
Úvod
Organizovaný islám v Evropě je tradiční téma odbor-
ného výzkumu. Sociální rovina celé problematiky je
často upřednostňována před dalšími oblastmi. Hranice
metodologických přístupů jsou ale v posledních dese-
tiletích rozostřené. Klade se důraz na interdisciplina-
ritu, která se projevuje nejen v personálním složení
 výzkumných týmů. Mezioborová spolupráce se také
ukazuje v neustálém hledání různých úhlů pohledu na
určité téma. V případě muslimských spolků v Německu
a Rakousku je to například zkoumání jejich vzdělávací,
sociální, volnočasové, kulturní nebo ekonomické funk -
ce (Klapetek 2021, 62–64).

Jistě je to záslužný počin, neboť se tím vytváří kom-
plexnější obraz stávající reality. Překračují se stereotypy
vycházející mnohdy z tzv. hodnotícího srovnávání. Vě-
decká komparace používaná nejen v religionistice uka-
zuje na shodné a rozdílné případy. Pokud se hovoří
o islámu a Evropě, přirozeně se nabízí příklady ze zá-
padních náboženských systémů nebo nových nábožen-
ských hnutí. Nejde jen o shromažďování prvoplánových
asociací a pozoruhodných kuriozit. Cílem je přece od-
krytí obecných zákonitostí, které se odpoutávají od
konkrétního kontextu. Proč si připomínat základní
skutečnosti, se kterými se seznamují posluchači religio-
nistiky během svých prvních semestrů bakalářského
studia? Někdy je potřeba se zastavit v neutuchajícím
proudu nových pozic a souvislostí. Objeví se příležitost

se znovu podívat na základní charakteristiku určitého
jevu.

Proto se předložená studie věnuje výzkumu nábo-
ženské funkce muslimských organizací, které fungují
především jako státem registrované spolky (Klapetek
2011, 50–51, 142–143). Představí informační zdroje,
návrh postupu bádání a dílčí reflexi dosavadních vý-
sledků. Studie vychází z kritické analýzy odborné dis -
kuse, nezúčastněného pozorování během terénního vý-
zkumu v německých a rakouských lokalitách především
v letech 2012–2016, následné analýzy badatelem poří-
zené fotodokumentace, popisů navštívených realizací
a sebeprezentace společenství.

Informační zdroje pro výzkum 
organizovaného islámu
Během zkoumání organizovaného islámu v konkrétní
čtvrti nebo menším městě se badatelé setkají s různo-
rodými prostory. Některé z nich jsou samotnou komu-
nitou chápány jako provizorní řešení. Využívají se na-
příklad suterény činžovních domů stojících uvnitř
husté zástavby. Dále to mohou být bývalé sklady výrob-
ních provozů nacházející se v průmyslových oblastech.
Nebo se jedná o někdejší obchodní prostory s přístu-
pem přímo z rušné ulice. Jiné příklady se po dlouhých
desetiletích staly z dočasně vybavených místností trvale
využívanými centry spolků. Personální a finanční si-
tuace se stabilizovala a stávající řešení vyhovovalo i no-
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vým potřebám. V neposlední řadě je možné navštívit
různorodé novostavby. Mohou být součástmi dosa-
vadní výstavby, nebo samostatně stojícími budovami.
Menší modlitebny stejně jako větší nové mešity jsou za-
jímavými prostorovými doklady minulosti, současnosti
a do jisté míry i budoucnosti konkrétního společenství.
Navštívených možností je nepřeberné množství a nabízí
se příle žitost pro návrhy pracovních typologií (Klape-
tek 2015b, 4–8).

Systematický výzkum od badatele vyžaduje pečlivou
předchozí přípravu. Na počátku terénních výzkumů
stojí dostatečné seznámení s teoretickými východisky
oboru. Patří sem vhodně zvolené informační zdroje
a s tím související metodologie. Vše směřuje ke správně
stanoveným výzkumným otázkám a hypotézám. Tyto
obecné postupy jsou důležitými prostředky, které po-
mohou zvládnout jednotlivé fáze bádání (Munsch and
Herz 2019, 82–4). Nejde jen o transparentní provedení
základního výzkumu, které má přímý dopad na re -
levantnost dosažených výsledků. Publikační výstupy
vstupují do diskusního odborného prostředí, které vy-
žaduje jasný popis celého procesu s ohledem na jeho
případnou aplikaci na srovnatelné téma a lokalitu.

Lze vyjít z tohoto obecně přijímaného postupu a na-
značit konkrétní situace spojené právě se zkoumáním
náboženské funkce muslimských spolků v některé ze
západoevropských zemí. Interdisciplinární výzkum or-
ganizovaného islámu v Německu i Rakousku má svou
tradici. Nelze se na celou problematiku dívat pouze
s ohledem na aktuálnost a popularitu určitých námětů.
Takto se bezprostředně po roce 2001 k islamologickým
tématům vyjadřovali mnozí v návaznosti na teroristické
útoky (Kepel 2006). Další vlna mediálního i fundova-
ného odborného zájmu proběhla mezi léty 2010 – 2015
v souvislosti s migrací navazující mimo jiné na tzv.
arabské jaro (Mendel 2015). Religionistika, sociologie,
antropologie nebo politologie nabízí následné zapojení
problematiky spojené s muslimskými komunitami do
obecnějších teorií (sekularizace, deprivatizace) (Roy
2006, 88–92). Uvědomění teoretických základů je pro
badatele vždy důležité a vyžaduje i zpětnou sebereflexi
během bádání.

Ve snaze o načrtnutí současného stavu výzkumu zři-
zování modliteben a budování novostaveb mešit v Ně-
mecku a Rakousku je potřeba vyjít z nejobecnějšího
rámce a postupně se přesunout ke konkrétním problé-
mům. Ve většině případů se jedná o monografie nebo
sborníky prací zabývající se různorodými tématy spo-
jenými s široce chápanou institucionalizací islámu
a akulturací muslimů v některých evropských zemích
(Ferrari and Bottoni 2015, 621–655). Na tomto místě
jistě není možné představit celou odbornou produkci
časopiseckých studií věnovaných dílčím problémům.

Výzkum obecného islámu za použití historických,
sociologických, uměnovědných a antropologických
metod je pro religionistiku primárním rámcem (Nora
1997, 7–31; Okénková 2015, 513–528). Z něho vychází
terminologie používaná odborníky při deskripci a ana-
lýze konkrétních situací. S ohledem na dějiny orienta-
listického zkoumání islámu a současného multidis -
ciplinárního zájmu o tuto oblast se nabízí dostatek
základních příruček a přehledových kompendií. V na-
prosté většině však pouze obecně reflektují normativní
podobu náboženství. Při výzkumu provizorních míst
modlitby a výstavby mešit jakožto součásti multifunk -
čních projektů však badatel pracuje s různorodými
 informačními zdroji. Napomáhají mu rekonstruovat
prvky vycházející z konkrétní kulturní interpretace
islámu. Jedná se tedy o žitou formu náboženství (Aslan,
Kolb and yildiz 2017, 449–456; Simon 2012, 948),
proto jsou tyto příručky pouze obecným rámcem,
který je až posléze naplňován určitým obsahem. Po-
všechné publikace popisující pohled normativního
islámu na prostory určené k modlitbám obvykle zůstá-
vají pouze na povrchu problematiky nebo opakují již
známé skutečnosti. Ty jsou mnohdy doplněny o naho-
dile získané  příklady z reálií zemí s většinovým mus -
limským obyvatelstvem, které mají dodat na plastič-
nosti vykonstruovanému všeobecnému obrazu. Pokud
se věnuje pozornost pouze normativním předpisům,
nad potřebnou míru se tím zdůrazňuje jejich forma-
tivní role pro běžný život. Specifické realizace spojené
s dlouhou historií konkrétní kulturní interpretace
islámu poté mohou působit jako soubor pouhých ku-
riozit. Přes to všechno mají obecné publikace svoji ne-
zastupitelnou roli nejen při heuristické fázi výzkumu,
ale také během následujících etap bádání a při vzá-
jemné vědecké komunikaci ohledně studovaných té-
mat.

V současnosti jsou již k dispozici pravidelně aktua-
lizované publikační platformy v podobě informačně
nabitých ročenek (Scharbrodt, Akgönül, Alibašić, Niel-
sen and Egdunas Račius 2019, IX–XIII) a specializova-
ného časopisu Journal of Muslims in Europe. Navíc ná-
razově vycházejí syntetizující práce, které se věnují dění
hned v několika státech (Gartner 2006, 35–290). Vedle
těchto šířeji zaměřených děl vzniká daleko větší počet
publikací reflektujících historii (Heine, Lohlker and
Potz 2012, 35–54) a současný život muslimů v konkrét-
ním evropském státě (Marik-Lebeck 2010, 5–9; Rohe
2016, 243–318) nebo v spolkové zemi (Fürlinger 2014,
52–105). Tento stále trvající nepoměr od badatele vy-
žaduje zevrubnější přehled v jednotlivých národních
produkcích. Ten přirozeně nahrazuje prozatímní nedo-
statečnou a povrchní reflexi vývoje probíhajícího v ně-
kolika státech.
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V tuto chvíli je potřeba znovu upozornit na publi-
kační disproporci, která v jiných souvislostech opakuje
výše popisovaný vztah mezi normativním a žitým nábo-
ženstvím. Z mnoha důvodů je odborný zájem směřován
především na organizovaný islám v Evropě (Chbib 2017,
385–409). Obvykle se jedná o specifickou volbu s ohle-
dem na tematické preference konkrétního badatele, po-
užívané metody a dostupné soubory dat. Poté ale může
vzniknout chybný obraz, že organizace jsou hlavními re-
prezentanty muslimů žijících na starém kontinentu. Vět-
šina z věřících však považuje islám za určitý kulturní
 rámec svého (soukromého) života v nemuslimské spo-
lečnosti. Obvykle během roku nevyužívají náboženské
aktivity nabízené místními spolky, reprezentanty zem-
ských uskupení nebo organizací s celostátní působností
(Jeldto 2012, 25–42). Sebereflektující sociologie nábo-
ženství a religionistika nabízí příklady i z dalších oblastí
náboženského života Evropy, které procházejí podob-
ným procesem (Davieová 2009, 13–40).

Tento nepoměr lze sledovat mimo jiné i na výzkumu
zřizování modliteben a mešit. Většina publikací podobu
exteriéru a interiéru míst modlitby zmiňuje jako jedno
z dílčích témat spojených s dějinami islámského umění
a architektury (Grabar 2006, 44–53). Vychází se z his-
torického rámce založeného na postupném výčtu na
sebe navazujících období definovaných vládou kon-
krétní dynastie a rozvojem státních celků v rámci geo-
grafických specifik. Jen ojediněle se objevuje kritika
dlouhodobě zavedeného evolucionistického pohledu.
Ten téma výstavby několika generací mešit v západní
Evropě vystihuje postupným odklonem od tradičních
architektonických forem a konečným příklonem k mo-
dernistickému pojetí budovy (Serageldin 1996, 12–19).
Současná produkce tento přístup buď inovuje (Welzba-
cher 2008, 77–105), nebo se snaží s ním úspěšně polemi -
zovat (Roose 2009, 237–256; van Toorn 2009, 107–113).
Děje se tak i v teoretickém rámci orientalismu diskuto-
vaného z pozic postkoloniálních studií (Avcıoğlu 2007,
91–112).

Publikace zaměřené na provozování prozatímních
modliteben a výstavbu budov mešit s multifunkčním
zázemím se přirozeně věnují organizovanému islámu.
Islámská sdružení jsou ze své podstaty primárně repre-
zentantem normativních předpisů. S ohledem na vzá-
jemnou konkurenci jednotlivých proudů islámu je rea-
lizují v konturách konkrétní kulturní interpretace.
Nejedná se pouze o výslednou podobu interiéru a ex-
teriéru samotné budovy (Maxeloch 2014, 2–26). Za po-
jmem „mešita“ se přece skrývá obvykle již několikage-
nerační komunita (Ceylan 2006, 29–36) a také její
nábožensko-administrativní vedení (Tunca 2012, 73–84;
Erpenbeck 2011, 65–72). V některých případech je po-
zornost odborných publikací věnována srovnatelnému

vývoji výstavby mešit hned v několika státech (Ehr-
kamp 2012, 153–172). Většinou se ale badatelé zajímají
o průběh rozvoje infrastruktury pouze v jedné zemi
(Perels 2019a, 50–77; Traunmüller 2016, 105–118) nebo
jen v konkrétních městech (Orossová 2015, 21–36;
Spielhaus and Mühe 2018, 10–12; Schönberger 2012,
123–178).

Při seznamování s odbornou reflexí výstavby mešit
lze nalézt také kvalifikační práce a odbornou literaturu,
překračující horizont deskripce a analýzy soudobé si-
tuace. Navíc nabízí místním samosprávám konkrétní
doporučení, jak postupovat během schvalování pro-
jektu (Zemke 2007, 219–238; Leggewie, Joost and Rech
2002, 72–113). Podobný typ publikací před religionistu
znovu klade otázku po hledání hranic mezi neutrálním
odborným výzkumem a angažovaným přístupem k této
veřejně diskutované problematice. Specifické postavení
mají práce věnující se výhradně konfliktům islámských
spolků s různorodými zástupci většinové populace
v Německu a Rakousku (Shooman 2015, 141–160; Kup-
pinger 2014, 793–818). V současné době se již jedná
o samostatnou sociologickou a politologickou oblast,
která až na výjimky (Brunn 2006, 165–172) nereflektuje
obecný historický nebo uměnovědný kontext. Díky
specifičnosti tématu podporují publikace o mešitách
výše popsaný trend preference výzkumu organizova-
ného islámu.

Návrh postupu výzkumu provizorních
modliteben a mešit
Terénnímu výzkumu náboženské funkce muslimských
spolků v Německu a Rakousku předchází klasická heu-
ristická fáze. V tomto období jsou z odborné literatury
získávány a kriticky vyhodnocovány nejprve všeobecné
informace týkající se zřizování dočasných míst mod-
litby nebo budování novostaveb mešit (Kraft 2002,
70–198; Schuller 2013, 103–160). Díky tomu jsou sta-
novena témata, kterým se z logiky věci věnuje přede -
vším německojazyčné bádání. V případě prozatímních
míst modlitby mohou být později využity impulzy z ob-
lasti teorie architektury (Gehl 2000, 83–130; Gehl 2012,
91–104). Studiem literatury reflektující německý kon-
text je možné zpřesnit dvě klíčová historická období bu-
dování mešit (Kraft 2000, 50–53, 198–201; Klapetek
2019b, 155–169). V následujícím terénním výzkumu je
potřeba formou nezúčastněného pozorování dokumen-
tovat stavby z těchto etap a určit jejich společné prvky.
Na základě deskripce a kritické analýzy předpokládané
evoluce podob exteriéru a interiéru budov mešit posta-
vených v posledních desetiletích (Roose 2012/2013,
83–106) je možné navrhnout i rámcové charakteristiky
odhadovaného následujícího vývoje (Klapetek 2015a,
103–117). Tímto způsobem badatel vstupuje do neus-
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tále se měnícího prostředí mezinárodní odborné dis -
kuse.

Před samotným terénním výzkumem provizorních
modliteben a novostaveb mešit je potřeba na základě
veřejně přístupných informačních zdrojů vybrat vhod -
né lokality pro popis a rozbor historie a současného
stavu. Pro badatele je důležité neustále reflektovat sou-
vislosti, které ovlivňují jeho zájem o téma a samotný vý-
běr zkoumaných míst. Obecným zdrojem informací
jsou především vyhledávače modliteben mimo jiné
v Německu a Rakousku. Přes veškerou snahu správců
o aktuálnost uváděných sdělení je vždy potřeba potvrdit
funkčnost místa modlitby nejen za pomoci sebeprezen-
tace spolku na internetu, ale hlavně na základě autopsie
(MAX Software LLC 2005–2021; Islamische Religions-
pädagogik – Universität Wien 2021). Jedná se zejména
o hlavní města spolkových zemí a další významné ob-
lasti s vyšším podílem obyvatelstva vyznávajícího islám
(Spielhaus 2015, 128–129). Vzniknou tak orientační
seznamy menších míst modlitby a větších mešit, které
budou badatelem postupně navštěvovány. Za pomoci
fotodokumentace a terénních poznámek z nezúčastně-
ného pozorování lze vytvořit ucelený soubor dat týka-
jící se okolí staveb, jejich exteriéru a případně i inte-
riéru. Budova s prozatímní modlitebnou i nová mešita
musí být badatelem vnímána jako komplexní útvar. Ten
působí nejen na pravidelného či nárazového návštěv-
níka, ale do určité míry i na náhodného kolemjdoucího.
Stěžejními body deskripce jsou název dočasné modli-
tebny nebo novostavby mešity, výsledná volba lokality
komunitou, pojetí exteriéru budovy s přechodným mís-
tem modlitby či nové mešity a koncepce výzdoby mod-
litebních sálů. V následujících odstavcích budou pro-
pojeny ústřední motivy popisu stavby a jejího okolí
s konkrétními pracovními postupy.

Zvolené názvy míst modlitby jsou mnohdy zajíma-
vým dokladem příslušnosti konkrétního spolku k určité
kulturní interpretaci islámu. Jedná se o jeden z komu-
nikačních signálů směřovaných dovnitř komunity (na-
příklad jméno významné osoby z dějin země původu)
i navenek směrem ke konkurenčním islámským sdru-
žením (použitá zkratka organizace jako doplněk názvu
nebo jazyka země původu) a v neposlední řadě i k vět-
šinové nemuslimské společnosti (výběr němčiny, důraz
na reprezentativnost organizace a s ní spojené budovy,
začlenění jména města do názvu mešity) (Färber, Spiel-
haus and Binder 2012, 72–73). Na základě předem při-
pravených seznamů se navštíví provizorní místa mod-
litby a novostavby mešit stojící v konkrétní čtvrti. Díky
postupnému zpracování takto definovaných skupin
mešit jakožto součástí veřejného prostoru primárních
segmentů obce je možné později město vnímat jako
 jeden celek a naznačit vazby především mezi centrem

a periferií (Klapetek 2015b, 3–4). Pozornost by se měla
věnovat napojení konkrétní lokality na fungující měst -
skou infrastrukturu (Klapetek 2019a, 18–44). Proto je
nutné při návštěvě určitého místa nejprve provést foto-
dokumentaci nejbližšího okolí stavby.

Následně se může zájem badatele zaměřit na exteriér
budovy. V případě dočasných míst modlitby zřízených
především v různých částech nájemných domů nebo
v bývalých technických provozech se výzkumník sou-
středí na rozdílné prostředky, kterými spolek avizoval
přítomnost modlitebny pravidelným návštěvníkům
i náhodným okolojdoucím. Významným prvkem se mů -
že stát dvůr ve vnitrobloku, který jakožto poloveřejný
prostor hrál roli pro aktivity komunity. V případě no-
vých mešit je pozornost věnována celkovému pojetí
stavby i konkrétním architektonickým detailům. Cíleně
se sledují inspirační zdroje z kultur původních vlastí
i vlivy architektury a technických postupů evropských
společností (Klapetek 2012, 8–11).

V neposlední řadě se zájem koncentruje na prosto-
rové řešení a výzdobu interiéru různorodých míst k mod -
litbě i novostaveb mešit. U přechodných modliteben
fungujících většinou v pronájmech se zkoumá celkové
pojetí obvykle jednolitého prostoru vyhrazeného k růz-
ným náboženským a společenským aktivitám. V pří-
padě dekorace takového místa se sleduje použití odkazů
na konkrétní kulturní intepretaci islámu, ze které na-
vštívené společenství vyrůstalo (nápisy, fotografie, růz-
norodé materiály užité pro výzdobu stěn apod.). Během
výzkumu se mohou také navštívit stálé modlitebny pře-
vážně již ve vlastnictví konkrétního sdružení. Podobná
místa určená k modlitbě mohou být tvořena hned ně-
kolika na sebe navazujícími prostory trvale upravenými
pro odlišný typ aktivit. Pokud se v městské čtvrti nachází
novostavba reprezentativní mešity, je nutné věnovat
zmapování dekorace jejího interiéru adekvátní zvýšené
úsilí. Sleduje se celkové pojetí řešení i výzdoby místností
vyhrazených k náboženským, kulturním, vzdělávacím,
sociálním a volnočasovým činnostem (Limon 2012,
123–138). Podobně jako v exteriéru budov se i zde zkou-
mají eventuální tradiční koncepce dekorace prostor (tu-
recké komunity), nebo příklon k jejich modernímu
a minimalistickému přístupu (bosenské spolky). V pří-
padě rozlehlých modlitebních sálů se to projevuje
hlavně v materiálech, barevnosti i tvaru předmětů po-
užitých k výzdobě mihrábu a jeho stěny, výmalby kupolí
a dalších zdobných prvků na zdech. Jako dovršení ce-
lého dojmu z hlavních sálů lze chápat užití velkých křiš-
ťálových lustrů nebo tradičních soustředných kruhů se
stylizovanými mešitovými lampami. V tomto případě
se nesleduje pouze estetický dojem, který přináší použití
podobného předmětu v modlitebním sálu. Pozornost se
věnuje také technickým záležitostem, jako byl dosta-
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tečný světelný komfort apod. V tomto bodě se symbo-
lická rovina vycházející z užité dekorace snoubí s tech-
nickými požadavky na prostor určený k pravidelným
shromážděním vyššího počtu osob (Klapetek 2019c,
63–77).

Nejen pro analýzu řešení a výzdoby interiéru provi-
zorních míst modlitby i novostaveb mešit jsou velmi
důležitým zdrojem informací veřejně přístupné foto-
grafie. Jakožto součást své sebeprezentace je publikuje
konkrétní spolek na internetové stránce a na sociálních
sítích (m-haditec GmbH 2006). Obvykle jsou to snímky
pořízené během pravidelných oslav spojených s mus -
limským kalendářem (postní měsíc ramadán apod.),
nebo nárazové akce dokládající pestrý náboženský, kul-
turní a společenský život komunity či některé z jejích
součástí (děti, mládež, starší muži apod.). Jedná se o dal -
ší způsob komunikace dovnitř směrem ke sdružení
i navenek směrem ke konkurenčním organizacím za-
stupujícím odlišné kulturní interpretace islámu, ale
v neposlední řadě i k různorodým zástupcům většinové
nemuslimské společnosti (Perels 2019b, 211).

Dílčí reflexe dosavadních výsledků
Náboženskou funkci spolku je možné sledovat mimo
jiné ve dvou základních rovinách. První z nich je čas
a druhou je prostor. Oba tyto motivy spojuje komunita
tvořená řadovými věřícími a administrativně-duchov-
ním vedením. Dosavadní zkušenosti zdůrazňují vý-
hody spolupráce badatelů minimálně ve dvojici, která
je tvořena mužem a ženou. Díky tomu se jednoduše
překonají komplikace související s genderovým rozdě-
lením aktivit společenství. Z různých důvodů je komu-
nitní život podstatně spojen s muži, kteří ve vyšším
počtu navštěvují páteční modlitební shromáždění. Pře-
sto je to jen jeden úhel pohledu, který je narušován stále
se zvyšujícím počtem galerií pro ženy v hlavních mod-
litebních sálech (Klapetek 2019a, 34). Především so-
ciální, vzdělávací a kulturní aktivity jsou speciálně za-
měřeny na jednotlivé členy rodin. Sobota je například
věnována kurzům pro dívky a neděle mimo jiné spor-
tovnímu vyžití chlapců (Perels 2019b, 208).

Místnost určená především k modlitbě je jedním
z klíčových prostorů spolku. Duchovní rozměr komu-
nitního života se vnějšímu pozorovateli na první pohled
zdůrazňuje během poledních pátečních modliteb. Vy-
soký počet modlících se odkazuje na vnější formy ko-
lektivní zbožnosti (Mendel 2018, 117–121). Výzkum
organizovaného islámu ale musí pokrýt nejen průběh
postního měsíce ramadánu, svátků a pravidelných pá-
tečních modliteb. Všední den rytmicky rozdělený set-
káními několika věřících nabízí odlišnou perspektivu.
Do pozornosti badatele se dostává intimnější rozměr
duchovního života, kam mimo jiné patří individuální

četba Koránu nebo soustředění na vnitřní prožitek
(Mendel 2018, 124–128). Modlitební prostor je pak vý-
zkumníky vnímán v návaznosti na další místnosti, které
odkazují na potřeby hned několika generací tvořících
komunitu (Klapetek 2021, 66).

Vybavení místa určeného především k modlitbě
podtrhuje zvýšenou pozornost, kterou mu společenství
věnuje. Nejedná se pouze o více méně provizorní mod-
litebny v pronajatých prostorech. Podobně je to v pří-
padě novostaveb mešit bez kupolí a minaretů, které po-
užívají „architektonické mimikry“ jako formu předejití
konfliktů se zástupci různorodých iniciativ (Schönber-
ger 2012, 83–112). Řada okolností ovlivňuje výsledné
řešení modlitebního prostoru, jeho vybavení a výzdoby.
Badatel by ale měl být neustále konfrontován s otázkou,
do jaké míry chápání celé situace ovlivňuje jeho před-
porozumění. Nestačí jenom rozpoznat prostorové uspo -
řádání místnosti (mihráb, minbar, kürsü, platforma pro
muezzina), předměty uložené ve skřínkách nebo kali-
grafii vkomponovanou do výzdoby. Materiální kultura
je pouze jedna z rovin, která si zaslouží jeho pozornost.
Jsou to až samotní věřící, kteří v určitý čas na konkrét-
ním místě jednají v interakci s různorodými objekty
(modlitební koberec a pomůcka tasbíh, přenosná pod-
ložka pod Korán, dřevěné a kachlové obložení stěn).
Propojení tělesné, duševní a duchovní roviny je možné
vnímat v širších souvislostech, neboť nejde jen o vlastní
modlitebnu. Badatelův zájem si zaslouží také technické
zázemí, kam patří prostor určený pro rituální očistu
(Mendel 2018, 121–123) nebo odložení obuvi.

Závěr
Náboženská funkce muslimských komunit působících
v Německu a Rakousku je jednou ze základních cha -
rakteristik, které je vymezuje vůči odlišným formám
společenského života. V návaznosti na další aktivity
a funkce těchto spolků je potřeba korigovat vnější po-
hled badatele s výpověďmi jejich členů. Před samotným
terénním výzkumem je nutné se seznámit s teoretic-
kými východisky oboru, vhodnými informačními zdro -
ji a metodologií. Jinými slovy je pro religionistu klíčové
být v neustálém kontaktu s předmětem svého zkoumání
i s reflektujícím odborným prostředím. Dějiny oboru
ukazují, že k této na první pohled banální skutečnosti
museli badatelé dojít postupně. Současná krizová si-
tuace spojená s hledáním nových forem komunikace je
příležitostí si uvědomit význam této zásady.

Heuristická fáze je spojená s výběrem zkoumaných
lokalit, na kterých jsou posléze mimo jiné sledovány
 exteriéry a interiéry provizorních modliteben i novosta-
veb mešit. Nelze se soustředit pouze na prostorová řešení
jednotlivých realizací. Stejně tak není možné zaměřit po-
zornost jen na páteční kolektivní modlitební shromáž-
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dění a sváteční období postního měsíce. Aktivity spojené
s náboženskou funkcí spolku mohou mít intimnější po-
dobu individuální modlitby nebo setkání genderově i vě-
kově definované skupiny. Stavba má tedy na badatele pů-
sobit jako celek, který mimo jiné reprezentuje komunitu
hlásící se k určité kulturní interpretaci islámu.

Pro komparativní religionistiku se nabízí srovnat
příklady muslimských modliteben s dalšími společen-
stvími. Na jednu stranu se nabízí sledovat prostředí

buddhistických nebo hinduistických spolků působící
v Německu či Rakousku (Špirk 2019: 104–116). Vedle
toho je možné rozšířit výzkum o data získaná z pro-
středí různorodých uskupení, která jsou obecně ozna-
čovaná jako nová náboženská hnutí. Na druhou stranu
je možné sledovat podobu náboženských aktivit u spe-
cifických komunit patřících k etablovaným křesťan-
ským církvím. V tomto případě lze z pohledu sociologie
náboženství již hovořit o projevech tzv. nové religiozity.
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