

 
18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 

nadací nebo dáváte přednost individuální výuce?  
Nenavštěvuji a nenavštěvovala. Dávám přednost individuální výuce, avšak 
přemýšlím o návštěvě. Ráda bych zjistila jak kurz vypadá.  

 
19. Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz prospěšný?  
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20. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek 
či všední den? 
V období Ramadánu, když se má Korán přečíst celý, čtu každý den jednu nebo 
několik súr. V období svátků čtu častěji.  

 
21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či 

nikoliv? 
Ne  

 
22. Jaký český překlad Koránu používáte? 

Ivan Hrbek  
 
23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 

každodenního života? 
Nejčastěji užívám hadíthy Al-Bukhariho a Muslima. Charakter hadíthu záleží na 
problému, který v dané době mám. Konkrétně užívám hadíth doporučující spát na 
pravé straně. Wudu před modlitbou a každodenní modlitba je také určena na základě 
Sunny. Často užívám proseb k Bohu… Sunna a hadíthy také doporučují nepřejídat se 
a jíst pravou rukou. Před každým jídlem odříkávám basmalu. Snažím se respektovat 
rodiče a být k nim milá, jak doporučuje Sunna.   

 
24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? 

Hadíth o respektování a důležitosti matky.  
 
25. Jakým způsobem učíte Korán své děti? 

Nemám děti  
 
26. V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry? 
27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně a 

proč? 
28. Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada?  
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DOTAZNÍK 
 
Význam Koránu a Sunny v životě muslima v České muslimské obci 

 
 
1. Kolik je vám let? 25 let 
 
2. Jste žena či muž? žena 
 
3. Vaše vzdělání a obor? Střední odborné s maturitou, obor propagační výtvarnictví 
 
4. Z jakých sociálních podmínek pocházíte? Střední vrstva 
 
5. Jste svobodný/á či ženatý/vdaná? vdaná 
 
6. Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě? 

Před svatbou (2 roky) 
 
7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou? 

Byla jsem vychovávána jako nevěřící, ale v dospělosti jsem začala přemýšlet o 
existenci Boha. Něco musí řídit naše životy a my tu nejsme na tomto světě 
bezdůvodně. Nedokázala jsem pochopit, jak křesťané tvrdí, že Bůh je trojjedinečný. 
Kladla jsem si otázku, jak může být otec zároveň synem a duchem svatým. Dostala 
jsem se do situace, kdy jsem myslela, že mi nikdo z lidí nepomůže. Uvěřila jsem v 
jediného Boha a cítila jsem potřebu se pomodlit, aby mi Bůh odpustil všechny mé 
hříchy.  

 
8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství 

objevil/a sám/sama od sebe? 
Dozvěděla jsem se o islámu po kontaktu s muslimy. 

 
9. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou? 

3,5 roku 
 
10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? 

Zatím žijeme s manželem u rodičů, ale budeme se stěhovat do našeho bytu. Zvykli si, 
že jsem muslimka a smířili se s tím, že naše děti budou také muslimy. 

 
11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé 

súry či hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké?  
Na začátku jsem se snažila rodičům vysvětlit podstatu islámu, ale mají na to svůj 
názor.  

 
12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? 

Al-Fatiha – je to důležitá súra v modlitbě (začíná ji), Nas – súra Lidé  
 
13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte? 

Lahab – k modlitbě, Kafiroun – k modlitbě 
 
14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze? 



 69 

Al-Fatiha, Nas, Lahab (Masad), Ikhlas, Falaq, Kafiroun, Nasr 
 
15. Jak často čtete Korán? 

Arabsky ještě neumím číst. Četla jsem Korán česky, ale jsou v něm nepřesnosti. 
 
16. Čtete Korán v češtině či v arabštině? 

Četla jsem v češtině. 
 
17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? 

Súry mám napsané latinkou jak se vyslovují a výslovnost Koránu mám i na CD 
(recitátor Mishari rashid Al-Afasy) 

 
18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 

nadací nebo dáváte přednost individuální výuce?  
Navštěvovala jsem, ale nečetla. Jen jsem opakovala výslovnost, protože ještě neumím 
číst. 

 
19. Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz prospěšný?  

Ze začátku mi čtení nešlo, ale alespoň jsem se více méně naučila výslovnost.  
 
20. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek 

či všední den? 
Častěji o Ramadánu 

 
21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či 

nikoliv? 
Neprovádím, protože to nevím. 

 
22. Jaký český překlad Koránu používáte? 

Od Hrbka nebo z internetu. 
 
23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 

každodenního života? 
Kdo pracuje, má pracovat dobře 

 
24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? 

Kdo se postará o sirotky, bude blízko mě (proroka Mohameda) a blízko ráje. 
 
25. Jakým způsobem učíte Korán své děti? 

Zatím neučím, protože má dcera je kojenec. Občas jí pouštím Korán na CD.  
 
26. V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry? 
27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně a 

proč? 
28. Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada?  
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DOTAZNÍK 
 
Význam Koránu a Sunny v životě muslima v České muslimské obci 

 
 
1. Kolik je vám let? 25 let 
 
2. Jste žena či muž? Žena (1 dítě) 
 
3. Vaše vzdělání a obor? vysokoškolské 
 
4. Z jakých sociálních podmínek pocházíte? 

....zde nevim, co napsat presne 
 
5. Jste svobodný/á či ženatý/vdaná? vdaná 
 
6. Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě? 

před 
 
7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou? 

Osobní přesvědčení 
 
8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství 

objevil/a sám/sama od sebe? 
oboji, poprvé spíše z  knih,doprovázeno zájmem o arabštinu, později i kontakty s 
muslimy 

 
9. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou? 

7 let, postupné poznávání islámu, i po konverzi, jinak konverze nenastala náhle, 
předcházelo období hledání, zájmu a  vyhledávání informací , ..(jelikož o islámu 
nikdo moc nevěděl, vždy bylo snadné vypůjčovat knihy, jelikož se o tuto oblast téměř 
nikdo  z široké veřejnosti nezajímal. situace se změnila po 2001, ovsem postupem 
času  začal upadat zájem o knihy odborníků a převažoval zájem knih typu Bez dcerky 
neodejdu). 

 
10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? 

žiji s manželem, mamka to vzala spíše jako muj zájem, který asi spise později  přejde, 
viděla to spíše ze svého hlediska, i ona se zajímá o kulturu, náboženství aj., doma 
bylo k dispozici mnoho knih z této oblasti..viz, Korán 

 
11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé 

súry či hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké?  
Snažím, i když nějaké informace již mamka měla z knih, súry ani hadithy ji 
nepředkládám, možná dva, tři verše během diskuse ohledne události ve světě, které 
jsou reprezentovány v médiích, , súry  hlavně z oblasti úcty k životu- viz hysterie po 
teroristických útocích, kdy islám je  často hlavně médii nahlížen jako na náboženství, 
které neuznává a necení lidský život , jinak s mamkou dost často diskutujeme a každá 
přidá svůj pohled na dané téma s tím, že se respektuje, že pohledy mohou být 
rozdílné. 

 



 71 

12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? 
První súry jsem si zapisovala do zápisníku, který jsem si nosila do školy, jelikož jsem 
našla v Koránu mnohá moudra, která se týkají života.  Později jsem se asi jako první 
naučila súru Fátihu 

 
13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte? 

Fatihu plus súry, které mohu recitovat při modlitbě. 
 
14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze? 

Súry potřebné k modlitbě. Jinak preferuji spíše čtenou a poslechovou formu Koránu.  
Přeci jen arabština není lehký jazyk, dávám přednost české verzi Koránu, i když 
samozřejmě překlady nejsou považovány za autentický Korán. Upřímně...koránská 
arabština je velmi květnatá a těžká i pro samotné Araby. 

 
15. Jak často čtete Korán? 

Když čas dovolí. Dále také záleží na psychickém rozpoložení.  
 
16. Čtete Korán v češtině či v arabštině? 

S velké většiny v češtině 
 
17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? 

Na učení se Koránu nemám zatím odvahu. Nejdříve je potřeba zvládnout ho číst 
v arabštině pořádně, pak samozřejmě je dobré se ho naučit nazpaměť.  

 
18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 

nadací nebo dáváte přednost individuální výuce?  
Nenavštěvovala jsem kursy, i když jsem o tom často uvažovala, pokud bych 
navštěvovala, pečlivě bych si vybírala.  

 
19. Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz prospěšný?  
 
20. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek 

či všední den? 
Snažím se číst Korán o Ramadánu, kdy se má přečíst celý.  

 
21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či 

nikoliv? Ne 
 
22. Jaký český překlad Koránu používáte? 

Hrbkův překlad 
 
23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 

každodenního života? 
Hadithy používám hlavně k objasnění a k jakémusi návodu v denním životě 
(inspiraci). 

 
24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? 

V současné době hlavně hadíthy o trpělivosti, osudu a utrpení.  
 
25. Jakým způsobem učíte Korán své děti? 
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Děti asi budu posílat do mešity, sama se neodvažuji vyučovat a vysvětlovat Korán 
dětem. Na druhé straně budu pečlivě vybírat v jaké mešitě budou vyučovány ( aby 
nedocházelo k vymývání mozků místo vzdělávání). Monitorovat výuku, připadně se 
výuky účastnit a  s dětmi výuku probírat a opakovat, to může být  přínosné pro obě 
strany.  

 
26. V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry? 
 
27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně a 

proč? 
Dala bych přednost asi hromadnému učení, přeci jen by dítě (děti) byly v kontaktu s 
ostatními dětmi stejného vyznání. Dále by se mohly navzájem povzbuzovat v učení. 

 
28. Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada?  

Snažila bych se dětem přiblížit sunnu příkladem svého chování a vysvětlování proč 
tak činím. Dále také cestou hry, existují dětské hry, které malé děti  informují o 
sunně, modlitbě, o islámu celkově. Dále bych dětem přiblížila aspekty islámu koupí 
například cd, dvd, kterých existuje spousta. 
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DOTAZNÍK 
 
Význam Koránu a Sunny v životě muslima v České muslimské obci 
 
 

1. Kolik je vám let? 27 
 

2. Jste žena či muž? žena 
 

3. Vaše vzdělání a obor? SŠ (cest. ruch) 
 

4. Z jakých sociálních podmínek pocházíte? Pocházím z úplné rodiny, otec 
(středoškolské vzdělání –strojvedoucí), matka (vyučená kadeřnice) – oba nyní na 
důchodě.  
 

5. Jste svobodný/á či ženatý/vdaná?  vdaná 
 

6. Stal/a jste se muslimem/muslimkou před či po svatbě? Po svatbě 
 

7. Proč jste se stal/a muslimem/muslimkou? Lepší život, práva ženy v islámu, 
skoncovat s konzumním stylem života a následovat sunnnu Proroka SAS 
 

8. Dozvěděl/a jste se o islámu po kontaktu s muslimy, či jste toto náboženství 
objevil/a sám/sama od sebe? Po kontaktu s muslimy. 
 

9. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou? 4 roky 
 

10. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? Nežiji již s rodiči, mam již svoji 
rodinu. 
 

11. Snažíte se rodičům vysvětlit pravý charakter islámu? Předčítáte jim některé 
súry či hadithy, které by jim pomohly pochopit islám? Pokud ano, jaké? Spíše 
než súry a hadithy vyprávim rodičům ze života proroka SAW, který je plný ponaučení a 
dobrých příkladů a snažím se sama chovat podle toho. Občas jim vyprávím o Prorokovi, 
například – setkání dvou lidi:“Usmát se do tváře svého bratra je dobročinnost“,nebo  
podávání ruky:“ Prorok SAS vždy podával ruku svým přátelům, když se s nimi setkal, a nikdy 
nestáhnul ruku dříve, než ji stáhnul ten druhý. O chování proroka ke svým ženám – výrok 
„Nejlepší z vás je ten, kdo se nejlépe chová ke své ženě, a já se chovám ke svým ženám 
nejlépe.“ To neřekl proto, aby se chválil, prorok SAS byl velmi skromný člověk, ale řekl to 
protože věděl, že všichni muslimové si ho berou za vzor úplně ve všem, a tak chtěl poukázat 
na důležitost toho, že se má muslim chovat dobře ke své ženě a že ho mají v tomto 
následovat. Nebo vysvětluji, jak islám ctí ženu a ukazuje na její důležité postaveni ve 
společnosti a vyzdvihuje její hodnotu a důležitost a přisuzuje ji její práva.  
 
Súry, které rodiče zaujaly: A uložili jsme člověku laskavost k rodičům jeho - neb nosila jej 
matka jeho se samými nesnázemi a odstavila jej po dvou letech - řkouce: „Buď vděčný Mně i 
rodičům svým neb u Mne je cíl konečný (Luqman 31:14) 
 
Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. A 
jestliže jeden či oba z nich u tebe zestárnou, neříkej jim „Fuj!“ a neodbývej je stroze, nýbrž 
mluv s nimi slovem laskavým (Nocni Cesta 17:23)  
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Hadith, který si oblíbila moje maminka: Prorok Muhammed(mír s ním) na otázku,kdo si 
nejvíce zaslouží dobré zacházeíi,odpověděl třikrát Tvoje matka a až teprve poté Tvůj otec a 
poté tvoji blízcí příbuzní 
 
,,Ti dokonalí ve víře mezi věřícími jsou v povaze a chování ti kteří se svými ženami nejlépe 
zacházejí.,, 
 

12. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? Poslední 3 súry z 
Koránu. Jsou krátké a pro nováčka v islámu snadno zapamatovatelné. 
 

13. Nejčastěji užívané súry a k jakému účelu je používáte? 
Al-Baqara (Kráva) - Ajatul-l Kursi – po konci každé povinné modlitby a před 
spaním, Al-Waqi'a – Nezvratná událost – ochrana před chudobou a starostí spojených 
s ní, Al-Mulk – Království – odpuštění hříchu a záchrana před utrpením v hrobě, Ja 
Sin – odpuštění hříchu, Al-'Ale – Nejvyšší – v modlitbě al witr, As-Sazda – Padnuti 
na zem – před spaním, Al-Kahf – Jeskyně – recituji převážně v pátek 
 

14. Jaké súry jste se naučil/a od doby Vaší konverze? 15 krátkých  a 3 delší  
 

15. Jak často čtete Korán? Cca. 2 krát až 3 krát do týdne. 
 

16. Čtete Korán v češtině či v arabštině? V obou jazycích 
 

17. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? 
Z audio nahrávek, kazet a následným recitováním a opakováním súry v arabštině. 
Dlouhou súru se učím po částech, např. 4 aja, krátké súry najednou. 
 

18. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 
nadací nebo dáváte přednost individuální výuce? Navštěvovala jsem soukromé 
kurzy. Nyní se učím sama z důvodu velké vzdálenosti od mešity, ale za jiných 
okolnosti dávám přednost kurzům pořádaných nadací. 
 

19. Jaký dojem jste měl/a z kurzu čtení Koránu? Přišel Vám tento kurz prospěšný? 
Velmi prospěšný. 
 

20. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek 
či všední den? Snažím se číst Korán jak jen mi to čas dovolí, ale v čase Ramadanu se 
čtení věnuji denně. 
 

21. Při četbě Koránu ve verších obsahujících sudžud (sadždu) ji provádíte či 
nikoliv? Ano, vždycky. 
 

22. Jaký český překlad Koránu používáte? Od Ivana Hrbka. 
 

23. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 
každodenního života? 
Od Ibn Umara (NBS) který slyšel jak Posel Boží (NBŽM) řekl: 
„Každý z vás je pastýř a každý z vás má odpovědnost za své stádo. Vládce je pastýř, 
odpovědný za své stádo. Muž je pastýřem své rodiny, odpovědným za své stádo, a žena je 
pastýřka, odpovědná v domě svého manžela. Sluha je pastýřem majetku svého pána, 
odpovědným za své stádo, a muž je také pastýřem majetku svého otce, odpovědným za své 
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stádo. A tak je každý z vás odpovědným pastýřem.“ (Tento hadith mě denně připomíná, abych 
si uvědomovala a neopomíjela moje povinnosti.) 
 
Abú Hurajra (NBS) vyprávěl, že slyšel Posla Božího (NBŽM), jak říká: 
„Se ženou se uzavírá manželství kvůli čtyřem věcem: pro majetek, pro její schopnosti, pro její 
krásu a pro její náboženství. Vyberte si tu, která má náboženský charakter. Nechť jsou vaše 
ruce očištěné prachem.“ (Tento hadíth mi připomíná, jak důležité je dobře si vybrat partnera 
podle jeho zbožnosti, která do manželství přinese vše ostatní.) 
 
Podle Abú Hurajry (NBS), který vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl: 
„Bůh prokazuje milost také ženě, která vstává v noci a modlí se, a probudí svého manžela za 
stejným účelem, a pokud manžel odmítne, postříká mu tvář vodou.“ (Pomáhá mi, abychom se 
s manželem neustále podporovali ve víře.Většinou ho budím na ranní modlitbu.) 
 
Abdulláh ibn ´Amr ibn al-´Ás (NBS) řekl: 
Jeden člověk se zeptal Posla Božího (NBŽM), kdo z muslimů je nejlepší. K tomu (Prorok 
(NBŽM)) poznamenal: „Ten, od jehož ruky a jazyka nehrozí muslimům nebezpečí.“ 
(Připomíná mi nepomlouvat a dělat dobré skutky.) 
  
Podle Abú Ajjúba al-Ansárího (NBS), který vyprávěl, že Boží Posel (NBŽM) řekl:„Není 
zákonem dovoleno zpřetrhat vztahy se svým muslimským bratrem déle než tři noci. Mohou se 
potkat, přičemž jeden se otočí na jednu stranu a druhý na druhou, ale lepší z těch dvou je ten, 
který první pozdraví.“  
(podle al-BUCHÁRÍHO a MUSLIMA) (Učí mě toleranci a shovívavosti vůči ostatním.) 
 
Umar ibn al-Chattáb (NBS) vyprávěl: 
„Slyšel jsem Posla Božího (NBŽM), jak říká: „Kdybyste se byli všichni plně spolehli na Boha, 
jistě by vás byl zaopatřil tak, jako zaopatřuje ptáky, kteří se ráno probouzejí hladoví a za 
soumraku se vracejí s plnými žaludky.“ 
(podle AT-TIRMÍDHÍHO)(Připomíná mi spoléhat se na Allaha Všemohoucího a děkovat mu 
denně za obživu) 
 
Podle Abú Mascúda al-Ansárího (NBS), který vyprávěl, že Boží Posel (NBŽM): 
„Kdo večer odrecituje dva poslední verše ze súry Krávy, budou mu stačit.“ 
(podle al-BUCHÁRÍHO a MUSLIMA)(Denně hledám ochranu u Allaha čtením této aje před 
spaním.) 
 

24. Jaké jsou Vaše oblíbené hadíthy a proč? Výše uvedené. 
 

25. Jakým způsobem učíte Korán své děti? Mam roční holčičku, takže zatím 
maximálně poslechem a její účastí při společné modlitbě. 
 

26. V jakém věku začínáte své děti učit první koránské súry? Myslím, že začít co 
nejdříve, jakmile dítě začíná souvisle mluvit. 
 

27. Dáváte přednost hromadné výuce svých dětí, nebo je učíte Korán individuálně a 
proč? InshAllah naše budou navštěvovat islámskou školku, kde se Korán vyučuje 
hromadně a doma ji samozřejmě budeme s výukou pomáhat. 
 

28. Jak učíte své děti následovat Sunnu proroka Muhammada? Myslím, že sami 
rodiče by zaprvé měli jit příkladem. Dále bych začala učením proseb Proroka SAS v 
každodenním životě a islamské etiketě (např. Při jídle, apod.) a dobrému chování k 
lidem a toleranci. 
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Textová příloha č. 3  
 

Ukázka strukturovaného rozhovoru s řízenými otázkami 
(P. L., muž, národnost česká, 21 let, SŠ, žijící v USA, studuje, svobodný, bezdětný) 

 
1. Kolik je vám let? 

21 
 
2. Vaše vzdělání a obor? 

Nejdříve jsem studoval zdravotnickou školu, nyní studuji na univerzitě psychologii. 
 
3. Z jakých sociálních podmínek pocházíte? 

Rodiče jsou manželé. Otec ze střední vrstvy, matka z vysoké vrstvy. Otec je 
obchodník, matka má vysokoškolský titul.  

 
4. Jste svobodný či ženatý?  

Svobodný 
 
5. Proč jste se stal muslimem? 

Toto je komplikovaná otázka a není jednoduché na ní odpovědět. Poprvé jsem se setkal s 
jednou muslimkou, která byla dobrá věřící. Od ní jsem dostal adresu na jedno islámské fórum, 
kde jsem se účastnil debat. Kontaktoval jsem jiné muslimy a muslimky. Poté jsem se dostal do 
životní krize. Když jsem si sám sebou byl nejistý a nevěděl jsem co se stane v budoucnu. 
Právě má muslimská přítelkyně mi pomohla a já jsem se stal muslimem. Jedné noci, když 
jsem se cítil velice špatně jsem si řekl „Není Boha kromě Boha a Muhammad je jeho prorok“. 
Islám je v mém srdci a navždy zůstane. V křesťanství jsem postrádal jakousi logiku. V 
křesťanství jsou mnohé trhliny a rozpory. Některé myšlenky v Bibli protiřečí druhým. Každá 
myšlenka se hodí do krámu někomu jinému. Nerozuměl jsem významu svaté trojice v 
křes´tanaství. Tato teorie naprosto odporuje jedinečnosti boží. Pro mě a jiné muslimy existuje 
pouze jeden Bůh. Křesťané však uctívají Ježíše, světce a relikvije. Věc, která mě také zaujala 
na islámu bylo, jak je mírumilovný. Dobří muslimové jsou klidní, vyzrálí, inteligentní. Mnoho 
z nich dokáže žít v moderním západním světě a i přesto, že žijí v neislámských zemích, jsou 
stále dobrými muslimy.   

 
6. Jak dlouho jste muslimem/muslimkou? 

1 rok 
 
7. Žijete stále s rodiči? Jak se staví k Vaší konverzi? 

Ano, žiji stále s rodiči. Avšak o mé konverzi s nimi nemluvím. Má matka podporuje 
Izrael a hlásí se k židovství a obává se islámu. Můj otec jednoho dne zjistil, že jsem 
konvertoval k islámu, ale stále mě bere jako křesťana. Islám odmítá.  

 
8. Co si myslíte že by nastalo, pokud byste se otevřeně přihlásil k islámu? 

To by byl problém. Islám nařizuje respekt vůči rodičům, tudíž se je snažím 
respektovat a raději si svou víru nechávám pro sebe. Pokud bych se otevřeně přihlásil 
k islámu, přivodilo by mi to veliké problémy.  Islám je v mém srdci a své víry se 
nevzdám. Naučil jsem se žít s tím, že moji rodiče islám odmítají. To mi však nebrání 
abych se stýkal se svými muslimskými bratry v okolí. Chodím do mešity, která je v 
mém městě.  
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9. Myslíte, že by ze strany vašich rodičů došlo k ultimátu? Dali by vám vybrat mezi 
islámem a rodinou?  
Je to možné, dokonce bych tomu i věřil. Ale vybral bych si rodinu, jelikož je haram 
oddělit se od rodičů a přerušit s nimi styky.  

 
10. Jaké súry z Koránu byli první, které jste se naučil/a a proč? 

Ne mnoho… pouze ty určené k modlitbě. Al-Fatiha a několik krátkých súr.  
 
11. Čtete Korán v češtině či v arabštině? 

Čtu Korán v češtině a v angličtině.  
 
12. Jakým způsobem se učíte zpaměti arabský Korán? Jaké zdroje užíváte? 

Používám hlavně internet. 
 
13. Používáte nějaký tafsír, který Vám vysvětlí význam Koránu a pomůže Vám se 

jeho porozuměním?  
Někdy používám Ibn Kathír. Ve většině případů spíše diskutujeme s muslimy na 
islámských fórech. Znám učence, se kterým jsem v kontaktu. Poznal ho na 
internetovém fóru a není jediný. Existují stránky „TWCenter“, kde probíhají časté 
diskuse o etice, morálce a filosofii. Probíráme otázky týkající se náboženství.  

 
14. Navštěvujete nebo jste navštěvoval/a kurzy čtení Koránu pořádané Islámskou 

nadací v místě vašeho bydliště nebo dáváte přednost individuální výuce?  
Kurzy jsem nenavštěvoval.  

 
15. Čtete Korán častěji v období svátků nebo nezáleží na tom zda se jedná o svátek 

či všední den? 
Čtu Korán když mám čas. Jak jsem již řekl, problémy s rodiči jsou takové, že mi 
nedovolují ani číst Korán. Kontrolují mě a pokud by mi viděli s Koránem v ruce, 
nebo jak ho čtu, dostal bych se do problému. V období ramadánu je pro mě náročné 
postit se a odmítat jídlo, které mi dávají. 

 
16. Někteří učenci tvrdí, že muslim musí přečíst Korán během ramadánu celý. Je 

tomu tak i u Vás?  
Snažím se ho přečíst, ale celý Korán nepřečtu. Jak jsem již řekl, musím si také dávat 
pozor aby někdo neviděl, že Korán čtu. 

 
17. Jaký český překlad Koránu používáte? 

Používal jsem Hrbka.  
 
18. Jaké hadíthy užíváte nejčastěji a jakým způsobem zasahují do Vašeho 

každodenního života? 
Zatím jsem muslimem jeden rok, tudíž si mnoho hadíthů nepamatuji. Spíše je vidím 
zmíněné na mnohých stránkách. Ale zatím jsem neměl čas se s nimi blíže seznámit.  

 
19. Jakým způsobem byste učil Korán své děti? 

Upřednostňoval bych výuku doma. Bojím se některých zkorumpovaných imámů v 
některých částech svého bydliště. Takže bych své děti raději vyučoval sám a vysvětlil 
bych jim určité věci dříve, než budou mé děti poslouchat někoho jiného. Popřípadě 
bych se účastnil výuky v mešitě, abych mohl kontrolovat, čemu jsou děti učeny.  
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Textová příloha č. 4   
 

E-mail informující o výuce Koránu v Plzni 
(Informace poskytl súdánský muslim studující v Plzni a podílející se na funkci tamní 
modlitebny)  

 
 

1.  Were organised in the praying room in Bolevecka kolej the Salat at tarawih prayers 

and reading of al-Qur´an in Ramadan nights? Which language were used there (arabic 

and english or also czech?). Who was the one who recitated al-Qur´an? 

Alhamdulillah we have organized nearly on a daily basis Salaat al taraweeh and Iftar also, 

ofcourse the salat as you know has to be in the language of the Quran, the arabic language. 

Usually who recites the Quran during the prayers are the students who have good knowledge 

in the tajweed of Quran. Outside the prayer everyone recites the quran at his or her own free 

time whether at the masjid or at their rooms. 

 

2. Are organised in Plzen the courses of al-Qur´an reading? Is it for woman or for man 

only? Are organised also the courses of al-Qur´an reading for small kids? Are all of 

those courses  also in czech language? And who is teaching there? 

Yes in Plzen we have organized the tajweed of Quran classes, Insha Allah in the coming 

future we will restart again. Women and men alike are welcome to join. 

Kids had arabic classes, for without the knowledge of arabic letters it will be hard to read the 

Quran. About the arabic courses Insha Allah will soon start , we have a very good teacher. 

The teacher is a student who has great knowledge of tajweed of Quran.  Czech translation 

during teaching for adults and kids Insha Allah will be available.  

 

3. How many people join those courses (cca)? 

The tajweed of Quran classes are attended by around 6-7 students. 

 

4. What kind of tafseer do you use for interpretation of al-Qur´an? 

Here is a possibility to use detailed tafseer or a simple one. Also here are a tafseers that 
concentrate on grammer or fikh Insha Allah. For your work you can use Ibn Katheer Tafseer 
for it's simple & mostly known Insha Allah by Muslims. 
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Textová příloha č. 5 
 
E-mail informující o výuce Koránu v Praze 
(Informace poskytl český muslim. Představitel Islámského centra v Praze) 
   
Dobrý den, 

mé odpovědi se budou vztahovat pouze k pražské obci, kterou důvěrně znám. 

1.  Při ramadánových nocích se v mešitě v Praze a v Brně konal Salat at-tarawih a 

předčítání Koránu? Konalo se tak v arabském i českém jazyce?  

V Islámském centru v Praze, a to jak v hlavní mešitě v Blatské ulici, tak v modlitebně v 

centru Prahy (v Pasáži Jiřího Grossmanna), probíhá během postního měsíce ramadánu 

každý večer tzv. modlitba „taráwíh“. Je to dobrovolná modlitba. Jako imám je vybrán 

muslim, který pokud možno zná celý Korán zpaměti, anebo alespoň ovládá správnou 

recitaci Koránu (tzv. tadžwíd). V čase po večerní modlitbě se věřící shromáždí a imám 

předčítá každý den jednu třicetinu Koránu. Protože by bylo náročné modlit se i tuto jednu 

třicetinu (odpovídá asi 20ti stranám Koránu) v kuse, taráwíh je každý den rozdělen na 

čtyři modlitby po dvou cyklech. Po druhé z nich se většinou udělá krátká přestávka, 

kterou imám může vyplnit nějakým poučením. Celkem tato modlitba trvá asi hodinu. 

Islámská nadace v Praze zve na ramadán každoročně k nám do mešity profesora recitace 

Koránu z univerzity Um al-Qura z Mekky, a pro jiné programy také jednoho imáma z 

Egypta. Jako v každé jiné modlitbě je Korán předčítán v originálu, tedy v arabštině. 

(Abych dodal, Korán existuje pouze v arabštině. V jiných jazycích to už není Korán, ale 

výklad významu veršů Koránu do jiného jazyka). 

 

2.  Pořádá Islámská nadace v mešitách výuky Koránu v českém jazyce? Kurz je určen 

pro muže i ženy? Jakým způsobem výuka probíhá? A kdo Korán vyučuje? 

Několikrát již probíhala výuka četby Koránu v arabském jazyce, aby se čeští muslimové 

naučili Korán správně vyslovovat. Český překlad si mohou číst sami. Dále probíhají 

pravidelné lekce, na kterých je vyučován tzv. tafsír, tedy výklad (komentář) k veršům 

Koránu. Toto učí jeden ze dvou našich stálých imámů, šejch Ahmad z Jemenu. Lekce 

jsou určeny jak pro muže, tak pro ženy a probíhají společně. Přednáška je určena pro 

české muslimy a je tedy překládána do češtiny. 
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3. Koná se také výuka Koránu pro děti? Jak probíhá výuka u malých dětí? Kdo je 

vyučuje a cca kolik dětí se účastní?  

V Pražské mešitě probíhá pravidelná víkendová škola pro děti. Zde se kromě jiného 

seznamují i s Koránem, samozřejmě úmerně jejich věku. Chodí tam 30 až 50 dětí a učí je 

učitelky z řad naší komunity, které se na lekce připravují. 

 

4. Konají se některé kurzy kde se rozebírají hadithy Proroka Muhammada a věřící se 

blíže   seznamují s jeho Sunnou?  

Kurzy specializované na výroky proroka Muhammada zde nejsou. Ale sunna a uvádění 

hadíthů jsou součástí téměř každé přednášky v mešitě i páteční promluvy imáma. 

 

5. Kdy přesně se všechny kurzy konají a existuje nějaký bližší program probíhající v  

mešitě?  

Program existuje, ale ten se průběžně mění podle potřeby. Mohu vám poslat přehled, 

nicméně pokud byste jej uvedla ve vaší práci, bylo by dobré poznamenat, že byl aktuální 

v době, kdy jste ji psala. Kdo by měl zájem si jej ověřit, může napsat na mail mešity. 

Uvedu vám tedy některé z pravidelných akcí, které se v současné době v Praze konají: 

Páteční kázání: vždy v pátek od 13h v obou pražských mešitách patřících pod Islámskou 

nadaci v Praze. V letním období je začátek posunut na 13:30. V hlavní mešitě je český 

překlad kázání. 

Výklad Koránu: Sobota od 10h a středa od 17:30 

Nedělní kulturní odpoledne: každou neděli odpoledne jsou 2 přednášky na různá témata 

(věrouka, historie, osobnosti, právní věda, současné záležitosti muslimů apod.) 

Víkendová škola pro děti: každou sobotu. 

První sobota v měsíci: setkání českých muslimů. 

 

Brněnská mešita nemá stálého imáma, ale jezdí k nim vždy každou druhou sobotu v 

měsíci jeden z našich imámů, aby jim udělal přednášky. 
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Textová příloha č. 6 
 
E-mail informující o výuce Koránu dětem 
(Informace poskytla česká muslimka, která vyučovala v sobotní islámské škole pro 
děti.) 
 
Dobrý den, 
 

jsem studentka Univerzity Pardubice a pracuji na bakalářské práci s názvem 
"Význam Koránu a Sunny v životě muslima v české muslimské obci".  

 
Z internetových stránek www.infomuslim.euweb.cz  jsem se dozvěděla o sobotní 
islámské škole pro děti. Připravila jsem si několik otázek a byla bych velice ráda, 
kdybyste mi odpověděla.  

 
 
1. Co se děti učí? 
 
2. Kdo děti vyučuje? 
 
3. Jakým způsobem probíhá výuka? 
 
4. Kdo dostal nápad uskutečnit tuto výuku pro děti a jak dlouho již výuka probíhá? 
 
5. Cca kolik dětí se výuky účastní? 
 
6. Probíhá výuka v češtině, nebo se prolíná i s arabštinou?  

 
 
Dobrý den. 
 
Děkuji, že jste se na mě obrátila. Doufám, že Vám budu užitečná. 
 
V sobot.škole už nepracuji, ale na dotazy Vám ráda odpovím. 
Děti se učí základy arabštiny a krátké kapitoly z Koránu a islám.nauku. 
Bohužel vyškolené pedagogy nemáme k dispozici. 
Výuka probíhá volně u malých dětí a formou třídy u větších dětí od 9-14h. 
Výuka probíhá již dva roky a  byl to nápad předešlého šejcha mešity pana Karama. 
 
Počet dětí je přibližně 50. 
 
 
 

 
 
 


