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ÚVOD 

 

Snad ještě nikdy se tak často, jako v několika posledních letech, v české společnosti 

nehovořilo o islámském náboženství a kultuře. Sdělovací prostředky i knižní produkce nás 

zahrnují množstvím článků, zpráv a „analýz“1 týkajících se islámu. Nejednou však z jejich 

textů vyzařuje neznalost, opakované  poukazy na „střet civilizací“2 a nebezpečí, která z něho 

plynou nebo  pokusy rozdělit islám na ten, který chce vést dialog se Západem a na ten, který 

je jádrem „fundamentalismu“ a   „mezinárodního teroru“,  jenž je potřeba zničit. 

Přes půl miliardy žen na světě je muslimek3 a problém postavení žen v islámu je 

v rámci nejrůznějších tiskovin o islámu jedním z nejvíce rozebíraných témat dnešní doby. V 

řadě oblastí bylo ženské postavení v islámu podmíněno jak kulturním ukotvením, tak i 

historií. Na dané téma se vydala spousta knih, z nichž se část autorů staví k dané problematice 

tak, že právě islám poskytl ženě práva a  také čest4, jiní však islám obviňují, že právě on může 

za všechny negativní aspekty5 v postavení žen. Celý problém je však mnohem složitější. 

Islámské náboženství je vždy nutné sledovat v širším historickém kontextu a především se 

zajímat o to, jak na konkrétní problém nahlížejí sami reprezentanti náboženství a kultury, té 

části, kterou jsme se rozhodli zkoumat. A právě na pohled „druhé strany“ bych se chtěla 

 zaměřit ve své bakalářské práci. 

Také v České republice arabsky mluvících osob neustále přibývá6. Přicházejí sem za 

účelem podnikání, studia a podobně, ale většinou se hovoří pouze o mužích. Ženaté muže 

však následovaly do Čech i jejich manželky a dcery. Ženy chodící v šátcích, které občas 

míjíme na ulicích a mnohdy se za nimi otočíme pro jejich odlišnost. Co o nich však víme? 

Jakou kulturní tradici vyznávají, jak vnímají českou společnost, co si myslí o českých ženách 

a jaké jsou vůbec možnosti jejich vlastní seberealizace v pro ně tak odlišné zemi? Jsou 

muslimské ženy povinny zahalovat se? Jak je to s dodržováním jejich tradice při příchodu do 

Čech? Zůstávají u zvyků, které praktikovaly ve své rodné zemi nebo se snaží přizpůsobit 

životnímu stylu země, v níž momentálně žijí, tedy způsobu života v České republice? A jak je 

to s rodinnými vztahy, manželstvím a rozvody, v čem se v tomto od nás liší? Jak pohlížejí tyto 

                                                 
1 Jedná se o více či méně zasvěcené informace, jejichž četnost se po 11.září 2000 výrazně zvýšila.Ze článků lze 
uvést např.: Pipes,Daniel:Ako by Západ mohol prehrať,New York Sun.2006;URL: < http: // www. danielpipes . 
org [2007 - 02 – 22]. 
2 Např.Hur,Ben:Muslimská okupace Evropy.Los Angeles,2006;URL: <http://www.nezvedavec.org [ 2006-08-4].  
3 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.s.24.ISBN 80-7260-088-5. 
4 Abdalati,Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993.počet str.191; 
  URL: < http://www.imane.sblog.cz [2007-04-9]. 
5 URL< http://www.eurabie.blog.cz [2007-03-30]. 
6 Kropáček,Luboš: Islámský svět: století růstu.Reflex ,1999,roč.50; URL: <http:// www.reflex.cz [1999-12-16]. 
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ženy na svoji kulturu, co vyzdvihují jako správné a samozřejmé a na jaké problémy narážejí 

v české společnosti. 

Ve své bakalářské práci budu hledat odpovědi alespoň na některé z těchto otázek. 
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1. Cíl, metoda, vzorek 

 

Základním cílem mé bakalářské práce je zmapovat názory a postoje skupiny arabských 

žen žijících v Praze a to ke třem základním  problémovým rovinám. 

Budu sledovat zaprvé pravidla dodržování vnějšího vzhledu respondentek, zadruhé se 

budu zabývat postavením ženy v rodině a společnosti a zatřetí pohledem respondentek na 

českou společnost a zvláště na české ženy. 

Abych se při výzkumu a rozhovorech se ženami ze zcela odlišného kulturního 

prostředí orientovala, bylo nutné seznámit se s problematikou ženy ve společnosti a rodině dle 

islámského učení a s tím, co je podle Koránu důležité pro ženu vykonávat. 

Čerpala jsem z množství publikací, které jsou k dispozici na knižním trhu. Především 

z práce Abdalati, H.: Zaostřeno na islám, která pojednává mimo jiné i o aplikaci islámu na 

každodenní život. Dále z knihy Denny, F.: Islám a muslimská obec, zabývající se islámem a 

sociálním životem muslimů. K danému tématu jsem také použila publikaci Crofter, W.: Velká 

kniha islámu, která sleduje, jakým způsobem se uplatňují životní normy islámu v rodině. 

Pracovala jsem i s knihou Izdebegoviče, A.: Islám mezi Východem a Západem, zabývající se 

tématem islámu, které jakožto náboženství v evropském slova smyslu (víra, jakožto 

esoterický prožitek, který nepřekračuje osobní vztah k Bohu a takto se projevuje v dogmatech 

a rituálech) nelze chápat. Islám je totiž více než náboženství, protože zahrnuje celý život 

muslimů. Čerpala jsem též z  různých internetových zdrojů7. 

Pro pochopení problematiky postavení ženy v islámu je nutné zaměřit se i na otázku 

islámského zákonodárství, proto jsem se rozhodla ve své bakalářské práci uvést i tento aspekt, 

který velmi dobře objasňuje postoj a názor respondentek z té dané země a rozdíly, které z toho 

vyplývají. 

Při koncipování struktury problémových okruhů8, podle kterých jsem vedla rozhovory 

s respondentkami, jsem se inspirovala tím, co z islámských předpisů a pravidel reflektují 

Evropanky, které žily (či byly nuceny žít) delší dobu v arabském prostředí, jako velmi 

obtížné, co jim vadilo v té které zemi nejvíce, co nejméně, čemu se musely přizpůsobit. 

Vycházela jsem při tom z knih napsaných ženami Evropankami, které se ocitly v některé ze 

zemí mých respondentek. Jednalo se například o knihu Lajla: Provdaná proti své vůli9 nebo 

                                                 
7 Např.: URL : < http://www.genderonline.cz [2006-12-16]; URL:< http://info.pravdaoislamu.cz [2006-12-16]; 
URL : < http://islamweb.cz [2006-12-16]; URL: <http://migraceonline.cz [2006-12-16]; atd. 
8 Srov. příloha č. 1. 
9 Lajla: Provdaná proti své vůli.1.vyd.Praha: Ikar, 2005. počet str. 229.ISBN 80-249-0603-1. 
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Trevane, Jacky: Fatwa. Život pod hrozbou smrti10. Pro představu jsem čerpala také z knih, ve 

kterých se Evropanka ocitá v Saudské Arábii, například Laubeová, Lydia: Za závojem11 nebo 

Bin Ládin, Carmen: Temné Království12. 

Využila jsem i demografická data o vzdělanosti pro srovnání situace v ČR a zemí, 

odkud pocházejí mé respondentky.13  

 

 

1.1. Metoda 

 

Bakalářská práce je založena primárně na vlastním, dlouhodobém a opakovaném 

terénním výzkumu v prostředí arabské komunity v Praze, respektive ve specifické ženské 

části u nás dočasně žijících zástupkyň arabského světa. Výzkum byl prováděn technikami 

polostandarizovaných a nestandardizovaných rozhovorů a pozorování. Nejprve byl realizován 

předvýzkum s jednou arabskou dívkou (Alžír), přičemž jsem si ověřovala srozumitelnost 

otázek a základní informace, které sloužily pro další orientaci v terénu14. Kontakty na další 

respondentky byly získávány především prostřednictvím této informátorky, ale i některými 

dalšími – tedy metodou „sněhové koule“15. 

  Sběr dat proběhl v letech 2005 (březen-červen) až 2007 (leden-duben), přičemž první 

fáze dlouhodobého výzkumu byla realizována v roce 2005 a roku 2007 jsem se do terénu 

vrátila16. Vzhledem k nutnosti chránit anonymitu respondentek, neuvádím jejich jména a 

použiji pseudonymy.  

Kromě opakovaných polostandarizovaných a nestandardizovaných rozhovorů, jsem 

získávala informace pozorováním. Účastnila jsem se sobotních setkání žen v mešitě, patřící 

pod Islámskou nadaci v Praze17, byla jsem při křtu dítěte, účastnila jsem se svatby, resp. 

svatební hostiny konané v mešitě na počest nevěsty, navštívila jsem některé respondentky u 
                                                 
10 Trevane,Jacky:Fatwa:Život pod hrozbou smrti.1.vyd. Praha:Alpress, 2005.počet str.274.ISBN 80-7362-052- 9. 
11 Laubeová,Lydia:Za Závojem:V pasti saúdskoarabského „ráje“.1.vyd.Praha,2006.počet str. 205. ISBN 80-249-  
0695-3. 
12 Bin Ládin,Carmen: Temné království.1.vyd.Praha: Ikar,2004.počet str.182.ISBN 80-249-0451-9. 
13 Srov. příloha č.3. 
14 S použitím literatury: Hendl,Jan:Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 
počet str.408.ISBN 80-7367-040-2; Beer,Bettina: Methoden und Technikem der Feldforschung. 1.vyd. Berlin: 
Dietrich Reimer Verlag GmbH, 2003. počet str.306. ISBN 3-496-02754-1.  
15 Více In: Beer,Bettina: Methoden und Technikem der Feldforschung. 1.vyd. Berlin: Dietrich Reimer Verlag 
GmbH,2003. počet str.306. ISBN 3-496-02754-1. 
16 V mezidobí jsem s respondentkami udržovala přátelské kontakty, navštěvovala jsem je jak v mešitě, tak u nich 
doma. S alžírskou dívkou jsem trávila pravidelně čas též při sportovních aktivitách. 
17 Islámská nadace v Praze je neziskovou organizací, která vznikla proto, aby naplňovala potřeby praktikujících 
muslimů v Praze a okolí. Její činnost lze rozdělit do tří hlavních oblastí: 1) provoz Islámské centra (mešity), 2) 
Charitativní činnost, 3) Osvětová činnost. Více na URL: < http://praha.muslim.cz [2006-12-16]. 
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nich doma. K jedné respondentce (Alžír) jsem docházela velmi pravidelně, měla jsem tu čest 

ochutnat jejich tradiční kuchyni, prohlédnout si jejich způsob bydlení (tradiční nábytek 

vyráběný zde v Čechách na zakázku, tradiční koberce, obrazy s úryvky Koránu, polštáře a 

ubrusy dovezené z jejich rodné země, apod.).18 Účastnila jsem se zde i setkání žen z různých 

arabských států, která se realizovala většinou až po navázání užšího vztahu. 

Polostrukturované rozhovory byly prováděny s každou respondentkou zvlášť. Většina 

žen souhlasila s použitím diktafonu. Rozhovory jsem pak přepisovala a přepisy jsou součástí 

přílohy19. 

 

 

1.2. Vzorek 

 

Oslovila jsem a základní problémové okruhy jsem zkoumala u skupiny žen, Arabek a 

muslimek z různých států, které žijí v ČR od třech měsíců až  do dvaceti let, a to především 

v hlavním městě Praze a dále v okrese Praha-východ. Dostaly se sem buď, jako rodinní 

příslušníci nebo jako studentky. Respondentky patří ke střední vrstvě společnosti, a to jak ve 

své mateřské zemi, tak i v ČR. Všechny jsou svým rodinným zázemím relativně dobře 

ekonomicky zajištěné a žádná z nich nepřišla jako emigrantka. 

Rozdílná je země jejich původu. Záměrně jsem volila arabské země částečně 

 z Blízkého Východu (Sýrie, Jordánsko a Jemen), z Maghreb - arabského světa (Alžír a 

Maroko) a také z Levanta - arabského světa (Egypt). Sjednocujícím pojítkem sledované 

skupiny je náboženské vyznání, příslušnost k arabským národům a sociální příslušnost  ke 

středním vrstvám. Rozlišující je míra nazírání příkazovosti islámu v různých arabských 

společnostech. Tento různý výklad příkazovosti jednotlivé země a každodenní život v nich 

poznamenal.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Srov. příloha č. 4. 
19 Srov. příloha č. 2. 
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Základní charakteristika respondentek 

 

Respondentky pocházející z Blízkého Východu: 

 

Aiša, narozena r.1985, Jemen ( původní místo bydliště – větší město), svobodná 

Délka pobytu: 2 roky 

Otec: pracuje u aerolinií 

Matka: v domácnosti   

R. 2006 

Absolvovala přípravný kurz češtiny v rámci přípravného kurzu pro studium na lékařské 

fakultě. 

R. 2007 

Studuje první ročník na lékařské fakultě UK. Bydlí na koleji. Čeština jí připadá velmi těžká, 

přesto nezvolila hlavní jazyk pro studium angličtinu, nýbrž studuje v českém jazyce. 

 

Amira, narozena r. 1985, Jordánsko ( původní místo bydliště - hlavní město), svobodná 

Délka pobytu: 2roky 

Otec: inženýr 

Matka: učitelka 

R. 2007 

Studuje vysokou školu, po počátečních obtížích s učením českého jazyka, začala také 

vyučovat arabštinu a zajímá se i o humanitární činnost. Plánuje v Čechách dokončit 

bakalářské studium a poté pokračovat v magisterském programu. 

 

Kaira,narozena r. 1958, Sýrie (původní místo bydliště-okresní město), vdaná20 

Délka pobytu: 17 let 

Manžel: výzkumný pracovník 

Přijela do ČR, protože její manžel je Čech, ráda by se vrátila zpět, ale zatím neví, kdy to bude. 

R. 2007 

Odjela s manželem zpátky do Sýrie. 

 

 

                                                 
20 Jde o výjimku mezi mými respondentkami,tato žena,jako jediná z dotazovaných,je provdána za Čecha.V rámci 
mého vlastního výzkumu s touto skutečností počítám a s jejími  výpověďmi dle toho pracuji . 
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Najah, narozena r. 1983, Sýrie ( původní místo bydliště hlavní město), svobodná 

Délka pobytu: 3 měsíce 

Otec: pracuje u syrských aerolinií 

Matka: v domácnosti 

R. 2007 

V Sýrii vystudovala vysokou školu ekonomickou. Plánuje v ČR zůstat natrvalo, přistěhovala 

se sem s  rodinou.V současné době dochází na kurz českého jazyka. 

 

Rakada, narozena r. 1981, Sýrie (původní místo bydliště-okresní město), vdaná 

Délka pobytu: 8 let 

Manžel: student, pracuje v podniku, který vlastní jeho otec, jenž žije s manželkou též v ČR 

R. 2005 

Má v ČR manžela (také ze Sýrie), který studuje VŠ. Ona nedodělala rodinou školu, protože se 

vdala, chtěla studovat zde, ale z důvodů její víry (chtěla se stát masérkou, avšak je pro ni 

nemyslitelné dotýkat se mužů) a jazykové bariery to nebylo možné. 

Žijí zde již pět let. 

R.2007 

Během roku 2006 se u ní projevila určitá snaha včlenit se alespoň částečně do společnosti a 

začala pracovat ve firmě svého tchána. Nechtěla již dále zůstávat osamoceně doma, toužila po 

kontaktu s lidmi. Nyní je již podruhé na mateřské dovolené. 

 

Respondentky pocházející z Levanta-arabského světa: 

 

Habíba, narozena r. 1979, Egypt (původní místo bydliště-vesnička blízko hl.města), vdaná 

Délka pobytu: 2 roky 

Otec: práce v zemědělství 

Matka: práce v zemědělství 

Získala práci na jazykové fakultě Univerzity v Káhiře a dostala stipendium. 

R.2005 

Zlepšuje se v českém jazyce a pracuje na své magisterské práci o socialismu. 

V červnu, r. 2006, se vrátila zpátky do Egypta, kde vyučuje na Káhirské univerzitě a vdala se. 
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Rafífa, narozena r. 1982, Egypt (původní místo bydliště-hl.město), vdaná 

Délka pobytu: 5 let 

Manžel: učitel arabštiny na jazykové škole  

Přišla do ČR, protože tu pracuje její manžel jako učitel arabštiny na jazykové škole. Rafífa ve 

své zemi ukončila střední školu maturitní zkouškou, poté odjela s manželem do Čech, zde 

porodila postupně dvě děti a zůstala v domácnosti. Plánují, že se vrátí zpět. 

R. 2005 

Nerozumí česky, dorozumí se pouze arabsky nebo anglicky, stará se doma o své dvě děti, 

zamýšlí studovat angličtinu na vysoké škole. 

R. 2007 

Je stále ženou v domácnosti, česky dosud moc nerozumí, angličtinu na vysoké škole 

nestuduje. Čeká třetí dítě. 

 

Respondentky pocházející z Maghreb-arabského světa: 

 

Safíja, narozena r. 1988, Alžír (původní místo bydliště-hl.město), svobodná 

Délka pobytu:  4 roky 

Otec: podnikatel, má firmu zabývající se překladatelstvím arabština/francouzština 

Matka: v domácnosti 

R.2005  

Dochází do arabské školy, která je vedená Lybijskou ambasádou. Do této arabské školy chodí 

děti ze Sýrie, Alžíru, Iráku, Lybije a mnoha dalších a chodí sem jak katolíci, tak i muslimové. 

Neměla tu potřebu jako její bratr přestoupit na českou školu, proto tu bude příští rok 

maturovat. Přesto dnes již cítí také potřebu naučit se česky. Po studiu se však chce určitě 

vrátit do Alžíru. 

R.2007 

Úspěšně odmaturovala na arabské škole. Pro studium na české vysoké škole, kterou si zvolila, 

je však nutnost získat certifikát z českého jazyka. Proto se v současné době zdokonaluje 

v českém jazyce, aby mohla v červnu zkusit přijímací zkoušky na svou zvolenou vysokou 

školu.V současné době již neuvažuje o tom, že by se vrátila zpět do Alžíru. Přemýšlí o tom, že 

by se po studiu stala překladatelkou, arabština/čeština a trvale zůstala v Čechách. 
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Sálima, narozena r. 1967, Maroko (původní místo bydliště-hl.město), vdaná 

Délka pobytu: 5 let 

Manžel: podnikatel  

Přijela do ČR především kvůli práci. Nakonec se tu provdala. V současné době neví, zda se 

vrátí zpět nebo tu zůstane natrvalo. Před seznámením se svým mužem tu natrvalo zůstat 

nezamýšlela.V Maroku pracovala jako masérka.  

R. 2005 

Neumí moc dobře česky, je ženou v domácnosti. 

R. 2007 

Výrazně se zlepšila v českém jazyce, musela znovu vykonat masérské zkoušky a v současné 

době se živí jako masérka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

2. Islámské náboženství 

 

Islám je třetím a nejmladším náboženským systémem, který vznikl v rámci semitské 

civilizace, na Předním Východě. Jako v křesťanství a judaismu, tak i v islámu je základem 

učení víra v jediného Boha (Alláha). „Znamená doslova odevzdání se do vůle Boží. Muslim 

pak má význam odevzdávající se do vůle Boží.“21 Dle islámu neexistuje mezi Bohem a 

člověkem žádný prostředník, každý je přímo odpovědný Bohu a jen před Ním bude skládat 

účty za své skutky. 

V Islámu vše spadá do tzv. Božího zákonodárství, protože se zde nezná ostré dělení na 

náboženské a světské záležitosti, jde o společenský režim a soubor morálních, společenských  

a dalších norem. Islámský zákon přiděluje každodennímu životu „určitou hodnotu na stupnici 

od „zakázaného“ přes „indiferentní“ po „povinné“. 

Svatému zákonu se říká šárí’a, z arabského slova „cesta“, „Šarí’a neznamená doslova 

„zákon“; je to spíše správná cesta, kterou Bůh určil pro své věrné, cesta, která v sobě nese i 

skutečný zákon. Velmi se to podobá židovskému pojetí Tóry.“22 Muslimové berou vztah mezi 

člověkem a Bohem, jako vztah otroka a pána. Bůh je však, dle nich, moudrý, spravedlivý a 

milosrdný a svět stvořil s dobrým záměrem. Jedině dobrovolná služba Bohu je odměněna. 

Člověk by se měl, dle islámu, bát pouze Boha, jedině tak je mu umožněno vést svobodný 

život bez lidské úzkosti, touhy po postavení a dalších „nízkých“ lidských cílů. Služba Bohu 

muslimy osvobozuje a uspokojuje. 

 

Umma 

 

Umma znamená islámská obec, jde o starý arabský nábožensko-společenský termín,ve 

kterém se náboženství mísí se společnými hodnotami a zájmy. Dle Koránu se ummou stává 

každá náboženská obec. Muslimskou ummou se myslí souhrn všech muslimů na světě v 

daném okamžiku, uvědomění si společných dějin a islámské cesty, po které kráčí a kterou 

převzali po svých předcích. „Pevná struktura muslimské ummy je utvářena a řízena šárí’ou, 

„cestou“, kterou určil Bůh a vysvětlil ji v Koránu a sunně (souborech hadíthů23).“24 

                                                 
21 Fleissig, Jiří; Charit, Bahbouch: Malá encyklopedie Islámu.1.vyd.Praha: Dar ibn Rushd,1993,s. 67.ISBN 80-
900767-3-4. 
22 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.s.18.ISBN 80-7260-088-5. 
23 Hadíth: Tradice o výrocích a skutcích proroka Muhammada  Hadíthy jsou jedním z hlavních zdrojů                       
islámského práva .  
24 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.s.97.ISBN 80-7260-088-5. 
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Islám - ortopraktické náboženství 

 

Islamisté se snaží v posledních letech rozdělovat náboženství na „ortodoxní“ a 

„ortopraktická“. Odvozující se od řeckého orthos (správný) a dox (názor) či praxi (praxe). 

Každé náboženství se zabývá jak učením (pojmy,symboly,teologie,…), tak i praxí 

(zákon,náboženský život,…). Islám i judaismus jsou ortopraktická náboženství, protože obě 

staví nad vše zákon a „řízení života obce, židé podle Tóry a muslimové podle šarí’y, 

obdobných institucí založených na zjevení… Naopak křesťanství je ortodoxní, jelikož 

tradičně klade větší důraz na víru a její rozumové vyjádření v krédech, katechismech a 

teologiích.“25 Islámská jakož i židovská tradice se zabývá též správným myšlením a 

především jasným vyjádřením víry. Pravdu je nutné uskutečňovat prostřednictvím činů, nikoli 

si ji pouze uvědomovat rozumově. 

Islámu i judaismu však chybí tzv. všeobecně přijímané vyznavačské formule (tak jako 

má křesťanství například: „věřím v Boha“, tzv. „apoštolské vyznání víry“ apod.), i přesto, že 

se vyznačují obdivuhodnou liturgickou i právní jednotou. 

 

Sunna a umma 

 

Dříve se slovem sunna označoval jakýkoliv zavedený způsob, ať již způsob života, 

postup, či skutečná cesta ke konkrétnímu místu. Sunnou se rozumí tzv. „cesta doporučená“. 

Když Muhammad zemřel, lidé stále hledali nějaké vedení v tom, co si zapamatovali (ze slov a 

činů) a to se zachovalo v ústně předávaných tradicích (hadíth). Pokud muslim nenašel 

v Koránu odpověď na svou otázku či radu, vzpomněl si na Muhhamadovu sunnu a doufal 

v řešení svého problému právě zde. Sunna poskytuje muslimům konkrétní návod k tomu, v co 

věřit a dělat, aby se zachoval stále tentýž osobitý ráz ummy. Korán považují muslimové za 

pravá slova Boží a sunna je záznam Muhhamadova lidského života a učení. Muslimové věří, 

že sunna je komentářem k Písmu.26 

 

 

 

 

 
                                                 
25 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.s.97.ISBN 80-7260-088-5. 
26 Islámské náboženství je natolik složité, že nelze v této práci vypsat vše. Jde tu pouze o velmi stručný přehled.  
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3. Korán a život žen v arabském světě 

 

 

Korán 

 

Korán je ústředním tématem a skutečností existence islámu, protože bez Koránu by 

tato tradice nikdy nevznikla. Korán je v islámském prostředí přirovnáván odborníky  ke 

Kristu v křesťanství, protože obojí je považováno za „Slovo Boží“. „Muslimové věří, že Bůh 

seslal své Slovo na svět jako živoucí recitaci a psanou knihu, což jsou dvě navzájem se 

doplňující stránky ústředního jevu Boží přítomnosti skrze posvátnou promluvu.“27 Muslimové 

věří, že když se Korán recituje správně, sestupuje na čtenáře tzv. sakína („klid“,pocit,že 

člověka chrání a vede Bůh a jeho přítomnost). 

Tuto svatou knihu je třeba, dle muslimů, uctívat, mimo to je nutné vědět, jak Korán 

recitovat a jak recitaci správně naslouchat. Koránu je dle muslimů nutné dotýkat se v rituálně 

čistém stavu (tato podmínka je v něm samém obsažena). Pokládají jej na čisté místo a nikdy 

ne pod něco jiného, pouze navrch. Do textu se nesmí nic vpisovat28. 

„Korán byl ústně zjeven nejprve Muhammadovi, ten se text naučil a recitoval jej svým 

druhům. Od té doby se Korán předává ústně i v písemné podobě z generace na generaci.“29 

Proto naučit se Korán celý nazpaměť, se považuje za velmi záslužný čin. Vedle recitace 

Koránu existuje též odborný výklad Koránu (tafsír,“vysvětlení“). 

 

 

3.2. Korán, sunna, osobní život a vztahy mezi muži a ženami 

 

Islámské jednání, které se týká jak oficiálních obřadů (tzv. pilířů islámu) nebo různých 

společenských vztahů a etikety, stojí na velmi složité soustavě různých zásad, kterými se řídí 

život muslimů. V rámci islámského způsobu života existuje určitý dualismus při posuzování 

lidského chování a věcí. Rozlišuje se halál, to, co je dovoleno a harám, to, co je zakázáno. 

Respektive, co Bůh dovolil a co zakázal.30 

                                                 
27 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.s.91.ISBN 80-7260-088-5. 
28 Avšak psát poznámky do komentáře ke Koránu je dovoleno. 
29 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.s.92.ISBN 80-7260-088-5. 
30 Více o tom nalezneme v Koránu a sunně.  
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Nejběžněji se toto rozlišení používá u jídla. „Zakázané je vepřové maso, krev, alkoholické 

nápoje, zdechlá zvěř a jídlo zasvěcené modlám (Korán 6:145,5:4,93/94).“31 Je též důležité, jak 

bylo zvíře zabito, je nutné dodržet islámský způsob porážky. V případě nouze však může 

muslim konzumovat i zakázané potraviny. Harám a halál se však vztahuje též na bohoslužby, 

manželství, rozvod, etiketu, mezilidské vztahy, zkrátka na všechny aspekty života muslima. 

Obřady pro postup z jedné etapy do druhé lze najít ve všech kulturách.32 V islámu 

však žádný takovýto formální ritus pro to stát se muslimem není. Kdo se touží stát muslimem, 

musí pouze upřímně pronést šahádu ( je nutné říci: „není božstva kromě Boha a Muhammad 

je posel Boží“) a je přijat do ummy. Šaháda se většinou pronáší za přítomnosti dalších 

muslimů. 

Muži i ženě je slíbena stejná odměna za dobré skutky a trest za skutky špatné. „A ženy 

mají stejné právo nad muži, jako muži nad ženami.“ (Korán 2:229)33 V Koránu se užívá 

termín „věřící muž a věřící žena“, aby se zdůraznila rovnost  v jejich povinnostech, právech 

atd. „Muslimové a muslimky, věřící muži a věřící ženy, poslušní muži a poslušné ženy, 

pravdomluvní muži a pravdomluvné ženy, trpěliví muži a trpělivé ženy, pokorní muži a 

pokorné ženy, muži a ženy, kteří dáváte almužnu, postící se muži a postící se ženy, cudní muži 

a cudné ženy, muži a ženy hojně Boha vzpomínající – těm všem Bůh připravil odpuštění a 

odměnu nesmírnou.“(Korán 33:35)34  V křesťanství tomu bylo přesně naopak, původně podle 

této víry žena duši neměla. Korán však hovoří o tom, že žena duši má a stejně jako muž po 

smrti vstoupí do ráje. „Vejděte do ráje vy i manželky vaše s radostí.“ (Korán 43:70)35 

V Koránu se lze dočíst o tom, že jsou napomínáni muži, kteří se ke svým manželkám 

nechovají dobře, utlačují je nebo s nimi špatně zacházejí. „Není vám dovoleno získávat ženy 

jako dědictví proti vůli jejich! Neutiskujte je jen proto, abyste si mohli odnést část toho, co 

jste jim dříve dali, leda že by se dopustily zjevné hanebnosti. A zacházejte s nimi podle 

zvyklostí uznaných! Jestliže k nim cítíte odpor, je možné, že cítíte odpor k něčemu, do čeho 

Bůh vložil velké dobro.“(Korán 4:19)36 

                                                 
31 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.s.138.ISBN 80-7260-088-5. 
32 Van Gennep, A.: Přechodové rituály.Systematické studium rituálů.1.vyd.Praha:Lidové noviny,1997.počet 
str.201 ISBN 80-85850-89-3. 
33 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000.s.549.ISBN 80-200-0246-4. 
34 Tamtéž, s.550. 
35 Tamtéž, s.225. 
36 Tamtéž, s.523. 
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Před příchodem islámu se pohanští Arabové k ženám s takovou úctou nechovali, právě 

naopak, zacházely se ženami jako s obyčejnými věcmi bez práv a postavení, proto bylo učení 

Koránu ve své době velmi pokrokové.37 

Ani práva ženy ze Západních (moderních) zemí jí nebyly uděleny dobrovolně. Ženy 

nedosáhly svého postavení přirozeně nebo z náboženství. Musely si jej vydobýt a pomohly 

jim i různé okolnosti (nedostatek mužů v období válek, průmyslový rozvoj a další události, 

které donutily ženu opustit domácnost, začít studovat a pracovat na sobě, v té době stejně jako 

muž).38  Kdežto dle islámu jsou muslimské ženě zaručena práva, která plynou z její 

přirozenosti39, chrání ji a poskytují bezpečí před nejistými životními okolnostmi40. Tuto 

myšlenku rozvíjí na internetových stránkách www.islamtoday.net arabská žena, muslimka: 

„Mnoho lidí vidí Islám jako šovinistické náboženství jež ponižuje ženy. Ukazují na podmínky v 

nichž žijí ženy v některých islámských zemích, aby dokázali, že mají pravdu. Jejich chybou je, 

že zapomínají oddělit kulturu vytvářenou lidmi od skutečného učení jejich náboženství. Ženy v 

mnoha zemích třetího světa žijí hrozné životy. Jsou v područí mužů a jsou jim upírána mnohá 

práva. A to se nevztahuje jen na muslimské země – stejně jako se to nevztahuje na všechny 

nemuslimské země.“41 

Je pravdou, že problém muže, který bije svou ženu není problémem náboženství, 

kultury či etnicity. Jde o problém, který toto všechno přesahuje. V našich podmínkách, resp. v 

podmínkách tzv. vyspělých zemí se často jedná o ne zcela rovnoprávné postavení mužů a žen, 

a to ve společnosti i v rodině. Muži všeobecně stále pobírají vyšší plat za stejnou práci, 

reklamní billboardy i televizní pořady se nám stále dokola snaží vnutit představu, že žena je 

pouze určitým druhem sexuálního zboží, kde vzhled hraje tu nejdůležitější roli42 atd. 

Na rozdíl od křesťanství a jiných náboženství, podle kterých má žena sklony k hříchu 

a slabosti, pokládá islám ženu i muže za bytosti stvořené z jedné jediné duše. „Lidé, bojte se 

Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v 

množství veliké mužů a žen.“(Korán 4:1)43 

Práva a povinnosti ženy jsou obdobné, jako práva a povinnosti muže, muž ani žena 

však nejsou stejní, i když byli stvořeni jako rovnocenné bytosti. To však dle Koránu 

neznamená, že by žena byla méně důležitá než muž. Má stejně široká práva jako muž, ale 
                                                 
37 Badawi, Džamal: Postavení  ženy v Islámu.1.vyd.Brno: Islámská nadace v Brně,2004.počet str.24. 
38 Lenderová, Milena: K hříchu a modlitbě.Žena v minulém století.1.vyd.Praha: Mladá fronta,1999.počet 
str.300.ISBN 80-204-0737-5. 
39 Tzn.vyplývající z jejího fyzického a psychického uzpůsobení. 
40 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993. 
41 URL: < http://www.islamtoday.net [ 2006- 02-24]. 
42 Např. soutěže o královnu krásy, reklamy, kde se vedle nabízeného výrobku objevují též modelky apod. 
43 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000.s.521.ISBN 80-200-0246-4. 
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nejsou totožná.44 „Islám tak prokazuje, že se ženou náležitě zabývá, přijímá ji a uznává ji za 

nezávislou osobnost.“45 Dle islámu je žena dokonale nezávislá. Může uzavřít jakoukoli 

smlouvu nebo sepsat testament svým jménem. Může dědit, a to z pozice matky, manželky, 

sestry a dcery. Má naprostou svobodu ve výběru manžela.46  

Avšak rozdíl mezi mužem a ženou existuje v podobě fyzické stránky. Korán uvádí: 

„Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, 

a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorné a střeží skryté 

kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit…“(4:34)47 Islám toto vysvětluje tím, že muž musí vydělat 

peníze a zabezpečit rodinu, tedy má na starosti těžší formu práce. Žena se stará o domácnost a 

děti. Ženská činnost však podle něj není brána jako něco podřadného, naopak, dle Koránu jde 

o důležitý úkol v budování vzdělané a zdravě se rozvíjející společnosti.48 Muž, jakožto živitel 

rodiny a ten, který vydělává, má obvykle hlavní slovo v rodině, nesmí však ženě z této pozice 

ubližovat.49 

Přesto se v Koránu objevuje verš, který je často odpůrci islámu vykládán jako důkaz 

pro zneužívání muslimských žen. „A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte 

jim místa na spaní a bijte je. Jestliže vás však jsou poslušny nevyhledávejte proti nim 

důvody!“ (Korán 4:34)50 Když muslimský muž jedná s tzv. “neposlušnou ženou”, může zvolit 

z několika variant. Zaprvé jí má připomenout „důležitost dodržování islámských nařízení o 

poslouchání manželů”.51 Pokud toto selže, měl by se k ženě otočit zády a přestat s ní 

komunikovat. Když se i toto mine účinkem, obrátí se muž na příbuzné, aby se ženou 

promluvily a domluvily jí. Když ani tato varianta nezabere, může muž ženu “bít”. Jak má být 

„bití“ provedeno, je vysvětleno v tradici proroka Muhammada. Žena se nesmí bít do obličeje, 

do hlavy, na hruď, záda ani břicho. A když už muž ženu bije, nesmí ji to bolet. Dle Jacquelin 

Shattové, členky Islámské nadace v Praze, jde o symbolický projev  rozhněvání. „Zúčastnila 

jsem se přednášky jednoho učence, který říkal, že když si vše řádně prostudoval, tak zjistil, že 

by se žena musela uhodit pouze papírovým kapesníčkem, aby byly dodrženy všechny dané 

                                                 
44 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám, International Islamic Book Center.1993. 
45 Tamtéž, s.173. 
46 URL: < http://www.usc.edu/dept/MSA/ [ 2006- 05-14]. Ovšem realita bývá mnohdy zcela odlišná, důležitou 
roli hraje též rodina, tradice  a společnost, ve které se žena pohybuje. Více k tomu: Lajla: Provdaná proti své 
vůli.1.vyd.Praha: Ikar, 2005. počet str. 229.ISBN 80-249-0603-1. 
47 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000,s.525.ISBN 80-200-0246-4. 
48 Badawi, Džamal: Postavení  ženy v Islámu.1.vyd. Brno: Islámská nadace v Brně,2004. 
49 URL:< http://www.imamway1.com [2006-10-15]. 
50 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000,s.525.ISBN 80-200-0246-4. 
51 URL: < http://info.pravdaoislamu.cz [2007-01-23]. 
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podmínky.“52
 Kritikové islámu a muslimové však tento verš vykládají různými způsoby.53 

Většinou se na tento problém každý dívá z pohledu své tradice a kultury. 

Islám zakazuje ženě půjčovat manželovy peníze nebo nakládat s jakýmkoli majetkem 

svého muže bez jeho dovolení. „Manželka nesmí svého muže odmítat, protože Korán říká, že 

oba mají být druhému útěchou… Ženě se navíc nepovoluje nic, co by mohlo způsobit, že její 

společnost nebude příjemná a uspokojující.“54 

Postavení ženy v Koránu je tedy jasně podřízeno muži55, její hlavní, nikoli však jediná, 

pozice je dána třemi povinnostmi: manželka, hospodyně a vychovatelka dětí. 

 

 

Korán, oblékání a ženy 

 

Co se týče oblékání je pro islám důležité brát v potaz zásady slušnosti, skromnosti a 

cudnosti. Vše, co se neslučuje s těmito požadavky, islám potlačuje. „Řekni věřícím, aby cudně 

klopili zrak a střežili svá pohlaví – to je pro ně čistší, vždyť Bůh dobře je spraven o všem, co 

konají. A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na 

odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné.  A nechť spustí závoje své na ňadra svá.  A 

nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům svých 

bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, 

kteří nemají chtíče, a nebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen.  A nechť nedupou 

nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó 

věřící, snad budete blažení!“ (Korán,24:30-31)56 „Islám neukládá žádná omezení na 

neškodné nebo správné prvky oblékání57 a ozdob. Ve skutečnosti nazývá Korán takové věci 

krásnými dary Božími a vyčítá těm, kteří na ně pohlížejí jako na zakázané“58 „V islámu je 

zahalení větší části těla před pohledem cizince speciálně opačného pohlaví (a to jak žen před 

muži tak mužů před ženami!) bráno jako významný krok k vyhnutí se pokušení, jenž by vedlo 

k mimomanželskému nebo předmanželskému poměru“.59 

                                                 
52 Jacquelin Shattová, Súdán, členka Islámské nadace v Praze. Vyučuje zde konvertitky správné výslovnosti 
Koránu. 
53URL : < http://procislam.webovastranka.cz/ [2006-06-24]; URL: < http://muslimskelisty.cz [2007-02-12]. 
54 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993,s.115. 
55 Avšak bez použití násilí. Žádný muž nemá právo ženě úmyslně či neúmyslně ubližovat. Více na: Abdalati,    
Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993.   
56 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000.s.559.ISBN 80-200-0246-4. 
57 Tzn. pestré oblečení a krásné doplňky respektující však příkazy Koránu (zahalení těla po předloktí a kotníky). 
58 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na islám.International Islamic Book Center,1993,s.108 (z Koránu 7:32-33). 
59 URL:< http://procislam.webovastranka.cz/ [2006-06-24]. 
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O zahalování (hidžábu) se v Koránu píše: „Proroku, řekni manželkám svým, dcerám 

svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, 

aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící, slitovný.“ (Korán 33:59)60 

„…Když žádáte manželky prorokovy o nějaký předmět, žádejte o to přes závěs, to bude čistší 

pro srdce vaše i srdce jejich…“ (Korán 33:53)61 

 Komentáře ke Koránu se však ve výkladech různých islamistů liší.62 Existují dvě 

skupiny islámských učenců, které se v názorech na zahalování, resp.zahalování tváře, odlišují. 

První skupina (tzv. islámská právnická škola) tvrdí, že by si žena tvář zahalovat měla. 

Argumentují pasáží ve výkladu proroka Muhammada, kde manželka proroka hovoří o své 

vykonané pouti (hadždž)63. „Sděluje nám, že na pouti nesměla být zakryta tvář, ale říká, že 

když jela karavana a byli tam muži, ženy si nasadily nikáb64. Toto sice tvrdila kvůli pravidlu, 

že nikáb nesmí mít lidé, když jdou na hadždž. Dnes je to však pro nás důkaz, že nikáb ženy 

nosily.“65 Druhým argumentem islámské právnické školy je pasáž v Koránu, která hovoří o 

tom, že žena by měla chodit zahalená, aby nebyla vidět její krása před cizími zraky. 

„Islámská právnická škola k tomuto říká, že když chceme muži popsat ženu, tak mu 

nepopíšeme jaké má nohy nebo vlasy, ale popíšeme mu její oči, ústa, zkrátka tvář, protože ta 

je nekrásnější částí ženy.“66 Druhá skupina učenců argumentuje Prorokovým tvrzením o tom, 

že až žena dosáhne puberty, nesmí jí být vidět určité části těla, ruce po zápěstí, nohy po 

kotníky, vlasy, apod.67 Nejednota tedy panuje kolem míry takového zahalení. Někteří učenci 

vztahují koránský verš 33:53 pouze na domácnost Prorokovu.68 

To, že se Korán přímo nezmiňuje o zakrývání vlasů u žen, vysvětlují islamisté tím, že 

za proroka Muhammeda bylo zvykem všech žen vázat si šátek. Problém byl pouze v tom, že 

si šátek vázaly pod bradou a krk i výstřih nechávaly odhalené, proto výše uvedený verš 

                                                 
60 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000.s.552.ISBN 80-200-0246-4. 
61 Tamtéž. 
62 URL:< http://muslimskelisty.cz/sekcevira.htm [2006-12-16]: Mezi současnými islámskými učenci existuje na 
základě klasických komentářů ke Koránu konsensus,že ženy by se měly zahalovat. „Niektorí laici, čo sa vied 
Koránu týka, sa niekedy mylne domnievajú, že hore uvedený verš sa nezmieňuje o pokrývke hlavy, ale len o 
akejsi šatke, ktorou si majú ženy zahaliť hrude. Faktom však je, že arabské slovo chimár (pl. chumur) znamená 
podľa všetkých uznávaných lexikografov klasickej arabčiny "pokrývka hlavy" (ako napr. v Zubajdího 
encyklopedickom slovníku Tádž al-`Arús alebo v Mutarrizího al-Mughrib) prípadne "kus látky, ktorou si žena 
zakrýva hlavu" (ako napr. vo Fajúmího al-Mis.báh alebo vo Fajrúzábádího al-Qámús al-M.uhít).“ 
63 Hadždž: Pouť do Mekky, patří k hlavním povinnostem muslima, pokud mu to dovolují hmotné prostředky a 
zdraví. 
64 Nikáb: Rouška zakrývající obličej kromě očí . 
65 Jacquelin Shattová, Súdán, členka Islámské nadace v Praze. Vyučuje zde konvertitky správné výslovnosti 
Koránu. 
66 Tatáž. 
67 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000.ISBN 80-200-0246-4. 
68 Kouřilová, Iveta;Mendel, Miloš: Cesta k prameni. In: Kouřilová, Iveta: Žena a sexualita-fatální téma 
islámu.1.vyd.Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003.s.62.ISBN 80-85425-53-X. 
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reaguje na tento zvyk a požaduje, aby bylo ženám nakázáno zahalovat si kromě vlasů i šíji a 

dekolt (džujúb69).70 Na základě Koránu a sunny začali proto islámští právní učenci definovat 

ženskou nahotu jako její celé tělo, pouze s výjimkou obličeje a rukou (zápěstí).71 Zdá se, že 

předpis o zahalování ženské tváře závojem, je až pokoránský a je opírán až o pozdější výklad 

tohoto verše.72  

Dle Islámu by se měla žena zdržet všeho jednání a gest, které by mohly vzbudit vášeň 

u jiných mužů, než u manžela a které by mohlo vzbudit pochybnosti o její morálce. Ženě je 

dle islámu doporučeno neukazovat fyzické půvaby před cizími lidmi. Závoj ji má chránit před 

slabostí, od domýšlivosti a demoralizace.73 Podle zastánců hidžábu není žena utlačována, ale 

ochraňována před zvědavými pohledy cizích mužů, před pokušením, které je spjato 

s provokativním oblečením a také před tím, aby byla žena obtěžována či vnímána jen jako 

sexuální objekt a nikoli jako plnohodnotný člověk.74 

Střízlivé oblečení však není povinné pouze pro ženy. I když kvůli anatomickým 

rozdílům mezi mužem a ženou má mužské střízlivé oblečení trochu jiný charakter. U mužů 

platí příkaz být zahalen mezi břichem a koleny. Není jim dovoleno nosit zlato a hedvábí 

(ženám toto dovoleno je).75 

Pro obě pohlaví platí, že šaty musí být volné, neměly by v žádném případě ukazovat 

křivky těla, nesmí být průsvitné a žena ani muž by neměli napodobovat v oblékání opačné 

pohlaví (muž by neměl nosit oblečení výhradně ženské a naopak), šaty by neměly obsahovat 

znaky jiných náboženství (kříže a podobně, na muslimovi/ce musí být vidět, že je muslim/ka). 

 

 

3.3. Korán, rodinný život a etiketa 

 

Dle Koránu je rodina lidská společenská skupina, jejíž členové jsou svázáni 

pokrevními nebo příbuzenskými pouty. Rodina se též považuje za základní prvek společnosti 

a v duchu předislámských rodových tradic je nedělitelně spjata s širokým okruhem 

příbuzných.76 Slovo „příbuzenstvo“ je v arabštině odvozeno z pojmu znamenajícího 

                                                 
69 Džujúb: Pl.od džajb,což znamená krk a hruď. 
70 URL: < http://muslimskelisty.cz[2007-02-12]. 
71 Tamtéž. 
72 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000.ISBN 80-200-0246-4. 
73 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993.s.179. 
74 URL: < http://muslimskelisty.cz/sekcevira.htm [ 2004-07-19]. 
75 Tamtéž. 
76 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993. 
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milosrdenství. Laskavostí k příbuzným si muslim zajišťuje cestu do ráje a uzavírá si ji, 

pakliže tyto povinnosti zanedbává. „Být dobrý k příbuzným je posvátná povinnost, i když 

třeba oni se podobně nechovají. Tyto povinnosti nařizuje Bůh a měla by se kvůli Bohu 

dodržovat, bez ohledu na reakci příbuzných.“77 

Rodinnými pouty se myslí práva a povinnosti, které jsou předepsané náboženstvím, 

prosazují se právem a sledovány jsou členy celé této skupiny, z čehož plynou určité společné 

závazky. Jde o závazky spojené s příslušenstvím k rodině a jejím zaopatřením, dědickým a 

rodinným právem, vztahem k mladé generaci, zabezpečením starých lidí a s úsilím pokračovat 

v existenci rodiny v míru.“78 Adopce, pouhá vzájemná náklonnost, či tzv. světské manželství 

se nepovažují jako rodina v islámském smyslu. 

Kolem rodinného života muslimů panuje u nemuslimů mnoho nejasností79. Pojetí úcty 

k rodičům, je ekvivalentní judaisticko –křesťanskému: „cti otce svého a matku svou“80, avšak 

má své charakteristické rysy. „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 konečný cíl!“ (Korán 31: 13/14)81 Respekt a poslušnost vůči 

Bohu se dokazuje respektem a poslušností vůči rodičům a celé rodině. Muslim nesmí přinést 

na návštěvu ke svým přátelům žádný alkohol. Neměl by nutit své děti, aby mu alkohol 

kupovali. Také dítě by nemělo nikdy pít alkohol před svými rodiči ani nikde jinde. Povinností 

rodičů však je, pakliže jejich dítě dělá něco zakázaného, nikdy se jej nezřeknout.82 Děti mají 

právo si určité věci vyzkoušet a později přijít na to, co je správné. Rodiče mají naopak právo 

očekávat od svých dětí poslušnost, což je pokládáno za částečnou splátku toho, co pro ně 

dříve udělali.83 „Jestliže však rodiče požadují špatné věci nebo vyžadují nevhodné věci, pak se 

neposlušnost stává nejen ospravedlnitelnou, ale také přímo příkazem. Postoje dítěte k rodičům 

nemůže být jen kategoricky podřízený nebo nezodpovědně vzdorovitý.“84 „Nutí-li tě však 

usilovně, abys ke mně přidružoval něco, o čem nemáš vědění žádné, pak je neposlouchej! Buď 

                                                 
77 Tamtéž, s.117; více k tomu Korán 2:177,4:36, 16:90, 17:23-26. 
78 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993.s.117. 
79 Nemuslimové oceňují obrovskou soudržnost muslimských rodin, jejich oddanou péči o děti a četné srdečné 
návštěvy širokého příbuzenstva a přátel. Na druhou stranu obtížněji přijímáme představu mnohoženství, dosti 
snadného rozvodu, autoritativní úlohy muže v rodině a dalších prvků rodinného života, v mnoha směrech 
odlišného od nemuslimského. Odlišnost muslimské společnosti od nemuslimské, představuje tzv. mezigenerační 
soudržnost, která je ukotvena přímo v Koránu. 
80 Crofter, Waren: Velká kniha Islámu.1.vyd.Čechtice: BVD,2006.s.192.ISBN 80-903754-0-5. 
81 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000,s.367.ISBN 80-200-0246-4. 
82 Více k tomuto tématu Kouřilová, Iveta;Mendel, Miloš: Cesta k prameni.In:  Mendel, Miloš: Alkohol jako 
problém islámského práva. 1.vyd.Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003.s.99-131.ISBN 
80-85425-53-X 
83 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993.s.117. 
84 Tamtéž.. 
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k nim na tomto světě laskavý podle zvyklosti uznané, avšak následuj cestu těch, kdož kajícně 

se ke Mně obrátili! Ke Mně se pak uskuteční návrat váš a Já vás poučím o tom, co jste 

konali.“ (Korán 31:14/15)85  

V muslimské společnosti neexistují žádné zákazy, které by se týkaly společenského 

styku žen se ženami a mužů s muži, ale když se například sejdou různé muslimské rodiny 

k jídlu, je zvykem, že ženy jedí a baví se v oddělené místnosti společně a muži se stýkají také 

pouze mezi sebou. Muž se většinou neptá na ženské příbuzné jiného muže, výjimkou je 

otázka na zdraví celé rodiny.86 Muslimská žena by se nikdy neměla společensky stýkat 

s mužem, který nepatří do mahramu87. Pakliže musí navštívit například lékaře či nějaký úřad, 

většinou s ní jde blízký příbuzný (zpravidla otec nebo manžel).88 Neměla by v domě přijímat 

cizí muže a nesmí přijímat bez manželova souhlasu dary. Tato opatření jsou uplatňována 

proto, aby se zabránilo žárlivosti, podezření a pomluvám.89 

 

 

Narození, dětství a dospívání 

 

Islám je uceleným způsobem života, existují tu proto obřady, které doprovázejí a 

posilují přirozený průběh lidského života. V každé společnosti se člověk rodí, dospívá, 

zakládá rodinu a umírá. Ve všech společnostech se také můžeme setkat s určitými obřady, 

které označují změny v průběhu života jedince.90 Islám tyto proměny zasvěcuje Bohu. 

Islámské obřady životního cyklu začínají ihned po narození. Jakmile se dítě narodí, je 

mu do ucha přeříkáno volání k modlitbě (edám). A sedmý den po narození se koná obřad 

(podobný křtu u nás), kdy je obětováno zvíře (většinou beran), dítě je pojmenováno a ustřihne 

se mu chomáček vlasů.91 Co nejdříve se také začíná s výukou recitace a čtení Koránu. Chlapci 

a dívky si spolu mohou hrát pouze do puberty, poté jsou nepříbuzní kluci a děvčata od sebe 

odděleni.92 Do tohoto věku se, dle islámu, o děti stará žena, poté o nich rozhoduje muž. Dítě 

                                                 
85 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000,s.367.ISBN 80-200-0246-4. 
86 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.ISBN 80-7260-088-5. 
87 Stupeň pokrevní příbuznosti,v níž se muž se ženou může stýkat,avšak nesmí mezi sebou uzavírat sňatky. 
88 Více k tomu:  Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.ISBN 80-7260-088-5. 
89 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993.s.114. 
90 Van Gennep, A.: Přechodové rituály.Systematické studium rituálů.1.vyd.Praha: Lidové noviny,1997.počet 
str.201. ISBN 80-85850-89-3. 
91 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.s.141.ISBN 80-7260-088-5. 
92 Tamtéž. 
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by se nemělo stát příčinou omezování93 jednoho z rodičů, ani rodiče by neměli nijak 

omezovat své dítě. 

Obřady, kdy člověk dosahuje dospělosti, se u muslimů v různých oblastech odlišují. 

Obecným symbolem identity mužů je obřízka, která se však provádí dlouho před pubertou. 

Přesto, že lze nalézt i ženskou obřízku, a to především v Africe a zemích, které jsou ovlivněny 

africkou kulturou, Korán, který se jinak vyjadřuje k celé řadě intimních otázek každodenního 

života94, o ženské obřízce nic nepíše95. Zmínil se o ní96 však prorok Muhammad. „Řekl 

porodní bábě, že může něco sebrat, ale ne úplně. Jde ale o slabý to výrok, což znamená, že 

není dostatečně podložen.“97 Ženská obřízka98 nemá původ v islámu, předchází jeho vzniku 

nejméně o 2500 let. Tento zvyk, který se v Nilském údolí udržel a ke kterému se v průběhu 

staletí připojily i některé islámské prvky, není však u většiny muslimů známý. V Saúdské 

Arábii, kde islám vznikl, je tato ženská obřízka jevem absolutně neznámým99. „Přestože 

praktikující muslimové jsou jednotní v uznávání pěti základních pilířů islámu, existují 

podstatné rozdíly v praktikách zakořeněných v místních tradicích. Je evidentní, že ženská 

obřízka je místní tradicí, a nikoli univerzální islámskou praxí.“100 

 

 

Svatba a manželství 

 

Islámské svatby jsou příležitostí i k několikadenním oslavám. V tradičních rodinách, v 

různých muslimských oblastech, ještě dnes zprostředkovávají sňatky rodiče. „Mladým ženám 

není dovoleno hledat si manžela, ale mohou uvést svá přání a mají právo vybraného muže 

odmítnout.“101 Muž obvykle začíná s námluvami, ale slušností a zvykem je vyjednat danou 

věc nejprve s otcem dívky. Před svatbou by spolu snoubenci neměli být sami, ale stýkají se 

spolu za přítomnosti jiných dospělých, obvykle rodičů. 

                                                 
93 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000. verš 2:233.ISBN 80-200-0246-4. 
94 Sexuální styk (2:187, 23:10), menstruace (2:228, 65:4), kojení (2:233, 31:14), atd. 
95 Více v Kouřilová, Iveta;Mendel, Miloš: Cesta k prameni.In: Kouřilová, Iveta: Žena a sexualita-fatální téma 
islámu.1.vyd.Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003.s.33-64.ISBN 80-85425-53-X. 
96 Jde o určitý druh ženské obřízky, tzv. sunna cirkumzice;Více na URL : < http: //www.cs.wikipedia.org [2007-
04-16] 
97 Jacquelin Shattová, Súdán, členka Islámské nadace v Praze. Vyučuje zde konvertitky správné výslovnosti 
Koránu. 
98 Jde o druh obřízky, tzv. faraonská obřízka; více na URL: <http://www.cs.wikipedia.org [2007-04-16]. 
99 Kouřilová, Iveta;Mendel, Miloš: Cesta k prameni.In: Kouřilová, Iveta: Žena a sexualita-fatální téma islámu. 
1.vyd.Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003.s.33-64.ISBN 80-85425-53-X. 
100 Tamtéž, s.46. 
101 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.s.142.ISBN 80-7260-088-5. 
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Islámský zákon upravuje velmi přísně vztah mezi mužem a ženou. Pojmem mahram se 

označuje stupeň pokrevní příbuznosti, v níž se muž se ženou může stýkat, avšak nesmí mezi 

sebou uzavírat sňatky. Korán k tomu říká: „A neberte si za manželky ženy, jež byly provdány 

za vaše otce, leda že se to stalo už v minulosti. A věru je to hanebnost zavrženíhodná a způsob 

hnusný!“ (4: 26/22)102 „A jsou vám zakázány jako manželky vaše matky, vaše dcery, vaše 

sestry, vaše tety z otcovy i matčiny strany, vaše neteře z bratrovy a sestřiny strany, vaše kojné 

a vaše soukojenky a matky vašich žen a vaše nevlastní dcery, jež jsou ve vaši péči a jež se 

narodily z žen, k nimž jste již vešli…a manželky vašich synů…“ (4: 27/23)103 

Sňatek je formálním civilněprávním aktem dvou rovnocenných partnerů a je uzavírán 

před svědky, probíhá tak, že se sepíše a uzavře smlouva mezi oběma partnery. U obřadu není 

vyžadován žádný zvláštní rituál, zvykem však bývá recitace úryvku z Koránu.  „Smlouvu 

podepisuje ženich a zástupce nevěsty. Na vše často dohlíží vládní úředník, ale nijak 

nezastupuje kněze; má pouze právní odpovědnost.“104 

Nedílnou součástí sňatku je tzv. mahr („obvěnění“, což je dar či platba, kterou 

dostanou rodiče nevěsty, to bylo spíš dříve, nebo sama nevěsta). Pakliže dojde k rozvodu, 

mahr manželce zůstává, stejně jako její osobní šperky a majetek nabytý před svatbou. 

Manželství je považováno za posvátný svazek, kde je velmi důležitá spolupráce mezi 

mužem a ženou. Podle Proroka Muhammada má manželství a rodina plnit tři základní funkce: 

zachovat rod, uspokojit sexuální tužby obou partnerů a zabránit cizoložství, a v neposlední 

řadě si vytvořit klima vzájemné lásky, porozumění a bezpečí.105 Některá ustanovení Koránu a 

sunny chápou manželství spíše jako povinnost, protože rodina se bere zároveň jako motivace 

k jednání.106 Náboženskou povinností manželství je však také jeho naplnění.107 Před prvním 

manželským intimním stykem se pronáší basmala108. Manžel je povinen manželku plně 

zaopatřit, žena na to má nárok, vyplývající z uzavření sňatku. Tuto povinnost musí muž, dle 

Koránu, vykonávat radostně, bez výčitek a ubližování. Manželka nesmí být vystavena 

pocitům nedůvěry a nejistoty.109 Ženin majetek, který vlastnila ještě před svatbou, jí náleží i 

po svatbě a manžel na něj nemá žádné právo. 

                                                 
102 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000.s.524.ISBN 80-200-0246-4. 
103 Tamtéž. 
104 Denny, Frederick: Islám a muslimská obec.3.vyd.Praha,2003.s.144.ISBN 80-7260-088-5. 
105 Crofter, Waren: Velká kniha Islámu.1.vyd.Čechtice: BVD,2006.s.194.ISBN 80-903754-0-5. 
106 Tamtéž, s.194 (neženatý muž je považován společností za nejistého  a nespolehlivého, může selhat jak ve 
svých činech, tak i ve své víře). 
107 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993.s.110. 
108 „Ve jménu Boha milosrdného,slitovného“, těmito slovy zahajuje muslim každé konání. Basmala je také na 
začátku každé knihy, kterou muslim napíše. 
109 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993.s.110. 
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Dle Koránu se muž stará o veškeré finanční výdaje. Žena žádnou finanční 

zodpovědnost nemá, s výjimkou svých vlastních výdajů. „Je-li manželkou, pak ji živí její 

manžel, je-li matkou, pak je živitelem syn, je-li dcerou, pečuje o ni otec, je-li sestrou, pak se o 

ni stará bratr, atd.…jestliže nemá žádné příbuzné,… starost o ni spočívá na celé 

společnosti.“110 

Co se týče dědictví, dostává žena méně než muž, což vysvětluje islám tím, že muž má 

spousty finančních povinností a závazků a žena žádné finanční povinnosti nemá a když, tak 

malé. Muž dostává větší část zděděného majetku z toho důvodu, aby zajistil celou svou 

rodinu. Dědička není opomíjena, dostává určitou část na uspokojení vlastních potřeb. 

Korán dovoluje muslimským mužům, aby se oženili současně až se čtyřmi ženami. 

Islámští muslimové odpovídají na otázku polygamie tím, že jak taková existovala po celou 

dobu lidské historie. Podle biblických zjevení byla polygamie běžně přijímána a prováděna. 

Domnívají se proto, že právě to by mohl být důvod proč se Bible sama touto problematikou 

nezabývá, byla to tehdy zcela běžná věc.111 Bible polygamii nezakazuje a ani nevymezuje. 

Mnohoženství není v Islámu podporováno vždy. Muž se může oženit až se čtyřmi ženami 

najednou, ale učinit to může pouze tehdy, když si je jistý, že se ve všech ohledech zachová 

spravedlivě ke všem čtyřem ženám. Toto je zakotveno jak v Koránu, tak i v prorockých 

učeních. „…Berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak 

bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu…“ (Korán 4:3)112 Avšak dále 

se píše: „Nikdy vám nebude možno, abyste byli spravedliví mezi ženami, i kdybyste si to přáli. 

Neprojevujte však jedné z nich úplnou náklonnost a nenechávejte jinou jakoby visící ve 

vzduchu!Dosáhnete-li dohody a budete-li bohabojní – vždyť Bůh je věru odpouštějící, 

slitovný.“(4:129)113 V tradičních komentářích ke Koránu se vyskytují dvě alternativní 

interpretace verše 4:3. Jedna z nich hovoří o tom, že pro muže, kterého láká oženit se 

s bohatou dívkou pro její peníze a ke které by se choval nepěkně, je lepší vzít si za manželku 

ženu podle svého vkusu (třeba i čtyři).114 

Další podmínkou pro více než jednu manželku je schopnost uživit více manželek. Tato 

povinnost je muži v Koránu často připomínána. „Matky kojí děti své plné dva roky, a to je pro 

toho, kdo chce, aby bylo dovršeno kojení. Na otci dítěte pak spočívá výživa i oblékání matek 

                                                 
110 Abdalati, Hammudah: Zaostřeno na Islám. International Islamic Book Center,1993.s.177. 
111 Tamtéž. 
112 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000s.521.ISBN 80-200-0246-4. 
113 Tamtéž, s.537. 
114 Al-Bucharí: Book of Trusteeship,no.2557 ,an-Nisá’í: Book of Marriage,no.3294.In: Kouřilová, Iveta; Mendel, 
Miloš: Cesta k prameni,Praha 2000.In: Kouřilová, Iveta: Žena a sexualita-fatální téma islámu.1.vyd.Praha: 
Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003.s.37.ISBN 80-85425-53-X. 
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podle zvyklosti uznávané. A není nikomu uloženo nad možnosti jeho; nechť matka žádná není 

zkrácena kvůli dítěti svému a nechť není otec žádný zkrácen kvůli dítěti svému…“ (Korán 

2:232)115 

Většina mužů si však v současné době více jak jednu ženu nemůže z finančních 

důvodů dovolit.116 Žena naopak může mít pouze jednoho manžela. Muž se může oženit i 

s nemuslimskou ženou (resp. s židovkou či křesťankou). Muslimky se však za nemuslima 

vdát nesmějí (ale vždy je tu ta možnost, že muž konvertuje na islám, pokud by to bylo ovšem 

jen kvůli manželství, je přestup odsuzován). 

 

 

Rozvod 

 

Korán muže i ženu nabádá k tomu, aby se, když už jednou vstoupili do manželství, 

snažili udělat vše proto, aby vztah udrželi. Při těžkostech a problémech bývá muslimům 

doporučeno vyhledat pomoc moudrého poradce.117 Korán manželům velmi doporučuje 

usmíření a odpuštění. Prorok varoval: „Mezi všemi dovolenými věcmi je rozvod Bohu nejvíce 

odporný.“118 V Koránu však také stojí: „Jestliže se žena obává od manžela svého hrubosti či 

lhostejnosti, není pro ně oba hříchem, dospějí-li mezi sebou ke vzájemné dohodě, neboť 

dohoda je to nejlepší.“ (4:127/128)119 „Jestliže se oba manželé rozvedou, Bůh je oba obohatí 

ze Své hojnosti a Bůh je pln hojnosti, moudrý.“ (4:129/130)120 I když je rozvod pokládán za 

poslední východisko z problému, pokud usmíření není možné nebo existují jiné faktory, které 

lze pokládat za polehčující okolnosti rozvodu (alkoholismus, hazardní hry či omamné 

látky)121 je dovolen. 

V islámu však existuje také tzv. al muthá122, muž a žena se dohodnou, že spolu zkusí 

žít například čtyři roky a budou se k sobě chovat jako manžel a manželka, sepíší smlouvu, 

                                                 
115 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000.s.471.ISBN 80-200-0246-4. 
116 Crofter, Waren: Velká kniha Islámu.1.vyd.Čechtice: BVD,2006.s.197.ISBN 80-903754-0-5. 
117 Tamtéž. 
118 Tamtéž. 
119 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000.s.537.ISBN 80-200-0246-4. 
120 Tamtéž. 
121 Více o tom v: Kouřilová, Iveta;Mendel, Miloš: Cesta k prameni,Praha 2000.In:  Mendel, Miloš: Alkohol jako 
problém islámského práva. 1.vyd.Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003.s.99-131.ISBN 
80-85425-53-X 
122 Užívají jej především šiité. 
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kolik bude činit druhý mahr123 apod., pokud jim to nevyhovuje, vezme si žena druhé věno a 

rozchází se spolu.124 

Dnes sice rozvod probíhá vzájemnou dohodou nebo před soudem, ale stále se ještě 

uplatňuje i tradiční forma „talágu“125.  Rozvod velmi podrobně rozebírá súra 65. „Rozvádíte-li 

se se svými ženami, tedy se s nimi rozveďte v ustanovené pro ně lhůtě a počítejte přesně dny 

čekací lhůty a bojte se Boha, Pána svého! Nevyhánějte je z jejich domů a nechť z nich 

neodchází, leda kdyby se dopustily hanebnosti zjevné. A toto jsou omezení Boží, a kdo 

přestupuje omezení Boží, ten sám sobě křivdí. Ty nevíš, ale možná že Bůh později způsobí 

nějako věc jinou.“(Korán 65:1)126 Poslední věta jasně poukazuje na varování, aby věřící 

nepřistupoval k talágu bez vážných důvodů a bez důkladného přemýšlení. Dle Koránu může 

muž svůj úmysl talágu konzultovat s poradci ze své a manželčiny rodiny.127 Korán dále 

přikazuje muslimovi, aby se o rozvedenou ženu (ženy) postaral. „Ubytujte ženy své po 

rozvodu tam, kde sami bydlíte, podle možností svých. Nečiňte jim žádnou újmu s úmyslem je 

utiskovat…“ (Korán 65:6)128 „Nechť ten, kdo je blahobytný, dává úměrně k blahobytu svému, 

a nechť ten, jehož obživa je omezena, dává z toho, co mu Bůh uštědřil…“ (Korán 65:7)129 

Jestliže při rozvodu tvrdí každý něco jiného, má přednost obvykle to, co pronese pod 

přísahou muž130. Přestože muž může talágem ukončit manželství se ženou, která se provinila, 

dává mu Korán ještě jinou možnost jak situaci vyřešit. „Proti těm z vašich žen, jež dopustí se 

hanebnosti, vezměte jako svědky čtyři z vás. A jestliže tito to dosvědčí, držte ženy v domech, 

dokud smrt je nezavolá nebo Bůh pro ně nepřipraví nějaké východisko.“(Korán 4:19/15)131  

O rozvod může požádat jak muž, tak žena. Avšak islám také uvádí, že muslimka, je 

díky své víře žena vyvolená a proto se na ni kladou větší nároky než na jiné ženy. Příčinou 

rozvodu pak může být i jejich nesplnění. V zásadě platí, že „rozdělení a rozpad svazku je 

nežádoucí zkušeností pro všechny zúčastněné.“132 

 

                                                 
123 Tzv.druhé věno. 
124 Jacquelin Shattová, Súdán, členka Islámské nadace v Praze.Vyučuje zde konvertitky správné výslovnosti 
Koránu. 
125 „Talág“ znamená rozvod, či spíše přesněji zapuzení a má podle platného práva šárí’a velmi jednoduchou 
formu, stačí, když muž třikrát pronese příslušnou zapuzující formule, mezi nimiž je delší časová mezera (protože 
zapuzení nemůže nastat v hněvu ani jiném hnutí mysli). 
126 Hrbek, Ivan: Korán.1.vyd.Praha: Academia,2000.s.542.ISBN 80-200-0246-4. 
127 Tamtéž, verš 4:35/39. 
128 Tamtéž, s.543. 
129 Tamtéž. 
130 Tamtéž, verš 4: 35/39. 
131 Tamtéž, s.523. 
132 Haeri, Šajch: Základy islámu.Olomouc: Votobia,1997.počet str.235.ISBN 80-7198-212-1. 
 



 30 

4. Ústava, zákonodárství a současný život žen v arabském světě 

 

Současný život žen v islámských-arabských zemích neovlivňuje pouze Korán, nýbrž i 

Ústava, zákony a v neposlední řadě též tradice dané země. 

Společné všem arabským zemím je fakt, že žena nemá právo stát se prezidentem. Dále platí, 

že svědectví dvou žen je  považováno za rovné svědectví jednoho muže133. Také způsob 

oddávání ženy a muže je ve všech arabských zemích stejný.134 Jordánsko, Sýrie a Maroko 

mají  navíc společnou tradici, a tou je tzv.vražda ze cti135. Trest, který následuje, je velmi 

malý, protože vražda ze cti je považována za „legitimní“ prostředek k zachování cti rodiny.136  

 

 

4.1. Egyptská arabská republika 

 

Egyptská arabská republika je parlamentní republika s prezidentskou formou vlády. 

Islám je státním náboženstvím. Úředním jazykem je arabština. Egypt má zhruba 78 milionů 

obyvatel137. Gramotných žen je zde 59%. Mužů 83%.138 Převahu v zemi mají sunnitští 

muslimové, dále zde žijí v silném zastoupení též křesťané.139 

Ústavní zákon egyptské arabské republiky hovoří o státu, jako instituci, která je 

zodpovědná za ochranu matek a dětí a též podporuje a opatruje mládež.140 Vzdělání je v zemi 

zabezpečeno státem a je povinné v základním stupni, respektive do 5. třídy, přičemž 

neexistuje zákon, který by rodiče trestal za to, že své dítě, respektive dívku, neposílají do 

školy. V jiných zemích toto nařízení existuje. Náboženská nauka je hlavním předmětem 

v osnovách veřejného vzdělávání.141 Manželky a děti mučedníků mají přednost v obsazování 

pracovních míst.142  

                                                 
133 Jde o informace, které mi byly poskytnuty v rozhovorech s arabisty. 
134 Tím se nemyslí průběh ceremoniálu, nýbrž jak je uzavírána manželská smlouva a různé povinnosti zmíněné 
v Koránu. 
135 Více k tomu na : URL: < http://www.eurabia.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=761 [2007-04-19]. 
136 URL: < http://www.eurabia.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=761 [2007-02-22] ; více na : URL:< http: // 
www.heise.de/tp/r4úArtikel/22/22201ú1.html[2007-05-09]. 
137 URL: <http:// www.cs.wikipedia.org [2007-05-09]. 
138 URL: <http:// www.unicef.org [2007-05-09]. 
139 Tomeš, Jiří: Encyklopedie: Zeměpis světa.2.vydání.Praha,2000.ISBN 80-901727-6-8. 
140 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]. 
141 Tamtéž. 
142 Tamtéž. 
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O rodině se v ústavě hovoří jako o jádru společnosti, jehož pilířem je náboženství, morálka a 

vlastenectví. Stát má snahu udržet v rodině typické egyptské znaky spočívající v tradicích. 

Společnost je ústavou povinována nebránit v praktikování egyptských tradic.143 

Rodinné uspořádání se dosud řídí více tradičními požadavky. Muž je pánem domu a 

musí se postarat o rodinu, žena by se naopak měla co nejdříve vdát, postarat se o manželovu 

domácnost a porodit mu děti144. Po svatbě odchází žena do manželova domu. Stále jsou velmi 

oblíbené sňatky mezi bratranci a sestřenicemi, protože v tom případě nevěsta nemusí odcházet 

do cizího prostředí a zůstává v podstatě v prostředí domácím. I z toho lze usoudit převládající 

tradiční způsob života v zemi.145 Například v Sýrii je naprosto nepřijatelné, aby si bratranec 

vzal svou sestřenici. Není to zákonem zakázané, ale společensky nevhodné. Velmi rozšířeným 

způsobem sňatku je zde také tzv. orfi.  „Muž a žena uzavřou sňatek pouhým podpisem na kus 

papíru, bez souhlasu rodičů, bez mahru, bez vědomí všech a tvrdí, že jsou oddáni. Z hlediska 

islámského práva, je manželství neplatné. Je to ale tradice, už se do toho vžili a tak se tak 

berou a že je to neplatné, je nezajímá.“146  

Budoucí manžel je povinen nakoupit nevěstě dary, ve většině případů jde o šperky 

(především zlaté), které jí po odchodu z manželství (ale také po manželově smrti) zůstávají. 

Dále dostává žena věno, první věno dává muž ženě před svatbou a jde především o předměty 

do domácnosti, které se stávají majetkem ženy a muž je nesmí manželce při rozvodu vzít. 

Naprostou samozřejmostí jsou předmanželské smlouvy a dohody147. Součástí předmanželské 

smlouvy je i druhé věno. Jedná se o finanční částku, kterou je manžel povinen ženě zaplatit 

v případě rozvodu. Zde záleží na domluvě a také na tom, kdo se s kým rozvádí. Snoubenci se 

mohou též domluvit, že se nebude vyplácet žádná částka. Dodnes má manžel právo zapudit 

svou manželku například pro neplodnost, nebo proto, že mu rodí samé dcery apod.  

Na vesnicích se ještě stále dodržuje též tradiční způsob oblékání. Mimo domov tu 

vdaná žena nosí svrchní šaty zahalující domácí, zpravidla vesele barevný oděv. Vlasy musí 

být zakryté dlouhým závojem (abájou), většinou až na zem. Žena je bohatě ozdobena 

zpravidla zlatými náhrdelníky, náramky a nákotníky, které pro ni mimo funkce ozdobné plní 

ještě jednu funkci. Vzácné ozdoby jsou totiž  pro ženu jistým majetkem, který by jí mohl být 

k užitku v případě, že by ji opustil manžel, nebo by náhle ovdověla.  

                                                 
143 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]; paragraf č.12. 
144 URL: <http://www.doegypta.cz [2007-02-4]. 
145 Grafické srovnání všech zmiňovaných zemí,srov. příloha č.3. 
146 Jacquelin Shattová, Súdán, členka Islámské nadace v Praze.Vyučuje zde konvertitky správné výslovnosti 
Koránu. 
147 Více o tom: URL: <http://www.doegypta.cz [2007-02-4]. 
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Náboženské vyznání je jednou z prvních věcí, na které se v současné době mladí lidé 

ptají nejdříve. „Ve školách, na univerzitách, na pracovištích, na ulicích je dnes vidět stále více 

zahalených žen. Dokonce se zdá, že každá nezahalená žena musí být křesťanka.“148 Dříve 

bylo zahalení a vyznání čistě soukromá věc.149 V současné době jde však o záležitost spíše 

veřejnou a politickou. OSN ve své Zprávě o lidském zdroji, v roce 2002 napsala: „Nejen 

Egyptu, nýbrž všem arabským zemím... brání ve vývoji tři faktory: nedostatek občanských 

svobod, úpadek vzdělávacího a výchovného systému a zhoršující se postavení žen.“150 

Nedostatek občanských svobod a úpadek vzdělávacího systému prý brání žít ženám stejný 

život jako muži. Ženy v Egyptě trpí mnoha společenskými rozpory. „Na jedné straně sice 

roste počet žen, které chodí do zaměstnání a podílejí se na všech stupních vzdělání, ovšem na 

straně druhé se snižuje jejich status, a to jak v očích společnosti, tak v očích jich 

samotných.“151 S klesajícím statutem souvisí také jejich, v porovnání s muži, rostoucí 

nezaměstnanost152. Stát se sice snaží o zmírnění celkové chudoby a především chudoby žen, 

ale egyptské ženy trpí také rozpory, které existují mezi právem a stávající realitou. Dle 

ústavního zákona si jsou muži i ženy v práci, výchově, ale i v účasti v politice rovni, avšak 

podle práva osobního, sociálního, trestního i daňového, zaujímají pozici občanů druhé 

kategorie.153 Na situaci žen se též velmi negativně podepsaly ekonomické reformy  v rámci 

programu strukturální přestavby. Ženy jsou často i přes své přesvědčení či náboženské 

vyznání nuceny přijímat nejhůře placená zaměstnání nebezpečná pro jejich zdraví. Egypt je 

právě kvůli těmto reformám klasickým příkladem tzv. „feminizace chudoby“.154 

Také nový zákoník práce omezil některá práva žen, která za bývalého prezidenta 

Násira155 bývala samozřejmostí. Především články 89 a 90 rozlišují úlohu mužskou a ženskou 

ve stejném zaměstnání. „Článek 89 ženám zakazuje například noční práci, ačkoli existuje 

mnoho povolání, kde ženy pracovat v noci musí, jako např. práce v rozhlase, televizi, tisku, 

nemocnicích, atd. Toto opatření bylo ve všech moderních evropských zemích zrušeno právě 

                                                 
148 Frouzová,Magdalena: Závoj a džíny: Ženy v islámském světě.1.vyd.Praha: Vyšehrad,2005.s.180.ISBN80-
7021-776-6. 
149 Tamtéž. 
150 Tamtéž. 
151 Tamtéž, s.181. 
152 URL:< http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/egypt/strategie-egypt-vychozi-situace [2006-02-22]. 
153 Frouzová,Magdalena: Závoj a džíny: Ženy v islámském světě.1.vyd.Praha: Vyšehrad,2005.s.181.ISBN80-
7021-776-6. 
154  Tamtéž, s.184.Kap.Ženy a ekonomické reformy,s.181-184. 
155 Gamál Abd el-Násir, od r.1954 prezidentem egyptské arabské republiky,zemřel r. 1970; více na 
 URL: < http://gamal-nasir.navajo.cz/  [2007-03-18]. 
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proto, že se prokázalo, že ženy na trhu práce diskriminuje.“156  V Egyptě však platí. Článek 91 

omezuje právo pracující ženy na porod.157 Toto je v rozporu nejen s lidskými právy a pravidly 

zakotvenými v egyptské ústavě, ale i v článku 11/2 mezinárodní dohody, která ruší veškeré 

formy diskriminace žen a kterou Egypt podepsal.158 

Tyto ekonomické podmínky jsou do jisté míry též příčinou opětovného masového 

zahalování žen. Ekonomická krize ztěžuje uzavírání sňatků, protože v islámské kultuře je 

k uzavření manželství u muže povinnost mít kde bydlet a být celkově ekonomicky zajištěn, 

což si v současné době může dovolit pouze malé procento mužů. Svobodných žen žije 

v Egyptě kolem pěti milionů, a proto začaly některé ženy nosit šátek jako symbol protestu, ale 

také doufají, že tímto159 pro sebe získají manžela.160  

Ženské hnutí161 v Egyptě nyní usiluje především o změnu zákona o osobním statutu. 

Tento zákon totiž vychází z islámského práva šáría. „Velmi diskriminuje ženu – například jí 

téměř znemožňuje rozvod, zatímco pro muže ho zjednodušuje atd.“162 Ženské hnutí je 

přesvědčeno o právu na tyto změny, protože Egypt podepsal mezinárodní dohodu o potírání 

všech forem diskriminace. Úspěchem pro egyptské hnutí za osvobození žen je například 

částečná úprava v procesním právu, usnadňující ženám rozvod. Byl zřízen též tzv. soud pro 

rodinu, který řeší veškeré případy týkající se rodiny s přihlédnutím k situaci ženy.163 

Práva žen představují dlouhodobě kontroverzní téma, proto zrušení všech forem 

diskriminace žen v osobním, daňovém, důchodovém, ale i pracovním právu není jednoduché. 

Do jisté míry záleží též na tom, jak silné postavení mají  v Egyptě demokratická hnutí.164 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Frouzová, Magdalena: Závoj a džíny: Ženy v islámském světě.1.vyd.Praha: Vyšehrad,2005.s.186.ISBN80-
7021-776-6. 
157 URL: < http://info.pravdaoislamu.cz/ [2006-03-13]. 
158 Frouzová, Magdalena: Závoj a džíny: Ženy v islámském světě.1.vyd.Praha: Vyšehrad,2005.s.186.ISBN80-
7021-776-6. 
159 Zahalením, jako určitého projevu počestnosti a víry. 
160 Frouzová, Magdalena: Závoj a džíny: Ženy v islámském světě.1.vyd.Praha: Vyšehrad,2005.s.187.ISBN80-
7021-776-6. 
161 Více na : URL < http://www.feminismus.cz/ [2006-05-2]. 
162 Frouzová, Magdalena: Závoj a džíny: Ženy v islámském světě.1.vyd.Praha: Vyšehrad,2005.s.188.ISBN80-
7021-776-6. 
163 Více o tom : Frouzová, Magdalena: Závoj a džíny: Ženy v islámském světě.1.vyd.Praha: Vyšehrad, 2005. 
s.188. ISBN80-7021-776-6. Kap. Ženy a nový zákoník práce,s.185-189. 
164 Více o tom např.: URL < http://www.literarky.cz/ [2005-05-16]. 
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4.2. Syrská arabská republika 

 

Syrská arabská republika je parlamentní republika s prezidentskou formou vlády165. 

Státním náboženstvím je islám. Úředním jazykem je arabština. Sýrie má zhruba 18 milionů 

obyvatel.166 Gramotnost žen je 74%, mužů 86%.167  Převahu v zemi mají muslimové, dále 

jsou zde silně zastoupeni též křesťané.168 

V Sýrii existují jak zákony umožňující ženám vzdělávat se a pracovat, tak zákony, 

které ženu do určité míry diskriminují.169 Občanský zákoník neuznává rovnoprávné postavení 

žen s muži. Žena například, dle zákoníku, nemůže dosud odcestovat volně do jiné země bez 

souhlasu poručníka. V praxi však některé instituce přehlíží tuto podmínku a udělují ženě 

povolení k odcestování, aniž by od ní žádaly souhlas poručníka či manžela. Pakliže má žena 

pas a vízum a bylo jí již 18 let, může odjet kamkoli bez udělení souhlasu mužského zástupce. 

V zákonech je sice povinnost udílení souhlasu stále uveden, nicméně se již žádá o jeho 

zrušení.170 V jiných zemích, např.Súdánu, tento zákon dosud platí a samy ženy jej obhajují.171  

Dle zákona musí být ženy v parlamentu zastoupeny nejméně třiceti procenty.172 a na 

vysokých školách studuje větší počet dívek než chlapců. „Je to z toho důvodu, že chlapci jdou 

po maturitě do zaměstnání, aby byli schopni ekonomicky zajistit ženu a rodinu. Ale dívky jdou 

dál studovat, zvyšují si tak svou prestiž, ale i prestiž rodiny a jsou pak schopny lépe vychovat 

potomky.“173 Při dovršení věku dospělosti má syrská žena právo disponovat penězi, aniž by se 

musela na někoho obrátit. 

Procento násilí je v Sýrii velmi nízké.174 Žena je v této zemi velmi respektována, a to 

jak z pozice manželky, tak z pozice matky. Avšak může to být také tím, že mnoho z nich se o 

týrání rodině neodváží říci. Ze strachu, aby nebyla ona tou špatnou a aby se o ní neřeklo, že 

                                                 
165 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]. 
166 URL: <http:// www.cs.wikipedia.org [2006-02-4]. 
167 URL: <http:// www.unicef.org [2006-02-4]. 
168 Tomeš, Jiří: Encyklopedie: Zeměpis světa.2.vydání.Praha,2000.ISBN 80-901727-6-8. 
169 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]. 
170 Viz Charif Bahbouh - nakladatel Dar Ibn Rushd (nakladatelství  vzniklo v r.1991, se záměrem vydávat 
literaturu Orientu), se kterým jsem konzultovala některé pasáže ve své bakalářské práci. Doplnění mi poskytl 
v ústním rozhovoru. 
171„Ženy podle šári’e musí mít souhlas manžela či poručníka a nemyslím si, že by to bylo nespravedlivé. Tento 
člověk ženě zaopatřuje bydlení,žena se na něj může kdykoliv obrátit.Když se naskytne problém,který není 
schopna sama vyřešit, je to poručník, který musí okamžitě přijet a pomoci jí . Odjet ze země, aniž by to poručník 
věděl, je nevychované. Je to jako by mu řekla kašlu na tebe, ale když budu mít problém, okamžitě přijeď“, říká 
Jacquelin Shattová, Súdán, členka Islámské nadace v Praze. Vyučuje zde konvertitky správné výslovnosti 
Koránu. 
172 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]; ústavní zákon syrské arabské republiky. 
173 Viz Charif Bahbouh . 
174 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]. 
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není dobrá manželka, většinou všechno špatné zacházení snáší.175 Navíc v Sýrii dosud platí 

článek 548 trestného zákoníku, který mírní trest pro muže, jenž přistihl ženu při cizoložství a 

zabil ji.176 

Žena v Sýrii, narozdíl například od Egypta, však není státem nucena dodržovat tradice 

dané země, které nejsou obsaženy v zákonech a Ústavě. 

 

 

4.3. Demokratická lidová republika Alžírsko 

 

Demokratická lidová republika Alžírsko je parlamentní republika s prezidentskou 

formou vlády. Státním náboženstvím je islám. Úředním jazykem je arabština a francouzština. 

Alžír má zhruba 32 milionů obyvatel.177 Gramotnost žen je 60% a mužů 80%.178 Naprostou 

převahu zde mají muslimové.179  

Alžírsko bylo, na rozdíl od ostatních arabských zemí v minulosti kolonizovaných, 

považováno za součást Francie. Přestože získávání nezávislosti na Francii (1954-1962) bylo 

poznamenané spoustou obětí na obou stranách, jsou  současné vztahy velmi dobré, dokonce 

lepší, než kdykoliv v minulosti.180 Spjatost s Francií je dána i tím, že ve Francii žije oficiálně 

asi třímiliónová alžírská menšina, i když ve skutečnosti je mnohem početnější.181 V Alžírsku, 

a to především na pobřeží Středozemního moře, je možné též sledovat programy francouzské 

televize. Znalost francouzského jazyka, zejména ve vyšší a střední společenské vrstvě, je 

samozřejmostí.182 

Žena v Alžírsku má právo na vzdělání. Má veškerá politická práva, může též volit a 

být volena, dokonce i do parlamentu, výjimkou je pouze prezidentské křeslo. V soukromých 

společnostech zaujímají většinou vyšší postavení muži, ale ve státní správě se stále zvětšuje 

počet žen zastávajících odpovědnou funkci.183 

Ženě, ať provdané či svobodné není dovoleno odcestovat mimo stát bez svolení 

manžela či poručníka. Ženě též není dovoleno, aby odcestovala s nedospělými dětmi mimo 

                                                 
175 URL: < http://www.feminismus.cz/ [2000-05-6]. 
176 URL: < http://www.eurabia.cz [2007-02-22].In URL: < http://en.wikipedia.org/wiki/Honor killing [2007-04-
19]. 
177 URL: <http:// www.cs.wikipedia.org [2006-02-22]. 
178 URL: <http:// www.unicef.org [2006-02-22]. 
179 Tomeš, Jiří: Encyklopedie: Zeměpis světa.2.vydání.Praha,2000.ISBN 80-901727-6-8. 
180 URL: < http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/alzirsko/1000412/ [2006-02-22]. 
181 Odhaduje se, že v průměru má každá alžírská rodina alespoň jednoho příbuzného ve Francii.Více na : URL: < 
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/alzirsko/1000412/ [2006-02-22]. 
182 URL: < http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/alzirsko/1000412/ [2006-02-22]. 
183 Tamtéž. 
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stát bez souhlasu otce (ale platí to i naopak, to znamená, že ani muž nesmí odcestovat s dětmi 

bez svolení matky). 

Žena má plnou svobodu ve výběru způsobu života a odívání, to znamená, že není 

nucena oblékat si určitý oděv mimo vlastní dům, narozdíl od jiných arabských států, tzv. států 

arabského zálivu184, které upřednostňují oblékání abáji185 a nikábu186. Alžírská žena má dále 

právo disponovat s jejími penězi bez zásahu poručníka nebo manžela. 

Statistická data dokládají, že násilí páchané na ženách je v Alžírsku v porovnání 

s ostatními státy nižší, přesto se ženy  s tímto způsobem zacházení setkávají, a to především 

ze strany manžela, bratra či otce. Se slovním násilím se setkává v Alžírsku 25% žen, s 

tělesným násilím 12%.187 

Alžírsko je jediným arabským státem, který přikazuje ženě při sňatku převzít 

manželovo jméno a vzdát se rodného příjmení na všech dokumentech, což je v rozporu 

s islámskou šári’ou. 

Při návštěvě alžírské rodiny by bylo považováno za neslušné, kdyby host neochutnal 

vše z nabízených pokrmů, protože ty bývají zpravidla vlastnoručně připraveny hostitelkou  

samotnou nebo za pomoci dalších ženských členů domácnosti. 

 

 

4.4. Jordánské hášimovské království 

 

Jordánské hášimovské království je nezávislým arabským státem. Státní zřízení je 

konstituční dědičná monarchie. Islám je zde státním náboženstvím a arabština je oficiálním 

jazykem. Jordánsko má zhruba šest milionů obyvatel.188 Gramotnost žen je 85% a mužů 

95%.189 Převahu v zemi mají sunnitští muslimové, dále zde žijí v hojném zastoupení též 

křesťané.190 

Ústava hovoří o tom, že Jordánci/ky si jsou před zákonem rovni, i přes jejich 

náboženské, etnické nebo jazykové odlišnosti.191 Svoboda praktikování náboženství a jejich 

rituálů dle respektovaných tradic Království, je státem ochraňována, jestliže však nejsou tyto 

                                                 
184 Např. Jemen. 
185 Abája: se říká tenkému černému plášti od krku až po kotníky. 
186 Nikáb je rouška zakrývající obličej kromě očí .  
187 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]; ústavní zákon syrské arabské republiky. 
188 URL: <http:// www.cs.wikipedia.org [2006-02-4]. 
189 URL: <http:// www.unicef.org [2006-02-4]. 
190 Tomeš, Jiří: Encyklopedie: Zeměpis světa.2.vydání.Praha,2000.ISBN 80-901727-6-8. 
191 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]; ústavní zákon Jordánského hášimovského 
království,paragraf č.1,č.2,č.6. 
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rituály v rozporu s morálkou státu. Základní vzdělání je pro všechny Jordánce/ky povinné. 

Každý Jordánec/ka má dle Ústavy právo obsadit místo veřejného činitele.192  

Panovnický rod se již desítky let snaží o modernizaci státu. Avšak modernizaci 

společnosti brání především některé tradiční zvyky země. Jordánsko je prosperující stát, 

zákonodárství se zde v mnohém neliší od evropského, ale rozdíly v něčem přeci existují.  

Jordánská královna Rania k tomu říká „Jsem dcera arabského světa. Věřím, že arabské ženy, 

které žijí podle tradic, ale zároveň se nevyhýbají novému, modernímu, mohou posloužit jako 

inspirující příklad."193 Nejhlasitěji se královna ozvala v posledních letech proti krutému 

zvyku, který je v zemi udržován po staletí, a to proti zabíjení pro čest.194 Jen během jednoho 

měsíce byly takto usmrceny tři ženy přistižené při mimomanželském vztahu. Situace je taková 

především kvůli stávající legislativě v zemi. V Jordánsku povoluje zákon mužům zabít 

ženskou příbuznou v případě přistižení ženy při cizoložství. Článek 340 trestného zákoníku 

říká, že ten, kdo přistihne svou manželku či někoho z příbuzenstva při cizoložství a zabije či 

poraní jednoho z milenců, má mírnější trest.195 Navíc „vrazi dostávají u soudů v průměru 

půlroční trest! A žádná změna se nechystá, jordánský parlament (ženy v něm mají jen 

tříprocentní zastoupení) již dvakrát odmítl návrh nového zákona.“196 Královna k tomu říká: 

„Jsem zděšená. Zůstává pro mne záhadou, jak je ještě dnes něco takového možné."197 

Podobně jako královna ale v zemi mnoho lidí nesmýšlí. A co víc, s tímto krutým zabíjením 

nezřídka souhlasí i ženy. Podle královny je jediná možnost jak z toho ven, a tou je vzdělání. 

Důležité je také upozornit lid na povinnosti spojené s islámským náboženstvím.198 „...Musíme 

stále znovu a znovu nahlas říkat, že takové jednání je neslučitelné s islámem."199 

Tradičním znakem životního stylu v Jordánsku, bývá též pohostinnost. Pro jordánské 

rodiny, zvláště pokud žijí na vesnici, je běžné pozvat cizího člověka k sobě domů. Tato 

tradice vznikla v důsledku drsných životních podmínek v poušti, protože bez jídla, vody a 

přístřeší, by většina cestujících pochod vyprahlou pustinou nepřežila.200  

 

 

                                                 
192 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]; paragraf č. 22. 
193 URL: <http://vikend.ihned.cz/c4-10001940-14560900-v00000_d-kralovna-z-jineho-sveta [2006-06-25]. 
194 Více k tomu tamtéž. 
195 URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Honor_killing [2007-04-19]. 
196 URL: <http://vikend.ihned.cz/c4-10001940-14560900-v00000_d-kralovna-z-jineho-sveta [2006-06-25]. 
197 Tamtéž. 
198 Podobné vraždy islám neschvaluje, za nevěru může islámský soud vynést trest jen tehdy, pokud se cizoložství 
odehrává před čtyřmi důvěryhodnými svědky, kteří vše vidí nebo, když se žena (muž) čtyřikrát opakovaně 
prohlásí vinným z cizoložství před soudem. 
199 URL: <http://vikend.ihned.cz/c4-10001940-14560900-v00000_d-kralovna-z-jineho-sveta [2006-06-25]. 
200 URL: <http://www.jordansko.cz [2007-04-14]. 
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4.5. Marocké království 

 

Marocké království je suverénní a islámský stát. Úředním jazykem je arabština. 

Maroko je součástí států Velkého arabského Maghrebu201 a svým charakterem je africkým 

státem. Jedním z jeho cílů je uskutečnění africké jednoty. Marocké království je aktivním 

členem mezinárodních organizací202 a závazně plní jejich zásady a povinnosti, které samo 

podepsalo společně s dodržováním lidských práv. Též se zavazuje dodržovat a pokračovat 

v práci na zachování míru ve světě. Státní zřízení v Maroku je ústavní monarchie, jež je 

sociální a demokratická. Náboženstvím státu je islám a stát zabezpečuje každému svobodné 

vyznání a praktikování vlastního náboženství. Maroko má zhruba 33 milionů obyvatel.203 

Převahu v zemi mají sunnitští muslimové, dále zde žijí též křesťané.204 

Každý občan, ať se jedná o ženu či muže, má právo být volen, jestliže dovršil věk 

plnoletosti a požívá občanských a politických práv.205 Ústava zaručuje všem svým občanům 

svobodu pohybu a pobytu ve všech částech království, dále svobodu názoru a projevu všemi 

různými prostředky a svobodu shromažďování.206 Svobodná žena má právo odcestovat ze 

země, aniž by to musela sdělit svému poručníkovi, ale provdaná žena již toto právo nemá a 

musí své rozhodnutí podepřít svolením svého manžela. Žena též nemá právo odvézt děti ze 

země, aniž by to jejich otec věděl (platí to však i naopak, ani muž nesmí odvést děti bez 

souhlasu jejich matky). 

Také v Maroku stále přetrvává tradice, která se týká vraždy ze cti. Maroko povoluje 

tuto vraždu muži „pouze“ v případě, jestliže muž přistihne svou ženu při cizoložství. Článek 

418 trestného zákoníku říká, že zabití, zranění a bití je ospravedlnitelné v případě, že jsou 

spáchané manželem na ženě a jejím milenci v momentě, kdy je on překvapí při činu.207 

Současným ženám, především ve velkých marockých městech, se již nezamlouvá 

tradiční způsob života, kdy hlavní úlohou ženy byla péče o domácnost, starost o manžela a 

výchova dětí. Imponuje jim západoevropský životní styl, rovnost mezi mužem a ženou. 

Oblékají se do minisukní, navštěvují fast foody, učí se anglicky a také sledují západoevropské 

a americké satelitní programy.208 Pozvolna, ale jistě se situace v Maroku začíná díky 

                                                 
201 Velký arabský Maghreb: Alžír,Maroko, Tunisko,někdy je sem přiřazována i Lybie. 
202 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]. 
203 URL: <http:// www.cs.wikipedia.org [2006-02-4]. 
204 Tomeš, Jiří: Encyklopedie: Zeměpis světa.2.vydání.Praha,2000.ISBN 80-901727-6-8. 
205 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]. 
206 Tamtéž; ústavní zákon marockého království. 
207 URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Honor_killing [2007-04-19]. 
208 URL: <http://www.ens.cz/janat [2006-10-25]. 
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pronikání západní kultury měnit. Mnoho žen v Maroku má zaměstnání. Například marocká 

vláda má čtyři ministryně, což by v jiných muslimských zemích bylo něco nemyslitelného209.  

Muž je sice stále hlavou rodiny, na veřejnosti má hlavní slovo, ale domácí rozpočet 

hlídá manželka a také schvaluje dětem partnery. Bez jejího souhlasu se syn nesmí oženit a 

pokud tak učiní, může být dokonce vyhnán z domu, což si vzhledem k tíživé finanční situaci 

velké většiny marockých rodin nedovolí téměř žádný.210 

Na marockém venkově je však situace jiná. Zde lidé stále lpí na mnohasetletých 

zvycích a tradicích. Ženy se zde stále zahalují od hlavy k patě do isdálů211, jde však většinou o 

jejich vlastní přesvědčení. Ortodoxní muslimky totiž věří, že odhalená žena vyvolává u mužů 

pokušení a muži se potom nemohou plně soustředit na modlitbu.  

Negramotnost marockých obyvatel je dalším problémem v zemi.212 Ve velké míře se 

to týká především právě žen. Například návštěva ženského lékaře, především tedy na 

vesnicích, je pro ně naprosto nepřijatelná. Přesto se sociální pracovnice snaží byť s 

nadlidským úsilím propagovat antikoncepci a jiné prostředky chránící před otěhotněním a tím 

alespoň částečně dopomoci k regulaci porodnosti v zemi.  

V Maroku je také stále zakazována tzv. láska na veřejnosti mezi mužem a ženou. 

Toleruje se maximálně přátelství zvlášť mezi muži a zvlášť mezi ženami. 

Co se týče mnohoženství, současný zákon jej sice nepovoluje, ale ani jej výslovně 

nezakazuje.213 Pokud si muž chce vzít druhou manželku, musí mít zajištěn písemný souhlas té 

první. Rozvod se pak stává záležitostí několika minut. Postačí, když muž třikrát za sebou 

prohlásí: "Rozvádím se s tebou." Žena odejde zpět k rodičům a manželovi jsou ze zákona 

svěřeny děti, tedy pokud dosáhly věku sedmi let, v opačném případě je dostane do výchovy 

matka a až dovrší příslušného věku, připadnou otci. Muž se může oženit ihned, bývalá 

manželka až po třech měsících.214 Je to období, kdy by se mělo vyloučit případné těhotenství.  

Marocká vláda zveřejnila zprávu o násilí páchaném na ženách. Tato zpráva uvádí, že 

většina násilných případů se odehrává v domácnostech a je páchána na členech rodiny. Od 

roku 2005 funguje v zemi bezplatná linka pro ochranu žen, které mají s násilím zkušenost. 

Tato linka je provozována s psychologickou asistencí. Od 26.12 2005 do 13.10. 2006 

                                                 
209 URL: <http://www.ens.cz/janat [2006-10-25]. 
210 Tamtéž. 
211 Isdál: volné černé šaty,které ženu zakryjí od hlavy až k patě.. 
212 URL: <http://www.ens.cz/janat [2006-10-25]. 
213 Tamtéž. 
214 Tamtéž. 
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zaznamenala tato linka zhruba 28 tisíc případů násilí spáchaného 15 tisíci pachateli, 78% 

z nich byli manželé obětí. Osm z deseti žen volajících na tuto linku bylo vdaných.215 

 

 

4.6. Jemenská republika 

 

Jemenská republika je samostatný arabský a islámský stát s vlastní vládou. Islám je 

náboženstvím státu a úředním jazykem je arabština. Islámské právo šári’a je zdrojem všech 

zákonů. Jemen má zhruba 21 milionů obyvatel.216 Celková gramotnost v zemi je 50%.217  

Naprostou převahu mají v zemi muslimové.218 

Jemen je nejchudší zemí arabského světa. Patří mezi nejméně rozvinuté země světa, 

dokonce se v roce 2004, podle UNDP219, umístil na 149. místě ze 177 zemí seřazených dle 

indexu lidského rozvoje.220 V extrémní chudobě zde žije 16% obyvatel, 45 %  žije v chudobě 

a každý pátý obyvatel trpí podvýživou.221 I přes fakt, že se během posledního desetiletí snížil 

populační růst na současných cca tři procenta, má Jemen stále jednu z nejvyšších měr 

populačního růstu na světě.222 

Ústava se snaží zajistit společenskou islámskou rovnoprávnost v ekonomických 

vztazích a dokázat společenskou rovnost v přístupnosti různých příležitostí a v životní 

úrovni.223 Rodina je jádrem společnosti a jejím pilířem je náboženství, morálka a láska 

k vlasti a zákon jí upevňuje. Ústava se dále zaručuje chránit matky, děti a mládež a  pečuje o 

dorost. V Ústavě mimo jiné také stojí, že muži a ženy se doplňují a jejich práva a povinnosti 

jsou určené islámským právem šári’a a dokumentuje to zákon.224 

Většina problémů jemenských žen spočívá v minimálním, téměř nulovém vzdělání. Na 

venkově navíc ženy více než ve městech nepociťují jako hlavní problém politiku či lidská 

práva, protože, jak již bylo výše zmíněno, velkým problémem této země je též chudoba. 

                                                 
215 URL: <http://www.maghrebia.com [2007-04-5]. 
216 URL: <http:// www.cs.wikipedia.org [2006-01-2]. 
217 URL: <http:// www.unicef.org [2004]. 
218 Tomeš, Jiří: Encyklopedie: Zeměpis světa.2.vydání.Praha,2000.ISBN 80-901727-6-8. 
219 Rozvojový program Organizace spojených národů (UNDP-United Nation  Development Programme), 
speciální instituce Organizace spojených národů vytvořená r.1966. Odpovídá za řízení a koordinaci rozvojových 
projektů a poskytování technické pomoci.Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/UNDP. 
220 URL: < http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=16155 [2006-01-2]. 
221 Tamtéž. 
222 URL: < http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=16155 [2006-01-2]. 
223 URL: <http:// www.maghrebia.com [2006-02-4]; ústavní zákon republiky Jemen. 
224 Tamtéž, ústavní zákon republiky Jemen, Část třetí. Společenské a kulturní rysy. 
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Gabúl, ředitelka centra GWC225 k tomu říká: „Nerozumí tomu, proč mluvíte o takových 

problémech, když ony samy nemají co jíst.  Ale já věřím tomu,  o co se snaží i naše 

organizace: když najdeme ženy, které budou schopné stát v čele úsilí o změnu, a budou mít 

potenciál být vzorem pro ostatní, situace se postupně změní.“226 Nevládní organizace, 

s názvem Girls World Comunication (GWC), se snaží pomoci místním dívkám a ženám 

v komunikaci se světem. Funguje v Jemenu již osm let a ženy, ale občas i muži, zde mohou 

navštěvovat  nejrůznější vzdělávací kurzy. Mohou se zde dozvědět spousty informací z oblasti 

životního prostředí, zdraví a také lidských práv.227 

Jemenská vláda často opakuje, že narozdíl od jiných států Arabského poloostrova, již 

zavedla zákony, které ženy před diskriminací chrání. Ženy mají právo volit a též být voleny, 

jsou v parlamentu a zastávají funkce v politických stranách. Avšak loňské prezidentské a 

místní volby skončily pro ženy neúspěšně.228 Gabúl vysvětluje: „Mnohé z nich si přitom 

stěžovaly na nerovné podmínky, některé i na zastrašování. ...Zákony a nařízení jsou jedna věc, 

tolerance společnosti je ale věc jiná.“229 

Ženy jsou v Jemenu diskriminovány na nejrůznějších úrovních. Například 

v zaměstnání jsou často placeny hůře než muži, stane se, že nejsou přijaty pouze kvůli svému 

pohlaví. Výjimkou nejsou i případy domácího násilí či diskriminace v rodině. Tyto projevy 

diskriminačního jednání sice nejsou vzácností i v jiných, dokonce i evropských státech, avšak 

jemenské ženy stále nejsou dostatečně vzdělané na to, aby si byly vůbec schopny uvědomit, 

že jsou skutečně terčem diskriminace.230 

Dívky dnes mohou ve městech studovat, i na vysokých školách a docházet do 

zaměstnání, či řídit auto, ale rozhodující slovo má přitom stále otec, bratr a později manžel.231 

Po sjednocení obou jemenských států232 se některé původní zvyky, které postupem 

času ztrácely na intenzitě, znovu vrátily. Například velmi důsledné zahalování žen, včetně 

nikábu. Velký rozdíl spočívá především ve srovnání města a venkova. Lidé, obzvláště na 

venkově, ale i ve městech, dosud velmi lpí na tradicích, zvycích, a proto zde není povoleno 

ženě  pohlédnout do tváře, natož ji oslovit. Dívky se v Jemenu zahalují od 6-8 let (to je závislé 

na oblasti). Nejčastěji nosí oblečení, tzv. burka, které se skládá z jednoduchých černých šatů 

                                                 
225 Girls World Comunication. 
226 URL: <http://www.rozhlas.cz/svet/portal/_zprava/304197 [2006-12-23]. 
227 Tamtéž. 
228 Více na: URL: <http://www.rozhlas.cz/svet/portal/_zprava/304197 [2006-12-23]. 
229 Tamtéž. 
230 Tamtéž. 
231 URL: <http://www.radioservis-as.cz/archiv/4100/41pub4.htm [2006-09-25]. 
232 Oficiálně bylo ohlášeno 22.5.1990.Více na: URL: < http://mujweb.cz/www/vojtovaes/letsvet_je.html [2007-
04-16]. 
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s dlouhým rukávem (často jsou zdobené různými aplikacemi), šátku a závoje. Svou tvář 

odhaluje žena pouze doma, či před jinými ženami. V Jemenu se lze setkat též s restauracemi, 

které mají zvláštní místnosti pro rodiny.233 

Vzhledem k tomu, že státní orgány nevyžadují v Jemenu zahalování žen, neexistuje 

zde žádné hnutí, které by proti tomu protestovalo. Ten, kdo tuto tradici vyžaduje, je otec.  

Při návštěvě u jemenského hostitele je třeba počítat s tím, že muži a ženy budou 

stolovat odděleně, podobně je tomu většinou ve všech výše zmíněných státech. Při jídle, kde 

se používají pouze holé ruce, je nevhodné jíst levou ruku, která je považována za nečistou. 

Odpoledne se  velmi často konají tzv. ženské dýchánky, kde se  se sundávají burky a ostatním 

ženám se předvádí krásné oblečení a šperky. Při těchto setkáních se často žvýká kát234. 

K tradicím této země patří též tzv. malování hennou. „Malování henou probíhá v oddělené 

části domu, na dvorku a asistují mu ženy, které mají odhalené tváře. Když chce na chvíli vejít 

muž, rychle si obličeje přikrývají. Při malování ženy žvýkají kát a kouří vodní dýmku.“235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
233 URL: <http://www.cestovatelka.estranky.cz/clanky/jemen/denik-jemen [2006-08-11]. 
234 Kát (Catha edulis Forsskal):  je keř z čeledi brslenovitých. Nejlépe se mu daří ve vyšších polohách, kolem 
1200 až 2000 m nad mořem, do ostatních oblastí Jemenu se dováží, což jeho cenu zvyšuje. Roste divoce po 
téměř celé Etiopii, místy i v Keni a Somálsku. Pouze v Jemenu se pěstuje účelově a stále více vytlačuje 
jemenskou kávu. Drogou jsou čerstvé a mladé listy, které jsou jediné použitelné ke žvýkání. In URL: 
<http://www.cestovatelka.estranky.cz/clanky/jemen/denik-jemen [2006-08-11]. 
235 URL: <http://www.cestovatelka.estranky.cz/clanky/jemen/denik-jemen [2006-08-11]. 
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5. Islámské předpisy, pravidla a životní styl v arabských zemích z pohledu 

Evropanek 

 

V této kapitole jsem se zaměřila především na islámské předpisy, pravidla a tradice, 

které činily Evropankám236, žijícím v partnerském vztahu v arabských zemích, nejvíce potíží. 

Soustředila jsem se tedy na reflexi situací, kterým se Evropanky byly nuceny přizpůsobit při 

pobytu v té které arabské zemi a zároveň na z jejich pohledu největší problém, ale i naopak, 

na odlišnosti ve způsobu života, které jim vadily nejméně.  

Obecný postoj k ženám ve všech zemích, o nichž autorky po zkušenostech 

s dlouhodobým pobytem psaly, byl stejný. První otázka v každé arabské zemi dle nich zněla: 

„Jste vdaná? Kde je váš manžel?“237 

 

 

5.1. Oblékání 

 

Nejvíce zahalené chodí, respektive je nařízeno, aby chodily, ženy v Saúdské Arábii. 

Zde se zpravidla místní ženy zahalují od hlavy až k patě. „Nejprve šátek přes hlavu a pak 

abáju238, ale ne jen od ramen, jako jsem nosila já, ale i přes hlavu – pomalu ztrácely lidské 

tvary.“239 Šátky přes obličej, tzv. nikáb240, jsou z těžké, volně tkané látky, a je skrz ně vidět, 

jako přes tmavou síťku.241 „Slyšela jsem, že arabské ženy ke stáru často trpí problémy se 

zrakem.“242  V saúdských nemocnicích nosí ženy, pacientky, noční košile, které jsou však 

velmi objemné. „Vypadaly jako stan.“243 Jakmile ale vstaly z postele, ihned si oblékly abáju. 

Šátky si ženy nechávaly na hlavě po celou dobu pobytu. Některé měly i spuštěný závoj přes 

tvář. „Když se blížil doktor, zaznělo okamžité varování a všechny si ihned zakryly obličej.“244 

Ovšem někdy docházelo k situacím, které se mohou zdát evropské ženě velmi paradoxní až 

                                                 
236 Ženám,které v arabských zemích byly nuceny žít. 
237 Například Laubeová Lydia se setkala s otázkou: „Kde je Váš manžel? Přijel s Vámi?“, Trevane Jacky měla 
obdobnou zkušenost, i ona musela zodpovědět otázku: „Jste vdaná? Kdo Vás doprovází?“  
238 Abája:  Tenký černý plášť, od krku až po kotníky. 
239 Laubeová,Lydia: Za Závojem: V pasti saúdskoarabského „ráje“.1.vyd.Praha,2006.s.1 43. ISBN 80-249-0695-
3. 
240 Nikáb: Rouška zakrývající obličej kromě očí . 
241 Laubeová, Lydia: Za Závojem: V pasti saúdskoarabského „ráje“. 1.vyd. Praha, 2006.počet str. 205.ISBN 80-
249-0695-3 
242 Tamtéž, s.143. 
243 Tamtéž, s.123. 
244 Tamtéž, s.124.  
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nelogické. Například „jednou jsem viděla rodit ženu, která měla stále ctnostně zakryté vlasy i 

tvář, přestože břicho i spodní partie těla byly všem v porodním sále na očích.“245 

Velký rozdíl  v oblékání existuje, kromě Saúdské Arábie, především mezi městem a 

vesnicí. Na vesnicích volí lidé stále tradičnější oděv. Ve městech se najdou i ženy bez nikábu 

či abáji. V Egyptě chodí ženy na vesnici od hlavy až k patě zahalené do černých šatů, „na 

nohou neměly žádnou obuv a na hlavě nosily nádoby s vodou“.246  Evidentní rozdíl v oblékání 

není pouze ve městě a vesnici, ale i u žen vzdělaných a nevzdělaných. Ve egyptských a 

syrských městech již vzdělané ženy závoj ani šátek nenosí. Dávají si záležet na účesech, 

malují se a chodí na manikúru. „Ženy v Sýrii jsou často zahalené nebo mají hidjab, doma se 

oblékají do džínů,triček apod.“247 K té pravé vizáži patří též líčení, Jacky Trevane však 

postřehla, že méně bohaté ženy v Egyptě líčení moc používat neumějí. Říká: „Méně bohaté 

Arabky se namalovat neumějí, naplácají si černou tužku ze všech stran kolem očí a myslí si, že 

to stačí.“248 Charakteristickým domácím oblečením,je v Egyptě tzv.galabejas249. 

Marocká dívka žijící celý život ve Francii k zahalování žen říká: „Když sleduji 

reportáže o dívkách, které chtějí chodit do školy zahalené, protože je to jejich svobodný 

výběr…přepadají mne skutečné pochybnosti. Vím, že spousta těch dívek se zahaluje jen proto, 

aby měly doma klid, aby je bratři nechali nepokoji…“250 

Nařízení vhodně se oblékat platí, a to především v Saúdské Arábii, také pro cizinky. 

„Slyšela jsem o cizinkách, které byly zbičovány, protože neměly dostatečně zakryté paže či 

nohy…“251 Ale i v Saúdské Arábii se najdou oblasti, například Džidda, kde je pro cizinky, ale 

i pro místní mnohem volnější atmosféra. I zde však chodí ženy celé zahalené, i když některé 

z nich si nezakrývají tvář úplně, jak to je zvykem v Medíně, ponechávají si mezeru pro oči.252 

                                                 
245 Laubeová, Lydia: Za Závojem: V pasti saúdskoarabského „ráje“. 1.vyd. Praha, 2006. str. 123.ISBN 80-249-
0695-3.  
246 „Někdy jsem na vystrčené paži zahlédla tmavě modré tetování.“ 246  Trevane,Jacky : Fatwa:Život pod 
hrozbou smrti.1.vyd..Praha: Alpress,2005.počet str.274. ISBN 80-7362-052-9. 
247 Jana Vránová, Češka,studentka, která strávila rok v Sýrii. Hovořila jsem i s některými českými ženami, které 
měly zkušenost s pobytem v arabských zemích. 
248 Trevane, Jacky : Fatwa:Život pod hrozbou smrti. 1.vyd. Praha: Alpress, 2005. počet str.274.ISBN 80-7362-
052-9. 
249 Galabejas: dlouhý a velmi volný oděv, podobný nočním košilím. In Trevane, Jacky : Fatwa:Život pod 
hrozbou smrti. 1.vyd. Praha: Alpress, 2005. počet str.274.ISBN 80-7362-052-9. 
250 Lajla: Provdaná proti své vůli.1.vyd.Praha: Ikar, 2005. s.183.ISBN 80-249-0603-1. 
251 Laubeová, Lydia: Za Závojem: V pasti saúdskoarabského „ráje“.1.vyd.Praha,2006.počet str.205. ISBN 80-
249-0695-3. 
252 Zajímavý názor na zahalování poskytl Charif Bahbouh (nakladatel Dar Ibn Rushd, nakladatelství vzniklo 
v r.1991, se záměrem vydávat literaturu Orientu, se kterým jsem konzultovala některé pasáže ve své bakalářské 
práci. Doplnění mi poskytl v ústním rozhovoru. Pozn. autora.), který vidí v zahalování určitou reakci na 
podmínky podnebí. „Venku bývá přes den velké horko, ženy se zahalením též chrání před ostrými slunečními 
paprsky, také ve Španělsku a dalších zemích, kde je velké horko, se nosí klobouky a jiné pokrývky hlavy, u nás je 
to šátek. Ženy chtějí být krásné, dlouhý oděv je chrání před seschlou kůží.“ 
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5.2. Etiketa  

 

V všech arabských zemích je islám a modlitba (salát) tím nejdůležitějším v životě 

muslimů. V Saúdské Arábii se během modlitby zastaví veškerá činnost. Je dovoleno 

vykonávat pouze to nejnaléhavější, například chirurgickou operaci. Během salátu253 nefungují 

dokonce ani telefony.254 Jestliže se člověk nedostane včas do mešity, modlí se na ulici, v 

kanceláři nebo kdekoliv, kde se právě nachází. A protože se časy modliteb mění každý den 

s tím, jak se mění východ a západ slunce, jsou to právě modlitby, které řídí veškerý provoz 

v Saúdské Arábii. 

Kniha Koránu se v každé arabské zemi velmi uctívá. Úcta  k této knize se ukazuje též i 

tím, že než se jí někdo dotkne, jde se umýt,říká se tomu vudu. Nejen kniha musí být vždy čistá 

a uložená v bezpečí, ale i člověk, který jde z této knihy číst, musí být čistý, kvůli Alláhovi.255 

Na nákupy je v Saúdské Arábii, dle Lydie Laubeové, na evropskou ženu velmi málo 

času. „Hodina týdně mezi modlitbami přece musí uspokojit duši každé ženy, alespoň podle 

místního způsobu uvažování, samozřejmě mužského.“256 Na pouhé procházení se v Saúdské 

Arábii nepohlíží zrovna příznivě. Jestliže se žena jen tak prochází, plánuje dle místního 

názoru něco jiného, než pouhou procházku. Snaží se potkat muže, nebo má s někým dokonce 

schůzku. „Jakmile se někdo takhle potuloval bez jasného cíle, velmi rychle se před ním 

zhmotnila stráž na motorce. Evropanky byly sledovány nepřetržitě.“257 

Lydia Laubeová258 si v Saúdské Arábii navíc stěžovala na neuvěřitelnou špínu 

v areálu, kde pracovala jako zdravotní sestra. Byla prý zapříčiněna arabským zvykem 

vyhazovat kuchyňské odpadky z okna a stejným způsobem se vylévala také voda z nádobí. 

„Když byl člověk venku, musel dávat neustále pozor, aby ho něco takového nezasáhlo.“259 

Jediný muž, který smí vstoupit v Saúdské Arábii do ženského pokoje, je lékař, ale i 

toho musí neustále doprovázet zdravotní sestra. Ošetřovatelé mají dovoleno pracovat pouze 

na mužských oddělení, ošetřovatelky mohou na obě. Pacientku na kliniku vždy doprovází 

                                                 
253 Salat: Modlitba, pro muslima součást pěti sloupů víry, rituálně stanovené modlitby vykonává muslim pětkrát 
denně, ráno,uprostřed dne, před západem slunce, při západu slunce a v noci, obrácen k Mekce a přesně 
stanoveným způsobem po dosažení rituální očisty. 
254 Laubeová, Lydia: Za Závojem: V pasti saúdskoarabského „ráje“.1.vyd.Praha,2006.počet str.205. ISBN 80-
249-0695-3. 
255 Tamtéž. 
256 Tamtéž, s.157. 
257 Tamtéž, s.129. 
258 Tamtéž. 
259 Tamtéž, s.156 
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mužský příslušník rodiny, manžel nebo otec a s nimi obvykle spousta ženských příbuzných.260 

Ženy v Saúdské Arábii nesmějí řídit auta a také moc nevycházejí ven. Všechny záležitosti 

v této zemi vyřizuje za ženu muž, žena pouze sedí a čeká. Autorkám261 se zdálo, jako by 

saúdské ženy nic neznamenaly a především ani nic znamenat nechtěly.262 

A neplatí to zdaleka jen o saúdských ženách, i v Jordánsku se tu a tam  stále najdou 

tradičně smýšlející ženy: „Zoufale jsem odmítala být jako ženy v Karimově rodině: poddajné, 

nudné, připoutané k domácnosti…“263 Také konfrontace s jinými lidmi není saúdským 

zvykem. Na povrchu bývají všichni velmi klidní - a to především v rámci rodiny.264 

Avšak nejzvláštnějším rysem saúdského životního stylu přišlo Lydii Laubeové 

naprosté oddělení mužů a žen. Ve společnosti není zvykem, aby se muži se ženami stýkali, 

nemluví spolu, nedívají se na sebe a nedotýkají se, a to ani případě, že jsou manželé. Ženy se 

stýkají mezi sebou a muži také. „Ale ne tím našim známým západním způsobem, kdy ženy při 

večírcích sedí uvnitř a muži postávají na zahradě u soudku.“265 Kdyby náboženská policie 

v Saúdské Arábii přistihla ženu, jak například nakupuje s mužem, za něhož není provdána, 

čekaly by ji přinejmenším tři dny vězení a osmdesát ran bičem. 

Arabská žena nesmí v Saúdské Arábii zvednout závoj, ani aby se najedla. Jak již bylo 

výše řečeno, v některých arabských státech266 se dosud někdy při konzumaci tradičních 

pokrmů užívají holé ruce. Je však velmi neslušné dotýkat se jídla levou rukou, jedná se o 

hrubou urážku pána domu. Toto se přihodilo Jacky Trevane, v Egyptě: „Urazila jsem pána 

domu, proto se mnou odmítl jíst v jedné místnosti, použila jsem totiž levou ruku, což je pro ně 

naprosto nepřijatelné…“267 Dle tradice se užívá pravá ruka na jídlo a levá na osobní intimní 

hygienu. Jak podotkla jedna egyptská žena: „musíš jíst pravou rukou, levá je na utírání 

zadku…“268 V Jordánsku je zvykem, že muž smí večeřet sám, kdekoliv se mu zlíbí, ale 

samotná žena nikoli.269 

                                                 
260 Laubeová, Lydia: Za Závojem: V pasti saúdskoarabského „ráje“.1.vyd.Praha,2006.počet str.205. ISBN 80-
249-0695-3. 
261 Tamtéž ; Bin Ládin, Carmen: Temné království. 1.vyd. Praha: Ikar,2004.počet str.182.ISBN 80-249-0451-9. 
262 Bin Ládin, Carmen: Temné království. 1.vyd. Praha: Ikar,2004.počet str.182.ISBN 80-249-0451-9. 
263 Khashoggi, Soheir: Dětí se nevzdám.1.vyd.Praha: Alpress, 2005. s.65. ISBN 80-7362-150-9. 
264 Bin Ládin, Carmen: Temné království. 1.vyd. Praha: Ikar,2004.počet str.182.ISBN 80-249-0451-9. 
265 Laubeová, Lydia: Za Závojem: V pasti saúdskoarabského „ráje“.1.vyd.Praha,2006. počet str. 205. ISBN 80-
249-0695-3. 
266 Jako například Jemen, Egypt, Jordánsko a další. 
267 Trevane, Jacky : Fatwa: Život pod hrozbou smrti. 1.vyd. Praha: Alpress, 2005. s.63.ISBN 80-7362-052-9. 
268 Tamtéž, s.64. 
269 Khashoggi, Soheir: Dětí se nevzdám.1.vyd.Praha: Alpress, 2005.počet str.296. ISBN 80-7362-150-9. 
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Podání ruky, dle egyptské etikety, iniciuje muž. Vychovaná egyptská žena nesmí 

podat sama muži ruku. Musí počkat, až ji sám uchopí a podle místní etikety ji ve zlomku 

vteřiny opět pustí.270 

  Dle marocké etikety by dívka neměla hovořit s muži, které nezná její rodina. Když 

ženu přímo osloví cizí muž, měla by dívka správně sklopit oči a odejít.271 Při představování 

dívky muži, je v Maroku vhodné upřesnit z jaké rodiny dívka pochází. „Je to značka. Dobrá 

rodina říká vše. Překlad zní: Je vhodná ke vdávání.“272 Pokud dívka pochází ze špatné 

rodiny, mlčí se. V Maroku též nesmí žena sama otevřít dveře příslušníkovi mužského pohlaví, 

toto právo má pouze otec nebo bratr dívky.273 Děvče také nesmí chlapci nikdy telefonovat. To 

se bere jako harám274. 

V některých částech Maroka platí ještě zákon cti. Pokud se dívka proti tomuto zákonu 

proviní, mohou ji rodiče zabít, aby ztracenou čest získali zpět. Tradice tzv. vraždy pro čest, 

panuje též ještě v některých částech Jordánska. Tyto vraždy tvoří v Jordánsku každým rokem 

až jednu třetinu všech zabití. Páchají je otcové, bratři a manželé žen, pakliže jsou přesvědčeni, 

že žena zneuctila rodinu nevhodným sexuálním chováním. Muži, kteří prohlásili, že zabili pro 

čest, dostali jen nízký trest (asi šest měsíců vězení) nebo nebyli potrestaní vůbec.275  

Dle marocké tradice též nesmí snacha vzít od tchyně peníze. Je zdvořilé, pakliže jsou 

snaše peníze nabídnuty, odmítnout. Dle bontonu říká vždy tchyně snaše pravý opak toho co 

chce, aby udělala. Na některých marockých vesnicích je zvykem, když se narodí prvorozené 

dítě, pohlížet na tchyni jako na hlavní osobu.276 

Dalším překvapením bylo pro Evropanku jednání arabských žen ve vztahu k ostatním 

ženám. Arabky jsou k jiným ženám velmi vstřícné, snaží se druhé dívky a ženy co možná 

nejlépe poznat. Lydia Laubeová k tomu říká: „Nikdy jsem si to neuvědomila, ale u nás doma 

se o člověka kromě přátel a rodiny nikdo nezajímá, ne tak arabské ženy.“277 Zajímají se nejen 

o pocity druhé ženy, ale pokud dotyčná nemá manžela,zajímá je také, jak se bez něho cítí, zda 

si nepřipadá osaměla a zda na všechno stačí. Nemít manžela se v těchto zemích bere jako 

                                                 
270 Trevane, Jacky : Fatwa:Život pod hrozbou smrti. 1.vyd. Praha: Alpress, 2005. s.187.ISBN 80-7362-052-9. 
271 Lajla: Provdaná proti své vůli.1.vyd.Praha: Ikar, 2005. s.184-185.ISBN 80-249-0603-1. 
272 Tamtéž, s.185. 
273 Tamtéž, s.93. 
274 Harám znamená hřích, jde o opak pojmu halál, což znamená , že je to z náboženského pohledu vhodné. 
275 Khashoggi, Soheir: Dětí se nevzdám.1.vyd.Praha: Alpress, 2005. s.53. ISBN 80-7362-150-9. „Když jsem 
toto téma otevřela u Karimových rodičů, s tím, že zákon k vrahům by měl být přísnější…švagr Samir tehdy 
zbožně prohlásil, že by zákon nebylo správně měnit,…kdyby vraždy pro čest byly přísněji trestány, uvolnila by se 
morálka v Jordánsku stejně jako v Americe.“ 
276 Lajla: Provdaná proti své vůli.1.vyd.Praha: Ikar, 2005. s.182.ISBN 80-249-0603-1. 
277 Laubeová, Lydia: Za Závojem: V pasti saúdskoarabského „ráje“.1.vyd.Praha,2006.počet str. 205. ISBN 80-
249-0695-3. 
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určitý handicap. Na co nejsou Evropanky též zvyklé, je velká důvěrnost mezi ženami, ale i 

mezi muži. Často se zdraví navzájem polibkem na tvář, či ruce, a také se velmi často za ruce 

drží. 

Ve většině arabských zemích mohou ženy pracovat. Ale například v Saúdské Arábii 

byly dívky, které pracovaly, považovány za velmi liberální. Ne však natolik, aby například 

mohly odložit závoj. 

Když se v Saúdské Arábii hovoří o sloužících, často se, dle Lydie Laubeové, používá 

termín otroci.278 „Slyšela jsem však, že obchodu s otroky se stále daří, i když ne veřejně.“279 

Zacházení s otrokyněmi a služebnými je stanoveno v Koránu, avšak novodobí saúdští otroci 

již, dle Lydie Laubeové, pod tato pravidla nespadají, nejsou považováni za součást arabské 

kultury, kde je každá žena pod mužskou ochranou a to manžela, otce nebo bratra. 

Od roku 1973 se sice situace v Saúdské Arábii změnila, například se mohou vzdělávat 

i dívky, ale nemohou chodit do školy společně s chlapci. Přesto však do školy mnoho dívek 

nechodí, protože zde ještě stále převládá názor, že ženy vzdělání nepotřebují. I kdyby rodiče 

dovolily svým dcerám pracovat, dívky mnoho možností nemají, podle zákona totiž saúdské 

ženy nemohou pracovat společně s muži.  

To, co se zdálo být pro evropské ženy v arabských zemích zvláštní, byla také výchova 

dětí. Například v Egyptě, dle Jacky Trevane, děti nemusely do postele v určitou hodinu, jako 

je to obvyklé například v evropském prostředí, ale v případě různých oslav apod. šly spát, až 

když se rodiče rozhodli, že oslava skončila. „Při všech příležitostech se scházely celé rodiny 

bez ohledu na to, jak malé děti byly v domácnosti.“280 V Sýrii je zvykem, že při překročení 

prahu domova, velí ve výchově dítěte matka. Ona je ta, která dítě pokárá a to jde pro útěchu a 

pohlazení k otci. Avšak po překročení venkovního prahu velí otec, dohlíží na dítě a matka se 

stará pouze o sebe. „U nás venku bývá velké horko, proto má žena hodně práce sama se sebou 

a otec dohlíží na děti.“281 Také je zvykem dát, na rozdíl od Evropy, každému dítěti bez ohledu 

na pohlaví jméno po otci i po dědovi. Jestliže se tak neučiní, bere se to jako hrubá urážka 

rodiny.282   

 

                                                 
278 Otroctví bylo v Saúdské Arábii zrušeno  teprve r. 1962. 
279 Laubeová, Lydia: Za Závojem: V pasti saúdskoarabského „ráje“.1.vyd.Praha,2006. počet str.205. ISBN 80-
249-0695-3. 
280 Trevane, Jacky : Fatwa:Život pod hrozbou smrti. 1.vyd. Praha: Alpress, 2005. s.188.ISBN 80-7362-052-9. 
281 Doplnění poskytl Charif  Bahbouh - nakladatel Dar Ibn Rushd (nakladatelství  vzniklo v r.1991, se záměrem 
vydávat literaturu Orientu), se kterým jsem konzultovala některé pasáže ve své bakalářské práci. Doplnění mi 
poskytl v ústním rozhovoru. 
282 Trevane, Jacky : Fatwa:Život pod hrozbou smrti. 1.vyd. Praha: Alpress, 2005. s.190.ISBN 80-7362-052-9. 
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5.3. Zásnuby, svatba, manželství a rozvod 

 

V Saúdské Arábii jsou stále ještě svatby domlouvány tradičně předem a muž spatří 

tvář své nastávající až po obřadu. Ženich musí rodině nevěsty zaplatit. „Takže dcery nejsou 

zas až tak nevítaným přírůstkem do rodiny, protože hezká dívka nakonec přinese rodičům 

dobré věno“, říká k tomu Lydia Laubeová. Také v Jordánsku jsou ještě stále běžné smluvené 

sňatky.283 

Marocká svatba se odehrává většinou, jako v mnoha arabských rodinách, výhradně 

mezi ženami. V Maroku existují také tzv. dohazovačky284, které rády zprostředkovávají 

sňatky s dívkami v místech, kde muži nemají jiné kontakty.285 O ruku se v Maroku stále ještě 

oficiálně žádá.286 Do domu se dostaví rodiče nastávajícího manžela, aby oficiálně požádali o 

ruku dívky pro svého syna. Svatební před - obřad, tzv. podepsání smlouvy u šejcha287 začíná 

v Maroku tím, že si dívka na sebe navěsí veškeré šperky, zatím pouze ty, které jí dal její otec. 

Ostatní ženy většinou tyto šperky počítají a podle jejich hodnoty usuzují, jakou cenu přikládá 

otec své dceři.288 Ruce i nohy se zdobí henou. Na tradičním marockém obřadu nechybí hudba, 

zpěv a dívky tančící kolem nevěsty. Imám289 čte Korán a nevěsta podepíše obřadní svatební 

knihu. Text je již předem formulován: „Dcera toho a toho, svobodná, panna se tímto stává 

majetkem syna toho a toho, věno činí…“290 Dále se většinou ptají otce, zda dává dceru tomuto 

muži dobrovolně a musí podepsat potvrzení, že je jeho dcera panna. „A pokud žena není 

panna a přitom se vdává poprvé, musí tam být poznamenáno, jako by šlo o kaz zboží, že 

panna není.“291 Tento dokument podepíše nejprve otec, poté dcera a nakonec manžel. Matka 

nikdy. Ve svatební den si nevěsta, dle marocké tradice, obleče za večer až devět rób. „Jsou 

nevěsty, které oblékají až dvacatery šaty.“292  

V Maroku existují též pověry vážící se ke svatbě. Například, když má dívka kolem 

sebe pouze družičky, říká se, že bude rodit pouze dívky a naopak, když bude mít kolem sebe 

                                                 
283 Khashoggi, Soheir: Dětí se nevzdám.1.vyd.Praha: Alpress, 2005.počet str. 296. ISBN 80-7362-150-9. Záleží 
však především na rodině ze které žena či muž pochází. 
284 Většinou jde o tety nebo vzdálené sestřenice. 
285 Zpravidla se takto seznamují muži žijící na marockém venkově s marockými dívkami žijícími s rodinou 
v cizině. Muž, který potřebuje doklady a nemá žádné přímě příbuzné v místě, kam si přeje odcestovat, využívá 
velmi často podobných dohazovaček. In Lajla: Provdaná proti své vůli.1.vyd.Praha: Ikar,2005. 
286 Lajla: Provdaná proti své vůli.1.vyd.Praha: Ikar, 2005. s.117.ISBN 80-249-0603-1. 
287 Podpis smlouvy u šejcha předchází svatebnímu obřadu světskému, jde o obřad náboženský, dle islámu. 
288 Lajla: Provdaná proti své vůli.1.vyd.Praha: Ikar, 2005. s.124.ISBN 80-249-0603-1. 
289 Imám: U sunnitů ten, který vede v mešitě modlitbu, u šíitu nástupce Proroka ve vedení islámské společnosti, 
všeobecně pak duchovní osoba, i když ne kněz v evropském pojetí, protože kněze islám nemá. 
290 Lajla: Provdaná proti své vůli.1.vyd.Praha: Ikar, 2005. s.124.ISBN 80-249-0603-1. 
291 Tamtéž. 
292 Tamtéž, s.151. 
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mládence293, bude mít pouze syny. Dále se při svatební oslavě podává nevěstě mléko a datle, 

což symbolizuje bohatství a plodnost. Manžel má, dle zvyku, ukousnout jen malý kousek 

datle, kterou mu manželka podá.294 

Evropským ženám přišlo též zvláštní, jakým způsobem se muži a ženy ortodoxnějších 

rodičů většinou seznamují. Šlo zpravidla o tajná setkávání, aby rodiče nic nevěděli, užívání 

spousty výmluv, do kterých byli zapojeni i jejich přátelé. „Bratranec, který o všem ví, nic 

neřekne, protože nejde o jeho sestru…“295 

Zákon povoluje mít až čtyři manželky, ale většina mužů nemá více než dvě. Se ženami 

musí totiž manžel zacházet stejně, dopřát jim stejný dům, pozornost i lásku. Muž musí být 

hodně bohatý, aby si mohl dovolit udržovat čtyři domácnosti. V Saúdské Arábii jsou však 

dosud tací, kteří si mohou dovolit zbudovat obrovské paláce, kde má každá žena své oddělené 

pokoje. Velké harémy už zde však nejsou tak časté jako dřív, ale stále existují, jejich provoz 

je však velice nákladný a také již není snadné opatřit si tolik žen. Konkubín si však muž může 

v Saúdské Arábii pořídit kolik chce. Jakmile je dívka vdaná, měla by žít v rodině svého muže.  

Také postoj k těhotenství se v arabských státech bere poněkud jinak, než v Evropě. 

Jacky Trevane hovoří o tom, jak evropská žena cítí určitý pocit strachu před svým prvním 

těhotenstvím, bojí se, že udělá něco špatně, ublíží miminku protože většina, málokterá 

pochází z početnější rodiny, vůbec nic o miminkách neví. Ne tak arabské dívky. Tím, že 

bývají velmi často z početné rodiny, mají zkušenosti s dětmi a zacházením s nimi. Jedna 

egyptská žena k tomu dodává: „Já jsem nic podobného nepoznala…U nás se každá dívka vdá 

a má děti. Takže jsem poprvé byla moc šťastná a těšila jsem se, protože jsem věděla, že mi 

celá rodina pomůže.“296 Velkou tragédií pro rodinu se stává gravidita svobodné dívky. Být 

těhotná za svobodna je největším problémem především v Saúdské Arábii. Podle zákonů této 

země to znamená, že se dopustila cizoložství a za trest musí být veřejně ukamenována. 

Většinou pak tyto ženy, dle Lydie Laubeové, páchají sebevraždu. 

Obřezání dívek je věcí tradice, která se v Egyptě stále dodržuje a to ve velmi 

ortodoxních rodinách, jak na vesnici, tak dokonce i v hlavním městě. „Na vesnici to pořád 

ještě dělají všem holčičkám a některé rodiny v Káhiře jsou také tak ortodoxní.“297 

Ve většině arabských zemích je zákonem přikázáno mít souhlas druhého rodiče při 

výjezdu nezletilých dětí ze státu. V Egyptě má muž právo při překročení tohoto nařízení, 

                                                 
293 Jde o malé děti, chlapce a holčičky, nikoli o muže a ženy. 
294 Lajla: Provdaná proti své vůli.1.vyd.Praha: Ikar, 2005. s.125.ISBN 80-249-0603-1. 
295 Tamtéž, s.91. 
296 Trevane, Jacky : Fatwa:Život pod hrozbou smrti. 1.vyd. Praha: Alpress, 2005. s.139.ISBN 80-7362-052-9. 
297 Tamtéž, s.168. 
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prohlásit manželku za nečistou. Toto označení stačí, dle islámu, k odsouzení k trestu smrti. 

„Odejít s dětmi od muže je hřích,který nelze odpustit.“298 

Pohled Syřanů na rozvod přiblížila Jana Vránová, studentka, která strávila rok v Sýrii, 

konstatováním, na které přišla pozorováním syrské společnosti: „K rozvodu přistupují, dle 

mého názoru, daleko vyrovnaněji, než my Češi. Zkrátka se nestydí říct, že se rozvedli a mají 

jiného partnera. Děti obyčejně řeknou tohle je můj náhradní tatínek a je to. Při 

představování to byl hrozný zmatek, kdo je čí otec matka, náhradní otec a matka apod. a 

všichni se při tom smáli.“299 

Další odlišností arabských žen od evropských, je jejich pohled na rodinu a rodinný 

život. Příbuzní pro arabské ženy mnoho znamenají, rodina je zde na prvním místě. „Když 

Karim přijel do Jordánska, bylo to vždy stejné… domem proudili příbuzní… tak měla vypadat 

rodina: semknutá, silná, věčná...pojem soukromí je zde cizí.“300 Však také jedno jordánské 

přísloví říká: Kde nejsou lidé, tam je peklo.301 Také v Sýrii je pohostinnost a otevřenost 

daleko větší, než například v České republice. „Neměli problém zatáhnout mě o půlnoci k nim 

domů, aby mi ukázali vnučku.“302 I zde drží rodina mnohem více pospolu, navštěvují se a 

tráví čas co nejvíce společně.303 

Shrneme-li, většině Evropanek tedy vadilo v arabských zemích, kde byly nuceny 

určitou dobu žít, především požadované zahalování žen, kterému byly částečně a v Saúdské 

Arábii dokonce zcela přinuceny, neboť nedodržování zahalení příslušných partií ženského těla 

se tam trestalo veřejným bitím a vězením. A obtížně se též vyrovnávaly s naprostým 

oddělením mužů od žen v rámci běžného „sousedského“ života. Když v těchto zemích přišel 

na návštěvu nějaký muž, žena v kuchyni připravila jídlo, které již hostu naservíroval manžel a 

manželka se v této společnosti již neobjevila. Taktéž muži, pakliže přišla na návštěvu cizí 

žena, nepřišel a nepovídali si všichni společně, jak je zvykem v Evropě, naopak, za celou 

dobu, kdy měla žena návštěvu, nevyšel z pokoje. To bylo pro Evropanky opravdu něco, na co 

nebyly zvyklé a velmi těžko tomu přivykaly. Způsob seznamování budoucích životních 

partnerů v ortodoxnějších rodinách, kdy žena muže sotva vidí a už se chystá svatba, byl pro 

ně rovněž nepřijatelný. Taktéž částečné omezování osobní svobody, kdy si žena nemohla vyjít 

jen tak na procházku se svým kamarádem či přítelem, pakliže se nejednalo o partnera, se 

kterým by byla veřejně zasnoubena.V Saúdské Arábii je takovéto jednání dokonce trestáno 

                                                 
298 Trevane, Jacky : Fatwa: Život pod hrozbou smrti. 1.vyd. Praha: Alpress, 2005. s.21.ISBN 80-7362-052-9. 
299 Jana Vránová, Češka, studentka, která strávila rok v Sýrii. 
300 Khashoggi, Soheir: Dětí se nevzdám.1.vyd.Praha: Alpress, 2005. s.66. ISBN 80-7362-150-9. 
301 Tamtéž. 
302 Jana Vránová, Češka,studentka, která strávila rok v Sýrii. 
303 Tatáž. 
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bitím a vězením. Evropanky, které se v dané zemi provdaly za muslima, se  těžko 

vyrovnávaly s tradicí, která hovoří o tom, že muž je povinen zajistit náboženskou výchovu 

svým dětem, proto od určitého věku (většinou od sedmého roku dítěte), připadá, v případě 

rozvodu, výchova potomka otci.304 Stejně tak manželství s více ženami je pro všechny 

Evropanky nemyslitelé. 

Na druhou stranu ženy s osobní zkušeností s každodenním životem v arabském světě 

vnímaly některé prvky životního stylu pozitivně. Oceňovaly například předmanželskou 

smlouvu, která zajišťuje v případě rozvodu, že bude o ženu po finanční stránce postaráno, 

tedy pokud žena umí arabsky a dokázala by si svá práva obhájit. K rozvodům se v současné 

době, alespoň v některých státech, jako je Sýrie, nepřistupuje již jako k něčemu, co přivede 

dotyčného do hanby, ale naopak daleko vyrovnaněji, než je tomu v Evropě. Tím byly 

Evropanky mile překvapeny. Oceňovaly též daleko větší otevřenost a pohostinnost arabských 

rodin. Semknutost, touha držet při sobě a umění naslouchat, to vše bylo evropskými ženami 

velmi obdivováno. Rodina pro arabskou společnost, dle těchto žen, znamená velmi mnoho a 

staví se, na rozdíl od Evropy, na první místo. Ale na druhou stranu bylo pro evropské ženy 

těžké smířit se s do jisté míry submisivním postavením ženy v rodině. Muž má zpravidla 

hlavní slovo a je považován za hlavu rodiny. Evropankám naopak nevadil častější fyzický 

kontakt mezi členy rodiny, ale i mezi ženami navzájem a taktéž mezi muži. Stejná pohlaví si 

v těchto zemích mají, dle uvedených evropských žen, blíže, nejen ve fyzickém kontaktu, ale 

také v zájmu o druhého, ve snaze ho vyslechnout a lépe poznat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
304 Dále není možné odvést dítě bez souhlasu jednoho z rodičů, pokud má dítě občanství dané země. 
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6. Analýza dat z vlastního výzkumu 

 

Při svém dlouhodobém opakovaném terénním výzkumu v ženské části arabské 

komunity v Praze a okolí, jsem se soustředila na tři základní problémové okruhy. Zaprvé na 

náboženské ukotvení a dodržování vnějšího vzhledu respondentek, zadruhé na postavení ženy 

v rodině a společnosti a zatřetí na pohled respondentek na českou společnost a zvláště na 

české ženy. Kromě těchto původně vytyčených základních problémů, jsem sledovala i řadu 

souvisejících okolností. A podle vývoje a postupu svého výzkumu, i podle konkrétních 

výzkumných situací v prostředí ženské arabské komunity, včetně specifických charakteristik 

jednotlivých respondentek, jsem se zaměřila také na další dílčí otázky. Analýza dat získaných 

vlastním terénním výzkumem se bude tedy zabývat těmito čtyřmi problémovými rovinami.   

1) Duchovním a materiálním ukotvením symbolů muslimství, 2) etiketou a genderem,            

3) významnými rodinnými událostmi, 4) reflexí české společnosti. 

  

 

6.1. Duchovní a materiální ukotvení symbolů muslimství 

 

Jak vyplynulo ze všech mých rozhovorů s respondentkami, představují „symboly 

muslimství“  nejdůležitější prvky v rámci jejich víry a vycházejí ze dvou rovin, z roviny 

duchovní a materiální. 

 

Duchovní (náboženské) ukotvení 

 

Duchovní symboly jsou stejné jak pro muže, tak i pro ženu. Evidentně nejvýše u nich, 

dle jejich pohledu, stojí morálka, pevná, jako absolutní hodnota a nezbytná pro vlastní 

ukotvení ve světě. Je opřena o islám a především o Korán a jeho příkazovost. „Nejdůležitější 

je morálka, chovám se tak, jak chce Bůh, jak je dáno v Koránu. Snažím se být milá, přátelská, 

neubližovat druhým, nelhat, nekrást apod., v Koránu je přeci psáno neubližovat druhým.“305 

Většina respondentek určila dále jako velmi důležitý symbol muslimství modlitbu, 

jako chvíli, kdy jsou s Bohem. Mešita, jako místo, kde se modlitby vykonávají, byla pro 

respondentky též velmi důležitá. „Nejdůležitější je modlitba.“306 „…Mešita, modlitba 

                                                 
305 Srov. rozhovor č. 6, Habíba, narozena r. 1979,Egypt. Užívám stejných pseudonymů, jako u charakteristiky 
respondentek, srov. kap. 1, str. 5-9 této práce. 
306 Srov. rozhovor č. 2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
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v mešitě…“307  Modlitba se správně vykonává pětkrát denně. První se provádí před východem 

slunce, kolem páté hodiny ranní. Druhá modlitba probíhá kolem poledne, třetí pak odpoledne, 

čtvrtá při západu slunce a pátá, poslední, kolem dvacáté druhé hodiny. Modlení probíhá vždy 

směrem k Mekce. Určená je nejen doba, kdy se muslim/ka modlí, ale také jakým způsobem 

modlitba probíhá a jak k modlitbě přistupovat. Tento způsob je daný pro všechny uvedené 

země. „Žena se modlí potichu. Muž se může modlit ráno a večer nahlas, odpoledne a 

dopoledne potichu. Žena se modlí s šátkem, celá zahalená308, muž musí být zahalen od pasu 

po kolena.“309 Modlitba je rozdělena na to, co je povinné a na to, co se může vykonat 

„navíc“. Jde o činnosti, které muslimka dělá pro Boha, aby byla určitým způsobem 

zvýhodněna. Povinnosti každého muslima/ky, se nazývají FARD. To,co dělá muslim/ka 

navíc, se nazývá SUNNA. „Vše, co se dělá navíc, se promítne v životě po životě - v Ráji.“310  

Na nejnižší příčce jsou ti, co vykonávali jen to,co museli. 

Důležitým symbolem byla pro všechny respondentky také očista. Já sama jsem byla 

několikrát svědkem toho, že dívka, ať  ze Sýrie, Egypta či Jemenu, jakmile přišla do mešity a 

chtěla se jít pomodlit, zašla nejprve do umývárny, kde si obřadně omyla ruce, obličej, nohy, 

uši, symbolicky opláchla vlasy, nos, to všechno třikrát po sobě a teprve potom přistoupila 

k modlení.  

Při menstruaci je žena považována za nečistou. Sama jsem se jednou ptala 

respondentky311, proč se nejde pomodlit. Bylo mi řečeno, že má menstruaci a že nemůže. 

Žena se v tuto dobu nemůže účastnit modlitby a nesmí se dotýkat Koránu. Může v něm číst, 

ale při styku s knihou by měla používat rukavice. Mezi dotyčnou a knihou by měla vzniknout 

určitá bariéra. „Kniha pochází od Boha, je proto posvátná, Bůh v ní sděluje své pravdy, proto 

by k ní neměl přistupovat nečistý člověk. Krev při menstruaci není čistá.“312 

Řada mých respondentek (Egypt, Maroko, Sýrie) uvedla též jako velmi důležitý 

symbol půst. Jde v něm o určité zamyšlení nad materiálním způsobem života a uvědomění si 

duchovnější podstaty našeho bytí. „Nejíme měsíc od východu slunce do západu, abychom 

poznali, jak se žije chudým lidem a také, abychom se naučili trpělivosti. Učíme se, že život 

není jen o jídle a pití.“313 

                                                 
307 Srov. rozhovor č. 1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
308 Srov. rozhovor č. 4, obr. č. 13. 
309 Srov. rozhovor č. 7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
310 Tatáž. 
311 Srov. rozhovor č. 2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
312 Srov. rozhovor č. 6, Habíba, narozena r.1979, Egypt. 
313 Tatáž. 
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V této souvislosti byl poněkud ojedinělý názor jordánské respondentky, která mi 

sdělila, že nechápe, proč muslimky stále používají slova nesmíš nebo musíš. „Víra vychází ze 

srdce, člověk by měl v prvé řadě věřit,  já všechny příkazy znám, když budu chtít tak to 

udělám, ale když ne, tak to přece neznamená, že jsem špatná muslimka.“314 Dle této 

respondentky pravý islám neexistuje, většina pouze opakuje, co někdy někde slyšeli a nevědí 

co dělají, proč to vlastně Bůh chce. Respondentka z Jordánska má pro toto své tvrzení 

vysvětlení. „Alláh řekl, že trest za nějaký hřích si může člověk odčinit buď ihned na místě, 

nebo až potom po smrti. Nepřikazuje, teď to musíš udělat tak a tak, dává člověku možnost 

volby. Je moudrý.“ 315 

Pro všechny respondentky je nejdůležitějším projevem islámu morálka, být přátelská, 

neubližovat druhým, naopak co možná nejvíce pomáhat. Druhým nejdůležitějším symbolem 

je modlitba, přímé spojení s Alláhem. Z výpovědí respondentek vyplynulo, že je pro ně též 

velmi důležitý Korán, jako studnice duchovních pravd, ze kterého neustále čtou, vykládají a 

snaží se porozumět všemu, co je zde napsáno. Každou sobotu mívají ženy v mešitě přednášky 

na různá témata z Koránu a také seminář zabývající se četbou z Koránu a správnou 

výslovností. Snaží se podle něj jednat v každodenních situacích. Korán je symbolem islámu, 

ale v následování jeho příkazovosti se respondentky, především v důsledku jejich výchovy a 

oblasti, odkud pocházejí, ale také společnosti, ve které se v ČR pohybují, liší. 

 

 

Materiální (náboženské) ukotvení  

 

Jako důležitý materiální symbol muslimství uváděly mé respondentky ze Sýrie, 

Alžírska, Egypta a Jemenu šátek, respektive celkové zahalení těla. Zahalení ženy je dle 

názoru žen z těchto zemí, stále velmi výrazné, podle respondentek jde o vnitřní přesvědčení. 

„Velice důležité je slušné oblečení s šátkem.“316 „Nosím i v létě dlouhé kalhoty, triko 

s krátkým rukávem, šátek.“317 „Já jsem v Jemenu nosila abaju, různé barvy, je to pro mě 

lepší, pak si nemusím lámat hlavu,jak to sladit.“318 

Naopak respondentky z Jordánska a Maroka tvrdily, že šátek není pro víru tak 

důležitý. Maročanka uvedla, že šátek ve své zemi nenosila, ale po příjezdu do ČR jej nosit 

                                                 
314 Srov. rozhovor č. 1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
315 Tatáž. 
316 Srov. rozhovor č. 6, Habíba, narozena r.1979, Egypt. 
317 Srov. rozhovor č. 7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
318 Srov. rozhovor č. 3, Aiša, narozena r.1985, Jemen. 



 56 

začala, z rozhovoru bylo zřejmé, že jde o protest vůči české společnosti, která velmi rozlišuje 

mezi muslimy a nemuslimy. „V Maroku jsem šátek nenosila, tady jo, viděla jsem, jak lidi 

dělají rozdíl, ale já jsem muslimka a budu nosit šátek.“ 319 Tyto reakce, tedy důsledné nošení 

šátku, jako symbolu muslimské víry až po příjezdu do ČR, byly zřejmé i z rozhovorů jiných 

respondentek, především ze Sýrie. Jedna žena,  resp. Syřanka, šátek v Sýrii též nenosila, ale 

po příjezdu do ČR jej nosit začala. Činila tak však z jiného důvodu, než jako protest, ale 

proto, aby unikla zájmu mužů. „Nechtěla jsem,aby mě muži svlékali očima.“320 Byla to reakce 

na to, že ženy jsou zde svobodné, mohou chodit kam chtějí a oblékat si co chtějí, ale 

postupem času zjistila, že tomu tak není. Způsob, jakým se cizí muži na ni dívali a přitom s 

sebou měli partnerku, jí připadal velmi nesnesitelný. A zahalení bylo ochranou před pro ni 

nepřijatelným jednáním mužů. „Muži kolem mě na mě koukali, nebo mě i pozorovali a to měli 

s sebou krásné manželky. Proč on kouká na druhou ženu, když má vedle sebe elegantní dívku 

v krátké sukni? To mi přišlo divné. Muži tu mají před manželkou hodně žen a neměli by se 

takhle dívat na jiné. To je podle mě zrada.“321 Tato respondentka se však již v Sýrii oblékala 

podle toho, kam se chystala jít, to znamená, že, když se chystala někam, kam se musela dostat 

hromadnou dopravou, zahalila se, naopak, když se chystala do restaurace, vyšla si v kratší 

sukni. „Například v místech, kde byl velký společenský ruch, jsem se celá zahalila, aby se o 

mě cizí muži neotírali, nebo také v autobuse.“322 

Tento způsob řešení situace byl v rámci mého výzkumu ovšem naprosto ojedinělý.323 

Z toho vyplývá fakt, že velkou roli ve způsobu nahlížení na oblékání nese rodina. Jednání 

respondentky muselo být podpořeno liberálnější, uvolněnější rodinnou atmosférou. Usuzuji 

tak také z toho důvodu, jak rodina reagovala při její návštěvě v Sýrii, kam přijela z ČR již 

zahalená. „Překvapila mě reakce části mojí rodiny v Sýrii, když jsem přijela na návštěvu a 

slyšela je říkat: Ale jak to, že jsi takhle oblečená, vždyť jsi Evropanka.“324 

Individuální, respektive rodinný přístup v té které oblasti i rodině, hraje zřejmě 

v otázce praktikování zahalení podstatnou roli. Například respondentka z Jordánska měla 

období, kdy šátek ve své zemi nosila, docházela do obecné lidové školy, kde většina dívek 

chodila zahalená. Šlo tu proto o snahu neodlišovat se od jiných, což má tato dívka v povaze, 

protože i zde, v ČR, se snaží co nejvíce přizpůsobit, nebýt nápadná. Její rodina však byla proti 
                                                 
319 Srov. rozhovor č. 2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
320 Kaira, narozena r.1958, Sýrie. 
321 Tatáž. 
322 Tatáž. 
323 Zůstává otázkou, zda tento ojedinělý způsob řešení nesouvisí s tím, že se jedná o respondentu ze smíšeného 
manželství. 
324 Kaira, narozena r.1958, Sýrie. Jde zde opět o specifický problém, muselo jít opravdu o výrazně liberální 
rodinu, o čemž svědčí dovolení sňatku s cizincem, Čechem. 
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zahalování a proto ji později přeložili na školu soukromou, kde se zahalování nepraktikovalo. 

„Já jsem nosila šátek dva roky a chtěla jsem to já sama, byla jsem malá a maminka to vůbec 

neměla ráda, …a já jako malá viděla jsem jak všichni chodí zahalený a když máš ráda nějaké 

učitelky a ony sou zahalené, tak začneš přemýšlet a taky jsem nechtěla být jiná…“325 

V důsledném dodržování nošení šátku hraje roli i osobní přesvědčení, že respektování příkazu 

zahalení je rovno „dobrému muslimství“.  

Jiná Syřanka sice šátek ve své zemi nosila, ale reakce české společnosti na její 

zahalování ji ještě více utvrdily v názoru, že jedná správně. „V ČR nerada chodím sama ven, 

protože se na mě všichni divně dívají kvůli šátku, který nosím. Manžel, když viděl, že mi 

nedělá dobře, jak se na mě všichni venku kvůli tomu dívají, mi navrhl, abych šátek nenosila, 

ale to už bych pak nebyla vůbec dobrá muslimka.“326 

Dle výpovědí, je Egypt, ze všech zemí, ze kterých pocházejí mé respondentky, ve 

věcech zahalování nejpřísnější. V Egyptě se totiž zahalení dodržuje, dle výkladů tázaných 

žen, evidentně přísněji, než v Alžíru a i v Sýrii. Jde tu především o vliv tradice, která je 

v zemi stále velmi živá.V Alžíru málokdo nosí nikáb327, v Egyptě je toto vidět mnohem 

častěji, přestože dle islámu povinný není. „Záleží na jednotlivé muslimce, zda si bude 

zahalovat ústa a nos. Jestliže dívka ví, že je velmi krásná a že se na ni muži na ulici dívají, 

přestože chodí nenalíčená, může si obličej zahalit.“328 „Ze začátku jsem chtěla nosit šátek 

s rouškou tak jako v Egyptě.“329 

Ženská krása by, podle víry, neměla být zveřejňována. Kromě rodiny a příbuzných 

nevadí odhalení mezi ženami a nevztahuje se ani na manžela. Respondentky z Egypta, 

Alžírska, Sýrie a Jemenu uvedly, že žena, která šátek nenosí, víru úplně nedodržuje. 

Důležitým prvkem symboliky muslimství byly podle respondentek též tradice dané 

země. „Důležitá je morálka a také tradice.“330 V některých zemích (např. Saúdská Arábie, 

Írán apod.) nařizuje zahalení zákon. Jinde (v zemích mých respondentek) se dívky zahalují 

prakticky331 dobrovolně. V ideálním případě by dívka k tomuto rozhodnutí měla přijít sama, 

samozřejmě za přispění vlivu rodiny a prostředí ve kterém vyrůstá. „Šátek jsem začala nosit 

v 17ti letech, došla jsem k tomu sama, rodiče mě nenutili.“332 Ale někdy je možno vidět  jako 

příčinu zahalení obavu z reakce okolí, kdyby zahalené nechodily. Zahalení žen může tedy 
                                                 
325 Srov. rozhovor č. 1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
326 Srov. rozhovor č. 7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
327 Nikáb je rouška zakrývající celou hlavu a obličej, kromě očí. 
328 Srov. rozhovor č. 6, Habíba, narozena r.1979, Egypt. 
329 Rafífa, narozena r.1982, Egypt. 
330 Kaira, narozena r.1958, Sýrie. 
331 Alespoň podle výpovědí většiny respondentek. 
332 Srov. rozhovor č. 5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
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spočívat nejen v přání dané ženy, ale též v přání rodiny, či manžela. „Záleží hodně na 

konkrétní muslimce, ale také velmi záleží na rodině a na manželovi. U svobodné dívky záleží 

také na tom, zda když bude působit evropsky, bude moci najít manžela, zda ji vůbec nějaký 

muž bude chtít.“333 Rodina je v tomto velmi důležitá, jakým způsobem vysvětlí svým dětem 

náboženství a praktikování náboženství, je dle mého názoru rozhodující.334 

Z výpovědí respondentek vyplývá, že zahalování v jejich zemích je především 

záležitostí tradice, na kterou jsou dívky zvyklé. Takto vypovídaly především ženy, které jsou 

již vdané nebo zasnoubené, to znamená ženy, které jsou již v dané společnosti více ukotvené a 

ženy, které pocházejí z více tradičního prostředí. „V Egyptě musí dívky chodit na veřejnosti i 

v létě zahalené. Krátké sukně a tílka, to neexistuje.“335„. Tričko nad pupík, tílka, krátké sukně 

a podobně se však na veřejnosti nenosí.“336 „V islámu nesmí být nic na tělo, proto kalhoty je 

už chyba, musí se na ně vzít třeba dlouhý kabát.“337 

Určitou roli v přístupu k zahalování žen při pobytu u nás, hraje i reakce české 

společnosti, ať již mužů, které dívky potkávají a sledují, jak se na ostatní více odhalené ženy 

dívají, tak i lidí, kteří nevhodně reagují na zahalení těchto žen. Některé muslimské ženy tak 

v praktikování této formy odívání, vidí protest vůči konzumní a z velké části ateistické 

společnosti, kde hraje hlavní úlohu materiální stránka života a duchovní prožitek je až na 

posledním místě. „Věřím v ráj po životě a nechci tento život.“338
 „…Protože já viděla jak lidi 

dělají rozdíly a cítila, že… já jsem muslimka, to je správný. Já šátek budu nosit. A ať koukají, 

to je fuk.“339 

Jiné respondentky (Jordánsko, Egypt) ve snaze o přizpůsobení se zemi, ve které jsou 

nuceny žít, naopak volí opačnou strategii, tedy mírnější formu zahalení. „Ze začátku jsem 

chtěla nosit šátek s rouškou…, ale tady jsem se toho vzdala a nosím pouze šátek.“340 „Když 

jsem v cizí zemi, nebudu se chovat přece jako ve své zemi, ale budu se snažit přizpůsobit 

se.“341  

V soukromí chodí všechny mé respondentky v moderním oblečení. U mladých se 

preferují džíny a trička, i odvážnějších střihů, ale některé ženy (Alžírsko, Jemen, Egypt, 

                                                 
333 Srov. rozhovor č. 6, Habíba, narozena r.1979, Egypt.Více na : Frouzová, Magdalena: Závoj a džíny: Ženy 
v islámském světě.1.vyd.Praha: Vyšehrad, 2005. ISBN80-7021-776-6. 
334 Srov. rozhovor č.1, Amira, roč. 1985, Jordánsko a Kaira, ročník 1958, Sýrie. 
335 Srov. rozhovor č. 6, Habíba, narozena r.1979, Egypt. 
336 Srov. rozhovor č. 5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
337 Srov. rozhovor č.7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
338 Tatáž. 
339 Srov. rozhovor č. 2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
340 Rafífa, narozena r.1982, Egypt. 
341 Srov. rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
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Sýrie) se takto oblékají pouze pro oko rodiny, popřípadě manžela a kamarádek. Cizí muž, dle 

nich nemá právo obtěžovat ženu chtivým pohledem. „Žena smí být krásná v očích svého 

muže, může se malovat, barvit si vlasy, ale krátké sukně a tílka může nosit pouze doma. Je 

zkrátka nutné ženu na veřejnosti respektovat, jde o drahocennou věc.“342 „V Alžíru se nosí 

stejně jako v Evropě džíny. Tričko nad pupík, tílka, krátké sukně a podobně se však na 

veřejnosti nenosí. To si může dívka vzít jen mezi kamarádkami, například na oslavě, když jsou 

dívky jen mezi sebou..“343 

Další oblastí vnějších projevů symbolů víry, je pobyt ve vodě. Odpovědi respondentek 

se v tomto pohledu velmi lišily. Dalo by se říci, že nejpřísnější pravidla u koupání jsou, mezi 

zeměmi, odkud pocházejí mé respondentky, v Egyptě. „V moři se koupu v dlouhých kalhotách 

a dlouhém tričku, s šátkem na hlavě. Hábit si nechávám na břehu a  po vykoupání se do něj 

zase rychle obléknu.“344 Ale i v Egyptě se najdou velmi liberální rodiny, ve kterých ženy nosí 

do vody speciální plavky s nohavičkami.345 V Alžíru lze většinou u moře vidět u žen též 

plavky s nohavičkami a navrch si dívky ještě obléknou silnější delší tričko. Respondentka 

z Alžíru se koupe v dlouhém tričku a delších volnějších kalhotách  a samozřejmě šátku. 

Jsou však i takové ženy, které se v moři z důvodu svého přesvědčení vůbec nekoupou. 

„V moři se koupat? To nejde. S muži se dohromady koupat nemůžeme. Bazény, ty máme, ale 

oddělené, pouze pro nás, pro ženy.“346 Syřanka uvedla jako další speciální úbor do vody 

šusťákovou soupravu, kterou ihned po vykoupání vymění za suché náležitě dlouhé oblečení. 

Šátek si nechává po celé koupání na hlavě. 

Jedinou výjimku tvořila respondentka z Jordánska, která uvedla, že na pláž si obléká 

jak jednodílné plavky, tak i bikiny a nevidí v tom žádný problém, naopak jí přijde zvláštní 

plavat v hábitech. „…Klidně i americké, bikiny. Třeba kalhoty dlouhé, to nevadí, to 

respektuju, ale vzít si šaty a plavat, tak to ne.“347
 

Všechny respondetky uvedly, že u nich existují též samostatné pláže, pouze pro ženy. 

A všechny ženy také shodně uvedly, že u nás bázeny ani venkovní vodní nádrže nenavštěvují. 

Nemají prý tu potřebu. Ale je otázkou, zda opravdu netouží po plavání v Čechách nebo se spíš 

nechtějí dostat do situací, kde by byla konfrontována jejich víra a přesvědčení o nutnosti být 

zahalena s běžnou realitou českého prostředí.348 „…Nemám čas a nebaví mě to. A plavat bych 

                                                 
342 Srov. rozhovor č. 6, Habíba,narozena r.1979, Egypt. 
343 Srov. rozhovor č. 5, Safíja,narozena r.1988, Alžír. 
344 Rafífa, narozena r.1982, Egypt. 
345 Jak uvedla v rozhovoru č. 6, Habíba, narozena r.1979, Egypt. 
346 Srov. rozhovor č. 7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
347 Srov. rozhovor č. 1,  Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
348 Na všech koupalištích a v krytých plaveckých bazénech visí cedule s nařízením koupat se pouze v plavkách. 
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tu ani nemohla, já jsem zahalená , u nás jsou bazénky pro ženy, tady ne, ale mě to nevadí, já 

po tom ani netoužím. Nechci se tu ponižovat, abych tu šla někam v tričku a oni by mi řekli, co 

tady děláš, tady se chodí v plavkách to je zákon, tady mají lidi chodit jenom v plavkách je to 

tam napsaný, jsem dost inteligentní na to, abych se nedostávala do trapných situací.“349 

 

 

6.2. Etiketa a gender 

 

Arabské ženy tráví převážnou část života s dalšími ženami. S mužskou částí populace 

se bez zahalení, až na výjimky rodinných příslušníků, nestýkají vůbec. A to jak ve svých 

zemích, tak i u nás, v České republice. 

Ženy, Arabky, dle toho, co jsem se dozvěděla z odpovědí tázaných žen, si vytvářejí 

vlastní arabskou ženskou skupinu, ve které si velmi libují, jsou v ní moc šťastné. Berou jako 

samozřejmost, že se ženy baví odděleně. Žena s ženou si má co říci, jsou stejného pohlaví, 

mohou se chovat bezprostředně, nemusí nosit šátek, cítí se volně. V přítomnosti muže musí 

být žena stále ve střehu, je zahalená, dává si pozor, aby její a také jeho projevy nebyly až moc 

vtíravé, necítí se volně a nemá si s ním ani tolik co říct. Avšak tato ženská skupina nezasahuje 

v ničem do rodiny. Ve své rodné zemi mají ženy tuto ženskou skupinu, ale vedle ní ještě 

rodinu, respektive širší rodinu a příbuzenstvo. 

 Avšak arabské ženy mají zcela jiný pohled na trávení volného času, než ženy české. 

Valná většina českých žen si velmi hlídá své soukromí. Není zde moc zvykem trávit veškerý 

volný čas návštěvami svých kamarádek, každý si zachovává od druhého určitý odstup. 

V arabských zemích ženy velmi milují kolem sebe stálý společenský ruch. Stále se navštěvují. 

Návštěvami prakticky žijí. Při větších oslavách nebo návštěvách se hostitelky střídají. Jednou 

se sejdou u jedné a podruhé opět u jiné. Nepočítá se však, když přijde na návštěvu jedna nebo 

dvě neohlášené. Starší ženy hovoří především o dětech a zážitcích z uplynulých dnů.350  

V ČR většina oslovených žen nechodí do práce, protože, nejen že muslimská žena 

pracovat nemusí, když nechce, tak také proto, že zpočátku ani žádnou práci najít nemůže. 

Hlavní roli zde hraje jazyková bariera, kterou zde pocítily všechny mé respondentky. Proto v 

ČR Arabky, muslimky, českou ženskou skupinu těžce hledají a cítí se velmi izolovaně. 

Izolace arabských žen není způsobena pouze nelehkým hledáním sebeuplatnění a ze začátku 

                                                 
349 Srov. rozhovor č. 4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
350 Velmi milé bylo přihlížet tomu, že ačkoli tyto ženy pocházely z různých států, nic jim nebránilo ve velmi živé 
konverzaci a pravidelnému milému setkávání při čaji a co se týče mladých dívek, které se záhy po zdvořilém 
úvodu zralým ženám omluvily, také při arabské hudbě a tanci. 
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většinou i jazykovou bariérou, ale také nedostatkem společenských příležitostí, jak z okruhu 

arabských, tak především z okruhu českých žen. „Chybí mi ta spousta kamarádek, co jsem 

mívala v Sýrii. V ČR je pouze pár žen ze Sýrie, takže si mezi nimi nemůžu vybrat kvalitní 

kamarádky, je jich tu příliš málo na to, abych mohla rozlišovat kdo je dobrý a kdo ne. Ráda 

bych se přátelila s Češkami, ale je to velmi těžké.“351 „Nemám tu moc kamarádek, se kterými 

bych za tou zábavou mohla chodit. A nemám moc možností skamarádit se s českými 

dívkami.“352 

Jazyková bariéra a také nemožnost vykonávat sportovní činnost, na kterou byla většina 

arabských dívek zvyklá, či se dále vzdělávat, je velkým problémem mnoha žen. S 

vykonáváním sportovní činnosti měly problémy všechny dotázané ženy.  „V Sýrii jsem měla 

velmi ráda aerobik, docházela jsem na něj každý den, každý den jsem také chodila na 

procházky …V Sýrii jsou aktivity, jako například aerobik, zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. V 

ČR to tak není. Musíš se vždycky předem telefonicky zeptat, jestli na aerobik nedocházejí 

muži, když jo, nejdeš nikam.“353 Jejich víra jim neumožňuje účastnit se sportovních aktivit, 

resp. aktivit, kdy se žena pohybuje bez šátku a dlouhého oblečení zakrývajícího ruce po 

zápěstí a nohy po kotníky, společně s muži. „Bylo to pro mě těžký najít fittnes, nebo sport. 

Tady jsem nemohla, bylo to pro mě těžké něco najít, kvůli šátku…“354 Respondentka mi 

vysvětlila, že by sice mohla chodit cvičit s muži, ale bylo by jí v šátku a dlouhém rukávu 

velké horko, nebylo by to pohodlné.355  Proto je volba sportovních aktivit velmi omezená. 

„Nejhorší je nedělat nic. Koníčkem mi zůstalo šití, bohužel už nemohu dělat sport.“356 „To, co 

sem musela v ČR vynechat, byl sport.“357  

Ve sportu je to sice nepříjemné, ale v možnosti dalšího vzdělávání jde již o problém, 

který řada respondentek velmi těžce nese. Mladí Arabové/ky se nebrání získat v České 

republice vzdělání. Chtějí ho načerpat různými způsoby, ať už formou institucionální, v rámci 

školství, nebo samostudiem. Z výkladu arabských žen vyplynulo jako velmi důležité, 

obzvláště pro ženu, dále se vzdělávat. Jde o zvyšování vlastní prestiže, u žen svobodných i 

možnosti výhodnějšího sňatku, protože se předpokládá, že vzdělaná žena bude schopna dobře 

                                                 
351 Srov. rozhovor č. 7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
352 Srov. rozhovor č. 5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
353 Srov. rozhovor č. 7, Kakada, narozena r.1981, Sýrie. 
354 Srov. rozhovor č. 2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
355 Já sama jsem docházela pravidelně s alžírskou respondentkou na aerobik, vždy jsme si musely zjistit, zda 
nebude v tělocvičně žádný muž a teprve potom jsme se šly převléknout do sportovního úboru. 
356 Srov. rozhovor č. 2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
357 Kaira, narozena r.1958, Sýrie. 
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vychovat své potomky.358 Ovšem v České republice oddělené školy ani kurzy arabské 

muslimské dívky nenašly. „Ráda bych se vzdělávala, ale za celých šest let, co tu žiju, jsem 

žádný takový kurz, zvlášť pro ženy, v této oblasti nenašla. Je to velmi těžké, stále se jen nudím 

doma.“359 V arabských zemích, jsou určité aktivity, které neumožňují ženám vykonávat tuto 

činnost bez možnosti dodržování příkazů jejich víry, oddělené, zvlášť pro muže a zvlášť pro 

ženy. Z názorů respondentek je cítit zjevná potřeba ženské skupiny, oddělené od mužů.  

Pro muslimskou dívku je typická spíše kolektivní zábava ve formě různých párty, 

večírků, a to pouze pro ženy. „V Alžírsku se s kamarádkami vzájemně velmi často 

navštěvujeme pořádáme různé večírky, párty a chodíme často do restaurací.“360  Opět je zde 

výrazně vidět preferování ženské oddělené skupiny. 

Jsou určité formy zábavy, při kterých se baví muži a ženy pohromadě. Příkladem 

takové zábavy je ples. Plesem se, dle tázaných žen, rozumí specifická taneční zábava, kde 

ovšem taneční prvek zajišťují především profesionální břišní tanečnice, ostatní návštěvníci 

(muži i ženy) přihlížejí a případně se mohou, ale nemusí, přidat. Nejde o zábavu sezónní, jako 

u nás, jde evidentně o zábavu zcela jiného charakteru. Mužská část se baví mezi sebou, ženy 

také, a to v oddělených místnostech. Arabské břišní tance jsou velmi erotické a proto se,dle 

ženy z Egypta361, mohou tančit pouze v přítomnosti manžela nebo v rámci ženské skupiny. 

Slušná žena by, dle dotázané Egypťanky, takto na veřejnosti tančit neměla. „Nelze tancovat 

arabské tance v mužské společnosti, to zkrátka nejde.“362 

V Alžíru probíhají ještě tzv. „boomy“, což jsou setkání, která se konají u jednoho 

z kamarádů doma. Probíhají zhruba od jejich šestnácti let a jde o setkání mladých lidí. Konají 

se spíše v intelektuálních rodinách a mládež se baví dohromady.363 

 Na zábavu v České republice odpovědělo mnoho mých respondentek tak, že tu není 

pro ně moc možností vyžití. „Stále mám dlouhou chvíli. Po finanční stránce je to tu sice lepší, 

i co se týče technologie, ale jinak je to tu pro mě nudné. Neslyšela jsem ještě žádnou arabskou 

ženu v ČR, která by zde nehovořila o nudě…“364 Typicky arabských možností vyžití tu tedy 

respondentky mnoho nenacházejí. „Ráda chodím na přednášky do mešity, ale zábavy pro 

arabské ženy tu moc není. S manželem nebo s kamarádkami chodíme do kaváren a do 

                                                 
358 „Já si ale myslím, že je dobře když muž vydělává peníze a žena je s dětmi doma, ona si tak může v klidu 
studovat, to se jí pak hodí při výchově dětí, má na ty děti čas a pak, až se děti o sebe postarají trochu samy ,tak 
jde do práce…“ Srov. rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985, Jordánsko. 
359 Srov. rozhovor č. 7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
360 Srov. rozhovor č. 5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
361 Srov. rozhovor č. 6, Habíba, narozena r.1979, Egypt. 
362 Tatáž. 
363 Ale je to opravdu výjimečné, tuto informaci jsem získala pouze od jedné alžírské dívky. 
364 Srov. rozhovor č. 7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
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kina.“365
 „No, tady jsme každý čtvrtek šly do centra, jedenkrát do kina,na koncert,… v 

Jordánsku se chodí někam častěji…“366  

Ze všech názorů je zřejmé, jak jsou ženy nespokojené s českou etiketou, která 

připouští přirozené prolínání mužské a ženské části obyvatel a z toho vyplývající omezení, 

která jim brání ve způsobu života, na který byly dosud zvyklé. Postrádají tu oddělenou 

ženskou část.  „Je velmi příjemné, když jsou bazény oddělené, když má žena pocit, že je pouze 

se ženami to, tady chybí.“367 Téměř všechny respondentky si libují ve své ženské skupině a 

v České republice tuto novou ženskou skupinu těžce hledají. 

Genderové vztahy byly a jsou v arabském prostředí komplikovány možností soužití 

muže s více ženami.368 Manželství s více ženami je však, dle respondentek, natolik finančně 

nákladné, že si je může dovolit pouze velmi malé procento mužů. Proto se od tohoto zvyku, 

dle dotazovaných žen, pomalu ustupuje. „Není to pro všechny muže, záleží na financích…“369 

„Třeba ale v Jordánsku jsou maximálně dvě manželky a už se to stejně moc nedodržuje, je to 

takový zvláštní.“370  „Ale není to moc obvyklý, protože to stojí hodně peněz, hodně peněz.“371 

Také není, dle respondentek, moc obvyklé, aby obě ženy sdílely společnou domácnost, 

většinou bydlí každá jinde. Ale nemusí tomu tak být vždy. „Můj tatínek má dvě manželky. 

Obě jsou v jednom baráku, jedna má jedno patro a druhá má druhé patro. První má děti a 

druhá má taky děti a žijou normál. A někdy jsou sestry a někdy taky nejsou (smích), ale to je 

normál.“372 „Dvě manželky nejsou  až tak obvyklé, když tak žijí, musí se snažit spolu vyjít a 

dohodnout se. Víc obvyklejší je, když každá bydlí ve svém vlastním domě.“373 „Před dvaceti 

lety, bylo hodně rodin se dvěma manželkami. Bydleli ve stejném domě. Teď je to těžké, protože 

každá chce svůj dům.“374 

Muž musí svou pozornost, jak praví Korán i mé respondentky, rozdělit mezi své ženy 

spravedlivě. Což lze v praxi provést jen velmi těžko, jestli vůbec. „V Koránu je, že muž musí 

být spravedlivý ke všem ženám, ale není to tak, ale muž to nesmí dát najevo.“375 „Když má 

muž dvě ženy, když dneska koupí pro jednu ženu něco, šaty, ve stejný den musí koupit oběma 

                                                 
365 Srov. rozhovor č. 7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
366 Srov. rozhovor č. 1, Amira, narozena r.1985, Jordánsko. 
367 Kaira, narozena r.1958,Sýrie. 
368 Dle Koránu je možné, aby se muž oženil až se čtyřmi ženami. 
369 Srov. rozhovor č. 7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
370 Srov. rozhovor č. 1, Amira, narozena r.1985, Jordánsko. 
371 Srov. rozhovor č. 2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
372 Tatáž. 
373 Srov. rozhovor č. 6, Habíba, narozena r.1979, Egypt. 
374 Srov. rozhovor č. 7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
375 Tatáž. 
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to samé. Aby se ony necítily špatně a musí to udělat, ne jen jedný, to je zakázané, když to 

nemůžeš udělat pro obě stejný, tak to nedělej.“376 

Pakliže se muž rozhodne pro druhou manželku, musí pro to mít, jak uvedly 

respondentky, za prvé pádné důvody, tzn. žena je neplodná, není již tak přitažlivá a podobně,a 

za druhé je nutné předem se zeptat, resp. informovat o tomto rozhodnutí svou první ženu. 

„K druhé ženě musí mít muž důvod, třeba zdravotní problémy…“377 

Když jsem se zeptala jedné Alžířanky378, zda by mohla žena, když se jí muž zeptá, zda 

si může vzít druhou manželku, udělat něco pro to, aby si ji nebral, řekla mi, že ne. Zeptala 

jsem se proto znovu, proč se jí tedy muž ptá, když ona s tím nemůže stejně nic udělat. Řekla 

mi, že tak se to dělá, že ona to vlastně taky moc nechápe a připadá jí to divné. 

Při otázce, zda by mé respondentky vstoupily do takového sňatku, kde by již jedna 

žena byla, se dotazované rozdělily svými odpověďmi na dvě skupiny. První skupina by sice 

nechtěla být druhou manželkou, ale jako první manželka by druhou ženu v životě svého muže 

přijala. Je prý lepší o té ženě vědět, než kdyby muž měl spousty žen, pokaždé jinou a 

manželce nic neřekl. Také bylo pro ně důležité jejich další finanční zabezpečení. Ani jedna by 

nevinila muže z toho, že si našel jinou ženu, což je pro Evropanku velmi neobvyklé. Shodly 

se na tom, že to je zkrátka úděl ženy a  muž je prostě muž a není špatný proto, že se mu líbí i 

jiné ženy. Manželka by dle nich měla být šťastná, pokud je šťastný její manžel.379 

Druhá skupina, do které spadala též Alžířanka, byla zásadně proti tomu být druhá manželka, 

ale také proti tomu, kdyby si muž chtěl, v případě, že by ona byla první manželka, druhou 

ženu přivést. V takovém případě by trvaly na rozvodu.380  

 

 

 

                                                 
376 Srov.rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
377 Srov.rozhovor č.7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
378 Srov.rozhovor č.5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
379 Příklad takto laděných odpovědí: „Jé, doufám, že se to nestane, nemohla bych s ním žít ve stejném domě. 
Miluju tchána a tchyni, nechtěla bych se s nimi rozejít, ale chtěla bych určitě odejít do jiného domu…, ale 
nevidím problém v muži, je to život, muž je zkrátka muž a není špatný proto, že se mu líbí ženy.“ Srov. rozhovor 
č.7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie; „Když jsem byla mladší, tak rozhodně ne.. dneska, kdybych věděla, že první 
žena toho muže má nějaké problémy, nemůže mít děti, je nemocná, má jiné problémy, tak by do takového sňatku 
šla, snažila bych se s tou ženou domluvit a žít s ní v míru. Tady je nejdůležitější finanční zabezpečení první ženy, 
než jiná věc.“ Srov. rozhovor č.6, Habíba, narozena r.1979, Egypt;   „To mě je to jedno, jestli můj manžel chce, 
jako já, jestli se mnou manžel není spokojený, já budu souhlasit. Pro mě to není vůbec problém, on musí být 
spokojený, pro mě je lepší, aby si vzal další manželku, než měl přítelkyni, nebo hodně přítelkyň. Může být jako 
moje sestra, může nemusí, ale je to lepší, než přítelkyni… to je život. Pro mě je to takhle. Když bude spokojený 
on, budu spokojená i já.“  Srov. rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
380 „…Asi bych se rozvedla, nemohla bych tak žít.“ Srov. rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko; „To 
bych se asi rozvedla…“ Srov.rozhovor č.5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
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6.3. Významné rodinné události  

 

Seznámení 

 

Jak uvedly všechny respondentky, existují v jejich domovině dva způsoby seznámení. 

První je velmi liberální. Mladí se potkají většinou ve škole, na plese nebo na různých 

rodinných událostech, jako jsou svatby, zásnuby a podobně. Dvojice se nejprve poznává, bez 

toho, aniž by to sdělili rodičům. Doba, kterou má dívka s chlapcem jen pro sebe381, je různě 

dlouhá. Obvykle trvá tak dlouho, dokud se oba řádně nepoznají a nerozhodnou se, že svůj 

vztah potvrdí sňatkem. Až potom, co se takto rozhodnou, představí svého vyvoleného/ 

vyvolenou rodičům. Poté nastává různě dlouhé období, kdy se rodiče s partnerem svého dítěte 

seznamují.382 I při liberálním a spíše moderním, než tradičním způsobu seznamování, se jedná 

o poměrně dlouhé období. Když rodiče partnera dostatečně poznají a svolí k sňatku, začínají 

se plánovat zásnuby. „Za prvé chodím na vysokou školu a poznám kolegu, líbíme se navzájem, 

poznáme se víc, kdyby byl slušný a chtěl vážný vztah, řekla bych to rodičům, on by to řekl taky 

rodičům, rodiče by přišli na kafe…“383 „Většina se hodně seznamuje na univerzitě, na svatbě, 

párty, tak oni ji vidí, muž přijde a požádá o ruku, nebo může přijít a požádat o telefonní číslo, 

o e-mail a pak budou celý rok se seznamovat, mít vztah, budou spolu chodit.“384 

Druhý způsob, konzervativnější, spočívá v tom, že chlapce většinou představí dívce 

její rodina, dívka dotyčného vidí velmi málo, vždy za přítomnosti svých rodičů. Stává se, že 

žena muže nemusí vidět vůbec. Její rodina a přátelé jí vylíčí, jaký je a když se dotyčné 

dostatečně zamlouvá, konají se ihned zásnuby. „Nemusí ho holka vůbec vidět, když si podle 

vyprávění myslí, že by se k sobě hodili, tak jdou hned sepsat smlouvu k šejchovi.“385 

„Kdybych ho viděla jednou a líbil by se mi, tak bych souhlasila se zásnubami. Kdybych ho 

znala, tak by mi nevadil papír u šejcha.“386 „Rodiče muže přijdou za rodiči dívky, zeptají se, 

jestli souhlasí se svatbou, když ano, budou zásnuby.“387 

I v o něco více liberálnějších rodinách je podmínkou, pakliže chce jít dívka s chlapcem 

do společnosti, doprovod, který představuje ochranu ženy před dotyčným mladíkem a 

pomluvami veřejnosti. „Garde“ může dělat dívčina sestra nebo bratr, zkrátka někdo z rodiny 

                                                 
381 Samozřejmě se všemi omezeními, jako je líbání se na ulicích,pohlavní styk apod. 
382 Srov.rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
383 Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
384 Srov.rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
385 Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
386 Srov.rozhovor č.3, Aiša, narozena r.1985, Jemen. 
387 Srov.rozhovor č.7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
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dotyčné dívky. Z chlapcovy rodiny však nikoli.388 „…Může sestra, sourozenec, může…“389 

„No, musí s náma jít doprovod, bratranec, bratr…“390 

Jaký způsob seznámení dívka zvolí, závisí především na rodině a na místě, kde 

dotyčná žena žije. Venkov většinou bývá konzervativnější, avšak i ve městech se najdou 

místa, kde stále převládá tradiční způsob seznamování. „Tak zase záleží na rodině… třeba 

v Jordánsku existují různé čtvrtě hlavního města, jako třeba tomu budu říkat Praha 1, 2, 3, tak 

tam můžeš jít s klukem na kafe a všechno, ale třeba Praha 7, 8, 9, tak tam je to všechno 

uzavřeno, nemůžeme mluvit všeobecně…“391 „…Ale nesmí spolu sami chodit ven, k rodičům a 

nesmí spolu sexuálně žít.  Jsou jenom kamarádi.“392 

 

Zásnuby a svatba 

 

Zásnuby opět probíhají dvěma způsoby. Za prvé je možné udělat oslavu zásnub 

spojenou se svatbou dle islámského náboženství. Jde o uzavření sňatku před imámem393, tzv. 

duchovním. Dle respondentek jde o něco podobného, jako v křesťanství sňatek před 

knězem.394 

Během tohoto obřadu manželé podepíší tzv. předmanželskou smlouvu. Je v ní mimo 

jiné uvedeno jaký obnos dá manžel své ženě před a v případě rozvodu, po svatbě. Důležitý je 

souhlas obou snoubenců. Dívka se na tento obřad oblékne do slavnostních elegantních šatů. 

„…tam se nosí šaty jako třeba na ples…“395 Tento sňatek však není uznáván zákonem, proto 

je nutné vykonat ještě jeden obřad, státní. V tradičnějších rodinách předchází duchovnímu 

svazku ještě dohoda mezi ženichem a otcem nevěsty o sumě, kterou je ženich otci za nevěstu 

ochoten zaplatit. 

Při obřadu před imámem však nejde o sňatek v pravém slova smyslu, je brán spíše 

jako mezistupeň. „Je to takové přirozenější, kdyby spolu někam chodily a ona se ho nemohla 

                                                 
388 Dle výpovědi Jordánky již není tento způsob doprovodu moc častý. Srov. rozhovor č.1, Amira,narozena r. 
1985 , Jordánsko. 
389 Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
390 Srov.rozhovor č.5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
391 Srov.rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
392 Srov.rozhovor č.7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
393 Imám: U sunnitů ten, který vede v mešitě modlitbu, u šíitu nástupce Proroka ve vedení islámské společnosti, 
všeobecně pak duchovní osoba, i když ne kněz v evropském pojetí, protože kněze islám nemá. 
394 „…Papír u šejcha, to je něco jako v kostele, ale není to uznáno zákonem…“ Srov. rozhovor č.4, Najah, 
narozena r.1983, Sýrie;  „Papír u šejcha, to znamená jsme oddáni u Boha, ne u soudu…“  Srov. rozhovor č.3, 
Aiša, narozena r.1985, Jemen. 
395 Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
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ani dotknout a byla před ním zahalená, je to takové divné…“396 Jde o ulehčení situace. Dívka 

svého partnera lépe pozná a nemusí jí u toho asistovat nikdo třetí, tedy v případě, že její 

rodina je více konzervativnější a scházení se s mužem bez požehnání imáma je pro ně 

nepřípustné. „Já mám radši papír u šejcha, abych s ním mohla být sama, nechci rodiče při 

tom…“397 

Je to také určité oznámení pro veřejnost. Žena, která absolvovala sňatek u imáma, je 

všemi považována za zadanou, i když s mužem doposud nežije v jedné domácnosti, protože 

oba stále bydlí u svých rodičů. Muž má v tomto „mezičase“, který trvá do svatební oslavy, 

následující po státním sňatku, sehnat dostatek financí na společné bydlení a materiální 

zabezpečení své nové rodiny. Sňatek u imáma má tedy odradit další nápadníky. Žena se také 

může se svým snoubencem volně procházet, držet jej za ruku, aniž by se dostala do řečí. 

Může si též v přítomnosti snoubence odhalit tvář, dotýkat se ho, v soukromí ho může dokonce 

i líbat. Avšak dál již nic. Protože v zemích mých respondentek je nutné, aby vše, co se bude 

konat, bylo nejprve ohlášeno na veřejnosti, není pro ženu vhodné odevzdat panenství před 

svatební oslavou, resp. před svatební nocí. Ta se koná vždy až po sňatku státním. 

Respondentky mi vysvětlily, že kdyby muž dostal od ženy vše, aniž by ještě byli zcela svoji, 

mohl by ji využít a opustit. Jde tedy o jakousi ochranu. Tato žena by pak musela buď žít s 

„nálepkou“, kterou by ji dala veřejnost, tedy špatná žena, protože by již nebyla panna a nebo 

jít na operaci pro znovuzískání panenství, což je prý také obvyklé řešení situace. „Arabský 

muž chce, aby byla panna, on je první člověk, který se jí dotknul, to mají rádi…takže si sundá 

šátek, mohou se dotýkat, ale jinak se holky bojí něco dělat, aby si ji pak kluk vzal…“398 „Ale 

panenství se dává až v den svatby.“399 

Druhý způsob spočívá v tom, že se udělá pouze oslava zásnub, jde o jakousi party, kde 

si snoubenci pouze povídají. Dívka zůstává zahalená v šátku. Po této oslavě se počká určitou 

dobu a vykoná se obřad u imáma. „Seznámí se, na zasnoubení se udělá oslava, povídají si, 

počkají tři měsíce třeba, pak papír u šejcha…“400 Někdy se  zásnuby vůbec nekonají. 

Většinou je to u rodin více konzervativních, kde se žena s mužem párkrát sejde, vyhovují si a 

ihned se pořádá sňatek před imámem. Sňatek u imáma předchází svazku státnímu, který však 

                                                 
396 Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
397 Srov.rozhovor č.3, Aiša, narozena r.1985, Jemen. 
398 Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
399 Srov.rozhovor č.3, Aiša, narozena r.1985, Jemen. 
400 Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
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je též nutný absolvovat. „Záleží na rodině, na rozhodnutí, většinou je obřad s imánem 

dřív…“401  

Žena by v případě úmrtí manžela, či jiné rodinné události, bez státního potvrzení 

svého manželství nedostala žádné státní dotace. Církevní sňatek tedy nestačí. 

Konzervativnější rodiny vyžadují ještě navíc před svatbou souhlas poručníka. „Musí 

souhlasit poručník, jinak svatba být nemůže.“402 Většinou však, dle mých respondentek403, 

dívky souhlas nepotřebují, pakliže svého vyvoleného hodně milují, vdají se i bez jeho 

požehnání. „Když ho budu hodně milovat, tak je to jedno, tak nepotřebuju souhlas 

poručníka.“404 „Může si ho vzít, i když poručník nesouhlasí, vezme si ho stejně, v osmnácti se 

rozhoduje sama o všem, to je v zákoně.“405 

Svatbě též předchází dar, mahr, kterým dává muž ženě najevo nejen svou úctu k ní, ale 

též jím dokazuje rodičům své vyvolené, že se o ni dobře postará. Většinou jde o neomezený 

finanční obnos, za který si žena nakoupí šaty, boty, kabelky, zkrátka oblečení a doplňky a též 

zlato, resp. zlaté šperky, náušnice, prstýnky, řetízky a podobně. „…Mahr je dárek, teda to, co 

dává muž ženě, jako respekt, tím jí dává najevo lásku.“406 „Muž musí udělat všechno pro to, 

aby rodiče souhlasili, musí koupit zlato, šaty, hodně zlato a hodně věcí, ale záleží to na 

člověku. Když koupí muž ženě hodně věcí, tak tím dává najevo, že ji hoooodně miluje.“407 

„…Při zásnubách se taky dává věno.“408 

Svatební oslava může trvat různě dlouho.Většinou to bývá od jednoho dne do týdne. 

„Svatba v Maroku, to není jako tady, to není jednoduchý. Je na to potřeba tři dny až týden, 

kdy probíhá svatba.“409 Slavit mohou ženy a muži ve stejný den, v tradičních rodinách však 

každý zvlášť. V liberálnějších rodinách slaví všichni bez rozdílu pohlaví v ten samý den 

dohromady. Novomanželé však mohou mít svatební oslavu též každý v různý den. Záleží opět 

na rodině, jaký způsob jí vyhovuje a v jakém prostředí se nachází. „Na oslavách u nevěsty 

doma jsou všichni dohromady, ale existují i zvlášť, ženy a muži zvlášť.“410 „…Muži zvlášť a to 

samé ženy. Na obřad je žena, manžel a jejich tátové, ale může být taky bratr, ale i 

                                                 
401 Srov.rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985, Jordánsko. 
402 Tatáž. 
403 Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie.;.rozhovor č.5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
404 Srov.rozhovor č.5, Safíja, narozena r.1988, Alžír.  
405 Srov.rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
406 Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
407 Srov.rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
408 Srov.rozhovor č.3, Aiša, narozena r.1985, Jemen. 
409 Srov.rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
410 Srov.rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
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maminky.“411 Většinou však mívají svatební oslavu v jeden den, i když slaví každý zvlášť, 

protože převládá zvyk, při kterém si novomanžel svou ženu na její oslavě vyzvedává. 

Velmi často také bývá svatební oslava spojená se státním obřadem.412 Respondentka 

z Maroka uvedla, že někdy dokonce bývá státní obřad spojený nejenom s obřadem u imáma a 

svatební oslavou, ale i se svatební nocí. Ale často se to nestává, protože, jak mi sdělila 

Jordánka, je potřeba mít na oslavu dostatek času. „Jeden měsíc je na přípravu, musí se 

vyzdobit dům, kupují se věci, oblečení.“413 

  Na vlastní oslavě má nevěsta pozvané pouze ženy. Zpívají, tancují, do určité hodiny. 

Poté přijde ženich, ženy se zahalí a následují různé tradiční zvyky, například pití 

novomanželů ze stejné skleničky, nebo ženich nevěstě navlékne všechno zlato, které má, aby 

všichni viděli, že svou vyvolenou finančně zabezpečí apod. „Žena má bílé šaty… pozve jen 

ženy, kamarádky, ženy kolegů z práce. Tancuje se, zpívá se, ke konci přijde on, aby si ji 

vyzvedl. Ženy se zahalí, nevěsta s ním pije ze stejné skleničky, tancují, půl hodiny,  hodinu, dá 

jí zlato,všechno jí navlékne.“414 „V tradiční svatbě si nevěsta na sebe bere všechno možné 

zlato, ale nemá to každý, je to jen v tradičních svatbách.“415 

V některých zemích416 ženy předvádějí postupně dokonce několik svatebních šatů, 

přičemž bílé šaty se oblékají až na samý závěr. Šaty si žena nakoupila za mahr a patří pouze 

jí. „Za jednu noc se nevěsta převlékne až sedmkrát, ale může být třikrát, prostě víc než 

jednou. Poslední musí být bílý šaty, to nebylo dřív, to je evropský zvyk, ale teď už to tam taky 

máme a musí být poslední.“417 „Nevěsta tancuje, třikrát mění oblečení, má malé vyvýšené 

podium, na kterém tancuje, jsou tam jen ženy…“418 Svatební oslava, dle respondentek, 

znamená oficiální prohlášení sňatku za uzavřený. Teprve po této oslavě je možné odevzdat 

muži panenství. Je to opět dáno tradicí, která říká, že vše je nutné nejprve řádně ohlásit na 

veřejnosti. Teprve po této slavnosti se žena nastěhuje ke svému muži. „Svatební oslavou dala 

oficiálně najevo, že jsou pár a patří k sobě.“419 

 

 

                                                 
411 Srov.rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
412 „Takže je obřad ve stejný den a oslava.“ Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
413 Srov.rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
414 Srov.rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
415 Srov.rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
416 Např. Maroko, Súdán a jiné. 
417 Srov.rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
418 Jacquelin Shattová, Súdán, členka Islámské nadace v Praze. Vyučuje zde konvertitky správné výslovnosti 
Koránu. 
419 Srov.rozhovor č., Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
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Narození dítěte 

 

V každé arabské zemi je, dle respondentek, nemyslitelné, aby manželský pár zůstal 

bez dětí. Zvyky spojené s narozením dítěte jsou v zemích mých respondentek vesměs stejné. 

Rodiče udělají velkou oslavu, na kterou pozvou rodinu a přátele, kteří donesou miminku         

a mamince spousty dárků. „Oslaví se to, udělá se oslava, přinesou se dárečky, většinou zlato, 

Korán, čokoládu, …dále se čte Korán…“420 „Sedmého dne koupíme velkého berana. Dětem 

se dává peníze, záleží na každé zemi. Musíme dát trošku pro miminko, trošku pro 

maminku.“421  Dítěti se pošeptá do ucha edám, což je, dle respondentek, volání k modlitbě, 

které má dítě ochránit před zlými silami. Na ochranu matka obléká své dítě také obyčejně do 

něčeho modrého, protože, dle tázaných žen, modrá je též barvou ochrannou. Velmi důležitá je 

také volba jména. Jak uvedly mé respondentky, v jejich zemích má každé jméno určitý 

význam, proto by se měla výběru toho pravého jména věnovat zvlášť velká pozornost.422    

S neplodnou manželkou se muž nechá buď rozvést, nebo si vezme druhou ženu. Stále 

převládá názor, že ženy mají hlavně rodit děti a postarat se o manželovo pohodlí. Velké 

rodiny jsou i nadále v módě423. 

 

Rozvod 

 

Návrh k rozvodu může dát jak muž, tak i žena. Dle respondentek stále platí, že rozvod 

z rozhodnutí muže je daleko jednodušší. Opět záleží na tom, z jaké rodiny pár pochází. „Žena 

se může rozvést. Určitě je hodně nových zákonů, ale většinou muž je na tom lépe…“424 Pouze 

respondentka z Maroka uvedla, že v případě ženy rozvod možný není. Za žádných okolností. 

Tento názor byl však ojedinělý.425 

Většina respondentek se také shodla na tom, že muž nemůže jednoduše říci už tě 

nechci. Od toho tu existuje předmanželská smlouva, která má ženu ochránit před  materiální 

nejistotou. Do předmanželské smlouvy je nutné napsat přesnou sumu a podmínky, za jakých 

žena obnos dostane. Tak zvaná věna, tedy finanční částka, kterou je muž povinen ženě dát, 

jsou dvě. První dostane žena na začátku svého manželství, druhé věno dostane v případě 

                                                 
420 Srov. rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
421 Srov. rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
422 „Dítě musí mít dobré jméno, u nás všechna jména mají význam, proto je důležité vybrat dobré.“ Srov. 
rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
423 O tom svědčí i jídelní stůl s více místy k sezení.Srov. příloha č.4, obr. č. 10. 
424 Srov. rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
425 Jde o její vlastní přesvědčení, než že by to ukládal v Maroku zákon. 
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rozvodu. Na konkrétní finanční částce by se měli dohodnout oba dva ještě před svatbou.426 

Jestliže se manželé domluví, že když způsobí rozvod žena, nedostane nic, pak se tak při 

rozvodu opravdu stane. 

  Ovšem, pokud mají manželé spolu děti, musí i jim muž platit výživné. V praxi se, dle 

respondentek, vyplácení ve smlouvě sjednaných částek často obchází. Může se stát, že žena 

chce rozvod, ale mají ve smlouvě napsáno, že by v tomto případě dostala nemalý obnos. 

Manžel buď peníze nemá, nebo jí je dát nechce, proto s rozvodem nesouhlasí. V tom případě 

se žena, dle Jordánky, často vzdá peněz, jen aby získala svobodu. Respondentka z Jemenu 

uvedla, že muž platí ženě tehdy, když se chce dát rozvést on, nebo jestliže ženu bil, či se k ní 

choval jinak špatně a rozvést se chce dát ona. „Já ho nechci, protože mě třeba bil nebo tak, 

rozvede se s ním, nic se mu nevrátí. To přikáže šejk manželovi, aby se s ní rozvedl, on byl 

špatný manžel, on musí vrátit všechno věno i odstupné.“427 Ale jestliže se manžel choval tak 

jak měl a ona se s ním přesto chce dát rozvést, nedostane nic a navíc musí vrátit i první věno. 

„On je dobrý, ale  já ho nechci, vrátím mu věno a nedostanu odstupné…“428 

V případě, že by snoubenci měli pouze obřad před imámem a ještě neproběhl státní 

sňatek, žena by však již nebyla panna a muž by ji chtěl opustit, bylo by, dle respondentek, 

správné poskytnout dotyčné sumu, na které se oba dohodli ve smlouvě. Jestliže by se však 

s mužem chtěla rozejít žena, nedostala by nic a musela by mu vrátit i první věno.429 

 

 

6.4. Reflexe české společnosti 

 

Čechům byla mými respondentkami vytýkána především lhostejnost v krizových 

situacích. Mnoho žen mi sdělilo, že samy byly svědky situace, ve které člověk na ulici omdlel 

nebo dokonce zemřel a Češi pouze lhostejně procházeli okolo, nevšímavě překračovali tuto 

osobu, aniž by se zastavili a snažili se dotyčnému pomoci. Respondentky byly z této reakce 

velmi zděšené. Nejinak se tvářily na, dle jejich výpovědí, velmi přímé projevy rasismu a 

netolerance jinakosti. „Dnes ke mně přišla jedna starší paní, ošklivě se na mě podívala, řekla 

                                                 
426 „Do smlouvy musí napsat přesnou sumu třeba na začátku deset tisíc a pak na konci, když se rozvedou padesát 
tisíc. Ale když nemají děti, tak už nemusí platit nic jiného, jen těch padesát tisíc.“ Srov. rozhovor č.1, Amira, 
narozena r. 1985 , Jordánsko. 
427 Srov. rozhovor č.3, Aiša, narozena r.1985, Jemen. 
428 Tatáž. 
429 „Kdyby nebyla panna, tak když se rozvede muž se ženou, tak jí dá to, na čem se dohodli ve smlouvě, když by 
ona se rozvedla s ním, tak jí nedá nic a ona mu vrátí i to první věno.“ Srov. rozhovor č.4, Najah, narozena 
r.1983, Sýrie. 
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mi, že se mám vrátit odkud jsem přišla a plivla mi na nohy…“430 „…Když mluvíš česky a 

děláš chyby tak oni[spolužáci] se začali smát víš a to není hezký a na začátku když nejseš 

psychicky silná, tak to nezvládneš…“431  

Respondentky si velmi dobře uvědomují, že odlišné chování v ČR úzce souvisí 

s odlišnou situací ve společnosti. Z prostředí, ve kterém se narodily, přejdou pod ochranu 

svého manžela, který je zvyklý se o ně ve všem postarat. U mnohých není patrná emancipace, 

snaha o samostatnost, jako v ČR. Dívky ve všem spoléhají na svého manžela. Ne tak české 

dívky. Tam je snaha nebýt závislá na nikom evidentní. Manželství českých dívek je spíše 

založeno na partnerském vztahu dvou rovnoprávných samostatných lidí, většinou. Arabské 

ženy jsou více závislé na vůli svého muže zřejmě také z toho důvodu, že hmotně zabezpečuje 

rodinu. „Líbí se mi, že jsou Češky silné, jsou odpovědné a samostatné. Například, když se 

něco porouchá v domácnosti, Češka nečeká na manžela, ale zařídí si to sama. U nás není 

žena ta hlavní. Může říct svůj názor, ale nakonec většinou převezme názor svého muže. Při 

důležitých rozhodnutích se většinou přizpůsobíme. V ČR si žena může dělat co chce, může se 

rozhodovat i přes nesouhlas svého muže. Je samostatná.“432  „Velmi mě  překvapilo, když 

jsem byla s manželem v kavárně a servírka se zeptala, zda budeme platit zvlášť nebo 

dohromady.“433 

Dále je evidentně zřejmý rozdíl v pohledu na určité intimní projevy mužů a žen na 

veřejnosti mezi českou a arabskou společností a v projevu úcty k ženě jako takové. Z 

výpovědí respondentek je zjevné, že určité projevy náklonnosti na veřejnosti nepovažují za 

slušné a vhodné. Maročanka uvedla zvyk líbat se s rodinou při pozdravu na tvář, políbit se 

může též přítelkyně, přítel již nikoli, tomu se podá pouze ruka. Cizím mužům však, dle 

Maročanky, slušná žena ruku nepodává. Líbat se s partnerem na ulici jí ale slušné nepřipadá a 

byla tím v Evropě velmi zaskočena, stejně tak reagovala na požívání alkoholických nápojů a 

při pohledu na opilé muže a dokonce ženy.434  Také Egypťanky se na tyto intimní projevy na 

veřejnosti dívají velmi negativně. „Nemám ráda, když jdu po ulici a vidím objímající se a 

líbající dvojice. Přeci je rozdíl mezi člověkem a zvířetem...Toto je dle mě zvířecí chování, od 

toho máme přeci dům a tam si můžeme dělat co chceme. Dívka by také neměla spát s mužem 

                                                 
430 Srov. rozhovor č.5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
431 Srov. rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
432 Rafífa, narozena r.1982, Egypt. 
433 Srov. rozhovor č.7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
434 „Nejsem zvyklá, když hodně lidí pije alkohol a nemám ráda vidět opilé lidi, pro mě to je, jako že takový člověk 
není člověk. Nebo když si dává holka s klukem pusu na ulici, to je pro mě něco, to u nás taky není…“Srov. 
Rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
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dříve, jak po svatbě, jinak je to velký hřích ...“435 „Připadá mi moc divné, když vidím ženu, 

která se nechá klidně líbat chlapcem na veřejnosti.“436 Jediná Jordánka, jako by byla nad 

tento problém zcela povznesena, považuje se za liberální a nikoho za takovéto projevy 

neodsuzuje. „Dávat si pusu na ulici, myslím,že ne, ale někdy se to stane, vidíš  to, ale není to 

tak časté.“437 

Syřanka438 a respondentka z Jemenu shodně uvedly, že u nich je zvykem, když muži 

dávají přednost všem ženám, nejen těm starým a to všude, v autobuse i na úřadech. K ženám 

se prý v jejich zemích chová velká úcta a ohleduplnost. „U nás má každá žena všude 

přednost.“439 „…Když je žena v autobuse nebo na úřadě, tak má vždycky přednost, vždycky a 

i mladá.“440 Tato Syřanka též uvedla zvyk, v rámci kterého muž při klepání na dveře vždy 

ustoupí kousek do rohu, pro případ, že by žena nebyla zahalená. Jiná Syřanka441 vytýká české 

společnosti hamižnost, kdy ve snaze získat alespoň něco málo,ukradnou třeba jen pár haléřů. 

„Velice mě překvapilo, že tady u vás prodavačky kradou halíře. Kdybych já chtěla něco 

ukrást, tak ukradnu něco hodně cenného, nebo obrovské množství peněz, aby to už za tu 

hanbu stálo za to.  Ale krást v halířích, to mi přijde hodně divné…“442 

Velmi podivné připadá též repondentkám, když muž kupuje jídlo a žena platí nájem. 

Také jim přišlo zvláštní, že domácí práce se u nás dělí mezi muže a ženu.  „Připadá mi 

směšné, když muž myje nádobí. U nás se muž snaží zajistit rodinu a žena se stará o 

domácnost.“443 Z tohoto názoru je patrné jak moc arabské dívky ( dokonce i ve městech) 

ovlivňuje tradice, která říká, že muž by měl vydělávat peníze a zabezpečit rodinu, zatímco 

žena by se měla starat o domácnost a rodit děti. Z toho vyplývá fakt, že většina mých 

respondentek bere celou emancipaci jako určitý handicap. Ženy bývají velmi často doma, 

nechodí do práce a když, tak si peníze nechávají pro své vlastní potřeby, muži pracují od rána 

do večera, aby rodinu uživili, proto domácí práce a péči o děti nechávají raději na ženách    

„U nás není zvykem, aby se muž tolik zabýval obskakováním miminka, přebalováním, 

hygienou a podobně. Jsou u nás sice také takový muži, ale není jich mnoho. Myslím si, že je to 

                                                 
435 Srov. rozhovor č.6, Habíba, narozena r.1979, Egypt. 
436 Rafífa, narozena r.1982, Egypt. 
437 Srov. rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
438 Srov. rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
439 Srov. rozhovor č.3, Aiša, narozena r.1985, Jemen. 
440 Srov. rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
441 Kaira, narozena r.1958, Sýrie. 
442 Tatáž. 
443 Srov. rozhovor č.5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
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možná také trochu bráno jako hanba, dělat tyto věci veřejně když jde o úlohu ženy, matky. 

Ženy jsou u nás obvykle v domácnosti, tak se to automaticky bere jako jejich náplň práce.“444  

I když respondentky dokáží na české společnosti ledacos ocenit, přesto, dle názorů 

tázaných žen, českou společnost zcela nepřijaly a touží se navrátit zpět do své rodné země. 

 

 

Reflexe českých žen 

 

Respondentky si za dobu  svého pobytu u nás vytvořily názory na způsob života 

českých žen, i na jejich jednání, vystupování, postoj atd. České ženy si dle arabských žen, drží 

velký odstup, potřebují více času, než někoho přijmou za přítele a ze začátku jsou velmi 

nedůvěřivé.445 V zemích mých respondentek jsou vztahy mezi lidmi velmi bezprostřední, 

otevřené a vstřícné. Žena osloví ženu: „Jak se máš?“ a už jsou kamarádky a hned zítra 

dotyčná přijde na návštěvu. Češky jsou však jiné. Typická česká výmluva nemám čas, snad 

jindy, je tu více než zřejmá. „Když se zeptám Češky: Jak se máš?, odpoví velmi rezervovaně a 

na otázku, kdy přijde na návštěvu, řekne, že nemá moc času. Nebo čas má, ale protože 

nemohla zavolat, tak nepřišla.“446 To arabským ženám přijde nepochopitelné. V  arabských 

zemích může kdokoliv přijít bez zavolání. „…U nás nepotřebujete zavolat lidi a v kolikátou 

hodinu chcete, můžete přijít, můžou přijít rodiče, kamarádi, ne jako tady.“447 

Jediná respondentka, která uvítala v ČR určitý odstup od ostatních, byla žena 

z Jordánska.  „No, já si myslím, že je určitě výhoda zavolat předem a ohlásit se... Je pravda, 

že u nás chodí návštěvy až do noci a to není dobrý, není v tom systém.“448 Je však možné, že 

v jejím případě jde o určitý liberálnější přístup ze strany otce, který žil dvacet let v Německu, 

proto, i když jí bylo matkou vytýkáno její „nevhodné chování“, měla pro svůj názor a jednání 

pochopení ze strany otce. 

Potřeba arabských žen sdružovat se, je dána prostředím, ve kterém vyrostly. Žena, 

která tuto potřebu nemá, je přesvědčena okolím, že tak je to běžné. Valná většina arabských 

žen v současné době pracuje, tak, jako české ženy, přesto jsou Arabky schopné přivítat 

návštěvu téměř kdykoliv. Ovšem i v arabské společnosti existuje jisté pravidlo, které je nutno 

dodržovat. „Zvoníme třikrát, když nikdo neodpoví, tak máme odejít. Musí být nějaký respekt. 

                                                 
444 Kaira, narozena r.1958, Sýrie. 
445 Srov. Rozhovor č.7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
446 Tatáž. 
447 Srov. rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
448 Srov. rozhovor č.1, Amira, narozena r.1985, Jordánsko. 
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Oni třeba nejsou doma, nebo nemají uklizeno, mají mastné vlasy nejsou vykoupaný a tak 

podobně. Nejde to vždy.“449 Tento zvyk neodmítat návštěvu má dlouhou tradici. Pochází 

z dob, kdy lidé cestovali pěšky pouští, když narazili na dům, byli zváni dovnitř, kde dostali 

najíst a napít, aby nezemřeli.450 

Reakce oslovených arabských žen na oblékání českých dívek byly téměř shodné. 

Vesměs převládal názor, že Češky chodí až moc odhalené. „Vy máte něco oblečeného?“451 

Oblečení, byť krásné a elegantní, dle názorů většiny respondentek, odhaluje více, než by 

mělo. „Některé ženy se oblékají krásně, ale vše je moc krátké, nic nezahalující. Proč musíte 

ukazovat pupík?“452 „Podle mě mohou být sukně trošku kratší.“453 „Minisukně jo, ale úplně 

mini, to už je takový,divný.“454 

Odlišná společnost a odlišná morálka zaskočila nejednu moji respondentku 

nepřipravenou. Někdy došlo pouze k úžasu, jindy převládl stud na ženami, které, dle 

respondentek, nemají úctu samy k sobě. „Byla jsem z televize seznámena předem o tom, co se 

v Evropě nosí, ale i přesto jsem byla poměrně dost překvapená, co ta děvčata měla na sobě. V 

zimě nosí kraťounké sukně! Jsou sice elegantně oblečené, barevně sladěné, ale vše je moc 

krátké a moc odhalující.“455 „Já vím, že jsem dobrá, protože všechno, co mám, mám pouze 

pro manžela a ostatní to ukazují jako by byly levné zboží.“456 

Počestnost dívky je v arabských zemích stále ještě pokládána za to nejcennější, co 

žena má. Ale jak se má, dle názoru respondentek, cítit jediná žena mezi tolika odhalenými 

dívkami. Vadí jim, že na ně všichni koukají a myslí si, že jsou divné. „Říkají mi, je teplo a ty 

máš šátek a oblečení…“457 Ale přesto se mezi mými respondentkami našla žena, kterou 

nezajímá, jak na ni bude okolí reagovat, naopak, chystá se obléknout ještě více tradičněji, do 

abaji458. V ČR žije již druhým rokem, zahalená sice chodí, ale abaju si s sebou do Čech 

nevzala, nevěděla prý, jak  to zde vypadá, neznala tradici této země, ale je přesvědčena o tom, 

že až pojede na návštěvu domů, abaju si přiveze a bude ji zde nosit.459  

                                                 
449 Srov. rozhovor č.3, Aiša, narozena r.1985, Jemen. 
450 Tatáž. 
451 Rafífa, narozena r.1982, Egypt. 
452 Tatáž. 
453 Srov. rozhovor č.2,Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
454 Srov. rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983, Sýrie. 
455 Srov. rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
456 Srov. rozhovor č.7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
457 Tatáž. 
458 Abaja je tenký černý plášť,od krku až po kotníky. 
459 „Nepřivezla jsem si ji sem. Ale teďka přemýšlím, že si ji přivezu. V Jemenu jsem ji nosila jednou jo, jindy 
třeba ne, ale nemám jen černou, ale i barevné.“ Srov. rozhovor č.3, Aiša, narozena r.1985, Jemen. Dále jsem se 
setkala s názorem Syřanky a Jordánky, které se domnívají, že rozdíl v oblékání Češek a Arabek dělá pouze 
zahalení určité části lidí, ostatní nosí, to co české dívky. „Nejsou zahalený, to je jediný, ale u nás jsou taky holky 
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V názorech na chování českých dívek se respondentky v zásadě shodují. Nejvíce ve 

svém kulturním prostředí zdůrazňují úctu k dívce, proto nemohou pochopit, proč si evropská a 

tedy i česká žena nechá líbit objímání a líbání na veřejnosti. Tento čin berou jako zneuctění 

ženy, její ponižování. To samé se týká sexuálního styku před svatbou. Ale intimní styk před 

svatbou už nebývá tak výjimečný, i když se týká většinou pouze mužů, ženy se musí stále 

ohlížet na svou pověst a alespoň navenek se tvářit, že jsou panny. Ovšem opět záleží na tom, 

zda jde o mladé z města nebo vesnice a zda jde o rodinu konzervativní, či pokrokovější. „Vzít 

za ruku je v pohodě, ale dát si pusu na veřejnosti to moc ne. Na vesnici to je něco jiného, tam 

je to jako v těch konzervativních čtvrtích. Tam sex a vztah před manželstvím nejde a když, tak 

tajně.“460 Intimní styk před svatbou však není v žádném případě samozřejmostí.461 Dívka je 

v arabských zemích chována v úctě a nikdo by se jí neměl jen tak dotýkat.462  

Ale na druhou stranu, jsou také vlastnosti, které arabské ženy na Češkách obdivují a 

najdou se zde, i přes všechny rozdíly v zábavě a chování i dívky, se kterými si rozumí. „…Než 

jsem se vdala, chodila jsem na kafe, na čaj, s českýma holkama, ale i v Maroku, to je stejný a 

nebyly to muslimky ty český holky, to vůbec nevadí.“463 

Je zde však patrný rozdíl v chování některých arabských dívek, které jsou velmi 

závislé na svém manželovi a nedokáží si většinou sami pomoci. Je to dáno také tím, že se 

většina nikdy, na rozdíl od českých žen, neosamostatnila. „V Čechách se musí holka o sebe 

postarat sama, nespoléhá se na rodinu a na manžela. V Alžíru se každá holka spoléhá nejdřív 

na svou rodinu a potom na manžela…“464 

 

                                                                                                                                                         
nezahalený a nosí stejné oblečení, jako nosíte vy.“ Srov. rozhovor č.4, Najah, narozena r.1983,Sýrie; „Já 
myslím, že to je stejný. Všechny se oblíkají normálně, ale třeba určitě, u nás chodí zahalený holky, tady to 
neexistuje, třeba, ale jinak normální, myslím, že je to normální.“ Srov. rozhovor č.1, Amira,narozena r. 1985, 
Jordánsko. Jordánka navíc dodala, že na českých vysokých školách je určitý typ oblečení (krátké minisukně, 
výstřihy apod.), které většina respondentek kritizovala, ostatními spolužačkami, Češkami, považován také za 
nepřístojný a české vysokoškolačky se takto neoblékají. „Český studentky nechodí takhle, třeba jedna holka 
přišla s moc moc krátkou sukní do třídy a všechny jí říkaly, jé kam jdeš, máš rande nebo něco takového,studentky 
takhle vulgárně nechodí a když přijdou, tak se na ně dívají špatně všichni.“ Srov. rozhovor č.1, Amira, narozena 
r. 1985 ,Jordánsko.  
460 Srov. rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
461 A jak ženě, tak i muži Korán přikazuje počkat s tím až po svatbě. „Víra nám zakazuje alkohol, sexuální život 
před svatbou a vepřové maso. Dle mého názoru je to tak správně, především, co se týče alkoholu. S dívkami 
v Čechách se bavím normálně, ale s žádnou nechodím, protože to Islám zakazuje, rozhodl jsem se počkat. Zatím 
žádnou nehledám, mám čas.“ Muž,narozen r.1986,Alžír. 
462 Je u nich také patrný jiný pohled na alkohol a kouření cigaret. „V kouření a v pití vidím ten zásadní rozdíl 
mezi dívkami v ČR a v Alžíru. V Alžíru jsou sice také dívky, které kouří, ale když to provádějí na veřejnosti, tak si 
o ní okolí myslí, že je nevychovaná. Takže dívky, ale není jich mnoho, kouří spíš tajně, ale alkohol nepijí vůbec. 
Také mi připadá trapné, když se lidé na veřejnosti líbají a objímají.“ Srov.rozhovor č.5, Safíja, narozena r.1988, 
Alžír. 
463 Srov. rozhovor č.2, Sálima, narozena r.1967, Maroko. 
464 Srov. rozhovor č.5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
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Reflexe českých mužů  

 

Český muž je podle výpovědí respondentek chladný, zajímá se více o sebe, než je 

tomu u  arabského muže, nemá žádné povinnosti, o všechno se tu stará žena. „V Čechách mi 

přijde, že muži žijí téměř izolovaně od své manželky, rodiny a sourozenců. Žena zde musí vše 

dělat sama, stará se o domácnost, pracuje a vydělané peníze dává do domácnosti.“465 Dále 

připadají čeští chlapci arabským ženám spíše jako dívky. Podle výpovědi Alžířanky má být 

muž lepší než žena, má vynikat. „Nejsou to pořádný chlapi. Myslí stejně jako holka a nejsou 

džentlmeni. Nejsou silnější, ani chytřejší a to by kluci být měli. Tady všechno splývá, holka 

jako kluk. Nejsou tu vidět rozdíly.“466 

Čeští muži jsou, dle arabských žen, lhostejní a to jak v případech, kdy se stane někomu 

nějaké příkoří, tak i v případě zájmu o svou přítelkyni. Nerespektují svou manželku, ani svoji 

rodinu. A nežárlí. Narozdíl od Arabů, kteří jsou dle respondentek temperamentní a dokáží 

sjednat nápravu, když se někomu děje bezpráví. „Čeští muži mi nepřipadají jako muži, jsou 

podle mě moc jemní.“467 Český kluk, si dle respondentek, může dělat co chce, jakmile 

dosáhne plnoletosti, dělá si většinou, co ho napadne. Ne tak arabský muž. U něj si 

respondentky cení velký smysl pro rodinu a věrnost. „V arabské rodině je kluk s rodinou spjat 

po celý život...“468 I když ne vždy to prý platí. Opět zde hraje velkou roli výchova a prostředí, 

kde muž vyrostl.469  

Arab musí být mužný, silnější, chytřejší, zkrátka musí být „výš“ než žena. Ona musí 

ke svému muži vzhlížet. Když se tak neděje, není to, dle většiny respondentek, ten pravý muž. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
465 Srov. rozhovor č.5, Safíja, narozena r.1988, Alžír. 
466 Tatáž. 
467 Rafífa, narozena r.1982, Egypt. 
468 Srov. rozhovor č.7, Rakada, narozena r.1981, Sýrie. 
469 „Arabský kluk respektuje v prvé řadě rodinu. V české rodině si kluk může dělat co chce, v arabské rodině je 
kluk s rodinou spjat po celý život, respektuje svou rodinu. To ale neznamená, že by je poslouchal na slovo co má 
a co nemá dělat, ale musí svou rodinu a její názor vyslechnout...“ Srov.rozhovor č.7, Rakada, narozena r.1981, 
Sýrie. ;  „Důvěra. Mají pocit pro rodinu, jsou věrní, respekt, ale ne všichni. Rozdíly dělá rodina, jaké vzdělání 
měli a v jaké společnosti žili, to ovlivňuje.“ Srov. Rozhovor č.1, Amira, narozena r. 1985 , Jordánsko. 
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Závěr 

 

Skupina materiálně dobře zajištěných žen žijících v Praze, s nimiž jsem vedla 

opakované rozhovory a jejichž způsob života, v pro ně tak odlišném prostředí od jejich 

domova, jsem dlouhodobě pozorovala, představuje specifickou, svébytnou a výrazně 

uzavřenou skupinu u nás žijících cizinců, resp. cizinek. Strategií této skupiny není v České 

republice zůstat natrvalo, naopak v jejich představách a plánech dominuje návrat do jejich 

domoviny. Z této základní premisy vychází většina jejich názorů a postojů. 

Na základě analýzy dat shromážděných terénním výzkumem, jsem dospěla k 

následujícím závěrům. 

1) Zatímco jsou země původu žen z arabského světa  rozdílné, stejně jako jejich 

dosavadní zkušenosti a hloubka  ukotvení v „islámských tradicích“, názory na pobyt u nás a 

na českou společnost, jsou u všech téměř shodné. Českou společnost vidí ze svého pohledu 

spíše v negativním světle, vnímají ji jako kontroverzní a pro sebe a svůj způsob života 

nepřijatelnou. 

 2) Hlavními důvody osobní nespokojenosti se životem v České republice a životním 

stylem české společnosti jsou tři okolnosti.  

a)  Nesnadná společenská seberealizace spojená s velkou obtížností při 

vytváření vlastní ženské společenské skupiny, na kterou byly ve svém 

výchozím prostředí všechny zvyklé. 

b)  Pro ně osobně nepřijatelné a dle nich „hříšné“ vztahy mezi mužem a 

ženou v České republice, stejně jako genderové rozdělení rolí v rodině a 

společnosti vůbec.  

c)  Absence duchovního rozměru v rámci společenských kontaktů v české 

společnosti jako celku.  

Nesčetněkrát mi bylo sděleno, že víra pomáhá v mnoha životních situacích, člověk 

v modlitbě nachází sílu pokračovat dál ve své životní pouti. Dle mých respondentek však u 

české společnosti žádný duchovní směr vidět není. Jednání lidí je vedeno především penězi a 

pomoc druhému se zde spíše „trestá“.470 

3) V rámci reflexe české společnosti se respondentky v zásadě shodly v negativních 

názorech na české muže, kteří jim z jejich pohledu „nepřipadají jako opravdoví muži.“ 

Srovnávaly je s Araby a konstatovaly, že Arab musí být mužnější, silnější a chytřejší, zkrátka 

                                                 
470 Mnoho arabských žen mi sdělilo, že nemohly uvěřit, když slyšely v mediích, jak někdo někomu pomohl a stal 
se objektem vyšetřování a málem podezřelým. 
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musí být postaven výše než žena. Ta by k němu měla vzhlížet, jinak, dle tázajících nejde o 

pravého muže. České ženy respondentky takto jednoznačně nepříznivě nehodnotily, naopak 

připustily, že jsou ženy v ČR v určitém ohledu i hodny obdivu, například co se týče jejich 

samostatnosti.471 

4) K nejvýraznějším negativním zážitkům náležela z pohledu respondentek rasová 

nesnášenlivost části české společnosti. Mnoho žen mi sdělilo svůj zážitek s lidmi, kteří byli, 

dle nich velmi silně ovlivněni tím, co je o Arabech, muslimech vysíláno v mediích. Nejednou 

se stalo, že na respondentky lidé plivali a posílali je nevybíravými slovy zpátky do jejich 

zemí.472  

Zcela na závěr lze konstatovat, že globalizační trendy a požadavky na emancipaci žen 

se začínají postupně a do určité míry projevovat i v arabském muslimském světě.473  

V zemích arabského světa žije sice stále mnoho konzervativních muslimek, kterým úzké 

vymezení jejich pole působnosti, tzn. péče o rodinu a domácnost, zcela vyhovuje.474 Ale na 

druhou stranu existuje dnes též mnoho moderních muslimek, kterým tento ryze tradiční 

způsob života není zrovna příjemný a beze zbytku přijatelný, avšak s tradicí se zápasí velmi 

obtížně. Ale i tyto „moderně smýšlející muslimky“ si uvědomují pozitiva muslimského 

způsobu života,  jak dosvědčila řada výpovědí respondentek z mého výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
471 Například si sama dokáže opravit porouchaný spotřebič v domácnosti, nečeká se vším na manžela, snaží se 
být sama aktivní.Srov. bak.práce, str.72. 
472 Tyto ženy se mi svěřily s tím, že takovéto jednání je pro ně velmi bolestné. 
473 Svědčí o tom například zájem tamějších žen o vzdělání, i když vedle zvýšené osobní hodnoty a vlastní 
prestiže, se u svobodných žen jedná především o možnost výhodnějšího sňatku, srov.bak.práce, str.35 a str.62. 
474 Ostatně i v České republice ještě generace našich prababiček žila podobně, pouze si nezahalovaly tvář. 
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Slovník pojmů  

 

 

V tomto slovníku pojmů uvádím ve stručné formulaci výrazy vyskytující se v mé 

bakalářské práci. 

 

 

Abája:   Tenký černý plášť, od krku až po kotníky. 

 

Alláh:   Arabský název pro jediného Boha. 

 

Al muthá: Druhé věno, tedy, to, co dostane žena od manžela v případě rozvodu. 

 

Almužna:  Jedna z pěti hlavních povinností muslima (tzv. sloupců víry). 

 

Basmala: Slovo, které v překladu zní: „Ve jménu Boha, milosrdného, slitovného.“ Na 

počátku každé súry Koránu a v záhlaví náboženských spisů stojí tato basmala, 

neodmyslitelná před každým důležitým písemným i ústním jednáním 

muslimských věřících. 

 

Burka: Pod oděvem se skrývá celé tělo i s tváří,pouze mřížka umožňuje ženám vidět. 

 

Džujúb: Pl. od džajb, což znamená krk a hruď. 

 

Edám: Volání k modlitbě. 

 

Fard: To, co dělá muslim/ka navíc v rámci modlení. Muslim/ka má určité povinnosti 

týkající se modlení, ale může vykonat i něco navíc. To se mu/jí po smrti přičte 

k dobru . 

 

Galabejas: Domácí volné oblečení. 
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Hadíth:  Tradice o výrocích a skutcích proroka Muhammada. Hadíthy jsou jedním 

z hlavních zdrojů islámského práva. 

 

Hadždž: Pouť do Mekky, kterou má každý muslim vykonat alespoň jednou za život, 

součást povinností pěti sloupů.Koná se v posledním měsíci islámského 

lunárního kalendáře. 

 

Harám: Koránem zakázané a hříšné jednání, čin, který nedodržuje některé výslovné 

ustanovení. 

 

Imám:  U sunnitů ten, který vede v mešitě modlitbu, u šíitu nástupce Proroka ve vedení 

islámské společnosti, všeobecně pak duchovní osoba, i když ne kněz 

v evropském pojetí, protože kněze islám nemá. 

 

Isdál:  Volné černé šaty, které ženu zakryjí od hlavy až k patě. 

 

Islám:  Znamená doslova „odevzdání se do vůle Boží“. Muslim pak má význam 

„odevzdávající se do vůle Boží“. Jde o náboženství hlásané nejen prorokem 

Muhammadem, nýbrž i proroky, kteří byli před ním. Dle islámu není mezi 

Bohem a člověkem žádný prostředník, každý je zodpovědný přímo Bohu. 

 

Kát:  (Catha edulis Forsskal) Je keř z čeledi brslenovitých. Nejlépe se mu daří ve 

vyšších polohách, kolem 1200 až 2000 m nad mořem, do ostatních oblastí 

Jemenu se dováží, což jeho cenu zvyšuje. Roste divoce po téměř celé Etiopii, 

místy i v Keni a Somálsku. Pouze v Jemenu se pěstuje účelově a stále více 

vytlačuje jemenskou kávu. Drogou jsou čerstvé a mladé listy, které jsou jediné 

použitelné ke žvýkání. 

 

Korán:  Svaté písmo muslimů, soubor Muhammadových zjevení. Definitivní formální 

podobu dostal za chaláty Uthmána (vláda 644-656). 

 

Salat:  Modlitba, pro muslima součást pěti sloupů víry, rituálně stanovené modlitby 

vykonává muslim pětkrát denně, ráno,uprostřed dne, před západem slunce, při 
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západu slunce a v noci, obrácen k Mekce a přesně stanoveným způsobem po 

dosažení rituální očisty.  

 

Šejch: Imám. 

 

Mahr: Dar, kterým dává muž ženě najevo úctu, ale též jím dokazuje jejím rodičům, že 

se o ni dobře postará. 

 

Mahram: Stupeň pokrevní příbuznosti, v níž se muž se ženou může stýkat, avšak nesmí 

mezi sebou uzavírat sňatky. 

 

Muhammad: Zakladatel islámu, příslušel k rodu Hášimovců (Banú Hášim), který byl 

součástí kmene Qurajšovců. Zanechal po sobě islám (monoteistické 

náboženství), základem je soubor zjevení, později uspořádaný do svaté knihy 

(Koránu), který je též nejdůležitějším zdrojem islámského práva. Dalším 

zdrojem jsou hadíthy (tradice o výrocích a činech Prorokových).  

 

Muslim: Ten, který přijímá islám, tj. ten, který se oddává jedinému Bohu (Alláhovi), 

pozn.muslim není totéž, co Arab. 

 

Mešita:  Původně shromažďovací místo, prostor ke společným modlitbám, velmi brzy 

však mešita znamenala modlitebnu  výklenkem směřujícím k Mekce. 

 

Nikáb:   Rouška, zakrývající obličej kromě očí . 

 

Sakína:  Klid, pocit, že člověka chrání a vede Bůh a jeho přítomnost. 

 

Sunna:   Má dvojí význam. Za prvé je to zvyklost, praxe (právo islámské) a za druhé 

princip, že hodnost náčelnictví v muslimské obci je hodností volenou, to se 

uplatňovalo do r.662. 

 

Šaháda:  Vyznání víry, svědectví o víře, pro muslima součást pěti sloupů víry. 

 

Šarí’a:  Islámské právo, založené zejména na textech Koránu a hadíthů. 
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Tafsír:  Vědní disciplína islámské teologie a náboženské filozofie, zabývající se 

výkladem Koránu a sunny především z hlediska významového. 

 

Talág:   Znamená rozvod, či spíše přesněji zapuzení a má podle platného práva šárí’a 

velmi jednoduchou formu, stačí, když muž třikrát pronese příslušnou 

zapuzující formule,mezi nimiž je delší časová mezera (protože zapuzení 

nemůže nastat v hněvu ani jiném hnutí mysli). 

 

Umma:   Původně šlo o muslimské společenství v Medine, po rozšíření Muhammadova 

učení na další místa a kmeny, vznikla velká umma, celkové společenství 

islámských věřících po celém světě. Formálně byla zrušena r.1924. 

 

Vudu: Úcta ke knize se projevuje též tím, že než se jí někdo dotkne, jde se umýt . 
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