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Editoriál

V roce 2022 slaví svoje význam -
né životní jubileum přední český
arabista a islamolog doc. PhDr.
Miloš Mendel, CSc. Působil jako
vedoucí vědecký pracovník Orien -
tálního ústavu Akademie věd
České republiky, v. v. i. Zabýval
se především dějinami Blízkého
východu a islámského světa se
zvláštním zřetelem k politickým
a kulturním dějinám islámského
náboženství. Přednášel na něko-
lika univerzitách a specializova-
ných pracovištích v Německu
a Polsku.

Publikoval řadu studií v do-
mácích i zahraničních odbor-
ných periodikách, je autorem
několika monografií. Mimo jiné to byla kniha Islámská
výzva. Z dějin a současnosti politického islámu, která je
čtenáři vstřícným úvodem do komplikované problema-
tiky. Dále bychom zmínili publikaci Džihád. Islámské
koncepce šíření víry, která v roce 2010 vyšla již podruhé.
Kompaktním způsobem je v ní vysvětlena nejen zá-
kladní terminologie, ale také historický vývoj tohoto fe-
noménu. Kniha Náboženství v boji o Palestinu se stala
důležitým příspěvkem do odborné diskuze, která se vě-
novala tomuto ožehavému tématu. Na další klíčový
 termín se zaměřila monografie Hidžra. Náboženská
emigrace v dějinách islámských zemí.  Jedním z následu-
jících titulů bylo Arabské jaro. Politické a kulturní pozadí
událostí na Blízkém východě. Miloš Mendel se takto za-
pojil do aktuální akademické debaty zaměřené na jedno
z přelomových období. Učinil tak způsobem, který si
našel mnoho čtenářů také mezi veřejností. Podobnou
odezvu měl zcela odlišný titul, kterým bylo již druhé
vydání knihy Muslimové a jejich svět: O víře, zvyklostech

a smýšlení vyznavačů islámu.
Autor se v něm navrací k základ-
ním charakteristikám islámu
a nabízí zájemcům čtivý úvodní
text.

Miloš Mendel byl dlouhole-
tým šéfredaktorem odborného
recenzovaného časopisu Nový
Orient. Ten je důležitým zdro-
jem informací pro pochopení
kontextu historického i součas-
ného vývoje v různorodých ze-
mích Asie a Afriky. Zúčastnil se
řady vědeckých konferencí a sym -
posií, věnovaných problematice
islámu v kontextu moderních
a soudobých dějin či světových
náboženství. Od roku 1994 pů-

sobil na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masa-
rykovy univerzity. Na jeho přednáškách a seminářích
jsme měli příležitost setkat se s vědcem a pedagogem
v jedné osobě.  Tato zkušenost nás nasměřovala k téma-
tům, kterým se věnujeme v na ší odborné práci. V letech
2018–2021 byl pracovníkem Katedry blízkovýchodních
studií na Fakultě filozofické Západočeské univerzity
v Plzni.

Vážený pane docente, milý Miloši, za mnohé kolegy,
studenty a přátele přejeme všechno nejlepší k životnímu
jubileu, hodně zdraví a děkujeme za vše.
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