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Abstrakt

Zahalování muslimek se v posledních letech stalo v Evropě politickým tématem. Byly 

schváleny různé zákony, jež měly výskyt islámského závoje na veřejnosti omezit. Tato 

opatření vyvolala rozsáhlé protesty a vedla k četným debatám o tom, jaký význam závoj 

má.

V předkládané diplomové práci se zabývám akademickými příspěvky k těmto 

debatám. Mým cílem je zjistit, jak zahalování vykládá akademická literatura, která se 

věnuje evropskému kontextu (do něhož počítám i Turecko). Prostřednictvím kvalitativní 

obsahové analýzy zkoumám knihy i články, jejichž předmětem zájmu je právě islámský 

závoj. U vybraných prací podrobuji hodnocení také použité metodologie. V této části mi 

jsou východiskem zásady feministického výzkumu. Další sledovaný aspekt analyzovaných 

textů představuje způsob, jakým je používán koncept genderu.

Klíčová slova: akademická literatura, feministická metodologie, gender, muslimky, 

zahalování

Abstract

In recent years in Europe, the veiling of the muslim women has become a political issue. 

Various laws were passed in order to regulate the appearance of the islamic veil in public. 

Such policies caused several protests and led to many debates over the meaning of the veil.

In this thesis I focus on academic contributions to these debates. My aim is to find 

out what veiling stands for in the academic literature that deals with the situation in Europe 

(including Turkey). Both books and articles concerned with islamic veil are examined by 

means of the qualitative content analysis. Building on the principles of the feminist 

research, I also evaluate the methodologies of selected works. Another pursued aspect of 

the analysed texts is the use of the concept of gender.

Keywords: academic literature, feminist methodology, gender, muslim women, veiling
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1. ÚVOD

Islám mě zaujal jen o několik let později než gender studies a mám to štěstí, že mohu 

studovat obojí - obor Genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a 

obor Religionistika na Filozofické fakultě téže univerzity. Mezi oběma obory spatřuji 

mnoho pozoruhodných průniků, a tak jsem jen neochotně poslouchala od svého okolí 

domněnky, že se určitě zabývám zahalováním muslimek. Hlavně ne takové otřepané téma. 

Když jsem ale dokončila svou bakalářskou práci Obraz muslimek v Mladé frontě Dnes v 

letech 2001 – 2005, ukázalo se toto „otřepané téma“ být jediným výrazným prvkem, který 

rozbíjel zobrazení muslimek jako pasivních obětí útlaku ze strany náboženské kultury. 

Zprávy o tzv. šátkové aféře ve Francii doprovázely fotografie demonstrujících žen, tedy 

aktérek bojujících za možnost samy utvářet svou identitu (Bouchalová, 2010). Mou nevůli 

studovat islámský závoj začaly současně podrývat titulní strany knih, kde se objevovaly 

ženy se zahalenou tváří, z níž byly většinou vidět jen výrazně nalíčené oči – ať už se 

jednalo o příběh saúdskoarabské princezny Sultany obklopené různými utlačovateli

(Sassonová, 1999), nebo o text snažící se přiblížit reálie arabského světa (Khidayer, 

2011)1. Nadužívání islámského závoje (a často jeho jedné formy, která zahaluje více než 

jiné) v zobrazování muslimek, potažmo v prezentaci islámu, a pokračování evropských 

sporů ohledně této náboženské praxe nakonec k zahalování přitáhly mou pozornost.

Vzhledem k tomu, že jsem si současně začala klást otázku, jakou úlohu mohou v diskusích 

(nejen) o islámském závoji hrát badatelky a badatelé, zaměřila jsem se na akademické 

texty o zahalování.

V předkládané diplomové práci zkoumám knihy a články, které se věnují 

problematice islámského závoje. Z praktických důvodů se omezuji pouze na materiály 

vztahující se k evropskému kontextu. Všechny texty podrobuji kvalitativní obsahové 

analýze, abych zjistila, s jakými významy je zahalování spojováno a také jakým způsobem 

se tak děje. Knihy navíc hodnotím z hlediska feministické metodologie a sleduji, zda a jak 

autor a autorky používají koncept genderu. Články pro takové hodnocení nenabízejí 

dostatek informací, a tak jsou studovány pouze prostřednictvím zmíněné obsahové 

analýzy.

Abych mohla takto navržený výzkum provést, vymezuji v části Teoretická 

východiska  důležité pojmy, koncepty a metody. Tamtéž dále podávám stručný výklad 
                                                
1 Jmenované knihy bych nikomu, kdo by chtěl získat kvalitní poznatky o islámu, arabském světě či 
zahalování , nedoporučila. Vlastně jsem se ještě nesetkala s knihou, která by za titulní stranou se ženou 
v závoji začínajícím pod očima neskrývala matoucí text.
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kontextů zahalování. K této části je nutné poznamenat, že jsem se snažila vyhnout tomu, 

abych sama islámský závoj nějak interpretovala. Za prvé jsem tím nechtěla příliš ovlivnit 

navazující analýzu, jejíž kategorie stanovuji v závislosti na prostudovaných textech, za 

druhé si myslím, že omezený rámec diplomové práce neumožňuje věnovat se bohatosti 

významů, které na sebe islámský závoj v různých dobách a na různých místech bral.

Považovala jsem však za důležité věnovat se vymezení zahalování v Koránu, neboť dle 

mého názoru nelze od islámského závoje islám - a jeho posvátnou knihu – nikdy zcela 

oddělit (pak už by to také nebyl islámský závoj). Je samozřejmě možné, že mě k tomuto 

rozhodnutí vede i mé religionistické zázemí a je mi zatěžko zbavit fenomén jeho vazeb na 

náboženství. Tuto a další motivace tematizuji v kapitole Vlastní lokace, jež je taktéž 

součástí teoretické části.

Mnou analyzované práce byly napsány v různých zemích, žádná však v České 

republice, která se tak do diskusí o zahalování v odborné rovině nezapojuje. V české 

akademické literatuře se o zahalování v islámu lze dočíst, jen když je součástí jiného 

tématu. Odborník na islám Luboš Kropáček ho okrajově zmiňuje ve své knize Duchovní 

cesty islámu, když píše o projevech islamizace v oblečení žen: „Tato osobní manifestace 

[…] překvapila zvláště v prostředí, kde by se zdál přirozenější moderní liberalismus: u 

univerzitních studentek v zemích jako Turecko a Egypt a u muslimských děvčat ve školách 

ve Francii.“ (Kropáček, 2006: 264) Záměrně zde uvádím citát téměř v plném rozsahu, 

neboť si myslím, že dobře ilustruje vliv současných evropských sporů o závoj na 

akademické texty. Počet dívek v islámském závoji ve Francii nebyl příliš velký2 a ono 

„překvapení“ z něj tak spíše učinila až tzv. šátková aféra. V autorově příspěvku do knihy 

Obrazy ženství v náboženských kulturách se pak ukazuje, že Kropáček má k zahalování 

muslimek poněkud zaujatý postoj, když píše, že „atraktivním způsobem“, jak „kultivovaně 

ukazovat cestu“, je oblečení „evropského stylu“ a absence islámského závoje u 

moderátorek televize al-Džazíra (Kropáček, 2008: 132). Větší nestrannosti se daří 

dosáhnout turkoložce Jitce Malečkové v knize Úrodná půda: Žena ve službách národa. 

Malečková píše na jedné straně o představě, obsažené v některých tureckých dílech, že 

závoj je vězením pro ženy (Malečková, 2002: 69), na straně druhé uvádí hledisko 

konzervativního i umírněného islamistického proudu, které v zahalování viděly základ 

morálních i společenských vztahů (tamtéž: 81). I tyto příspěvky k zahalování jsou nicméně 

okrajové.

                                                
2 Z devíti milionů studujících přišlo do školy v islámském závoji v září 2003 1256 dívek, přičemž od roku 
1994 proběhl jen velmi malý nárůst tohoto počtu (Debré Rapport citována v Joppke, 2009: 46).
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Malé zastoupení daného tématu v českých akademických pracích vede mimo jiné 

k tomu, že nejsou diskutovány možnosti, jak se o zahalování v češtině vyjadřovat. Fadwa 

El Guindi řeší v úvodu své knihy o závoji otázku vhodného výrazu v anglickém jazyce. 

Často používané „veil“ je pro ni problematické, neboť evokuje orientalistické3 představy a 

v arabštině k němu navíc nelze přiřadit pouze jeden výraz. Za vhodnější termín považuje 

„hidžáb“, jehož kulturní i lingvistické kořeny jsou v souladu s islámskou kulturou (El 

Guindi, 1999: xi). Pravdou ale je, že ne všechny muslimky hovoří arabsky a svůj 

náboženský způsob oblékání označují v mateřském jazyce. Např. v Turecku se pruh látky 

zakrývající vlasy a ramena – tedy arabsky „hidžáb“ – nazývá „başörtü“. A i v samotné 

arabštině existuje více výrazů pro jeden styl, nemluvě o dalších způsobech zahalování, 

které také mají své zvláštní názvy. Z důvodu této pestrosti jsem se rozhodla používat 

pojmy „závoj“ a „zahalování“. „Závoj“ sice podobně jako anglické „veil“ může mít 

orientalistické konotace, ale jako jeho klad vnímám to, že není v českém jazyce příliš 

používán a může tak označovat specifický náboženský fenomén. Zároveň může zahrnout 

všechny druhy islámského oděvu včetně těch, jež zakrývají celé tělo. To je pro mou 

analýzu vhodné, protože v ní jednotlivé druhy nerozlišuji, pokud to není zrovna na místě. 

Slovo „šátek“ používám, pouze pokud hovořím o tzv. šátkové aféře (ve francouzštině se 

rovněž v této souvislosti vyskytuje výraz „foulard“, tedy šátek, nikoliv „voile“, závoj), 

nebo pokud některý z analyzovaných textů užívá výrazu „headscarf“. Co se pojmu 

„zahalování“ týče, samozřejmě mám vždy na mysli zahalování dle náboženské tradice, ne 

zahalování obecně, jehož opakem by byla nahota.

To, jakým způsobem ve své diplomové práci zacházím s jazykem, má ještě jeden 

aspekt, na který bych ráda upozornila. Používám méně sexistickou podobu češtiny. Ta se 

projevuje zejména generickým maskulinem a vytváří tak jazykové asymetrie, které 

podporují společenskou hierarchii (Valdrová, 2005: 1). Alternativní postupy zahrnují 

užívání obou rodů (střídavě feminina a maskulina na prvním místě), slovesného adjektiva

nebo slov abstrahujících od biologického rodu. Valdrová také doporučuje nepřechylovat 

cizojazyčná příjmení žen (tamtéž: 2). Všechny tyto postupy se snažím ve své diplomové 

práci dodržovat.

                                                
3 Orientalismus vymezuji v kapitole Islámský závoj v evropském kontextu.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

V této části práce představím pojmy, koncepty a teorie, které budou oporou mé analýzy. 

Jedná se v první řadě o definici pojmu feminismus, teorie genderu a feministickou 

metodologii. Druhým důležitým tématem je kontext zahalování. Budu se zabývat jeho 

původem, významy v rámci islámu a také popíši situaci, v níž se zahalování 

problematizuje v evropském prostředí. Dále se pokusím zamyslet nad otázkami, které texty 

lze označit za akademické a jaký význam pro naši společnost akademické práce mají.

Rovněž vymezím metodu kvalitativní obsahové analýzy. Teoretická východiska uzavřu 

„osobními“ východisky, tedy rozborem své lokace ve vztahu k tomuto výzkumu.

2.1 Gender a feminismus

2.1.1 Feminismus – společenská i akademická síla

Ačkoliv koncept genderu nemá původ ve feministických teoriích, našel v nich důležité 

místo. Proto se před vysvětlením pojmu „gender“ zastavím u samotného feminismu. Jako 

první kapitolu své diplomové práce jej ovšem volím také z toho důvodu, že je jedním 

z mých základních východisek4.

Počátek feministického myšlenkového proudu je obvykle spojován s bojem za 

základní občanská práva žen, který začal na konci 18. století (Havelková, 2004:169). 

Virginia Woolf hovoří ve své eseji Tři gvineje o „síle, jež se v 19. století postavila proti 

síle otců“5 (Woolf cit. ve Walters, 2005: 2), což můžeme chápat jako jednu ze základních 

charakteristik feminismu – kritiku patriarchátu6, tedy „pohlavně-genderového systému, 

v němž muži zaujímají nadřazené postavení vůči ženám a v němž jsou vlastnosti a činnosti 

vnímané jako mužské hodnoceny výše než ty, které jsou vnímány jako ženské“ (Renzetti, 

Curran, 2005: 22).

Feminismus se tedy objevuje v podobě boje za rovnost žen a mužů ve společnosti. 

Vedle úsilí v praxi je ovšem i úsilím teoretickým. Na akademickou půdu vstupuje 
                                                
4 Svému přístupu k feminismu se podrobně věnuji v kapitole Vlastní lokace.
5 Veškeré překlady z cizojazyčných textů, které v této práci cituji z originálu, jsou mé vlastní.
6 Ve své práci používám tento pojem v popsaném významu. Patriarchát lze rovněž úzce vyložit jako rodové 
zřízení v čele s otcem a z tohoto důvodu se může jevit jako pojem nevhodný pro jiný kontext. Já však 
považuji feministický koncept patriarchátu za výstižný a v neposlední řadě za užitečný pro společnost, která 
si dosud nezvykla ani na slovo „feminismus“ (Havelková, 1999: 52).
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v období, které bývá často označováno jako druhá vlna (např. Oates-Indruchová 1998: 10; 

Heywood, 2005: 232). Ačkoliv se jednotlivé disciplíny ustavují až ve druhé polovině 20. 

století – např. na počátku 70. let feministická filosofie (Stone, 2007: 1), od poloviny 70. let 

feministická literární teorie (Hoffmannová, 1997: 264) a v 80. letech genderová studia 

(tamtéž: 217) – základy feministických teorií můžeme nalézt v mnohem starších dílech, 

jejichž primárním cílem byla právní rovnost7. I když tedy rozlišujeme mezi feministickými 

teoriemi a feministickým hnutím, je třeba si uvědomit i jejich propojení, neboť rozvíjení 

teorie je umožněno díky sociálním impulsům a praktické problémy je třeba teoreticky 

reflektovat a řešit (Farkašová, 1994: 57). Krom toho, a to je jeden ze základních 

předpokladů mé diplomové práce, i odborné texty mají vliv na sociální realitu. 

Akademická a společenská síla se utvářejí navzájem.

2.1.2 Gender jako analytický nástroj i každodenní zkušenost

Od počátků feminismu kritizovali jeho myslitelé a myslitelky způsoby, jakými společnost 

umisťuje ženy do hierarchického systému níže než muže (krácením o občanská práva, ale i 

výchovou a omezováním ekonomické a osobní svobody). Ke své reflexi společenských 

očekávání, jež je třeba překonat, používali různé pojmy – pověra (Masaryk, 1930: 63), 

princip regulující sociální vztahy mezi dvěma pohlavími (Mill, 1869: 1) aj., ale „gender“ 

nalezl své uplatnění až ve druhé polovině 20. století.

Koncept genderu nevznikl v rámci feministických teorií, i když genderová studia 

jako obor (a běžné akademické používání genderu jako termínu) zde původ mají. První ho 

v roce 1965 formuloval sexuolog a psycholog John Money a dále jej rozpracoval Robert 

Stoller, rovněž psycholog (Harrison, 2006: 36). Gender byl pro něj pojmem, který označuje 

„množství maskulinity či femininity nalezené u osoby“, přičemž, ačkoliv se v každém 

obojí mísí, „normální muž má převahu maskulinity a normální žena převahu femininity“ 

(Stoller, 1984: 9-10). Termín „pohlaví“ spojoval Stoller s biologickými dispozicemi, 

gender byl v jeho textu konotován s psychologickou a kulturní rovinou. Toto rozlišení 

                                                
7 Když např. Mary Wollstonecraft v roce 1790 rozebírá křehkost žen a tudíž jejich závislost na ochraně mužů 
a je přesvědčena, že „bychom o ničem tak dětinském neslyšeli, kdyby byl dívkám dopřán dostatek zdravého 
pohybu“ (Wollstonecraft, 1998: 25), nezůstává zjevně pouze u obhajoby občanských práv, ale pouští se do 
dekonstrukce naturalistické teze o slabším ženském těle (viz kapitola Gender jako analytický nástroj i 
každodenní zkušenost). 
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převzala Ann Oakley, a tak gender vstoupil na feministickou půdu (Oakley citována 

v Harrison, 2006: 36).

Dnes můžeme „gender“ stručně definovat jako „významy, praktiky a vztahy 

femininity a maskulinity, jež lidé vytvářejí ve svých každodenních životech v různých 

sociálních situacích“ (Spade, Valentine, 2008: xiii). Spade a Valentine ve své knize 

používají metaforu kaleidoskopu, aby vystihly složitost tohoto konceptu. Tak jako se v této 

hračce odráží světlo od různých zrcadel v různých úhlech a přes mozaiku sklíček, tak 

gender interaguje s dalšími sociálními prizmaty, tedy kategoriemi rozdílu a nerovnosti 

(např. rasa, třída). Jejich interakcí vznikají „vzorce genderovaných výrazů a zkušeností“, 

které utvářejí životy jednotlivých lidí. Z tohoto vymezení vyplývá, že gender je 

proměnlivý. Život každého člověka je také jako kaleidoskop (tamtéž: xiv).

Důsledkem rozvoje genderových teorií je mimo jiné vznik různých pohledů na 

gender.  Námitky proti původnímu pojetí jsou v zásadě trojího druhu. Za prvé se ozývá 

kritika spojení genderu s biologickým pohlavím, jež je chápáno jako fixní prvek ve dvou 

verzích – muž a žena. Wendy Harrison ale argumentuje, že rozlišení na dvě pohlaví je 

pouze arbitrární a historicky specifické. V předosvícenské době bylo ženské tělo 

považováno za méně vyvinutou verzi těla mužského, existovalo tak jen jedno pohlaví. 

Dalším zpochybněním dvojpohlavní konstrukce je variabilita genitálií, s nimiž se lidé rodí 

(Harrison, 2006: 39). Za druhé je kritizováno pojetí genderu jako vnějších očekávání, 

kterými společnost vytváří tlak na své členky a členy, aby se určitým způsobem chovali a 

určitým způsobem vypadali. Podle Judith Butler je gender performován. Jde o opakovanou 

praxi, při níž „diskurs produkuje důsledky, jež sám pojmenovává“ (Butler, 1993 : 2). Třetí 

korekcí původního pojetí je upozornění, že neexistují (či s Butler – nejsou performovány) 

pouze dva genderové principy – maskulinita a femininita. Některé společnosti uvtářejí 

takové soubory rolí a vlastností, jež nelze označit za maskulinní nebo femininní. Michael 

Kimmel uvádí příklad kmene Navaho, v němž je kromě maskulinní identity pro muže a 

femininní identity pro ženy nabízena osobám  identita „nadle“, jíž přísluší provádění úkolů, 

které v kmeni vykonávají ženy, i úkolů, které vykonávají muži; tento „třetí gender“, jak jej 

Kimmel nazývá, také dovoluje nosit tradičně mužské i tradičně ženské oblečení (Kimmel, 

2000: 58-59).

Domnívám se, že vzhledem k povaze genderových studií upozorňujících na sociální 

konstrukci nebylo možné k výše popsaným výtkám nedojít. V rovině teorie je nutné se jimi 

zabývat, v praxi je relativizace určitých konceptů problematická, neboť ubírá 

feministickému hnutí argumentační sílu. Seyla Benhabib se vymezuje vůči teorii 
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performativity formulované Butler: „S ohledem na to, jak je ženské vědomí sebe sama 

v mnoha případech křehké a nejasné (…), tato redukce ženské agentnosti na ,konání bez 

konající‘ se mi přinejlepším zdá být z nouze ctností.“ (Benhabib, 1992: 215) Jako dobré 

řešení konfliktu praxe a teorie je pro mě inspirativní přístup Spivak, když hovoří o 

strategickém esencialismu8 (tedy zachování představy, že ženy spojuje určitá situace za 

účelem prosazení změn v jejich prospěch). Podle ní jsou naopak teoreticko-praktické střety 

žádoucí, neboť „se při nich rodí příležitost pro plodnou intelektuální činnost“ (Spivak 

citována v Parente-Čapková, 2005: 29). V této práci tedy budu koncept genderu používat 

v návaznosti na Spade a Valentine (viz výše) jako společensky konstruovaný soubor 

významů, praktik a vztahů, ve kterém lze rozlišit významy stereotypně spojované 

se ženami – femininitu a významy stereotypně spojované s muži – maskulinitu, majíc

ovšem na paměti, že se jedná o kulturně specifické konstrukce.

Součástí definice Spade a Valentine je teze, že gender souvisí s nerovností. Nejde jen 

o to, že by genderové vzorce vytvářely určitou společenskou klasifikaci na základě 

odlišností mezi maskulinitou a femininitou; také je staví do určitých úrovní ve společenské 

hierarchii a konstruují mocenské vztahy (Kimmel, 2000: 1). Podle Michaela Kimmela není 

genderový rozdíl9 původem genderové nerovnosti, ale jejím důsledkem (tamtéž: 4). Pokud 

tedy společenský systém někomu upírá určité možnosti na základě genderu, ospravedlní to 

tím, že k nim dané osoby nemají potřebné dispozice.

Feminismus začal s kritikou toho, že jsou určité možnosti upírány ženám. Tytéž 

možnosti však nebyly upírány mužům; ti byli ženám společensky nadřazeni. Co víc, jejich 

postavení bylo zajištěno i představou muže jako univerzální bytosti. Již Georg Simmel 

reflektoval skutečnost, že mocenská pozice muže jej nejen nadřazuje ženám, také 

zevšeobecňuje jeho stadardy jako obecně lidské, vztahované na muže i ženy (Simmel 

citován v Kimmel, 2000: 8). Ze stejné myšlenky se odvíjí teorie Simone de Beauvoir, která 

upozorňuje na to, že žena je „druhým pohlavím“, bytostí od muže odvozenou, je „Jinou“ 

(Beauvoir, 1993: xlv). S ohledem na koncept genderu je však třeba upřesnit, že univerzální 

hodnoty může udávat jen takový muž, jenž naplňuje genderová očekávání dané 

společnosti. S nadsázkou řečeno je pro euroamerickou společnost, jak sám uvádí, takovým 

univerzálním mužem Kimmel: „,Jsem středostavovský bílý muž. Nemám třídu, nemám 

                                                
8 Spivak později uvedla, že tento pojem opouští, neboť se stal alibi pro pouhý esencialismus bez jakékoliv 
strategie. Jako koncept ji ovšem strategický esencialismus stále zajímá (Spivak v rozhovoru s Danius, 
Jonsson, 1993: 35).
9 Kimmelův termín „gender difference“ překládám jako „genderovou diferenciaci“, neboť slovo rozdíl ani 
rozdílnost dle mého názoru nevystihuje, že se jedná o určitý princip, nikoliv nějakou dílčí odlišnost mezi 
maskulinitou a femininitou.
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rasu, nemám gender. Jsem generická osoba!‘“ (Kimmel, 2000: 7) Obecně je však lepší 

hovořit o „nadvládě maskulinního“10 (Bourdieu, 2000). Takto ve stejnojmenné knize 

představuje Pierre Bourdieu společenské uspořádání, v němž je maskulinita femininitě 

nadřazena v rámci symbolické nadvlády, která se ustavuje nikoliv  za použití fyzického 

násilí, ale prostřednictvím našich myslí (tamtéž).

Genderové významy, role a vztahy se ve společnosti udržují díky několika 

mechanismům. Za prvé se jedná o genderovou socializaci, při níž se lidé učí konkrétním 

genderovým vzorcům a s různou mírou se jim přizpůsobují. Wharton zmiňuje tři teorie 

genderové socializace. Podle teorie sociálního učení si osvojujeme gender prostřednictvím 

pozitivních a negativních donucovacích prostředků11, kognitivní teorie12 pojímá dítě jako 

více aktivní v sociálním učení, když klade důraz na jeho potřebu vyhledávat způsoby 

porozumění sobě sama a světu kolem, a teorie identifikace13 oponuje předchozím dvěma a 

situuje určité genderové podněty do nevědomí (Wharton, 2012: 37-44). 

Příkladem genderové socializace v rámci islámu může být vliv koránských súr, 

hadíthů a sunny14. Podle Farida Younose15 jsou významnými islámskými socializačními 

aktérkami islámská obec, instituce mešity a rodina, v určitém ohledu rodina Muhammada 

(Younos, 2011: 38). Younos vyzdvihuje socializační roli matek, jež se dle islámské tradice 

mají starat o rodinu, což ilustruje hadíthem o ráji pod nohama matek (tamtéž). Tento hadíth 

můžeme však také chápat jako nástroj genderové socializace, jenž spojuje femininní roli 

s rolí matky.

Genderový řád se rovněž upevňuje naturalizací (Bourdieu, 2000: 11). Genderové 

konstrukty jsou označovány jako přirozené, charakteristiky očekávané od lidí na základě 

jejich pohlaví jsou jim vlastní „od narození“ apod. Ilustrací naturalizace z oblasti islámu 

může být další vlivný pramen vedle výše zmíněných – komentář ke Koránu. Jednomu 

z veršů o zahalování16 se dostává naturalizujícího komentáře ’Abdulláha Jusufa ’Aliho: 

„[V]zhledem k přirozené odlišnosti pohlaví, jejich temperamentům i společenskému 

životu, je větší míra soukromí vyžadována u žen (…).“ (Vznešený Korán, 2007: 395)

                                                
10 La Domination masculine je název originálu knihy, který je do češtiny přeložen jako „Nadvláda mužů“.
11 V souvislosti s touto teorií cituje Wharton např. psychologa Waltera Mischela.
12 Jak dále uvádí Wharton, tento přístup uplatnili např. Lawrence Kohlberg a Sandra Bem.
13 Psychoanalytické teorie tímto směrem rozvíjela např. Nancy Chodorow (Wharton, 2012: 44).
14 Tyto pojmy vysvětluji v kapitole Závoj jako náboženský fenomén.
15 Younos chápe islámskou socializaci poněkud odlišně od „západních“ teorií socializace. Klíčový vliv na 
socializaci podle něj nemá konkrétní současná společnost, ale spíše hodnoty a chování Muhammada 
(Younos, 2011: 35).
16 Podrobně jej rozebírám v kapitole Závoj jako náboženský fenomén.
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S naturalizací souvisí další mechanismus upevňující gender – jeho  vpisování do těl 

(Bourdieu, 2000: 28). Součástí genderové socializace je i to, že se učíme nějak pohybovat 

a jinak pracovat se svým tělem. Bourdieu nachází různé vnější podoby disciplinace těla žen 

– např. klopení očí, zatahování břicha – jak v berberské, tak v americké kultuře (tamtéž: 

28-29), Conell zase tematizuje, jak se projevuje mocenská pozice mužů v „napětí svalů, 

držení, pociťování a textuře těla“ (Conell citován v Harrison, 2006: 47).

Samozřejmě vliv výše popsaných procesů není nezvratný. Genderový řád funguje 

v několika rovinách, jedinci jsou s ním v interakci, když se vztahují sami k sobě, 

k ostatním i ke společenským institucím. Jak už bylo také řečeno, gender není jedinou 

kategorií, jež by určovala naše postavení ve společnosti a naše sebepojetí. Náš život je tak 

formován různými vlivy mezi nimiž pro sebe „vyjednáváme“ určitou cestu (Kimmel, 2000: 

16). Genderový kaleidoskop (viz výše) může nabídnout více možností nastavení. To ale 

nemění nic na tom, že se na svět nedíváme jinak než přes něj.

2.1.3 Feministická metodologie

Feministické teorie se kriticky obrátily také k vědě, a to v době, kdy jí vládlo pozitivistické 

paradigma. Toto paradigma lze v zásadě stručně charakterizovat předpokladem, že je vše 

poznatelné. Řádně vedený výzkum tudíž může odhalit pravdu a poznatky o ní 

generalizovat bez ohledu na kontext (Guba, Lincoln, 1994: 109). Dalším předpokladem 

pozitivismu je objektivita. Bádající pozoruje objekt svého zkoumání, a pokud postupuje 

podle stanovených pravidel, je vyloučen jakýkoliv vzájemný vliv (tamtéž: 110).

Představa, že můžeme vše poznat a najít pravdu, není ovšem udržitelná, pokud si 

uvědomíme, že je mezi očima bádajícího a zbytkem světa kaleidoskop genderu. 

Feminismus zpochybnil jak obraz neutrálního (objektivního) subjektu, tak 

dekontextualizaci. Vyjmout předmět pozorování z jeho kontextu je snad možné 

v některých přírodních vědách, ale nikoliv při studiu lidského světa (Farkašová, 1994: 64). 

Mylná je i představa poznávajícího subjektu, jenž nezasahuje do zkoumaného, neboť 

pakliže „teoretické a praktické výtvory a aktivity tohoto subjektu nesou známky kontextu, 

v němž se objevují, pak je (…) zapleten do vědění ovládajících zájmů, které 

poznamenávají a řídí jeho aktivity“ (Benhabib, 1992: 213).
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Pokud ale připustíme, že se to s vědeckým poznáním nemá tak jednoduše, lze vůbec 

ještě hovořit o vědě? Feminismus redefinoval i tuto zásadu. To, že je poznání subjektivní, 

ovlivněné hodnotami a emocemi, nejen rozumem, mu naopak přidává na kvalitě a 

komplexnosti (Farkašová, 1994: 69). Z této kritické reflexe a navrhování alternativních 

řešení se rozvinula feministická metodologie.

Feministické teorie se různí a i na metodologii existují různé pohledy. Lze ale 

vyzdvihnout několik prvků, jež jsou všem metodologiím feminismu společné. Podle 

Letherby můžeme za každým feministickým výzkumem hledat motivaci ke společenské 

změně a kritický postoj vůči postavení žen (Letherby, 2003: 4). Poznání produkované 

feministickou vědeckou činností má pomoci odkrýt výzkumem dosud zanedbávaná místa a 

zlepšit tak situaci zkoumaných žen a potažmo mužů, neboť v genderovém řádu, ve kterém 

fungují konstrukty maskulinity a femininity, jsou na sobě jejich pozice vzájemně závislé 

(tamtéž: 6).

Jistota, již pozitivisticky komponovaným výzkumům poskytoval předpoklad 

objektivity, je nahrazována pečlivým popisem jednotlivých kroků výzkumu a zvolených 

strategií (tamtéž: 71). Některé přístupy pojem objektivity zcela neopouštějí. Např. Harding 

hovoří o „silné objektivitě“, která zahrnuje „přezkoumání mocných přesvědčení na pozadí 

výzkumu“ (Harding, 1991: 149). Ať už je tedy koncept objektivního poznání zamítnut 

nebo upraven, v každém případě je vyzdvihována sebereflexe bádajících, ale také 

„transformativní kritika“ vědecké komunity, jež díky pluralitě názorů zmenšuje riziko 

přizpůsobení výzkumu osobním preferencím výzkumníků a výzkumnic (Longin citována 

ve Farkašová, 1994: 71).

V rámci feministické metodologie mohou být upřednostňovány metody označované 

jako kvalitativní. Patří sem např. rozhovory, zúčastněné pozorování, etnografie a další 

metody, za jejichž výhodu je považováno to, že se naslouchá narátorkám a narátorům, 

zatímco kvantitativní metody zahrnují dotazníky, strukturované pozorování ad. (Oakley 

citována v Letherby, 2003: 87). Anne Oakley ale upozorňuje na to, že nelze jasně stanovit, 

do jaké míry jsou vyjmenované metody kvalitativní a do jaké kvantitativní, a navrhuje, 

abychom od těchto pojmů upustili17 (tamtéž).

Dalším důležitým prvkem feministické metodologie je ohleduplný a respektující

přístup ke zkoumaným a snaha omezit mocenskou pozici bádající či bádajícího nejen se 

                                                
17 K tomuto problému se vracím v kapitole Metoda kvalitativní obsahové analýzy.
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zřetelem na výsledné poznání, ale i na osobu účastníka či účastnice výzkumu18. Zkušenost, 

jež je jí či jemu sdělována, je třeba respektovat a opět reflektovat, zda ji nezkreslujeme 

(Letherby, 2003: 69). Obava z takového „ovládnutí“ hlasů narátorek a narátorů a tím 

posílení útlaku, proti němuž má feminismus naopak bojovat, může v krajním případě vést 

k neochotě vypovídat o komkoliv jiném než o sobě. „Odpověď ustoupením“19 (Alcoff, 

1991: 17) od vypovídání o druhých je problematická ze dvou důvodů. Za prvé to, že 

vypovídáme jen o sobě, má také vliv na ostatní, protože aniž to zamýšlíme, dává jim to 

k dispozici určitý „způsob, jak být ve světě“ (tamtéž: 21). Za druhé ustoupení od 

vypovídání o druhých může být chápáno jako nezodpovědost privilegovaných osob za 

svou společnost (tamtéž: 7). Linda Alcoff považuje za dobré řešení nahradit koncept 

„mluvení za“20 konceptem „mluvení k“21, jehož autorkou je Gayatri Chakravorty Spivak. 

Jejím návodem je vést s utlačovanými, o nichž se vyjadřujeme, dialog, poskytnout jim 

možnost nám protiřečit, aniž bychom se „vzdali své diskursivní role nebo předpokládali 

autentičnost hlasu utlačovaných“ (Spivak citována v Alcoff, 1991: 23).

Vrátím se ještě k tématu sebereflexe, což je princip, který Spivak v souvislosti 

s možností vypovídat o druhých rovněž vyzdvihuje. „Právo kritizovat“ nespravedlivé 

vztahy ve společnosti si podle ní můžeme vysloužit mimo jiné „historickou kritikou (…) 

pozice bádající osoby“ (Spivak v rozhovoru s Gunew, 1986: 136). Jinými slovy, uplatníme 

politiku lokace22. Abych se vrátila k metafoře kaleidoskopu popsané v předchozí kapitole, 

musíme si nejen uvědomit, že pohlížíme na svět přes něj, ale také zkoumat, v jakých 

úhlech se světlo odráží a jakými prochází sklíčky, protože některé lokace jsou 

privilegované a namísto odstraňování útlaku ho mohou zesílit (Alcoff, 1991: 7). Navíc by 

se vědkyně a vědci měli také zamyslet nad tím, co je motivací k tomu, aby promlouvali. 

Poněvadž v případech těch, co hodně mluví – což by se dalo považovat za jednu 

z charakteristik vědecké komunity – je třeba přiznat, že impuls mluvit je v zásadě touhou 

po ovládnutí23 (tamtéž: 26).

                                                
18 Termín „účastnice“ či „účastník výzkumu“ je také výrazem onoho respektujícího přístupu. Výraz 
„respondent“ nebo „respondentka“ v sobě obsahuje určitou pasivitu, dotazovaná osoba pouze odpovídá na 
kladené dotazy. Rozhodla jsem se tedy pro používání první možnosti a také pro pojem „narátorka“, „narátor“ 
(v případě, že popisovaný výzkum sestává z rozhovorů). K tomuto viz Ezzeddine, 2011.
19 retreat response
20 speaking for
21 speaking to
22 Sama tak v této práci činím v kapitole Vlastní lokace.
23 Alcoff doslova mluví o „desire for mastery and domination“, což implikuje nejen ovládnutí druhých, ale 
také ovládnutí určitých dovedností. Termín „mastery“ tedy chápu jako narážku na to, že motivací k mluvení 
může být i snaha dosáhnout určité pozice v rámci akademické obce (ostatně magisterský titul má k tomuto 
pojmu velmi blízko).
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Nakonec se chci dotknout ještě jednoho metodologického problému, a tím je 

metodologický univerzalismus. Chandra Talpade Mohanty jej vytýká některým 

„západním“ feministickým textům (Mohanty, 1991: 66). Univerzalismus je za prvé 

podporován nekritickým užíváním aritmetických metod. Mohanty uvádí jako příklad 

argument, že čím více muslimek se zahaluje, tím vyšší kontrola je nad nimi uplatňována 

(Deadron citována v Mohanty, 1991: 66). Druhý způsob, jímž se univerzalismus projevuje, 

je užívání konceptů patriarchátu, sexuální dělby práce apod.bez ohledu na jejich kulturní 

specifičnost (Mohanty, 1991: 67). Také s konceptem genderu se v některých 

feministických dílech zachází jako s univerzalistickým dokladem, namísto aby byl 

používán jako kategorie pro organizování analýzy“ (tamtéž: 68).

2.2 Významy a kontexty zahalování v islámu

2.2.1 Islámský závoj jako náboženský fenomén

Významy spojované se zahalováním jsou v mé diplomové práci předmětem analýzy, 

zároveň bych ale některé ráda zmínila v této a následující kapitole. Protože se však jedná o 

téma nesmírně široké (významy zahalování jsou historicky, lokálně i individuálně 

specifické), omezím se zde na základní aspekty tohoto jevu, aspekty, jejichž důležitost 

považuji za dobře doložitelnou.

Pokud pohlížíme na závoj jako na náboženský fenomén, základním zdrojem 

informací je Korán24, posvátná kniha muslimů a muslimek. Věřící jej chápou jako 

nestvořené Slovo od Boha zjevené proroku Muhammadovi v 7. století n.l. Často používaný 

pojem al-kitáb („ta kniha“) označuje jak toto nestvořené Slovo, tak jeho zachycení 

v Koránu25 (Hrbek, 1972: 47). Za autorizovaný text Koránu se považuje jeho podoba 

vytvořená při uthmánské redakci v témže století, v 10. století se pak ustálilo sedm způsobů 

čtení, neboť nestálost grafického systému staré arabštiny vyústila v odlišné výklady 

některých pasáží (tamtéž: 73). 

                                                
24 Dalšími zdroji tradice stojícími v hierarchii pod islámem jsou hadíthy, doplnění súr (kapitol) z úst 
Muhammada nebo vyprávění jeho druhů a družek. Zachycené Muhammadovy zvyklosti jsou také nazývány 
sunnou.
25 Název je odvozen od slovesa qara’a, „přednášel, recitoval“ (základním tvarem slovesa v koránské 
arabštině je 3. osoba mužského rodu). 
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Korán se vyjadřuje k mnoha oblastem života věřících, obsahuje konkrétní právní, 

kultické, sociální, ale např. i strategické pokyny a ve dvou súrách se věnuje zahalování žen. 

Súra Světlo nabádá k zahalování všechny věřící ženy následujícím způsobem:

„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 služebníkům, kteří nemají 

chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé 

postřehli ozdoby, které skrývají.“ 24:31

„A není hříchem pro starší ženy, které již nemají naději na sňatek, jestliže odloží své oděvy, 

aniž ovšem staví na odiv ozdoby své.“ 24:60

Oba verše trvají na zakrytí „ozdob“ (v 60. verši jsou z něj vyňaty starší ženy, ale vzápětí je 

dodáno, že bude lepší, když se odložení oděvů zdrží). Jak uvádí ’Abdulláh Jusuf ’Ali, 

slovo zína se překládá jako „krása“ či „ozdoba“ (Vznešený Korán, 2007: 395), ale význam 

tohoto pojmu není zcela jasný26. Z celého verše se vyvozuje, že pojem odkazuje na části 

těla, které by většina lidí neměla vidět (Kaltner, 2011: 124). Dalším důležitým pojmem je 

khimár, zde přeložený jako závoj. Má však spíše význam šály, někdy i turbanu (tamtéž: 

125). 

Jak je vidět, verše této súry příliš nespecifikují, jak přesně má zahalení vypadat, což 

poskytlo prostor pro různé interpretace. Kaltner upozorňuje na to, že ženy jsou na začátku 

vyzývány ke klopení zraků, což by nemělo smysl, kdyby měly zahalený celý obličej 

(tamtéž). Pro úplnost je třeba dodat, že ke klopení zraků a střežení pohlaví jsou o verš dříve 

vyzváni i muži, opatření týkající se žen jsou ovšem komplexnější27.

Druhým zdrojem nařízení ohledně zahalování žen je súra Spojenci, konkrétně se 

jedná o tyto verše:

„Nevcházejte do domů prorokových, pokud vám to nebude dovoleno (…) a nepouštějte se 

do důvěrných hovorů, neboť to se dotýká proroka a on se před vámi stydí! Avšak Bůh se 

nestydí říci pravdu. Když žádáte manželky prorokovy o nějaký předmět, žádejte o to přes 

závěs, to bude čistší pro srdce vaše i pro srdce jejich.“ 33:53

                                                
26 Zajímavé je, že má stejný kořen jako sloveso zaná, „páchal smilstvo“, ale této souvislosti se zde nemohu 
více věnovat, neboť účelem mé práce není lingvistický rozbor koránských veršů.
27 Jak to vysvětluje ’Abdulláh Jusuf ’Ali, jsem zmínila v kapitole Gender jako analytický nástroj i 
každodenní zkušenost.
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„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.“ 33:59

53. verš obsahuje slovo hidžáb, které se dnes hojně používá k označení islámského závoje, 

ale překlad slovesa, z něhož je pojem odvozen, zní „zakryl, oddělil“. „Závoje“ z 59. verše 

jsou v arabském originále označeny slovem džilbáb. Dnes je toto slovo obecně používáno 

k označení druhu kabátu, jenž zakrývá horní část těla včetně krku a hrudi (Kaltner, 2011: 

123).

Komentátor mnou používaného českého překladu Koránu vykládá komunikaci 

s manželkami Muhammada přes závěs jako projev úcty k ženě (Vznešený Korán, 2007: 

478). Profesorka ženských studií Leila Ahmed nabízí „méně galantní“ výklad. Při svatbě 

Muhammada se Zajnab se jeden z hostů zapovídal s nevěstou příliš dlouho, dle jiného 

zdroje  se na této slavnosti někteří muži dotkli rukou dalších manželek, což bylo motivací 

k vynesení výše uvedeného pravidla (Ahmed, 1992: 54). Vysvětlením motivace 

k pronesení tohoto verše mohlo být i to, že do Muhammadova obydlí v té době přicházelo 

mnoho lidí a jeho manželky tak byly vystaveny kontaktu s mnoha cizinci (tamtéž: 55). 

Ahmed dále uvádí, že za Muhammadova života bylo zahalování v podobě izolace 

uplatňováno jen v případě manželek, a jak se zahalování rozšířilo není známo (tamtéž: 55-

56).

Stručnému rozboru těchto veršů jsem se věnovala z toho důvodu, že je považuji za 

základ všech islámských nařízení o zahalování. Jsou rovněž předmětem protichůdných 

interpretací a také dezinterpretací. V podstatě lze konstatovat, že Korán nařizuje ženám 

zahalování, ale nejasným způsobem – závoj má zakrýt ňadra a „ozdoby“. Ač islámský 

závoj nabývá různých významů, z hlediska věřících se odvíjí od jádra zachyceného 

v posvátném textu, které by tudíž mělo být akademickými pracemi o zahalování bráno 

v potaz. Příkladem takové práce je kniha Veil: Modesty, Privacy and Resistance. Její 

autorka Fadwa El Guindi v ní při výkladu o správném islámském oděvu důkladně rozebírá 

obě výše zmíněné súry a jejich různé interpretace (El Guindi, 1999: 134-157). I mezi 

materiály vybranými k mé analýze se nacházejí texty, jež zahrnují koránské pojetí 

zahalování, a stejně tak texty, které odkazy na Korán příliš nevyužívají. Mimo mnou 

zkoumaný evropský kontext opomíjí kořeny islámského závoje v posvátném textu např. 

kniha Katherine Bullock. Její Rethinking Muslim Women and the Veil se věnuje mnoha 

tématům souvisejícím se zahalováním a čerpá jak z jiných akademických prací, tak 
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z výpovědí narátorek, jež se účastnily výzkumu prováděného Bullock. Při takto širokém 

záběru působí stručné informace o zahalování v Koránu spíše jako zanedbání než jako 

úspornost (Bullock, 2002: 217).

2.2.2 Islámský závoj jako sociální fenomén

Další způsob, jakým lze pohlížet na islámský závoj, je jeho zasazení do společnosti. Opět 

se v této kapitole vyhnu z výše zmíněných důvodů významům, jaké má zahalování 

v jednotlivých společnostech28, a představím základní rozdělení významů obecných.

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, odpověď na otázku rozšíření zahalování 

z Muhammadových manželek na ostatní muslimky není zcela jasná. Faktem je, že 

zahalování bylo již v době před vznikem islámu rozšířeno mezi křesťanskou populací 

jihovýchodní Asie29 a v oblasti Středozemního moře, a je možné, že muslimská populace 

tuto praktiku převzala díky kontaktu zprostředkovanému dobýváním cizích území (Ahmed, 

1992: 5). Z asyrských zákonů vyplývá, že závoj byl znakem sociálního statusu, směly ho 

nosit ženy výše postavených mužů či provdané „posvátné prostitutky“30, byl zakázán 

otrokyním a prostitutkám, které za posvátné považovány nebyly (tamtéž: 14). Gerda 

Lerner toto vykládá tak, že ženy byly pomocí závoje děleny na základě svého vztahu 

k mužům a podle své sexuální aktivity (Lerner citována v Ahmed: 15). Zahalování tedy 

označovalo ženy, k nimž měl (sexuální) přístup jen jeden muž, a to muž, ke kterému byly 

smluvně vázány sňatkem. Bylo by tedy lepší hovořit spíše o sexuální pasivitě než aktivitě, 

neboť podle takto nastavených pravidel ženy svůj sexuální život neurčovaly31. Zároveň je 

takové nastavení pozic ve společnosti dalším příkladem druhotnosti ženy, jak ji vystihla de 

Beauvoir (Beauvoir, 1993)32.

Kontrola sexuální aktivity a indikátor vysokého sociálního statusu jsou dva účely 

doplňků, jak je popsala Ruth Rubinstein (citována v El Guindi, 1999: 56). Její rozdělení 

může poskytnout vodítko pro analýzu významů závoje v jednotlivých společnostech. 

                                                
28 Výjimkou je popis počátků zahalování.
29 Ahmed používá termín Middle East, tedy „Střední východ“, ale já ho zde nepřebírám, neboť nechci 
podporovat dělení světa na „Západ“ a oblasti, které vůči němu zaujímají určitou (zeměpisnou) polohu. 
K problematice dominance tzv. západních zemí nad jinými viz kapitolu Islámský závoj v evropském kontextu.
30 Posvátná prostituce je „dočasné prodávání těla osoby pro sexuální účely, při němž buď všechny peníze 
získané touto transakcí, nebo jejich část patří božstvu“ (Ditmore, 2006: 417). 
31 Teď samozřejmě mluvím o normě, s vědomím, že jednotlivé ženy mohly mít různé životní strategie.
32 Viz kapitola Gender jako analytický nástroj i každodenní zkušenost.
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Dalším uvedeným účelem doplňku je potřeba oddělit členky a členy skupiny od jiných 

osob, umístění jednotlivých osob do sociální organizace nebo do genderové kategorie. 

Úloha doplňku může spočívat také v naznačení požadovaného sociálního chování, 

zdůraznit hraní sociální role či obdařit člověka dojmem určité aktivity (Rubinstein citována 

tamtéž).

K teoriím o významech oděvu ve společnosti přispěly i další autorky. Fadwa El 

Guindi cituje Joanne Eicher a Mary E. Roach-Higgins, které vyzdvihují šaty jako 

prostředek komunikace, a doplňuje jejich teorii myšlenkou, že oblečení může rovněž 

uchovávat paměť skupiny (El Guindi, 1999: 57-58).

Pokud bych měla z popsaných účelů oděvu, v rámci mé práce konkrétně účelů 

islámského závoje, abstrahovat nějaké pravidlo, pak by jím bylo to, že v sociálním 

kontextu jsou na tento kus látky delegovány významy, které aktuálně zapadají do nastavení 

dané společnosti. Pokud někdo aspiruje na zaujetí komplexního informovaného postoje 

k tomuto fenoménu, měl by se snažit zjistit – a to z různých zdrojů včetně samotných 

nositelek závoje – všechny významy, které činí zahalování smysluplným v konkrétní 

společnosti.

2.2.3 Islámský závoj v evropském kontextu

Má analýza zkoumá akademické práce, jež pojednávají o islámském zahalování 

v evropských zemích. Ráda bych nyní zmínila základní fakta a popsala kontext, v němž se 

problematika zahalování nachází.

Jak jsem již řekla v Úvodu, zahalování se v rámci mé bakalářské práce ukázalo být 

prvkem, který v MF Dnes narušoval stereotypní představu muslimek jako pasivních obětí 

patriarchálního islámského náboženství. Tehdejší obraz sporu o závoj byl na stránkách 

deníku živen zejména tzv. šátkovou aférou ve Francii (Bouchalová, 2010). Francie ale 

nebyla první evropskou zemí33, která uzákonila zákaz vztahující se k zahalování. V roce 

1980 byl závoj vykázán z veřejných budov a univerzit v Turecku. Roku 2008 byl sice 

schválen dodatek, jenž povoloval zahalování na univerzitách, ale v reakci na rozsáhlé 

protesty byl téhož roku anulován. Zahalování na tureckých univerzitách začalo být však 

zanedlouho tolerováno. Francouzský zákaz spojovaný se zahalováním byl uzákoněn v roce 

                                                
33 Proč označuji za evropskou zemi i Turecko, vysvětluji v kapitole Výběr vzorku.
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2004. Zákon stanovuje, že na veřejných školách je zakázáno nošení symbolů, kterými by 

žákyně a žáci „nápadně manifestovali“ svou náboženskou příslušnost (Loi n° 2004-2). I 

když není islámský závoj zmíněn, zákon byl širokou veřejností chápán jako cílený na něj. 

Ve stejné době se na lokální úrovni začaly prosazovat různé zákazy zahalování, např. 

v Belgii, lokální opatření byla přijata i v Německu, kde se týkala zejména zákazu 

islámského závoje u vyučujících na školách. V nedávné době se právní omezení islámské 

praxe zahalování zaměřila na druhy závoje zakrývající tvář. Ve Francii bylo roku 2010 

zakázáno zahalení tváře na veřejnosti, ve stejném roce byly v Belgii zákonem zapovězeny 

burka34 a nikáb35. Návrh podobného zákona byl předložen i v Dánsku a o omezení různých 

podob této praxe se debatuje i v dalších evropských zemích. Nejdále však zatím v rámci 

Evropy dospěla Francie.

Na pozici islámského závoje v evropských společnostech má vliv mnoho 

specifických jevů (historická zkušenost jednotlivých zemí, kdy má význam např. to, že 

byly kolonizátorkami; vlastní pojetí lidských práv, konkrétně práva na svobodu vyznání 

ad., charakter dané muslimské a nemuslimské komunity ad.). Za důležité okolnosti této 

problematiky  považuji existenci orientalismu a islamofobie.

Myslitelem, který rozpracoval teorii o orientalismu, byl Edward Said36. Definuje 

orientalismus jako „styl myšlení založený na ontologické a epistemologické distinkci mezi 

Orientem a (většinu času) Okcidentem“ (Said, 2003: 3). I když pojmu Orient odpovídá 

určitá zeměpisná oblast a není tedy pouhou fantazií, byl značně ovlivňován evropskou 

kulturou, která některé orientální prvky dokonce vytvořila (tamtéž: 4). Součástí této 

evropské „tvorby“ byl i předpoklad, že je Evropa Orientu nadřazená, což podporovalo jak 

nadvládu určitých zemí (zejména Francie, Velké Británie a Spojených států) nad koloniemi 

v Asii a Africe, tak konstrukci sebepojetí kolonizátorek (tamtéž: 8). 

Orientalismus prostoupil i myšlenkový proud, který se snažil reflektovat společenské 

hegemonie kriticky. Mám na mysli feminismus. S ohledem na něj lze orientalismus na 

rozdíl od Saidova pojetí chápat jako heterogenní, protože některé autorky a někteří autoři 

píšící o Orientu sice udržují dichotomii Orientu a Okcidentu, ale nevykládají ji vždy 

způsobem, jenž by hegemonii druhého podporoval (Melman a Lewis citovány ve Weber, 

2001). Na druhou stranu můžeme ve feminismu zaznamenat i projevy, které popsal Said. 

Charlotte Weber je dokládá v případě aktivit mezinárodní organizace Woman Suffrage 

                                                
34 Oděv zahalující celé tělo s mřížkou přes oči.
35 Malý závoj přes tvář nechávající průzor pro oči.
36 Orientalismus podle Saida obsáhleji rozebírám ve své bakalářské práci (Bouchalová, 2010).
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Alliance – navzdory občasné snaze se se „sestrami“ z jihovýchodní Asie identifikovat a 

navzdory kladným pohledům na islám se nedokázaly postoje této organizace od 

orientalismu odpoutat. „,Východ‘ zůstal v jejich očích méně moderní, méně racionální a 

méně civilizovaný než ‚Západ‘.“ (Weber, 2001: 151) Weber přitom míní, že „západní“ 

feministky a feministi se mohli od jiných kultur lecčemu přiučit a obohatit kritiku 

patriarchátu o další zkušenosti. Orientalismus některých feministů a feministek bohužel 

také zabránil tomu, aby se definice feminismu rozšířila (tamtéž: 152). V podstatě totéž 

z jiné strany kritizuje Mohanty, když hovoří o nerespektování kulturních odlišností 

konceptů používaných ve feminismu (Mohanty, 1991: 67)37.

Jevem souběžným s orientalismem je vzrůstající islamofobie, strach z islámu. Tak 

jako tomu je v rámci orientalismu, i islamofobie pojímá islám jako podřadný a zdůrazňuje 

jeho rozdílnost ve srovnání se „Západem“. Dalšími průvodními jevy jsou ekonomické, 

sociální a veřejné vyloučení muslimek a muslimů a diskriminace v podobě zločinů 

z nenávisti (Esposito, 2011: xxiii). Esposito dokládá na několika průzkumech z anglického 

i amerického prostředí, že islamofobní postoje doznaly větší intenzity po teroristických 

útocích 11. září 2001 a ani v následujících letech neklesly (tamtéž: xxiii-xxv). Bylo by 

však chybou si myslet, že se islamofobie objevila až na začátku 21. století. Andrew 

Wheatcroft popisuje ve své knize Nevěřící historii vzájemné démonizace a nepřátelských 

postojů křesťanství a islámu od vzniku druhého z obou náboženství (Wheatcroft, 2006).

V České republice nevyvolávají záporné postoje vůči muslimům a muslimkám tak 

intenzivní problémy jako v jiných zemích, přesto se islamofobie naší zemi nevyhýbá, 

přičemž nabývá skutečně kuriózních podob38. Nerada bych ale tento fenomén zlehčovala. 

S rostoucí islamofobií roste i její kritika, avšak obavy z jiné (náboženské) kultury není 

třeba hned spojovat s malomyslností. Mít nepříjemné pocity z něčeho, čemu nerozumím, je 

spíš běžnou součástí lidského života, než hrubou netolerancí. Islamofobii tedy považuji za 

problematickou spíše na rovině institucí, např. ve chvíli, kdy začne ovlivňovat politická 

opatření, nebo když se šíří v akademickém prostředí39. Dalším varováním před zaujetím 

jednoznačného postoje k islamofobii jsou příklady nejasného vymezení a nadužívání 

tohoto pojmu, které ve své knize uvádí Chris Allen. Podle Allena je problematické, že ani 

OSN, ani EU nemají jasnou definici toho, co islamofobie zahrnuje, a přesto s tímto 

                                                
37 Více z této kritiky od Mohanty uvádím v kapitole Feministická metodologie. 
38 Např. hnutí Antimešita se dostává i otevřené slovní a finanční podpory našich politických stran bez ohledu 
na to, že označit názory zakladatele organizace Valentina Kusáka za neinformované by bylo eufemismem.
39 Velmi nenápadnou podobou nejistých postojů vůči islámu coby něčemu jinému může být např. to, že 
vyučující při výkladu často uvádí islámskou kulturu jako příklad odlišné společnosti.
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konceptem často operují (Allen, 2010: 133). Islamofobie se přitom vyskytuje v různých 

kontextech. Jak autor píše, v Německu může být islamofobie zaměřena proti Turkyním a 

Turkům, zatímco ve Velké Británii proti obyvatelstvu původem z Jižní Asie (tamtéž: 134). 

Allen zmiňuje návrhy alternativních pojmů, např. „anti-muslimismus“, který klade důraz 

na negativní vnímání věřících, nikoliv samotného náboženství (tamtéž: 136). Přes tyto 

námitky budu pracovat s poměrně volnou definicí, již jsem uvedla výše. V případě institucí 

jako jsou OSN nebo EU je detailní vymezení používaných pojmů důležité, protože na něj 

navazují konkrétní praktická opatření. To však není případ mé analýzy, kde navíc vždy 

uvádím, proč ten který postoj považuji za islamofobní, a případné čtenářstvo si tak může 

vytvořit vlastní názor.

2.3 Co lze považovat za akademický text (A máme si ho považovat?)

Nyní bych se ráda krátce zamyslela nad tím, co si můžeme představit pod pojmem 

„akademický text“. Tuto kapitolu je třeba odlišit od kapitoly Výběr vzorku v analytické 

části, kde uvádím, proč jsem se rozhodla zvolit pro analýzu konkrétní texty a jak jsem je 

vyhledala.

Akademický text je konkrétním stylem psaní, s nímž se pojí jistá pozice ve světě a 

rovněž metody, jak o světě uvažovat (Giltrow, 2002: 10). Tento styl můžeme 

charakterizovat prostřednictvím zvláštní struktury textu tvořeného částmi jako je např. 

úvod do tématu, kapitoly k jednotlivým tezím textu a shrnutí40. Důležitou součástí je řádná 

citace pramenů, na které text odkazuje (tamtéž). Můžeme se také zaměřit na akademickou 

rétoriku, jež zahrnuje „strategie polemiky, naznačování, vodítek (…) a skrytých narážek“ a 

jež nechává čtenáře či čtenářku vyplňovat mezery v analýze a měnit smysl, neboť není 

možné vyčerpávajícím způsobem popsat vše (Bourdieu, 1988: 2). Jak už jsem uvedla 

v kapitole Feministická metodologie, tyto problémy lze různými způsoby omezit, ale nejde 

je zcela redukovat. Např. v této práci se snažím používat jazyk tak, abych nezakrývala, že 

se jedná o pohled a práci jedné osoby, ale tím, jak vstřebávám jiné akademické texty, 

stejně tíhnu k formulacím, které dají čtenářstvu prostor domýšlet si (např. „můžeme říci“, 

                                                
40 Je ale otázkou hodnou diskuse, zda jsou takové náležitosti nutné, aby byl text akademický. Nedávno mě 
zaujal internetový článek Kate Ott, která se táže, zda bychom za akademické psaní nemohli považovat 
blogování. Pokud se bude jednat o dobře napsaný a podložený text, měli bychom upustit od kritérií platných 
pro širší formy akademického psaní a využít výhody, jež nový formát nabízí (Ott, 2012).
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„spíše“, „v určité míře“), nebo které vyvíjejí nátlak (např. „je třeba si uvědomit“). Také 

používání vtipných formulací a hra se slovy (např. v názvu této kapitoly) nemusí být jen 

snahou text ozvláštnit nebo zpochybnit vlastní vážnost a autoritu, ale také strategií, jak si 

získat čtenářstvo na svou stranu. 

Texty vytvořené v akademické sféře tedy rozhodně nejsou zcela transparentním 

předložením výsledků bádání. Vliv mají navíc i mimo tuto sféru. Giddens považuje za 

jednu z charakteristik modernity existenci abstraktních systémů vědění a jejich setkávání 

se s laickou veřejností (Giddens, 2003: 79). Z toho však lze vyvodit i pozitiva. 

Akademické texty mají vždy potenciál transformovat společnost (Murray, Moore, 2006: x) 

a samotným akademičkám a akademikům slouží k vývoji jejich znalostí a přístupů (tamtéž: 

4) .

Akademického textu si tedy podle mého názoru „máme považovat“. Ba dokonce, 

pokud si ho budeme považovat, je více pravděpodobné, že si na jeho psaní dáme záležet –

budeme jasně a srozumitelně formulovat své argumenty, podložíme je řádnými citacemi, a 

tím budeme zároveň zohledňovat aktuální diskusi k tématu. Z takto napsaného textu je 

možné vytěžit hodnotné informace a podněty i v případě, že s autorkou či autorem v zásadě 

nesouhlasíme.

2.4 Metoda kvalitativní obsahové analýzy

„Každé historické období produkuje pouze omezené množství filosofických doktrín, 

morálních trendů a estetických preferencí, a pokud kvalitativní analýza pracuje tak, jak by 

měla, mimo rovinu pouhého názoru, tyto vlivy mohou být rozeznány a kontrolovány.“ 

(Kracauer, 1952: 641). Těmito slovy vztahuje Siegfried Kracauer metodu kvalitativní 

obsahové analýzy k rozpoznávání aktuálních společenských hodnot a poukazuje tak na to, 

co může výzkumnice a výzkumníky motivovat k výběru této metody. Obsahová analýza je 

často využívána ve své kvantitativní podobě a její kvalitativní větvi se mnoho 

metodologických příruček nevěnuje. Pro tuto práci jsem ji ale zvolila, a to proto, že s ní 

mám zkušenost41 a pro zkoumání akademických textů, jaké zamýšlím, se mi jeví 

nejvhodnější. 

                                                
41 Použila jsem ji ve své bakalářské práci (Bouchalová, 2010).
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Oproti kvantitativní má kvalitativní obsahová analýza primárně verbální rozměr, 

nikoliv statistický. Také nejsou příliš jasně formulovány jednotlivé kroky (Adler, Clark, 

2008: 375). Kracauer ji obhajuje proti těm, jenž by ji mohli považovat za „svízelné 

dobrodružství nekontrolovatelné intuice“ (Kracauer, 1952: 635), jako metodu, která 

kategorie analýzy vytváří na základě celého zkoumaného obsahu, aniž by jej rozbíjela na 

jednotky v závislosti na tom, jak často se ve zkoumaném textu vyskytují. Díky tomu může 

kvalitativní obsahová analýza dosáhnout přesnosti, jakou její kvantitativní „sestra“ nemusí 

vždy poskytnout. Po zkušenosti s touto metodou vítám u kvalitativní verze analýzy právě 

schopnost zachytit různé konotace obsahů. Např. v této práci jsem vyvodila jako jednu 

z kategorií Zahalování jako znak nízkého statusu42. Ve všech textech lze nalézt odkazy 

tohoto typu, ale autor či autorka s nimi nemusí souhlasit a mohou je zmiňovat jen proto, 

aby je kritizovali. Kvantitativní obsahová analýza by tento rozdíl nedokázala zachytit, 

pouze by spočítala, kolikrát se vyskytuje obsah spojující zahalování s nízkým statusem. A 

navíc, jak také Kracauer upozorňuje, ani kvantitativní analýza se zcela nemůže oprostit od 

domněnek badatelů a badatelek (tamtéž).

V návaznosti na Oakley43 bych rozlišení na kvalitativní a kvantitativní analýzu

neprosazovala více, než je nutné pro praktické provedení, neboť se obě prolínají (Kracauer, 

1952). Např. u kvalitativní analýzy nehraje četnost takovou roli, ale opakování určitých 

obsahů může mít vliv na to, že je z nich vyvozena samostatná kategorie. Zároveň může 

kvantitativní analýza přecházet do kvalitativní roviny, když známe zkoumané texty a 

s touto znalostí interpretujeme výsledky (to samozřejmě nelze v případě, že provádíme 

analýzu pouze pomocí počítačového programu, jenž obsahy počítá za nás).

Pro větší reliabilitu výzkumu je nicméně dobré ustavit konkrétní kroky analýzy. 

Adler a Clark popisují proces této metody jako induktivní. Nejdříve si bádající položí 

výzkumné otázky, pak jednotlivé texty pozoruje a tím dospěje k empirickým generalizacím 

o nich (Adler, Clark, 2008: 375). S Reinharz a Kulick můžeme k částem analýzy přidat 

interpretaci obsahu a soustředění se na jeho vzájemný vztah se sociopolitickým kontextem 

– to jsou aspekty, jež činí obsahovou analýzu feministickou (Reinharz, Kulick, 2007: 258).  

Uvedené kroky budu při své analýze následovat a uvedu jak konkrétní příklady ze 

zkoumaných textů, tak popis zvolených kategorií. Domnívám se, že spolu s kompletním 

seznamem zkoumané literatury, diskusí vlastní lokace a zachycením použitých konceptů 

                                                
42 Viz kapitola Kategorie kvalitativní obsahové analýzy.
43 Její tezi uvádím v části Feministická metodologie.
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v Teoretické části je reliabilita mého výzkumu zajištěna tak, jak je to v rámci diplomové 

práce možné44.

Ráda bych ještě doplnila, že jsem zvažovala možnost kombinace metody kvalitativní 

obsahové analýzy s metodou kritické diskurzivní analýzy. Pojem diskurzu lze chápat jako 

vzorce, do nichž jsou organizovány jednotky určitého kusu textu (Baxter, 2003: 7), 

nicméně jako diskurzy označujeme též  „praktiky, jež systematicky definují objekt, o němž 

hovoří“ (Foucault citován tamtéž). Kritická diskurzivní analýza zahrnuje obé. Podle 

Normana Fairclougha má tři fáze: „popis textu, interpretaci vztahů mezi textem a interakcí 

a vysvětlení vztahů mezi textem a sociálním kontextem (Fairclough, 1995: 109). Provedení 

této metody jsem ale nakonec shledala obtížným, co se týče úrovně popisu textu – na ten 

bych si zatím troufla jen v českém jazyce a v tom žádný z analyzovaných textů není –, a 

nadbytečným, co se týče sledování vztahů mezi textem a sociálním kontextem, neboť to už 

bude součástí kvalitativní obsahové analýzy.

2.5 Vlastní lokace

V této kapitole se pokusím dostát nárokům politiky lokace, již jsem popsala v kapitole 

Feministická metodologie. Cílem mé práce je především zjistit, s jakými významy spojuje 

mnou zkoumaná akademická literatura zahalování a zda tyto texty odpovídají 

feministickým metodologickým kritériím. Můj vlastní právě vznikající text se ovšem také 

k zahalování nějak vyjadřuje, a tak by mohl ovlivnit jeho vnímání a potažmo zkušenost 

žen, které nosí muslimský závoj45. Proto považuji za důležité zmínit před započetím 

analýzy několik informací, které se k této práci vztahují. Na následujících řádcích nejdříve 

popíši svou pozicionalitu ve společnosti, pak se zamyslím nad tím, proč se zajímám o téma 

islámu a zahalování, vymezím svůj přístup k feminismu a v závěru stručně rozeberu svou 

motivaci k mluvení46, proti níž je dle Alcoff v případě akademiček a akademiků dokonce 

třeba bojovat (Alcoff, 1991: 24).

                                                
44 Mimo její rámec by dalším opatřením mohl být větší počet bádajících, které a kteří budou o zvolených 
kategoriích diskutovat, tedy týmová práce.
45 Ačkoliv se jedná o diplomovou práci, již – jak „je známo“ mezi osobami, které se snaží vymyslet různé 
důvody, proč ji nepsat – „skoro nikdo nečte“, podceňovat její vliv kvůli něčemu takovému by bylo 
nedůsledné.
46 Tento koncept vysvětluji v kapitole Feministická metodologie.
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Od onoho „mytického“ středostavovského bílého muže, jenž má být normou 

genderového řádu mé společnosti47, se obecně vzato liším tím, že se identifikuji a jsem 

indentifikována jako žena. Jinak je ale má pozice privilegovaná nejen vůči lidem ve 

společnostech, které byly euroamerickou civilizací konstruovány jako méně vyspělé48, ale i 

vůči některým lidem v mé vlastní společnosti, neboť jsem v rámci střední třídy relativně 

finančně zabezpečená a (i proto) mám snadný přístup k vysokoškolskému vzdělání (studuji 

genderová studia a religionistiku), mezi tzv. elitu – jak bývá akademická komunita chápána 

a bohužel se tak někdy také sama chápe. V rámci této společnosti nejsem příslušnicí žádné 

menšiny, jíž by byly kladeny výrazné překážky v seberealizaci.

Ačkoliv se považuji za věřícího člověka, nejsem muslimka a náboženství  - včetně 

svého vlastního – chápu dvěma způsoby. Na jedné (neredukcionistické) straně jej 

respektuji jako víru, která u jednotlivých lidí „prostě je“, a rozebírání toho, proč je a zda je 

tak správně či špatně, dle mého osobního názoru nikam nevede, či spíše vede do 

nekonečna49. Na straně druhé pojímám náboženství jako „náboženskou kulturu“, jak ji 

vymezuje Blanka Knotková-Čapková: Jedná se o „komplexní pojetí duchovní tradice 

z hlediska věrouky, filosofie, mytologie, historie, politické moci, sociálních vztahů, 

individuální citové oddanosti a inspirace umění“ (Knotková-Čapková, 2008: 6). Jako 

takovou lze náboženskou kulturu analyzovat, mj. genderově.

Můj vztah k islámu tedy zahrnuje jak respekt k víře jeho vyznavaček a vyznavačů, 

tak zájem o porozumění jeho genderovým a jiným analyzovatelným aspektům. V tomto 

druhém ohledu jsem vůči němu (i vůči jakémukoliv jinému náboženství) kritická, ale 

zároveň je mi vlastní i snaha obhájit ho před kritikou, již považuji za nesprávnou 

(především kritikou, která se zakládá na generalizacích a islamofobních50 „pověrách“). 

Proč je ale předmětem mého zájmu právě islám? Domnívám se, že významnou roli hraje 

skutečnost, že jsem pod vlivem orientalistického diskurzu, jak jej popsal Said51. Islám jako 

součást Orientu, tajemného místa „kdesi v dáli“, mě přitahuje. Od mého dětství tuto 

přitažlivost budovaly pohádky Tisíce a jedné noci52 a naplno propukla při návštěvě 

Istanbulu. V současnosti je má motivace k zabývání se touto náboženskou kulturou jistě 

tvořena i jejím dosavadním studiem, na počátku byl však „Orient“.
                                                
47 Viz kapitola Gender jako analytický nástroj i každodenní zkušenost.
48 Tomu se věnuji v kapitole Islámský závoj v evropském kontextu.
49 Tím nechci zcela odmítnout disciplíny jako je filosofie náboženství, jde mi spíše o nemožnost vysvětlit 
beze zbytku, proč věří konkrétní lidé. Na druhou stranu je pravda, že z metodologií religionistiky mě nejvíce 
oslovují sociologie a antropologie náboženství.
50 Islamofobii popisuji v kapitole Islámský závoj v evropském kontextu.
51 Viz kapitola Islámský závoj v evropském kontextu.
52 Navíc převyprávěné Wilhelmem Hauffem (Hauff, 1985).
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Další motivací ke studiu zahalování v islámu a oponování jeho patřičně neukotvené 

kritice je to, že mi vadí nespravedlnost. Za jeden z nejvýznamnějších zdrojů 

nespravedlnosti v mé společnosti53 považuji stávající genderový řád, jehož součástí jsou 

genderové konstrukty femininity a maskulinity, přičemž ty druhé jsou v mnoha sociálních 

situacích nadřazeny těm prvním. Stručně řečeno uvažuji v rámci konstruktivistického 

paradigmatu a jsem feministka. V kapitolách o feminismu a genderu jsem se částečně 

věnovala pluralitě jejich teorií, avšak co se feminismu týče, má na mě vliv i jeho podoba 

sociálního hnutí. To znamená, že i když jsem si vědoma individuálních konstelací různých 

společenských kategorií a také nesouladu esencialismu s konstruktivistickým 

paradigmatem, souhlasím se Spivak, že je třeba strategického esencialismu pro 

prosazování změn (Spivak citována v Parente-Čapková, 2005: 29). Krom toho mou 

veškerou činnost spojenou s feminismem – akademickou i praktickou – pohání i euforie 

z toho, že jsem součástí boje za lepší postavení „nás žen“. Tento pocit nelze přesně 

vystihnout slovy, mohu již jen dodat, že písně jako Sisters Are Doin‘ It for Themselves 54

mě rozhodně nezvedají ze židle jen proto, že jsou dobře složené55.

Posledním prvkem, který ovlivňuje mou práci, je motivace k mluvení. Jak jsem 

uvedla výše, Alcoff ji považuje za problematickou zejména u členstva akademické obce. 

Svou motivaci mluvit o daném tématu jsem již popsala, nyní mě zajímá pouhá motivace 

mluvit o čemkoliv. Jako členka akademické obce jsem součástí hierarchie, v níž se 

postupuje vzhůru především díky „mluvení“56. Např. pokud obhájím tuto práci, získám 

titul označující pozici, která je hodnocena lépe než pozice studující nebo pozice 

bakalářská, což mi za prvé umožní stoupat „výše“ a také mi to dodá určitý status ve 

společnosti. Již v úvodu kapitoly jsem zmínila pojem elita. S pojetím vysokoškolských 

pracujících jako elity sice nesouhlasím a snažím se udržet si od něj odstup, ale toto 

elitářství je ve mně hluboce zakořeněné, protože už od dětství jsem se setkávala 

s přesvědčením, že jít na vysokou školu je cosi nadřazeného ostatním kariérním cestám. 

Vlastně je dost možné, že je to jeden z hlavních důvodů, proč vůbec na vysoké škole jsem. 

                                                
53 Uvědomuji si, že mluvit o „mé“, „naší“ či „této společnosti“ je problematické, a kde to lze, snažím se 
vymezit společnost konkrétněji (např. euroamerická společnost, což je ale také velmi široký pojem). Myslím, 
že společnost zcela uspokojivě vymezit nelze, vždy se najdou nějaké výjimky. Jedním ze způsobů, jak 
zmenšit zkreslení podobnými slovními spojeními, je toto zkreslení připustit.
54 Viz http://www.youtube.com/watch?v=HVDyv4hnvJY&feature=related [citováno 20. června 2012].
55 Koncept sesterství byl a je ve feminismu využíván jako jednotící síla pramenící ze sdílené ženské 
zkušenosti a stavící se proti sexistickému útlaku (Dill, 1983: 131). Že jsou všechny ženy „sestry“, bylo 
zpochybněno těmi, které zažívaly kromě genderové diskriminace i rasovou a jejichž zkušenost se tudíž 
nerovnala zkušenosti rasově nediskriminovaných žen (tamtéž). Sesterství lze napadnout i z dalších 
specifických pozic, nicméně pro mě osobně je i přesto inspirativní.
56 Ve smyslu vyjadřování se o něčem, jedná se samozřejmě i o psaní.
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Na druhou stranu obor genderových studií nemá ve společnosti vždy vysoký kredit a má 

akademická pozice tak není z nejprivilegovanějších.

Svou lokaci bych mohla rozebrat ještě více do hloubky, ale domnívám se, že pro 

účely diplomové práce je toto množství dostatečné.
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3. EMPIRICKÁ ČÁST

Druhou část mé diplomové práce tvoří vlastní analýza. Vymezím zde výzkumné otázky, 

uvedu, jak jsem došla k výzkumnému vzorku. Popíši kategorie kvalitativní obsahové 

analýzy. Po vysvětlení struktury analytické části bude následovat samotná analýza. Její 

jednotlivé výstupy popíši zvlášť a pak je sjednotím v kapitole Shrnutí.

3.1 Výzkumné otázky

Ve své diplomové práci se zajímám o to, jak zobrazují vybrané akademické texty 

zahalování muslimek, jaké významy islámského závoje konstruují. Toto zkoumám v širším 

pohledu na daný text. Nezajímá mě jen to, s čím se zahalování v textech spojuje, ale i jak 

jsou tyto texty napsány. Má analýza se soustředí především na tyto otázky:

1. S jakými významy je zahalování muslimek spojováno ve zkoumané 

akademické literatuře?

2. Jak je (pokud vůbec) v této literatuře používán koncept genderu?

3. Nakolik uplatňují či neuplatňují autorky a autoři postupy 

feministické metodologie?

3.2 Výběr vzorku zkoumaných textů

V teoretické části jsem se zamýšlela nad tím, kdy lze literaturu považovat za 

akademickou57. Texty vybrané k analýze splňují mnou uvedená měřítka. Jedná se o knihy a 

články, které mají určitou strukturu, odkazují na prameny, z nichž čerpaly, a jejich 

autorkami a autory jsou osoby činné na tzv. akademické půdě.

Dalším důležitým kritériem je pochopitelně to, aby se mnou zkoumané materiály 

věnovaly zahalování. Proto jsem při rešerši vhodných textů používala k vyhledávání

klíčová slova „závoj“, „zahalování“, „šátek“, „hidžáb“ a „burka“ (v anglickém a 

                                                
57 Viz kapitola Co lze považovat za akademický text (A máme si ho považovat?).
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německém jazyce). K vyhledávání jsem použila databázi americké Kongresové knihovny58

a německého Souhrnného spolkového katalogu59. Pro získání článků jsem zvolila databázi 

Jstor60 a  Ebsco61. Tento postup vygeneroval velké množství materiálu. Z toho důvodu 

jsem se rozhodla omezit téma o zahalování na evropský kontext (do něhož počítám i 

Turecko62). Dále jsem vyloučila knihy, které mají výše uvedené pojmy pouze v názvu a 

problematiku zahalování používají jako výchozí bod pro jiné téma, a tudíž o něm příliš 

nepojednávají. Poslední kritérium, jež jsem se rozhodla uplatnit, byl jazyk textu. Ve výběru 

jsem zachovala pouze anglickou literaturu, neboť ji vzhledem k velké rozšířenosti 

anglického jazyka považuji za dostupnější, a tedy vlivnější než německou. K takovému 

zredukování vzorku jsem byla nucena rámcem diplomové práce, jenž mou analýzu 

omezuje časově i rozsahem. I přesto však výzkumný vzorek nabídl bohatý materiál a 

ukázal se být zajímavý z hlediska všech tří výzkumných otázek.

3.3 Kategorie kvalitativní obsahové analýzy 

Níže uvedené kategorie obsahové analýzy jsem vytvořila po seznámení se s výzkumným 

vzorkem. Po přečtení jednotlivých textů jsem určila významy zahalování, jež se mi zdály 

být nejvýraznější, a bylo možné je stanovit jako odlišné kategorie63. Nalezené obsahy 

mohou spadat do více kategorií a mohou mít pozitivní a negativní i zdánlivě neutrální 

konotace (jak se ukáže na konci každé části, v každém ze zkoumaných textů převládá jistá 

perspektiva, která navzdory různým obsahům prosadí jeden dominantní výklad).

Kategorie kvalitativní obsahové analýzy textů o zahalování jsem stanovila takto:

Zahalování jako projev religiozity: Zahalování je vztahováno k náboženské praxi 

věřících. Může se jednat i o obecné spojení s islámem, i o popis zbožnosti konkrétní osoby. 

Kategorii religiozity nelze zaměňovat s kategorií Zahalování jako politikum (viz níže).

                                                
58 Viz http://www.loc.gov/index.html [citováno 25.července 2012].
59 Viz http://gso.gbv.de/ [citováno 25. července 2012].
60 Viz http://www.jstor.org/ [citováno 25. července 2012].
61  Viz http://www.ebscohost.com/  [citováno 14. listopadu 2012].
62 Jsem si vědoma diskusí o tom, zda lze Turecko považovat za evropskou zemi, či nikoliv. Jednotlivé postoje 
k tomuto tématu se opírají o tvrzení vztahující se k tureckému sekularismu, modernismu či islamismu. Tyto 
pojmy se ve své práci snažím problematizovat a domnívám se, že jejich používáním se nelze k žádné 
,,praktické“ odpovědi dostat. Proto jsem se při vybírání literatury o Turecku do výzkumného vzorku řídila 
pouze faktem geografické blízkosti (ač z menší části, země se rozkládá i na evropském kontinentu) a tím, že 
se Turecko hlásilo o vstup do Evropské unie.
63 O této části analýzy hovořím v kapitole Metoda kvalitativní obsahové analýzy.
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Zahalování jako součást sebeurčení: Do této kategorie patří obsahy, jež zahalování

dávají do souvislosti s budováním vlastní identity, volbou a agentností.

Zahalování jako symbol oddělení: S touto kategorií jsem původně pracovala jako 

s kategorií symbolu izolace. Pojem „izolace“ jsem však nakonec zamítla, neboť si myslím, 

že má negativní konotace, které nutně nemusejí mít mnou nalezené obsahy. Zahalování je 

symbolem oddělení, pokud odděluje ženy od mužů, sexualitu od veřejnosti aj. Častým 

obsahem této kategorie je motiv zakrytí, schování.

Zahalování jako prvek sounáležitosti: Vícero islámských závojů ve společnosti může 

navodit dojem existence určité vymezené skupiny, konkrétní muslimce může dát pocit, že 

kamsi patří. Tyto a podobné obsahy tvoří čtvrtou kategorii.

Zahalování jako znak vysokého statusu: Pokud se v textu poukazuje na historii 

zahalování jako ukazatele vysokého statusu ženy, pokud si nositelky připadají více vážené, 

když se zahalují, pokud je zahalování někým označováno jako ctnost, objeví se daný obsah 

v této kategorii.

Zahalování jako znak nízkého statusu: Na nízký status muslimek praktikujících 

zahalování je poukazováno v souvislosti s omezováním práv žen či podřízením ženy muži. 

Také označení zahalování jako zaostalosti či zvyku chudých nevzdělaných žen spadá do 

předposlední kategorie. Pro velký počet a kvalitativní odlišnost dvou posledních kategorií 

se ukázalo být vhodnějším jejich rozlišení na nízký a vysoký status.

Zahalování jako politikum: Poslední kategorie vystihuje obrazy zahalování jako 

nástroje prosazování určitého uspořádání společnosti v rámci libovolného ideologického 

proudu. Může se jednat o nacionalismus, islamismus, modernismus atd. Rozlišovat podle 

těchto proudů další kategorie by bylo přistoupením na to, že islámský závoj je možné jako 

politický chápat. To by ale bylo v rozporu s mou snahou vyhnout se tomu, abych sama 

připisovala zahalování konkrétní význam64.

3.4 Popis struktury analýzy aneb Návod k použití

Vzhledem k tomu, že má analýza je dost rozsáhlá a zahrnuje ne zcela malé množství 

pramenů65, ráda bych nejprve uvedla, jak ji organizuji. 

                                                
64 O toto se přestávám snažit v Závěru, kde hodnotím dosud nalezené a předkládám další možné výklady.
65 Jedná se o 6 knih a 16 článků.
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Nabízela se možnost členit ji podle výše popsaných kategorií. Tu jsem zavrhla ze 

dvou důvodů. Za prvé by byl popis výsledků analýzy nepřehledný, nebylo by možné 

sledovat postoje jednotlivých autorek a autora a ani „zabarvení“ obsahů. Jedná se o 

akademické texty, kde jsou zmiňovány i názory protichůdné – byť v menším množství – a 

při strukturování dle kategorií by se nedalo zachytit, zda je určitý obsah prosazován, nebo 

naopak zmiňován jako pomýlený.

Za druhé u analyzovaných knih zkoumám nejen významy zahalování, ale studuji je i 

po stránce metodologické a terminologické. Poměřuji je standardy feministické 

metodologie a zajímá mě i to, jak konceptualizují pojem genderu66. Ještě před popisem 

jednotlivých kategorií sleduji rovněž základní definici zahalování, od níž se odvíjí 

následující výklady. Kdybych takto texty popsala oddělené od nalezených významů

zahalování a ty pak zmínila v další části za všechny texty najednou, narušila bych tím svůj 

záměr ukázat samostatně přístup autorek a autora. I celkové komparativní zhodnocení je 

dle mého názoru důležité, ale přichází na něj řada až v kapitole Shrnutí. Články jsem 

původně chtěla analyzovat týmž způsobem, ale v průběhu se ukázalo, že většinou 

neposkytují pro tuto část zhodnocení dostatek informací. Z praktického hlediska by navíc 

obšírný popis každého analyzovaného textu byl vysloveně „uživatelkovsky nepřátelský“. 

Kvalitativní obsahová analýza článků má tak spíše doplňkovou povahu.

Každá následující kapitola tak odpovídá jedné knize. Nejdříve se zabývám postavou 

autora či autorky, jejich lokací. Poté sleduji metodologii feministickou perspektivou, jak 

jsem ji popsala v kapitole Feministická metodologie. Následuje zkoumání základní 

definice zahalování a zjištění, s kým je v textu spojováno (muslimky, mladé ženy, vzdělané 

ženy aj.). Pak přichází na řadu otázka genderu. Po ní je zařazena kvalitativní obsahová 

analýza. Poslední kapitolou je pak souhrnná analýza článků.

3. 5 Analýza

3.5.1 The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Nilüfer Göle)

Nilüfer Göle je profesorkou sociologie na istanbulské Univerzitě Boğaziçi. Jak prohlašuje 

v úvodu knihy, její zájem o téma pramení i z „osobního znepokojení“ coby turecké 

                                                
66 Viz kapitola Výzkumné otázky.
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intelektuálky a ženy (Göle, 1996: 2). Na tomto znepokojení se podílí za prvé to, že 

významný narativ vztahující vzdělání a modernizaci k emancipaci žen je konfrontován 

postavou vzdělané islamistky67, za druhé to, že tyto ženy s podobným vzděláním a 

profesemi zároveň budují svou identitu pomocí islámu a slučují tak dvě oblasti, které byly 

v Turecku dříve chápány jako oddělné. Tyto informace o autorce chápu jako částečné 

uvedení její lokace. Göle se ale sama vyjadřuje ke své lokaci přímo. Říká, že se „pokouší 

definovat sama sebe jako socioložka“ a udržet si „analytický odstup“ (23). Nechce 

vymezovat svou perspektivu jako sekularistickou, feministickou či islamistickou, namísto 

toho dle svých slov uplatňuje sociologickou empatii a naslouchá aktérkám a aktérům 

tématu, jež zkoumá. Považuje se za „dislokovanou“68 (tamtéž). Patrně tím má na mysli, že 

si dokáže udržet odstup od svého pohledu na islámský závoj a zaujímat perspektivu 

druhých. Toto použití konceptu lokace není v souladu s tím, jež jsem definovala v kapitole 

Feministická metodologie a jež požaduje přezkoumání situovanosti výzkumnice či 

výzkumníka. Ani princip silné objektivity, který by mohl autorce vyhovovat více, pokud 

usiluje o určitý odstup, není dosažen, neboť i ten požaduje přezkoumání postojů 

souvisejících s výzkumem (Harding, 1991: 149).

Jakkoliv lze toto předsevzetí ocenit, je stále jen předsevzetím. Autorka věnuje mnoho 

stran popisu názorů modernizátorek a modernizátorů, islamistů a islamistek a také 

nositelek islámského závoje, ale postoje osoby, která má největší vliv na její text, tedy sebe 

samé, věnuje jen několik řádků, kde zmiňuje ono osobní znepokojení. Z toho, jak jej 

vymezila, je patrné, že se cítí být tureckou intelektuálkou zvyklou na modernismem 

vytvořený obraz vzdělané emancipované ženy a že je toto její sebepojetí v nesouladu 

s postavou islamistické intelektuálky. Žádné další přímé informace o jejích postojích se 

neobjevují. Ba dokonce odmítá, že by nějaké postoje její pozici ovlivňovaly, protože si 

dokáže udržet odstup. Dle mého názoru tedy tento aspekt její práce není v souladu 

s požadavky feministické metodologie69, neboť byť se vymezuje vůči objektivitě 

pozitivismu (tamtéž), odmítá svůj subjektivní vliv, což je v konečném důsledku totéž 

                                                
67 Jako islamistky („Islamist women“) označuje autorka muslimky. Ve zkoumané knize tento pojem nikde 
nevysvětluje. Že si pod ním představuje zejména vzdělané věřící, které pomocí svého vzdělání prosazují jisté 
islámské názory, lze z jejího textu vyčíst nepřímo. Termín „islamismus“ používá tehdy, pokud hovoří o 
názorech spjatých s islámem, nikoliv jako označení vědní disciplíny o islámu, což je druhý možný význam 
tohoto slova.
68 Göle uvádí, že je dislokována z toho důvodu, že odmítá narativy modernizace, sekularizace a emancipace 
žen, ale zároveň se nehlásí k opačným narativům („counter-narratives“) islamismu, levice či neofeminismu 
(Göle, 1996: 23). Lokaci tedy zřejmě chápe jako něco, na co má člověk vliv, co si může zvolit. Takové pojetí 
se liší od toho, jež jsem popsala v kapitole Feministická metodologie a jež počítá s tím, že každá osoba 
zaujímá ve společnosti pozici, která ji (a její práci) ovlivňuje.
69 Politiku lokace jsem popsala v kapitole Feministická metodologie.
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„v bledě modrém“. Jak se Göle daří držet si odstup, lze ilustrovat např. následující větou: 

„Jak je možné, že se islám, omezující ženy na soukromou sféru a regulující společenský 

život separací mužů a žen, stane politicko-náboženským ideálem těchto na vzdělání 

orientovaných žen?“ (99)

Göle se ve své knize věnuje zahalování jako novému fenoménu, který se objevil 

mezi univerzitními studentkami v první polovině 80. let. Aby ho prozkoumala, podnikla 

roku 1987 terénní výzkum. Jeho konkrétní podobu tvořily detailní rozhovory s 

vysokoškolsky vzdělanými ženami, které praktikují zahalování, a ve větší míře skupinové 

diskuse. Na nich Göle oceňuje to, že nabízejí prostředí, v němž se utvářejí vztahy mezi 

jednotlivými diskutujícími (10). To bylo možné i kvůli tomu, že Göle do skupin žen zvala i 

různé další osobnosti (např. islamistického intelektuála a bojovníka za práva žen, západní 

feministku70). Sama autorka uvádí, že tyto metody mohou vykompenzovat „rigiditu 

teoretického rámce“ (11) a ukázat islamismus a modernismus z pohledu žen. To obecně 

odpovídá požadavkům feministické metodologie a konkrétně i konceptu „mluvení k“, jak 

jej navrhla Spivak71 (Spivak citována v Alcoff, 1991: 23). Je velmi vhodné, že Göle uvádí 

v části věnované přímo novému fenoménu zahalování citace narátorek jejího výzkumu. 

Sice s nimi manipuluje tím, že vybírá jen některé, ale bylo by nereálné požadovat, aby 

v rámci jedné knihy předestřela veškeré výsledky. Kromě výpovědí žen praktikujících 

zahalování zmiňuje autorka také publikované názory z tureckého modernistického proudu i 

z proudu islamistického a průběžně cituje různé akademické práce. 

Jak už jsem uvedla, Göle tematizuje zahalování především jako fenomén objevivší se 

v Turecku v 80. letech. „Zahalování – tedy nošení přikrývky hlavy a dlouhého volného 

oděvu – odkazuje k politickému přijetí islámské religiozity a způsobu života spíše než ke 

své trivializované formě v rámci stanovené tradice“ (1). Významům, jaké autorka 

zahalování připisuje, se věnuji níže, toto je ale její výchozí definice. Zahalování tedy 

primárně chápe jako celkový způsob oblékání. Ačkoliv jej vztahuje k náboženství, jako 

významnější pojímá jeho politickou formu. Sleduje zahalování od dob Osmanské říše, přes 

období jeho ústupu, do 80. let 20. století, kdy se začalo praktikovat více. Tímto vymezením 

si autorka připravuje půdu pro celé téma své knihy a nikterak jej neproblematizuje 

uvedením jiných definic. Zahalování je vymezeno i tím, ke komu se váže. V The

                                                
70 Takto představuje zúčastněné osoby sama autorka, aniž by generalizující pojmy komentovala. Jak 
pravděpodobně chápe islamismus, vysvětluji výše; co rozumí pod pojmem západní feminismus, není  jasné. 
Je možné, že má na mysli feministický proud oddělený od náboženství, když považuje za pozoruhodnou 
konfrontaci „západní feministky“ a narátorek.
71 Viz kapitola Feministická metodologie.
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Forbidden Modern jsou to především mladé vysokoškolsky vzdělané (či právě se 

vzdělávající) muslimky. Jejich hlasy v knize zazní, postoje jiných nositelek islámského 

závoje zkoumány nejsou. I když Göle analýzu využívá k popisu celospolečenských 

fenoménů (modernizace, náboženství apod.), vyjadřuje se k tématu jen úzce vymezená 

skupina. Toto Göle nijak nevysvětluje, ba ani nereflektuje.

Gender (pravděpodobně ve smyslu metodologické kategorie) označuje Göle za 

centrální otázku v islámských kritikách západní modernity (1) a v poslední části věnované 

právě novému objevení zahalování uvádí, že „hlavním cílem této studie je analyzovat 

podobnost mezi politickými a genderovými mocenskými vztahy tím, že je toto téma 

zasazeno do kontextu vztahů mezi modernismem a islámem“ (88). V uplatňování 

genderové perspektivy nicméně není konzistentní. V textu se místy vyjadřuje 

esencialisticky. Kemalistické ženy popisuje jako „desexualizované, nebo dokonce

maskulinizované“, protože ačkoliv odložily závoj, jejich sexualita zůstala kvůli jejich 

nedostupnosti zahalena (79). Tento výklad vyznívá, jako kdyby ženy měly na výběr jen 

mezi tradiční femininitou a maskulinitou. Göle vlastně pojímá ženu, jež si zachovává 

tělesnou integritu svým vystupováním a nikoliv pomocí závoje (toto je ovšem má 

interpretace), jako maskulinní. Tato ztráta ženskosti se jeví jako deficit: „Jako cenu za 

osvobození žen můžeme vidět potlačení jejich ‚femininity‘“. (tamtéž) Za kemalismu dle 

autorky ženy potlačily femininitu a individualitu (81). Zahalování má reprezentovat 

„skrytou femininitu“ a vous u mužů maskulinitu72. Tuto symboliku Göle však nedokládá. 

„Genderové mocenské vztahy“ jsou v jejím pojetí vztahem utlačovaných – femininitu 

skrývajících či potlačujících – žen s vousatými muži (řečeno s nadsázkou). Nad definicí 

maskulinity autorka neuvažuje. S ohledem na výše popsané by Göle měla podle mého 

mínění věnovat určitý prostor vymezení termínů, které používá (gender, femininita, 

maskulinita). Umožnilo by jí to vyvarovat se popsaným nedostatkům.

Kategorie Zahalování jako projev religiozity a Zahalování jako prvek sounáležitosti téměř 

nelze v textu Göle identifikovat. Zahalování jako součást sebeurčení ano, a to zejména 

v těch částech textu, kde jsou citovány narátorky výzkumu. Zahalování je zmiňováno 

v souvislosti s „osobní svobodou“ (114), jedna z narátorek uvádí možnost účastnit se 

                                                
72 Je škoda, že autorka právě na tomto místě nepodstoupila hlubší analýzu, která by uvedla do souvislosti 
např. vlasy/vousy a sexualitu (za předpokladu, že by pro toto spojení existovaly ve zkoumané společnosti 
doklady). Mohla by pak pracovat s konceptem skryté sexuality žen a odkryté sexuality mužů a kritiku daného 
uspořádání vystavět na tomto (např. sexuální moc žen je pojímána a priori jako něco nečistého, 
nebezpečného, zatímco sexuální moc mužů je zjevným – a snad organizačním – prvkem společnosti). 
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sociálního a ekonomického života (116). Göle při shrnování výsledků svého terénního 

výzkumu uvádí, že si zahalené ženy vymiňují „nárok na svůj vlastní život“ (22), snaží se 

„osvobodit od konvenčních vzorců života“ (130) . Zahalování je „vyjádřením aktivní 

participace“ žen (84).

Zahalování jako symbol oddělení je poměrně častým obrazem. Závoje izolují ženy 

od mužů (53), určují hranice mezi pohlavími či přímo obě pohlaví segregují (93). Kromě 

toho, že jsou zahalené ženy oddělné od mužů, můžeme je vidět i jako oddělené od veřejné 

sféry, v níž jsou „neviditelné“ (49), náleží do sféry mahrem73 (94). Tyto interpretace 

provádí autorka. Narátorky se vyjadřují obyčejnějším způsobem. Podle nich má islámský 

závoj „schovávat krásu“ (91). Patrně v návaznosti na to Göle o islámském závoji píše, že 

umožňuje ženám skrýt jejich femininitu (130). Myslím, že tento výklad může těžko dávat 

smysl ve společnosti, kde je zahalování spojováno se ženami. Lze polemizovat s tím, že 

nasazením závoje ženy svou femininitu skryjí. Zdá se mi to být spíše naopak. 

Kategorii Zahalování jako znak vysokého statusu lze objevit ve vyjádřeních o 

zachovávání cti žen, což je postoj spojovaný zejména s islamistickým proudem. 

Zahalování „označuje dobré způsoby“ (137), ženy praktikující zahalování jsou 

„ušlechtilými rebelkami“ (122). Tyto názory prezentuje Göle spíše okrajově.

Opačně lze chápat Zahalování jako znak nízkého statusu. Z modernistických 

východisek zaznívaly argumenty, že zahalování „separuje od civilizovaného života“ (38) a 

ničí individualitu (39). Je zaostalým zvykem podřizujícím ženy mužům a není v souladu se 

vzdělaností žen (97). Tuba Tuncer, publicistka reagující na situaci v 80. letech 20. století 

uvedla, že závoj je „více obhajován muži než těmi, které ho nosí“ (123). Sama Göle se 

v reakci na tvrzení zahalených žen, že nejsou objekty, vyjadřuje takto: „[V]lastní akt 

zahalování vyjadřuje vizuální privilegium mužů.“ (136) Tyto ženy podle autorky přijaly 

mužskou dominanci.

Nejvýraznější je ve „Forbidden Modern“ kategorie Zahalování jako politikum. Jak už 

jsem popsala výše, Göle definuje zahalování jako politické přijetí islámské religiozity. 

V tomto duchu se k němu vyjadřuje i nadále. Zahalování je „politickým tématem“ (3), je to 

politický postoj zpochybňující modernizaci muslimských zemí (83), dokonce je označeno 

jako „islamistická politická strategie“ (86). To, že se zahalují vzdělané městské ženy, jež 

bylo možné dříve najít hlavně mezi modernistkami, podle Göle ukazuje na rozvoj 

„radikálního islámu“ (92). Tím, že předvádí politický postoj proti modernismu, odhaluje 

                                                
73 Göle vymezuje mahrem jako „intimitu, domácnost, tajemství, ženský prostor, to, co je zapovězeno cizímu 
pohledu“. Tento pojem nelze zcela uspokojivě přeložit jako „soukromou sféru“ (Göle, 1996: 7).
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jeho „temnou stranu“ (137). Göle ho nejspíš považuje za skutečně mocný fenomén, neboť 

podle ní je „základem pro politizaci islámu“ (139). S vymezováním se islámu vůči 

modernismu souvisí i jeho vymezování se vůči tzv. Západu74. Podle autorky 

nerekonstruuje „jinakost“ islámu vůči Západu žádný jiný symbol tak mocně jako tento (1). 

Islámský závoj „ilustruje asymetrii mezi islámskými a západními společnostmi“ (52). I 

některé narátorky v něm vidí „odlišnost od Západu“ (95). Ta, která na sebe vezme závoj a 

případně volné oblečení, vyjadřuje odpor vůči „abstraktní hegemonii západní civilizace“ 

(135). 

Je paradoxní, že Göle tvrdí, že duality „modernismus/islamismus“ či „islám/Západ“ 

nejsou užitečné v analýze takového „hybridního a komplexního fenoménu“, jakým 

zahalování je (137). Přitom nedokáže těmto dualitám uniknout a jakkoliv zachycuje 

zahalování z různých perspektiv, prosazuje v průběhu celé knihy, že se jedná o politický 

islamistický symbol. Dobře dokládá tento význam pro období kemalismu, ale nejvíce 

sledovaná 80. léta, kdy se studentky na tureckých univerzitách začaly zahalovat, jsou 

islamistická hlavně v jejích výrocích, nikoliv ve výrocích narátorek jejího průzkumu. Göle 

se nedaří držet si odstup, který si předsevzala na začátku, a s jejím výkladem se prolíná její 

spíše odmítavý postoj k islámu. Její výroky o něm jsou zevšeobecňující (nevymezuje 

žádný konkrétní směr) a nepodložené seriózní argumentací. Proto tvrdím, že její práce je 

mírně islamofobní75.

Zajímavé je, že převládající výklad islámského závoje je nejvíce narušen právě 

citováním a parafrázováním žen praktikujících zahalování. Tento případ rozhodně 

potvrzuje myšlenku Spivak, že díky „mluvení k“, které popisuji v kapitole Feministická 

metodologie, umožňuje zkoumané skupině, aby badatelce či badateli poskytla jiný výklad.

                                                
74 Jak uvádím níže, Nilüfer Göle se ve své knize nedokázala vyhnout dualitě „islám/Západ“. Pojem „Západ“ 
na žádném místě v knize nevysvětluje, a přesto s ním automaticky pracuje. Spolu s tímto pojmem zanáší do 
svého textu i mocenské konotace tzv. Západu, který je v orientalistické perspektivě nahlížen jako nadřazený 
Orientu, potažmo islámu. Koncept orientalismu vysvětluji v kapitole Islámský závoj v evropském kontextu. 
75 Fenoménu islamofobie se věnuji v kapitole Islámský závoj v evropském kontextu.
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3.5.2 The Veiling Issue, Official Secularism and Popular Islam in Modern 

Turkey (Elisabeth Özdalga)

Elisabeth Özdalga, profesorka sociologie na Středovýchodní technické univerzitě 

v Ankaře, ve své knize zkoumá, co vedlo k současné situaci Turecka, které je dle ní 

dějištěm sociálních a politických kontroverzí (Özdalga, 1998: x). Mě bude v rámci analýzy 

zajímat především poslední část, kde se věnuje rozhovorům se třemi muslimkami, jež se 

vyjadřují ke svému zahalování v době univerzitních studií76.

Özdalga se metodologické stránce své práce příliš nevěnuje. S konceptem 

pozicionality či lokace nepracuje, a tak jediné, co se o jejím postoji dozvídáme, jsou 

nepřímé informace. Jako motivaci k provedení výzkumu a napsání knihy uvádí, že ji 

dlouho provokovala neochota tureckých akademiček a akademiků „naslouchat tomu, co 

mohou samotní lidé zapojení do islámského hnutí říci o své náboženské angažovanosti“ 

(Özdalga, 1998: 49). Z textu lze dále „mezi řádky“ vyčíst, co si přibližně myslí o 

zahalování a sporech mezi islamistickými77 a sekularistickými skupinami v turecké 

společnosti. Např. opakovaně píše o „obětování“ závoje (pro kariéru, vzdělání apod.), 

ačkoliv se takto citované narátorky nevyjadřují. Citově zabarvený výraz můžeme číst jako 

autorčino postavení se proti utlačujícím veřejným opatřením proti zahalování. Özdalga si 

dále myslí, že by islámské hodnoty měly být integrovány do tureckého politického spektra 

(93). Je tedy zřejmé, že lidem zapojeným do islámského hnutí nejen naslouchá, ale i 

s některými jejich názory souhlasí. Proti tomu nelze nic namítat, ale bylo by vhodné, aby 

autorka své postoje vědomě reflektovala.

Ani v jiných ohledech se autorka feministickou metodologií neřídí, i když k tomu má 

nakročeno. V roce 1992 prováděla hloubkové rozhovory s různými ženami, jež se 

zahalovaly v souladu s požadavky islámu.  Mimo jiné ji k tomu vedlo přesvědčení, že je 

spravedlivé, aby aktérky sporů o zahalování dostaly „šanci mluvit samy za sebe poté, co 

byly tak dlouho dezinterpretovány“ (49). Dalo by se tedy říci, že Özdalga uplatňuje princip 

„mluvení k“, jak jej popsala Spivak78. Sama ale tento přístup popisuje jako „princip 

                                                
76 V předchozích kapitolách knihy se Özdalga zabývá tématy sekularismu a islámu v Turecku a téma 
zahalování v těchto částech opouští.
77 Pojem „islamismus“ Özdalga používá v souvislosti s lidmi, kteří se věnují islámu (náboženské praxi i 
studiu náboženských a filosofických textů) nejen veřejně, ale i v soukromí. V podstatě tak označuje více 
religiózní věřící. Způsob, jakým se s tímto pojmem zachází v naší společnosti, vyvolává spíše představu 
politicky aktivních věřících snažících se působit na ostatní (v horším případě představu agresivních 
fundamentalistů).
78 Viz kapitola Feministická metodologie.
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dobročinnosti“, který nabádá výzkumnici či výzkumníka k „respektu vůči zkoumané 

skupině osob“ a důvěře v „racionalitu jejich vlastních tvrzení“79 (tamtéž). Autorka dále 

stručně diskutuje nevýhody tohoto přístupu a obává se, že by mohl ohrozit „akademickou 

nestrannost“ (tamtéž). Domnívám se, že feministická metodologie by tedy byla pro její 

úmysly vhodnější mimo jiné proto, že by jí svou dekonstrukcí objektivity od představy 

akademické nestrannosti „odpomohla“.

Připodobnění výše popsané metody k „mluvení k“ stojí ovšem v cestě skutečnost, že 

Özdalga nevysvětluje, proč vybrala právě tyto tři ženy – Binnaz, Leman a Nuran80. 

Všechny argumentují v souladu s pohledem autorky na zahalování, jenž jsem popsala výše. 

Özdalga přitom neukazuje jiná stanoviska jako relevantní (jsou zmiňována, ale vždy 

s negativními konotacemi). Není tedy patrné, zda měly muslimky účastnící se výzkumu 

možnost, o níž Spivak v souvislosti se svou teorií mluví, možnost protiřečit předpokladům 

výzkumnice.

S tím souvisí otázka, s kým autorka spojuje zahalování. Özdalga píše o „mladých 

ženách“ (x) a „studentkách na univerzitách“ (43). Rozhovory vedla výlučně se studentkami 

z různých univerzit v Turecku (xi). Kategorie mladých a vzdělaných je opuštěna jen 

jednou, když se dozvídáme o starší generaci muslimek, jež „dle islamistek a islamistů 

nedosáhly takového stupně náboženského uvědomění jako mladé a vzdělané věřící“, a tak 

se zahalují pouze částečně81 (xvii). Tuto klasifikaci autorka nijak nekomentuje, což je ve 

spojení s výběrem narátorek problematické za prvé proto, že se dozvídáme o významech, 

které zahalování připisuje jen specifická úzká skupina, za druhé proto, že se Özdalga podílí 

na reprodukování dichotomie mladé a vzdělané – starší a nevzdělané, což jistě nepomůže 

kýženému „vzájemnému porozumění“ (93).

Zahalování uvozuje autorka slovy: „Zahalování je pojem, který zahrnuje mnoho 

odlišných způsobů zakrývání ženských ozdob.“ (xiii) Ačkoliv nikterak nekomentuje 

ukotvení této náboženské praxe v Koránu, zmiňuje pojmem „ozdoby“, jenž je v tomto 

posvátném textu islámu používán82. Popisuje různé druhy zahalování v současném 

                                                
79 Jak sama autorka uvádí, koncept „principu dobročinnosti“ formulovali Nils Gilje a Harald Grimen a od 
těchto myslitelů jej Özdalga přejala (Gilje, Grimen citováni v Özdalga, 1998: 49).
80 Jedná se o smyšlená jména. Binnaz pracuje jako právnička, ale případy řeší spolu s kolegyní, jež se 
nezahaluje. Ta chodí na jednání a k soudům, zatímco Binnaz připravuje případy. Přístup do veřejných úřadů 
je jí zapovězen kvůli jejímu islámskému závoji (Özdalga, 1998: 51). Leman je učitelkou na střední škole, kde 
má rovněž problémy se svým islámským závojem. Dále se dozvídáme, že je rozvedená a má dceru (60). 
Nuran se zahalovat přestala, aby mohla pokračovat v akademické kariéře – v době rozhovoru ukončovala 
disertaci (77).
81 Tento způsob zahalování popsán níže.
82 Viz kapitola Islámský závoj jako náboženský fenomén.
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Turecku. Jako oblékání dle islámských doporučení je chápáno tesettür, široký šál 

zakrývající vlasy a ramena ve spojení s dlouhým širokým kabátem (xiii). Dále se věnuje 

různým mírám zakrytí, přičemž yarim tesettür, částečné či poloviční zakrytí, označuje jako 

termín islamistů (xvii) a později jej spojuje se staršími ženami, jak již bylo uvedeno výše. 

V jiné rovině považuje Özdalga zahalování za hlavní problém, u nějž se v 80. letech 

střetávaly islamismus a sekularismus (37) a který je stále jedním z nejkontroverznějších 

témat v současném Turecku (4). Jaké další významy by mohlo zahalování dle autorky mít,

se z čistě popisných pasáží nedozvídáme, a tak jako u výběru narátorek ani v této rovině 

není příliš usilováno o různorodost. Na druhou stranu to poskytuje prostor narátorkám, aby 

první promluvily o tom, co pro ně islámský závoj znamená.

Poslední aspekt, který sleduji při hodnocení textu, je aspekt genderový. Jako 

analytický nástroj jej autorka nepoužívá. Tudíž ani nijak nereflektuje názor jedné 

z narátorek, že ženskost souvisí s oblékáním islámského závoje (81) a uniká jí tak jeden 

z jeho rozměrů. V tomto rozhovoru dojde rovněž na téma feminismu. Nuran argumentuje 

proti dělení na muslimky a nevěřící pomocí pojmu „univerzálního ženství“ v tom smyslu, 

že všechny ženy mají něco společného, a Özdalga ji v důsledku toho označuje jako 

feministku (83). O pár řádků dál však hovoří o „,opravdových‘ feministkách a 

feministech“, podle nichž je zahalování využíváno „ideologií, která v zásadě odmítá 

emancipaci žen“ (84). Není ovšem vysvětleno, v čem spočívá „opravdovost“ feminismu. 

V tomto směru má text velké mezery. Avšak i přesto a i přes ostatní výše popsané 

problémy jej považuji za přínosný díky snaze autorky nechat zaznít názory žen, jichž se 

téma knihy bytostně týká.

Významy spojované se zahalováním jsou v knize Özdalga chápány převážně jako 

pozitivní. Negativní významy zahalování jsou prezentovány jako odmítavé názory okolí 

narátorek (nepřátelské reakce ve škole či v zaměstnání) a není jim věnováno více 

pozornosti.

Zejména vyjádření Binnaz a Leman se řadí do kategorie Zahalování jako projev 

religiozity. Podle první z nich se tato „náboženská praxe“ (59) pojí se „základní hodnotou“. 

Binnaz přímo vysvětluje, že je přesvědčena, že ji sundání závoje přivede do pekla. Leman 

nosí islámský závoj pro lásku k němu a pro lásku k Bohu (73) a také uvádí, že před tím, 

než začala zahalování praktikovat, studovala různá islámská literární díla (64), což závoj 

také zasazuje do náboženského kontextu. Özdalga rovněž spojuje zahalování 

s náboženstvím, když píše, že „ženy nosící závoj se prokázaly jako oddané věřící“ (84).
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Častěji než náboženské argumenty nicméně zaznívají argumenty o vytváření vlastní 

identity. Do kategorie Zahalování jako součást sebeurčení přispívají jak narátorky, tak i 

autorka. Ta např. píše, že „pouze silné vnitřní přesvědčení může mladé ženě pomoci 

vyrovnat se s takovým nátlakem“, tedy nátlakem institucionálních zákazů a odmítavého 

okolí, a že v obraně zahalování lze rozlišit „hodnoty spojené s osobní a morální 

důstojností“ (89). Binnaz hovoří o tom, jak trvala na svém „právu nosit závoj“ (55). Toto 

právo je dle jejích slov součástí její „osobní integrity“ (56). Leman uvádí, jak pro ni byl 

významný den, kdy začala nosit islámský závoj: „[P]ociťovala jsem velkou úlevu a byla 

jsem velmi šťastná.“ (66) Později doplňuje, jak moc jí na této součásti její identity záleží. 

Než aby si závoj sundala kvůli regulacím v zaměstnání, přijala by radši práci, jež 

nedosahuje její kvalifikace (72). Nuran dospěla k opačnému řešení než Leman, ale i ona 

hodnotí závoj jako něco, co pomáhá ženám „udržet si vlastní důstojnost“ (85).

Zahalování jako symbol oddělení příliš tematizováno není. Výjimku tvoří vyjádření 

Leman, jež vypráví o studijním pobytu v prostředí, kde nepociťovala nepřátelské reakce 

okolí. V důsledku toho se přestala tak striktně zahalovat (75). Islámský závoj v tomto 

případě odděloval svou nositelku od antipatií ostatních. Leman se také setkala s teorií, že 

ženské vlasy vyzařují „magnetické vlny“ přitahující muže, a proto je třeba mezi ženské 

vlasy a muže postavit závoj (tamtéž). Jedná se tak o jistý druh oddělení mužů od žen. Tuto 

část výpovědi ale již převypravuje Özdalga a nevyjadřuje se k tomu, zda a do jaké míry 

Leman s touto teorií souhlasí.

Příliš se nehovoří ani o Zahalování jako prvku sounáležitosti. Podle Leman jí 

zahalování pomohlo navazovat kontakty s ostatními islamisty a islamistkami (62), ale toto 

lze označit spíše jako důsledek praxe zahalování, nikoliv jako něco, co závoj symbolizuje.

Obsahy pro kategorii Zahalování jako znak vysokého statusu zaznívají v projevech 

dvou narátorek. Leman vzpomíná na dvě osoby, které ji k zahalování inspirovaly. Jednalo 

se o známou, jež nosila islámský závoj a působila elegantně a kultivovaně a také byla 

„slušná a soucitná“ (63). I Lemanin vzdálený příbuzný ji zaujal svou slušností a 

skromností, přičemž skromnost je vyzdvihována jako vysoká hodnota (tamtéž). Leman 

dochází k tomu, že „závoj symbolizuje vyšší morální postoj“, ale pouze pokud se pojí 

s respektem „vůči ostatním lidským bytostem“ (74). Spíše negativního vymezení 

islámského zahalování jako znaku vysokého statusu se nám dostává od Nuran. Když tato 

muslimka závoj v zájmu své akademické kariéry odložila, připadala si zpočátku „hříšná“ 

(78). S tímto pocitem souvisí i její kritika zobrazování žen jako „sexuálních objektů“ a  
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názor, že ženy si zahalováním mohou zachovat více nezávislosti a mohou být přijímány 

jako „lidské bytosti“ (85).

Na druhou stranu mluví o nižším sebevědomí v době, kdy islámský závoj nosila, a 

připouští, že vliv na její rozhodnutí jej odložit mělo i to, že žárlila na moderně oblékané 

ženy v manželově zaměstnání (80). Všechny tři narátorky mají dále zkušenost s tím, že je 

lidé vnímali jako zaostalé (55), jako „ženu z venkovského prostředí“ (79) či jako někoho, 

kdo se příliš brzo začal oblékat jako starší ženy (71). Tyto výroky řadím do kategorie 

Zahalování jako znak nízkého statusu. Ani autorka, ani narátorky však tento výklad 

nepodporují, výroky svého okolí odmítají a sjednocují se spíše s obsahy předchozí 

kategorie. Jak už jsem uvedla výše, zahalování je vnímáno pozitivně a výklady shledávané 

negativními jsou upozaďovány.

Zajímavé je, že kategorii Zahalování jako politikum, nelze téměř naplnit, ačkoliv 

Özdalga celou problematiku zasazuje do střetu mezi sekularismem a islamismem a věnuje 

těmto proudům značnou část své knihy. Výjimkou je konstatování závěrem, že „zahalování 

se stalo výrazem různých islámských hodnot“ (89), není však specifikováno, jakých. 

Domnívám se, že tento paradox je způsoben zvolenou metodou „principu dobročinnosti“83

a tím, že autorka dala narátorkám prostor vyjádřit se (byť, jak jsem uvedla výše, má na 

tento výsledek vliv i to, že má Özdalga pravděpodobně podobné názory na islámský závoj 

jako tři dotazované muslimky). Binnaz, Leman, ani Nuran – jak jsou představeny autorkou 

– svými výroky nijak nepotvrzují obraz islámského závoje jako ideologického nástroje ve 

střetu islamismu se sekularismem.

3.5.3 Walking a Tightrope: Women and Veiling in the United Kingdom (Ayesha 

Salma Kariapper)

Publikace Walking a Tightrope vznikla v rámci programu Women Living Under Muslim 

Laws, jehož cílem je poskytovat informace o „životech, zápasech a strategiích žen žijících 

v různých muslimských komunitách a v různých zemích“ (Kariapper, 2009: iv). Konkrétně 

se kniha zabývá tím, jak veřejné debaty o způsobu oblékání ovlivňovaly strategie britských 

muslimek (1). Autorka Ayesha Kariapper o islámském závoji píše v návaznosti 

                                                
83 Viz výše v téže kapitole.
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na výzkum, který prováděla v konkrétní skupině muslimek a při němž kromě naslouchání 

narátorkám studovala i jejich životní reálie.

Kariapper pracuje v Londýně jako „nezávislá výzkumnice“ a „specialistka na rozvoj“ 

(118). O autorce se ale dozvídáme mnohem víc, neboť se v úvodu textu věnuje vlastní 

lokaci84. Předně tematizuje vztah se ženami, s nimiž se v průběhu výzkumu setkala85. 

Jejich vytrvalost pro ni představovaly výzvu i inspiraci (5) a navázala s nimi přátelství (7). 

Kariapper se tedy rozhodně nesnaží vytvářet dojem objektivní vědkyně. Dále uvádí, že 

vyrůstala v prostředí, ve kterém byla ovlivněna feminismem, jenž považoval zahalování za 

fundamentalistickou snahu o kontrolu ženských těl. Ve škole na ni měly vliv také „západní 

ideály liberalismu a individualismu“ (tamtéž). Její původní pohled na zahalování se tak 

neslučoval s požadavkem emancipace žen (6). Autorka svou lokaci ještě doplňuje o 

náboženské přesvědčení86. Domnívám se87, že by kromě poskytnutí těchto informací bylo 

vhodné, aby Kariapper diskutovala, jak konkrétně mohou jednotlivé aspekty její 

pozicionality ovlivnit její práci na tématu a výsledky výzkumu.

Zvláštní kapitola je věnována metodologii. Jako metodu výzkumu zvolila Kariapper 

hloubkové polostrukturované rozhovory, ohniskové skupiny a neformální diskuse se 

ženami praktikujícími zahalování. Další informace k tématu doplnila v kontaktu 

s některými muži vedoucími komunitu (11) a s organizacemi muslimských žen (12). Také 

studovala materiály pojící se se zúčastněnou skupinou – konkrétně čerpala z různých druhů 

literatury i z dalších médií (9). Zejména první jmenované metody sběru dat by se daly 

označit za feministické, neboť se Kariapper obrací přímo na ženy, jichž se téma výzkumu 

týká, a dala jim prostor, aby se k němu vyjádřily. Autorka zdůrazňuje, že otázky 

v rozhovorech byly formulovány jako otevřené, aby s výpověďmi narátorek manipulovala 

co nejméně (12). Na rozhovorech se ženami nosícími islámský závoj založily své práce i 

dříve uvedené autorky, Nilüfer Göle a Elisabeth Özdalga. Postup Kariapper se ale obecně 

vzato jeví jako více transparentní a tedy i více etický vůči zapojeným narátorkám. Všechny 

autorky střídají přímé citace a nepřímé převyprávění toho, co jim ženy nosící závoj řekly, 

ale, jak už jsem uvedla, Göle ve svém výkladu do značné míry (bez vysvětlení) protiřečí 

                                                
84 Koncept lokace či pozicionality sama nepoužívá.
85 Lze předpokládat, že se jedná jak o narátorky, tak o další spolupracovnice, jimž vyjadřuje na začátku knihy 
svá poděkování (Kariapper, 2009: vii).
86 Mimochodem, Kariapper jako muslimka v celém textu dodává za jméno Muhammada či jeho manželky 
A’iši zkratky frází ustálených pro požehnání, což hodnotím také jako určitou součást politiky lokace. Autorka 
tak pravděpodobně činí z důvodu víry a nikoliv kvůli pozicionalitě, v každém případě však nevolí možnost 
od tohoto náboženského způsobu vyjadřování ve vědeckém textu upustit a náboženskou příslušnost 
neukazovat
87 S ohledem na to, jak jsem popsala koncept lokace v kapitole Feministická metodologie.
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významům vysloveným narátorkami a Özdalga zase ve vlastním výkladu se zjištěnými 

výklady závoje nepracuje, v podstatě jen vkládá rozhovory do textu, do kterého jakoby 

nepatřily. V případě Kariapper jsou ale uváděny různé postoje, jež autorka diskutuje 

z vícera pohledů, aniž by přestala brát v patrnost původní výpovědi. Stručně řečeno, její 

přístup je ukázkou pečlivé výzkumné práce88.

Stejně tak i způsob, jakým Kariapper vymezuje zahalování, není zjednodušující. 

V textu nelze identifikovat hlavní definici. Na jeho začátku je slovník  používaných pojmů, 

v němž autorka popisuje jednotlivé druhy islámského závoje vztahující se ke kontextu 

narátorek – burku, čádor, dupattu, hidžáb, džilbáb a khimár a nikáb (ix-xi). V úvodu do 

problematiky pak hovoří o zahalování obecně jako o „způsobu oblékání“89 spojeném 

s muslimkami (1). Spolu s vysvětlením, kdo může muslimku – pokud se zahaluje – spatřit 

bez závoje (x-xi) a spolu s odkazy na pojetí zahalování v Koránu (tamtéž) je tak zahalování 

ukotveno jako praktika náboženského původu.

Rozhovorů pro výzkum, jenž dal vzniknout této knize, se účastnilo čtyřicet muslimek 

pákistánského původu90 ve věku mezi dvaceti a třiceti lety91. Většina z nich žila v době 

výzkumu v Londýně (9), mimo něj nebylo možné výzkum s ohledem na dostupné 

prostředky příliš rozšířit. Všechny narátorky jsou nositelkami islámského závoje a tento 

způsob odívání údajně zvolily dobrovolně (3). Potud se tedy zahalování pojí se ženami 

mladšího věku. Kariapper nevysvětluje, proč pro rozhovory vybrala narátorky v této 

věkové skupině. V jiném kontextu však uvádí, že v Británii existují generační rozdíly 

v odívání – zatímco matky narátorek často oblékají shalwar kameez92 a dupattu, jejich 

dcery volí hidžáb (37). Autorka to zdůvodňuje tím, že mladší generace je více vzdělaná a 

více nábožensky uvědomělá. K tomu ale neposkytuje žádný doklad, takže jí vybraná 

skupina působí poněkud selektivně (v záporném smyslu tohoto slova).

Kariapper se nevěnuje problematice genderu jako zvláštnímu tématu (nevysvětluje 

koncept, ani jeho využití), průběžně však tento termín používá a jako s analytickým 

nástrojem s genderem pracuje. Hovoří např. o „tradičních genderový rolích“ žen, jež 

ukazují ženu jako pasivní členku muslimské komunity (27). Myslím, že by bylo lepší, 

kdyby se alespoň krátce věnovala tomu, co chápe pod pojmem „tradiční genderová role“, 
                                                
88 K tomuto tématu se vracím v kapitole Shrnutí analýzy.
89 dress code
90 Kariapper to vysvětluje tím, že pákistánská skupina je nejširší a nejstarší muslimskou komunitou ve 
Spojeném království.
91 Aby dosáhla reprezentativního vzorku, účastnila se autorka různých společenských událostí dané 
muslimské komunity.
92 Kariapper tento způsob oblékání definuje jako tradiční oděv z jižní Asie. Skládá se z tuniky (kameez) a 
volných kalhot (Kariapper, 2009: xi).
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neboť pojetí těchto rolí se v různých skupinách liší93. Z jiného místa v textu navíc vyplývá, 

že sama Kariapper nemá zcela jasno v tom, co tradiční genderovou roli tvoří. Muslimky, 

jež se vyjadřují k záležitostem svých komunit, si získaly hlas pro sebe, „ať už přijímají, 

nebo odmítají tradiční genderové role“ (44). Ženy, jejichž chování konvenuje tradiční 

genderové roli, tedy podle autorky projevují vlastní názor. Pak ale součástí této role 

nemůže být pasivita.

Bezprostřední odpovědí narátorek na dotaz, proč nosí islámský závoj, je, jak uvádí 

Kariapper, konstatování, že se jedná o požadavek jejich náboženství (39-40). To je 

nejstručnější formulace obsahu patřícího do kategorie Zahalování jako projev religiozity. 

Dalším rozměrem této náboženské povinnosti je i její šíření, které jedna z narátorek 

komentuje s tím, že je v zájmu muslimek praktikujících zahalování, aby přesvědčily své 

kamarádky k obléknutí islámského závoje (32). Kariapper popisuje také brožury 

propagující závoj jako žádoucí náboženskou praxi, jež je pro muslimky jedním 

z prostředků, jak se dostat do ráje (35). Význam úzce související s náboženstvím lze vyčíst 

i ve vyjádřeních narátorek. Jedna z nich si při negativních reakcích okolí připomíná, že se 

zahaluje „pro sebe a pro Alláha“ (43). Jiná zase popisuje pocit, jaký měla, když si závoj po 

prvé oblékla: „[B]ylo to, jako kdyby Alláh zasadil do mého srdce semínko.“ (42)

Výše popsané pasáže Kariapper sama s religiozitou příliš nespojuje – čímž jí dle 

mého názoru uniká další důležitý rozměr – a interpretuje je spíše v souvislosti se 

svobodnou volbou; dokumentuje jimi, že muslimky, které praktikují zahalování, mohou 

být aktérkami určujícími vlastní identitu. Zahalování jako součást sebeurčení je v tomto 

analyzovaném textu výraznou kategorií. Kariapper několikrát zdůrazňuje, že narátorky, 

které byly do jejího výzkumu zapojeny, se zahalují dobrovolně. Jako aktérky nám však 

autorka ukazuje muslimky se závojem i z jiného úhlu. Je to právě islámský závoj, co tyto 

ženy využívají jako nástroj, aby se mohly prosadit ve své komunitě. Jako příklad aktivismu 

uvádí Kariapper boj za pravidelnou účast žen na modlitbách v mešitě94 (27). Současně 

kritizuje generalizace o zahalování jako prostředku podrobování žen, neboť opomíjejí, že 

pro mnoho muslimek je „hidžáb průkazem, díky němuž se mohou zapojit do společnosti“ 

(102). To by se samozřejmě dalo vyložit i tak, že muslimka si musí nasadit hidžáb, pokud

se chce účastnit veřejného života, nicméně z textu Kariapper vyplývá, že takto vypadaly 

                                                
93 Nezohledňování této skutečnosti lze s Mohanty označit za metodologický univerzalismus. Tento koncept 
Mohanty popisuji v kapitole Feministická metodologie.
94 Ve zmiňované muslimské komunitě to bylo umožněno pouze jednou týdně v pátek.
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výchozí podmínky, ale aktivitou samotných věřících žen se pro ně islámský závoj 

přeznačil. Vzhledem k zapojení hlasů aktérek v knize jasněji vystupuje druhá perspektiva. 

Nelze však říci, že by k této otázce autorka zaujímala jednostranný postoj. Když komentuje 

případ jedné z muslimských dívek, jež se soudila se svou školou, která jí nepovolila 

zahalování tváře, cituje studentčino vyjádření o „vlastní volbě“, ale důkladně zkoumá i 

možnost vlivu jejího bratra, jenž byl jejím opatrovníkem a měl vazby na muslimskou 

organizaci hlásající nutnost zahalování. Kariapper pokládá řečnickou otázku, zda není 

zvláštní, že se v mnoha medializovaných soudních procesech po boku mladých žen 

objevují hlavně mužští rodinní příslušníci, když je zahalování ženským oděvem a oporou 

by jim tak mohly být ženské příbuzné (67).

Zahalování jako symbol oddělení se ve Walking the Tightrope vztahuje za prvé 

k tématu sexuality a za druhé k tématu izolace skupiny v odlišné společnosti. První případ 

tvoří názory, které se dle autorky objevují ve společnosti, a to že závoj slouží k oddělení 

pohlaví (6) a že by ho tudíž neměla nosit malá děvčata, neboť u nich ještě nejsou projevy 

sexuality žádoucí (35). Tento význam islámského závoje potvrzuje i jedna z narátorek, 

když si stěžuje na to, že si nemůže závoj v posilovně sundat, protože jsou všude kamery 

nebo okna a mohli by ji tak spatřit cizí muži (80). Ke druhému případu jsou zmiňovány 

výroky politiků o „schovávání se před společností“ apod. (2), ale i Kariapper spatřuje 

v zahalování izolaci určitých skupin od ostatních a v závěru knihy uvádí, že používání 

zahalování jako nástroje prosazování muslimek na veřejnosti zároveň vede ke ztrátě 

solidarity s jinými – neislámskými – lidskoprávními skupinami, s kterými muslimské 

aktivistky dosud spolupracují (103).

V návaznosti na to, co bylo nyní řečeno, není překvapivé, že kategorie Zahalování 

jako prvek sounáležitosti své obsahy v textu Kariapper příliš nenachází. Odkazují na něj 

jen narátorky, podle nichž zahalování vede k solidaritě uvnitř komunity (50). Jedna z nich 

přímo mluví o tom, jak se jí líbí, když ji jiné muslimky a jiní muslimové zdraví na ulici 

islámským pozdravem (41). Dále však tomuto významu závoje není věnována pozornost, 

což je pravděpodobně způsobeno výše popsaným autorčiným postojem.

V souvislosti s možnostmi, jež islámský závoj poskytuje muslimkám v Kariapper 

studované komunitě, jsou některé obsahy kategorie Zahalování jako znak vysokého statusu. 

Kromě obvyklého chápání zahalování coby projevu skromnosti a počestnosti (6) žen, které 

dle svých slov nepůsobí pouze jako sexuální objekt (40), se nám při čtení citací narátorek 

otevírá další rozměr vysokého statusu spojený s islámským závojem – možnost účastnit se 
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odborných diskusí s učenci (30). Toto je zároveň další forma agentnosti muslimek v dané 

komunitě.

Kategorie Zahalování jako znak nízkého statusu je zde zastoupena minimálně a 

především v podobě zjednodušujících názorů ve společnosti o podřízeném postavení 

muslimek, jehož má být islámský závoj znakem. Totéž lze říci o kategorii Zahalování jako 

politikum. I tu plní pouze autorčina připomenutí oficiálních postojů některých evropských 

vlád, které zavedly určitou formu omezení zahalování muslimek. S vykládáním závoje 

jako politického nástroje Kariapper stručně polemizuje. Pokud by skutečně islámský 

způsob oblékání evokoval politické postoje, proč nebyla podniknuta žádná opatření proti 

tomu, jak se oblékají v souladu s islámem muži (98)? Hlavním cílem autorky nicméně není 

kritika politiky Británie nebo dalších zmíněných evropských zemí. Spíše nabízí alternativní 

pohledy, jež se zatím ve veřejné diskusi příliš neuplatnily. Avšak vzhledem k pečlivosti, 

s jakou tak činí, lze dle mého názoru z její práce získat dobré argumenty i pro politické 

debaty.

3.5.4 The Politics of the Veil (Joan Wallach Scott)

Téma sporu o zahalování ve Francii si Joan Wallach Scott, profesorka na Vysoké škole 

sociálních věd v New Jersey, zvolila dle svých slov proto, aby se v dané problematice 

dostala do hloubky a také aby „zdůraznila místní podobu smyšleného obecného konfliktu 

mezi ‚islámem‘ a ‚Západem‘“ (Scott, 2007: 9). Scott zasazuje téma zahalování do rámce 

politického diskurzu, v němž je konstruována opozice mezi Francií a islámskými věřícími 

(7). Tento diskurz hodlá autorka studovat prostřednictvím zkoumání vyslovených 

argumentů ve vztahu k historickému kontextu (8).

Vyjma stručného vyslovení svých názorů Scott zcela zanedbává popis vlastní lokace 

a ani příliš nereflektuje to, že by její pozicionalita mohla ovlivnit hodnocení dané 

problematiky. Uvádí jen, že myšlenky, k nimž dochází, jsou „výrazem jejího politického 

světonázoru“ (8) a neplynou z toho, že je Američankou, ale z jejího chápání potřeb 

demokracie (tamtéž). Autorka se tak pravděpodobně snaží obhájit to, že se zabývá situací v 

zemi, v níž nežije, i když tyto poznámky formuluje jako vymezení se vůči francouzským 

komentářům, které by ji odmítly jako Američanku a multikulturalistku (tamtéž). Spíše než 
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proti vlastním předsudkům se tak předem brání proti předsudkům jiných, které by mohly 

vést ke zjednodušujícímu odmítnutí jejích názorů.

The Politics of the Veil nelze dále příliš poměřovat se zásadami feministické 

metodologie, neboť Scott v podstatě žádné konkrétní metody nepopisuje a neprovádí příliš 

detailní výzkum. Jí komentované názory pocházejí jak z politických a občanských úst, tak 

z médií a nedá se vysledovat, zda autorka čerpala z výzkumného vzorku vytvořeného na 

základě určitých principů. Nelze tudíž hovořit ani o reliabilitě – s jejím přístupem je možné 

jí kritizovanou opozici mezi Francií a muslimkami a muslimy podpořit a např. udělat 

z Francie (ať už si pod tímto slovem představíme kohokoliv) jednoznačně zápornou entitu 

a z islámských věřících neprávem napadané oběti.

Zahalování je definováno v návaznosti na zkoumaný kontext a Scott neposkytuje 

žádné jiné definice. Kritizuje, že v médiích jsou směšovány termíny „hidžáb“ a „závoj“, 

přičemž to druhé implikuje zakrytí celého těla, nejen „šátek na hlavě“95, který většinou 

dívky ovlivněné zákonem zakazujícím nápadné náboženské symboly ve školách nosí (16). 

Toto směšování podle názoru Scott pramení z „hluboké úzkosti“ související s tím, jak je 

chápáno islámské pojímání vztahů mezi pohlavími, a souvisí rovněž s přesvědčením o 

nadřazenosti genderových vztahů ve Francii vnímané jako vyšší forma civilizace (tamtéž). 

Autorka dále uvádí, že jí samotné se rozlišování mezi „závojem“ a „šátkem na hlavě“ 

jevilo jako neproveditelné, a tak se rozhodla používat oba výrazy s ohledem na to, jak se 

objevovaly v debatách (tamtéž). V důsledku je tedy zahalování v této knize představeno 

buď jako kompletní zakrytí – což kvůli autorčině formulaci asociuje jistou formu 

pohlavně-genderového řádu –, nebo jako šátek na hlavě – což nezasvěcenému čtenářstvu 

příliš neosvětluje, v čem by s tímto kusem látky mohly mít některé skupiny ve Francii 

problém.

Nelze říci, že by Scott závoje „nasazovala“ úžeji vymezené skupině. O zahalování 

mluví obecně. Jeho občasné spojení s mladými muslimkami – dívkami ve školním věku, 

lze vysvětlit tím, že výše zmiňovaný zákon se přímo dotýkal právě jich. Na rozdíl od zatím 

uvedených prací tedy není zahalování představeno jako praxe mladých a vzdělaných, což 

je dle mého názoru dobře96.

„Genderové vztahy“ nebo „genderový řád“, to jsou slovní spojení, v nichž se v textu 

Scott objevuje termín „gender“. Jediné místo, kde tento koncept reflektuje, se nachází na 

konci knihy. Po srovnávání „francouzského“ a „islámského genderového řádu“ autorka 

                                                
95 headscarf
96 K tomu se vracím v kapitole Shrnutí analýzy.
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upozorňuje na to, že se jedná o „idealizované genderové systémy“, které nejsou 

neproměnlivé a obsahují různá jednání jednotlivých osob (154). V diskurzu, který Scott 

sleduje, jsou ale údajně genderové řády chápány zjednodušeně a objektifikují islám na 

jedné a Francii na druhé straně. Jak jsem již uvedla výše, naneštěstí ani autorce samotné se 

nedaří zcela vymanit z této objektifikace. Např. výrok „francouzský řád oslavuje sex a 

sexualitu nespoutané sociálními a politickými riziky“ (tamtéž) by jistě vyvolal ironické 

úsměvy na tvářích mnoha členek a členů francouzských společenských menšin. Dle mého 

názoru je nutné taková vysvětlení podávat už na začátku textu, nebo tehdy, kdy se po prvé 

objeví, ne v zadní části knihy (kam méně odhodlané čtenářstvo ani nemusí dojít). Zároveň 

bych považovala za dobré, aby autorka věnovala alespoň pár řádků tomu, jak pojímá 

koncept genderu, pokud ho takto průběžně používá.

Na knize Joan Wallach Scott oceňuji, že některé (jiné než výše zmíněné) klíčové 

pojmy vysvětluje nezjednodušujícím způsobem – např. islám (5-6), Západ (uvádí 

v závorkách). Také její pohled na situaci ve Francii přináší jednu z možností, jak k ní 

přistupovat. Výše uvedené nedostatky nicméně působí dojmem, jako kdyby si bez většího 

zkoumání utvořila názor, k němuž se dodatečně rozhodla přidat teorii a současně o tom 

psát knihu. V obráceném sledu (zkoumání teorií, názor) by její práce jistě byla mnohem 

přínosnější.

Vzhledem k tomu, že se Joan Scott soustředí zejména na konflikt, jenž se kolem 

islámského závoje ve Francii vytvořil, lze očekávat, že více obsahů bude zahalování 

spojovat s politikou. Tak tomu skutečně je. Kategorii Zahalování jako prvek sounáležitosti

nelze téměř identifikovat. Zahalování jako projev religiozity se objevuje většinou 

v návaznosti na interpretaci závoje jako prvku utváření vlastní identity. To když je 

interpretován jako „volba náboženského vyjadřování“ (25), spojován s „hledáním víry“ 

(142) či obhajován jako „podřízení Bohu, nikoliv mužům“ (145). Scott tento výklad 

zmiňuje hlavně proto, aby narušila platnost kritizovaných postojů a ukázala, že za 

zahalováním je „mnoho motivů a ne všechny jsou vědomě artikulovány“ (141).

Zahalování jako součást sebeurčení tvoří vedle politického významu druhou větší 

kategorii obsahů. Scott pojímá nošení islámského závoje jako „individuální rozhodnutí“ 

(31) či „vyjádření identity“ (137). Cituje také autorky, které zahalování vykládají tímto 

způsobem, i samotné nositelky, pro něž je závoj částí jich samých (125) a osobní volba 

„učiněná tváří v tvář nesouhlasu rodičů“ (126). I jedna ze zpráv vlády zaznamenala, že pro 

některé muslimky praktikující zahalování se jedná o projev emancipace (129), patrně ve 
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smyslu emancipace od femininní role spojené s pasivitou. Dle autorky chápali jako „další 

formu sebevyjádření“ zahalování i někteří žáci a žákyně škol, již tuto praxi sami 

neprovozovali (111). Scott uvádí i názor, že ve francouzských debatách o islámském závoji 

lze vliv rodičů a náboženských vůdců vyloučit (142). Značné zastoupení těchto názorů 

v daném textu můžeme vysvětlit tím, že se autorka snaží oponovat výkladu spojujícímu

islámský závoj s politickými postoji či s podřízením žen. Při prosazování své teze, že 

zákon spojovaný se zahalováním studentek vyplývá z rasistických postojů Francie, výklad 

implikující svobodnou vůli či utváření vlastní identity ale hlouběji neprozkoumává.

Obsahy kategorie Zahalování jako symbol oddělení jsou v knize prezentovány 

převážně ve smyslu oddělení žen a mužů. Závoj umožňuje kontrolu sexuality a tím chrání 

ženy na veřejných místech (137). Díky němu se mohou vyhnout obtěžování (140). Scott 

dále formuluje tezi, že věřící islámu potřebují „svázat nebezpečnou sexualitu žen“ a jiným 

způsobem i mužů (154). Vidím jako problematické, že se nijak nevěnuje zkoumání 

zahalování jako náboženské praxe (jak jsem uvedla výše, zahalování ani nevymezuje 

v návaznosti na Korán nebo jiný náboženský prvek). Jak došla k citované tezi, tedy není 

zřejmé. Když hovoří o koloniální minulosti Francie, v níž spatřuje významný vliv na 

současné debaty o islámském závoji v této zemi, představuje závoj jako „neproniknutelnou 

membránu“ a „poslední bariéru politického podrobení“ (67). V dobách kolonizace 

zahalování pomáhalo muslimkám ukrýt se před pohledem kolonizátorů. Tyto významy se 

dnes ozývají ve stížnostech, že závoj umožňuje ženě „vidět, aniž by byla viděna“ (64).

Tyto interpretace přecházejí do politické roviny.

Zahalování jako politikum je nejvýraznější v části, kde Scott prezentuje názory 

podporující zákon o nápadných náboženských symbolech (zatímco v kritice těchto názorů 

je kladen důraz na svobodnou volbu, případně na náboženský život). Zastánkyně a zastánci 

zákona vnímají islámský závoj jako nebezpečný pro Francii a jako projev komunalismu 

(10). Pro republiku představuje porušení sekularismu (15), a tak symbol odlišnosti, kterou 

není možné integrovat (41). Jak jsem uvedla výše, Scott tyto postoje zasazuje do 

historického kontextu kolonizace. Za války v Alžíru závoj pro kolonizátory značil 

nebezpečnou militantnost (55) a pro kolonizované byl symbolem odmítnutí francouzské 

nadvlády a prostředkem trvání na nezávislé alžírské identitě (62) a zároveň odmítnutím 

západního stylu (67). Takto autorka popisuje významy zahalování v návaznosti na Fanona, 

jehož rovněž cituje. Podle tohoto myslitele působil islámský závoj jako „nástroj subverze“ 

a „odolávání koloniální dominanci“ (64). Scott dochází k tomu, že závoj se stal kvůli těmto 

okolnostem „antitezí trikolory“ (66) a tuto metaforu používá i později, když hodnotí 
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vystupování proti zahalování, „jako kdyby byly šátky na hlavách vlajkou cizího národa“ 

(116). Kniha tedy implikuje, že islámský závoj získává na politickém významu v důsledku 

konkrétních historických událostí a že je takto vnímán těmi, kteří se jej snaží omezit. 

V tomto ohledu přináší analýza Scott zajímavou perspektivu při pohledu na tzv. šátkovou 

aféru. Je nicméně třeba si uvědomit, že je vedena z jedné strany (příliš nediskutuje možné 

politické významy pro islamismus, i když je okrajově zmiňuje). Pokud srovnáme text s The

Forbidden Modern Nilüfer Göle (Göle, 1996), můžeme označit postoje obou autorek jako 

opačné konce téže osy politického významu, kde Göle zobrazuje zahalování jako politický 

symbol v rámci islamismu a Scott jako politický symbol v rámci francouzského 

postkolonialismu (potažmo rasismu). Jde tak dobře vidět, jak má u obou akademiček na 

jejich díla vliv jejich kladný (Scott) či záporný (Göle) postoj k zahalování. Tím se mimo 

jiné zpětně potvrzuje potřeba politiky lokace.

Obsahy spojené s kategoriemi Zahalování jako znak vysokého statusu a Zahalování 

jako znak nízkého statusu působí spíše jako doplňky jiných významů. Pokud Scott 

předkládá postoje podporující zákaz zahalování ve školách, zmiňuje názory interpretující 

zahalení jako znamení nesvobody žen či jejich podřadnosti v islámu (130), a že schvalovat 

závoj je totéž, co přijímat nerovnost žen s muži (145). Znamením vysokého statusu se pojí 

s prohlášeními o utváření vlastní identity. Islámský závoj je pro muslimky, jež ho nosí, 

„prostředkem bytí a stávání se určitou osobou, která je morální a ctnostná“ (128), je 

znamením skromnosti a cti (138) a vyjádřením „touhy po respektu“ (139). Ani jeden 

z těchto významů tedy není přezkoumáván samostatně.

Pokud mám shrnout celý text, vidím jeho přínos zejména v tematizování koloniální 

minulosti Francie a jejích možných důsledků pro dnešní debaty. To, že se kniha Scott 

nezakládá na konkrétním výzkumu (ať už tvořeném rozhovory se zúčastněnými, nebo 

systematickou analýzou jiných materiálů), není samozřejmě neobvyklé. Jen je pak nutné 

mít na paměti, že výsledný text má potenciál být ještě více ovlivněn postoji osoby, která ho 

napsala.

3.5.5 Hijab & the Republic: Uncovering the French Headscarf Debate (Bronwyn 

Winter)

Detailní analýza komplexností a kontradikcí politické debaty o zahalování ve Francii je 

cílem Bronwyn Winter, profesorky francouzských studií na Univerzitě v Sydney (Winter, 
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2008: 14). Winter se, kromě toho, že dlouhodobě studuje Francii, také věnuje 

feministickým teoriím, přičemž čerpání z obou těchto oblastí zájmu jde na knize dobře 

poznat. Podle autorky je třeba podrobnější analýzy situace ve Francii, než jaké se doposud 

v anglicky psané literatuře nabízejí (12).

Winter doslovně netematizuje svou pozicionalitu, ale je jednou ze dvou autorek 

(spolu s Ayeshou Kariapper), které alespoň částečně uplatňují politiku lokace. Skutečnost, 

že se Winter dle svých slov občas účastnila politických debat o islámském závoji, že 

má hluboký a několik desetiletí trvající vztah k Francii a že je nadto autorkou předkládané 

knihy, vede k tomu, že nutně zaujímá určité stanovisko (12). Winter se dále vymezuje jako 

feministická myslitelka a badatelka a uvádí, že by dané téma už ráda opustila, ale že 

„perzistentní a polarizovaná francouzská sága“ ji nutí k opaku (12). Své stanovisko ovšem 

objasňuje až později, když píše, že regulaci náboženských symbolů ve veřejných 

institucích považuje za důležitou, ale zákon z roku 2004 tohoto efektu nedosahuje a mimo 

jiné je projevem francouzského rasismu (345).

Hijab & the Republic není etnografickou ani antropologickou studií soustřeďující se 

na „,běžné‘ nositelky hidžábu a jejich osobní motivace“97 (13). Hlas žen nosících islámský 

závoj tak zaznívá jen při občasných citacích. Winter neprovádí výzkum, u něhož by bylo 

možné sledovat položky jako je výběr výzkumného vzorku, metoda apod. Přesto bych její 

knihu v návaznosti na Letherby (Letherby, 2003)98 označila jako práci řídící se principy 

feministické metodologie. Winter upozorňuje na aspekty problematiky zahalování ve 

Francii, které byly dosud zanedbávány a které, pokud budou zohledněny, mají potenciál 

zlepšit situaci muslimek, jež nosí závoj, ale i žen obecně (autorka několikrát upozorňuje na 

absenci názorů žen v debatách, ať už nositelek závoje, političek či vědkyň). Zaujímá tak 

skutečně kritický postoj vůči pozici žen, jejž zdůrazňuje Letherby (tamtéž: 4).

Islámský závoj je vymezen důkladně. Winter definuje hidžáb jako „šátek, který zcela 

zakrývá vlasy a krk muslimek“ a rozebírá původní význam tohoto arabského slova a další 

označení zahalování (22). Věnuje se ukotvení této praxe v náboženských textech a navíc 

v případě Koránu zmiňuje i další použití pojmu „hidžáb“ mimo kontext odívání (23-24). 

Uvádí také hadíth popisující správný oděv žen a problematizuje jeho důvěryhodnost (25). 

Představu, že nošení závoje je islámským specifikem, narušuje výčtem podobných praxí u 

                                                
97 Winter k tomu nicméně dodává, že koncept tzv. běžné nositelky hidžábu je třeba prozkoumat (Winter, 
2008: 13).
98 Viz kapitola Feministická metodologie.
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dalších kultur (26). Tento aspekt knihy považuji za skutečně propracovaný a ve vztahu 

k ostatním zkoumaným textům dokonce příkladný.

Zjednodušující není ani pojetí skupiny, se kterou je zahalování spojováno. Winter 

kriticky reflektuje skutečnost, že o zahalování mluví většinou vysokoškolsky vzdělané 

ženy, a tak – co se Francie týče – nemáme informace např. o zkušenosti školaček 

z chudých předměstí (14). Později zdůrazňuje, že nelze vymezit jen jednu skupinu, o které 

bychom v souvislosti s islámským závojem hovořili (49).

Obecně vzato klade autorka důraz na prozkoumání pojmů, s nimiž pracuje. Např. o 

hidžábu píše, že „je polysémický, ale promyšlené generalizace jsou možné“ (309). Nabízí i 

feministickou kritiku používání plurálu „ženy“ (148). Pojem genderu však neprobírá, i 

když ho používá. Z toho, jak přesně ho používá, lze vyvodit, že gender je pro ni spojen 

s konstruovanými odlišnostmi mezi muži a ženami, přičemž tyto odlišnosti jsou umístěny 

v hierarchii maskulinity nad femininitou. Ku příkladu hovoří autorka o hidžábu jako o 

„podřazujícím znaku genderu“, když upozorňuje na to, že muslimští muži hidžáb nenosí a

že to nejsou oni, kdo je považován za nebezpečí „kvůli své samotné existenci“ (196). 

Winter toto vyzdvihuje v reakci na dvě knihy, jež genderový rozměr hidžábu nezohledňují. 

I přesto považuji za problematické, že svou tezi více nerozvinula a také že nevymezila, jak 

přesně pojem genderu chápe, potažmo nevyjasnila, ke které skupině ho vztahuje99. Ačkoliv 

– vlastními slovy autorky – jsou promyšlené generalizace možné, obávám se, že v případě 

genderu nejsou promyšlené dostatečně.

Ke kategorii Zahalování jako projev religiozity lze přiřadit již výše zmíněné zasazení

islámského závoje do koránského kontextu. Po úvodu do náboženského rozměru 

zahalování se již Winter tomuto tématu příliš nevěnuje, i když na několika místech textu 

jasně říká, že se mimo jiné jedná o náboženskou praxi. Vyzdvihuje zejména tvrzení 

některých zahalujících se dívek o tom, že jim nošení závoje bylo přikázáno Bohem a že jej 

tudíž nemohou odstranit (130). Později k tomu dodává, že – jak jsme viděli při jejím 

výkladu o Koránu – není pravda, že by se jednalo o povinnost (259). Myslím, že tato 

poznámka je ovlivněna negativním postojem autorky k narátorkám (Winter vadí, že 

kritizují svoji babičku za ignoraci studia náboženských textů), protože se nejedná o příliš 

dobrý argument. Autorka nezohledňuje možnost vlastního výkladu narátorek a svůj výklad 

nepřímo předkládá jako správný.

                                                
99 Tím se blíží k univerzalismu pojmů, před kterým varovala Mohanty, již cituji v kapitole o feministické 
metodologii.
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Zahalování jako součást sebeurčení zahrnuje obsahy, které Winter používá zejména 

jako argumentaci proti konstruování závoje jako prostředku útlaku žen. Muslimky 

projevují zahalováním svou náboženskou a kulturní autenticitu (28) a některé mohou právě 

díky němu vstupovat do veřejné sféry (51). Dále píše, že některé ženy tato praxe 

osvobozuje (43), naplňuje a posiluje, ale i přesto ji můžeme podrobit feministické kritice 

(311). To je jeden z výroků, na kterém se ukazuje autorčina snaha nečinit černobílé závěry. 

V rámci této kategorie Winter několikrát používá přímých vyjádření nositelek závoje (153, 

176, 183 ad.), což je právě v případě tématu sebeurčení velmi dobrý postup. Ostatně, jak už 

bylo řečeno, sama autorka kritizuje skutečnost, že komentáře muslimek zazní málokdy. Na 

druhou stranu k tomu podotýká, že pochybuje, že by velmi mladé dívky, jež se také ve 

francouzských médiích objevily, skutečně byly nezávislými aktérkami (345).

S touto otázkou souvisí téma Zahalování jako znak nízkého statusu. Opět jsou 

připomenuty názory o tom, že je islámský závoj symbolem podřízení ženy muži. Jak jsem 

uvedla výše v části o genderu, Winter je také tohoto názoru (196), ale kritizuje tzv. 

francouzské emancipační odhalování (262) a tvrdí, že ženy, jež prvoplánově odsuzují závoj 

s odkazem na útlak žen, se tohoto útlaku samy dopouštějí (308). Dále upozorňuje na styl

oblékání, v němž je druh závoje, bandana, kombinován s džínami, s tím, že takto oblékané 

ženy jsou stejně westernizované jako kritičky hidžábu (309). Autorka rovněž napadá 

dvojitý standard: „[P]okud chceme hovořit o genderovaném oblečení, které v mnoha 

případech ovlivňuje ženinu svobodu pohybu, musíme do své kritiky zahrnout i západní 

oblečení.“ (313) Přesto je dle Winter třeba uvědomit si rozdíl mezi tímto a náboženským 

oblékáním – ženy podléhající „západnímu“ ideálu krásy neriskují, že budou násilně nuceny 

nosit jehly (tamtéž).

Zahalování jako znak vysokého statusu je na rozdíl od předchozího nepříliš 

rozvedeno a odkazuje zejména k minulosti, kdy byl závoj znakem vyššího statusu, 

umožňoval vertikální mobilitu (41) a zároveň působil jako ochrana proti obtěžování (24). 

Předpokládám, že tento rozměr si nezískal autorčinu pozornost kvůli jejímu 

feministickému přístupu. K vyvracení představy závoje jako nástroje podřizování žen 

používá více sebeurčení a méně vysoký status, který vlastně také předpokládá, aby ženy 

plnily určité zvnějšku kladené podmínky. 

K islámskému závoji jako ochraně před obtěžováním ze strany mužů se vztahuje 

Zahalování jako symbol oddělení. Winter o tomto hovoří při překladu slova „hidžáb“ coby 

záclony mezi muži a ženami (22), ale klade důraz více na skutečnost, že je potřeba zakrýt a 

kontrolovat sexualitu žen (26), jež je nebezpečná (43). Uvádí také argument proti 
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nedotknutelnosti ženy: V prostředí, kde není závoj častým jevem, spíše upoutává k ženě 

pozornost (250). Lze si ale položit otázku, zda tomu tak bylo ještě předtím, než se stalo 

zahalování terčem kritiky z různých stran. Druhým významným oddělením, které s sebou 

závoj nese, je oddělení muslimek od francouzské společnosti. Takhle se na něj však nedívá 

autorka, nýbrž jí citované kritické hlasy (142, 226 ad.).

Tím se dostáváme ke kategorii Zahalování jako politikum. Rozbor politické 

symboliky závoje otevírá Winter tezí, že zahalování je „symbolem feminizované a často 

fetišizované muslimské identity“ (2-3), tedy mnohdy není bráno tak, jak by to odpovídalo 

realitě. Politické výklady jsou dle některých výsledkem „francouzské manipulace“, podle 

jiných výsledkem „islamistické manipulace“ (194) či produktem médií (186). Autorka 

míní, že identifikace tzv. hidžábizace100 s islamismem je obhajitelná (143), že zahalování 

může být „politická zbraň“ (3), projev antikolonialismu (28) nebo znak moderního 

islámského národa (42). To, že je závoj politicky využíván, ale ještě nedělá ze zahalených 

žen islamistky (310). I na tomto místě se tak Winter snaží rozbít příliš zevšeobecňující

přístup.

Obsahy pro skupinu Zahalování jako prvek sounáležitosti se příliš neobjevují, ale 

v úvodu do problematiky své místo mají. Winter píše, že mimo jiné poskytuje islámský 

závoj muslimkám pocit, že někam patří (46), a činí paralelu mezi setkáními zahalujících se 

žen v současnosti a ženskými „islámskými salóny“ v Káhiře 90. let (50).

Vzhledem k tomu, co bylo popsáno výše, se domnívám, že se Winter daří plnit úkol, 

jejž si na začátku vytyčila, tedy analyzovat komplexnosti a kontradikce francouzské 

debaty. Díky jejímu důkladnému přístupu ani text nepůsobí jako argument pro či proti 

zásahu francouzské vlády. Pokud bych měla určit nějaké převládající ladění, byl by to 

feministický přístup autorky (viz výše). Ostatně svou knihu Winter končí slovy, že debata 

nad zahalováním ve Francii ukazuje, že „feministická témata manipulace těl, životů a hlasů 

církvemi i státy se opakují (…), jako kdybychom opakovali lekci, z níž jsme se ještě 

nepoučili“ (348). Dle mého názoru se jedná o nejpropracovanější text z analyzovaného 

materiálu.

                                                
100 Tento pojem označuje nově se objevivší rozšířenou tendenci zahalovat se hidžábem.



57

3.5.6 Veil: Mirror of Identity (Christian Joppke)

Christian Joppke je profesorem politologie na Americké univerzitě v Paříži. V jeho knize 

je zahalování zasazeno do rámce politologických úvah. Nesoustřeďuje se jen na Francii, 

ale také na situaci v Německu a ve Velké Británii. Hlavní Joppkeho myšlenkou je to, že 

v diskusích o zahalování se islámský závoj ukazuje jako zrcadlo identity jednotlivých zemí

(Joppke, 2009). Připouští, že o tzv. šátkové aféře už bylo napsáno hodně, ale jeho pohled je 

nový v tom, že pojímá francouzský republikanismus jako formu liberalismu a na základě 

toho vysvětluje, v čem tkví spor o závoj. Ačkoliv se jedná o politologickou komparaci tří 

států, lze v textu najít i mnoho pasáží o významech zahalování.

Za jediný odkaz na autorovu lokaci lze považovat jeho vyjádření k postupům 

jednotlivých zemí, jež Joppke přímo formuluje jako svůj vlastní názor. Podle něj jsou 

britská i francouzská opatření vztahující se na zahalování legitimní, zatímco německé 

řešení považuje za „hluboce nevyhovující“ v Evropě, která je domovem pro patnáct 

milionů věřících islámu (x). To samozřejmě nelze označit za uplatňování politiky 

lokace101. Ani další postupy, jež by byly v souladu s feministickou metodologií, nelze 

v knize identifikovat. Podobně jako již popsaná kniha Joan Scott (vůči níž se také Joppke 

několikrát vymezuje s tím, že v analýze tzv. šátkové aféry pomíjí charakter republikanismu 

ve Francii) je Veil: Mirror of Identity spíše úvahou opřenou o jistá teoretická východiska, 

nikoliv analýzou, u níž by bylo možné hovořit o konkrétní metodě. Joppke by se přesto dle 

mého názoru měl více zabývat vymezením své pozice, zvláště předtím, než předloží

čtenářstvu celou řadu generalizací o islámu. Hovoří o něm jako o jednolitém náboženském 

proudu, v němž mají ženy nižší postavení (7), který nedokáže přistoupit na náboženský 

pluralismus a je „strukturálně fundamentalistický“ (111). Podle autora celou situaci 

správně pochopil Huntington, když řekl, že zásadním problémem Západu není islámský 

fundamentalismus, ale islám (Huntington citován tamtéž).

Hlavní definice zahalování je ukotvena shrnutím o původu této praxe. Poněvadž se 

mu autor věnuje velmi stručně, je jeho popis nepřesný. Podle Joppkeho byl závoj 

symbolem statusu a souvisel s ochranou soukromé sféry, v níž žily Muhammadovy 

manželky (4)102. Částečně cituje i súru o tom, že ženy nemají vystavovat své ozdoby, a 

vykládá ji jako redukci žen na jejich sexualitu (5). Není jasné, jak k takovému závěru 

                                                
101 Koncept je popsán v kapitole Feministická metodologie.
102 O zahalování jako symbolu statusu píši v kapitolách Islámský závoj jako náboženský fenomén a Islámský 
závoj jako sociální fenomén.
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došel, neboť se tomu dále nevěnuje. Ani téma statusu nerozvíjí, pouze na něj reaguje tím, 

že se jedná nikoliv o náboženskou povinnost, ale o doporučení sociální povahy (tamtéž). 

Tato zkratkovitá vymezení zapadají do celkového obrazu islámu, jaký Joppke ve své knize 

podává. Naneštěstí až v poznámkách v zadní části knihy definuje islámský závoj více 

věcně jako oděv, který má zakrýt křivky ženy a jehož druhy jsou místně a časově 

specifické (127).

V případě Joppkeho textu nelze hovořit o konkrétní skupině, s níž by bylo zahalování 

spojováno. Hovoří o této praxi obecně, nebo zmiňuje zahalující se studentky (zejména 

pokud mluví o Francii) či učitelky (v případě Německa). Islámský závoj pro něj nakonec 

není zajímavý z pohledu nositelek, ale z pohledu tří evropských zemí.

Christian Joppke sice občas používá pojem „gender“, ale nikoliv v rámci analýzy. 

Objevuje se v ustálených spojeních jako „genderová rovnost“, „genderové vztahy“ apod. 

Uvědomuji si, že – alespoň v některých zemích – se tyto výrazy staly běžnou součástí 

vyjadřování, aniž by byla potřeba je vysvětlovat, ale jako studentka se zázemím v gender 

studies považuji za nutné, aby se vyložení tohoto pojmu akademické práce věnovaly, 

pokud ho používají.

Obsahy patřící do kategorie Zahalování jako prvek sounáležitosti v podstatě nelze v této

knize identifikovat. Pokud se zaměříme na Zahalování jako projev religiozity, nejde kniha 

do hloubky. Většinou se jedná o stručná vyjádření spojená s formulacemi zákonů a 

rozhodnutími soudů. Závoj je podle nich „náboženským symbolem“ (60), „výrazem 

náboženských svobod“ (44) či „vyjádřením individuální víry“ (68). Sám autor se k tomuto 

výkladu staví spíše odmítavě. Podle něj tuto náboženskou povinnost nelze nalézt v hlavním 

textu islámu – Koránu (14) a pouze „uzavřená a nezměnitelná perspektiva v islámu“ vede k 

„extrémnímu závoji“103, jak autor označuje nikáb, závoj upevněný pod očima (91).

Málokdy se setkáme s vyjádřením konkrétních osob. Ta jsou navíc převzata z médií.

Kategorie Zahalování jako součást sebeurčení je také zastoupena v podobě obecných 

formulací, autorem citovaných jako názor neurčité skupiny osob. Čteme tak, že „se stalo 

běžným zdůrazňovat modernost šátku“104 a pojímat ho jako samostatně zvolený znak 

emancipace (5), nebo že „pokud někdo závoj toleruje, je to na základě subjektivního 

přístupu, který ponechává interpretaci na ženě, jež ho nosí“ (39). Joppke pak komentuje 

                                                
103 Volba označení tohoto způsobu zahalování jako „extrémního“ vypovídá o autorově negativním pohledu 
na zahalování. Slovo extrémní je dle mého názoru dosti hodnotově zabarvené.
104 headscarf
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výroky o svobodné volbě slovy: „[P]okud by šlo o volbu, proč to prostě nesundat?“ (110) 

Takto formulovaný argument – že pokud jsme si něco „pouze“ svobodně vybrali, neměl by 

být problém se toho vzdát – je v politologově knize rozebírající mimo jiné liberalismus 

skutečně pozoruhodný.

Úlohou zahalování je dle autora vymezit sexualitu ženy právoplatnému vlastníkovi –

muži (6). Rodiče nařizující svým dcerám nošení islámského závoje se snaží chránit jejich 

sexualitu (12). Tento výklad spadá do kategorie Zahalování jako symbol oddělení. V jiném 

ohledu je závoj oddělením od společnosti. Podle zprávy komise ustavené ve Francii pro 

posouzení situace se ženy nosící určitý způsob islámského zahalení odcizují společnosti 

(14). Německá politička Schavan mluví přímo o „kulturní segregaci“ (53). Téhož názoru –

ovšem spíše v případě závoje přes obličej – jsou i političky a politici a na veřejnosti 

vystupující intelektuálové a intelektuálky v Británii, která se jinak autorovi jeví jako 

vstřícná vůči zahalení vlasů (104). Pro Joppkeho tezi je důležitá hlavně tato druhá rovina, 

neboť ta konstituuje ono „zrcadlo identity“ jednotlivých zemí. První rovina působí –

vzhledem k tomu, že ji autor nijak neproblematizuje – jen jako setrvačnost v kritice islámu.

V souladu s tímto přístupem je i hojně zastoupena kategorie Zahalování jako znak 

nízkého statusu, zatímco Zahalování jako znak vysokého statusu se téměř neobjevuje.

Nejvýraznějším obsahem druhé zmíněné kategorie je vyjádření jedné z nositelek, že se 

cítila „chráněná“, když nosila islámský závoj (104). Joppke je toho názoru, že to pouze 

dokazuje definování žen v islámu prostřednictvím sexuality, a toto doplňuje citací o 

vyjádření jistého dánského duchovního, že nezahalené ženy si říkají o znásilnění (Alibhai-

Brown citována tamtéž). Tak jako dříve, ani zde si autor nedává práci s důkladnějším 

obhájením této hypotézy. Význam nízkého statusu, ač také nepříliš kriticky promyšlen, se 

objevuje velmi často. Joppke míní, že islámský závoj je nejvýraznějším symbolem 

podřízenosti žen (8), která je pro islám podle několika citovaných autorů (Bellah, Lewis) 

příznačná (7). I když k zahalování vedla osobní volba dané muslimky, funguje stejně jako 

důkaz „ženské nemorálnosti a podřadnosti“ (Barlas citována tamtéž: 12). Po popsání 

dalších názorů o závoji coby znaku podrobení žen formuluje autor podobnou myšlenku 

jako Barlas: „[Z]ávoj bez ohledu na různé variace a jeho potenciální modernost nemůže 

než značit podrobení – Bohu, muži, nebo oběma.“ (118) Domnívám se, že tento výklad je 

důležitou součástí problematiky zahalování. Ovšem v mnohem více komplexní podobě,

než jak to činí Joppke. Vzhledem k nízké kvalitě jeho argumentace by řečnickou otázku, 

proč závoj neinterpretovat jako symbol sexismu (40), mohl rovnou uvést jako motto své 

knihy.
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Očekávala jsem, že nejvíce bude zastoupena kategorie Zahalování jako politikum, 

neboť autor je politolog a komparuje tři politické systémy. Avšak výklad islámského 

závoje coby politického gesta není zastoupen tak výrazně jako předchozí kategorie. 

V perspektivě Joppkeho argumentace je „výzvou pro liberalismus“ (ix) a „zrcadlem 

identity, které nutí Francii, Británii a Německo vidět, kým jsou“ (x), až „provokací, jež 

nemůže být potlačena, pokud Západ nepopře své vlastní hodnoty, jakými jsou tolerance a 

náboženská svoboda“105 (4). I v tomto případě autor cituje názory různých veřejně činných 

osob, které spojují zahalování se stejným významem. Další rozměr dodává této kategorii 

konstatování, že zahalování je politizováno prostřednictvím přijímaných zákonů (54). 

Politický může tedy závoj být zásluhou jeho nositelek i okolí. Je škoda, že se Joppke u 

tohoto bodu nezastavuje na dlouho, neboť by tím alespoň částečně narušil přístup řídící se 

tím, že „dokazovat nevinu“ musí ten, kdo odmítá negativní konotace zahalování (14).

Veil je z pohledu mé analýzy podnětný spíše v otázce, co vše máme zahrnout mezi 

akademické texty, jíž se věnuji v kapitole Co lze považovat za akademický text (A máme si 

ho považovat?). Formální náležitosti uvedené v této kapitole text splňuje, ale co se 

kritického myšlení týče, jeví se mi tato kniha jako velmi problematická. Je samozřejmě 

možné, že pokud by někdo sledoval Joppkeho charakteristiku politických institucí ve třech 

popisovaných zemích, ocenil by knihu více. Zkritizovat mělké argumenty je v tomto 

případě jednoduché. Jsem však toho názoru, že v každém textu bychom se měli snažit najít 

něco přínosného. Zde – s ohledem na témata, jimiž se zabývám – je zajímavé si všimnout, 

do jaké míry může být text uspokojující nároky akademického stylu psaní zkreslen názory 

autorky či autora, zvlášť pokud jimi nejsou reflektovány.

3.5.7 Analýza článků

Analýza článků napsaných na téma zahalování v islámu je, jak už jsem uvedla výše 

v kapitole Popis struktury analýzy aneb Návod k použití, spíše doplňující povahy. 

K praktickým důvodům tohoto řešení se přidala také skutečnost, že články mnohdy 

nenabízely výklady, jež se už neobjevily v probíraných knihách. Některé texty však 

přinesly nové pohledy na závoj muslimek.

                                                
105 Joppke pojem „Západu“ neproblematizuje. K tomu viz kritika orientalismu v kapitole Islámský závoj 
v evropském kontextu.
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Ve většině článků lze nalézt alespoň okrajově odkazy ke kategorii Zahalování jako 

projev religiozity. Autorky a autoři buď stručně konstatují, že se jedná o náboženskou 

praxi, aniž by toto více rozvedli či doložili, nebo píší o legislativních regulacích jako o 

porušení náboženských svobod, což odkazuje k religiozitě jen nepřímo. Více se rovině 

religiozity věnují Cumper a Lewis. Proti názorům o političnosti islámského závoje 

argumentují tím, že z pohledu některých věřících je zahalování otázkou poslušnosti vůči 

„Boží vůli“ a že se tudíž nejedná o racionální volbu, která by byla učiněna v případě 

politického přesvědčení (Cumper, Lewis, 2009: 615). Autoři dále v souvislosti 

s konkrétním případem106 tvrdí, že nošení závoje může značit víru v Boha, a tak být 

v podstatě pasivním projevem, nikoliv aktivní účastí na „pluralistické debatě“, která je 

prodchnuta politickými zájmy (tamtéž: 625). Podobný argument oddělující zahalování od 

politické oblasti formuluje Parvez. Podle ní reprezentuje závoj muslimek „soukromý vztah 

k Bohu, který je třeba praktikovat ve styku s muži“ (Parvez, 2011: 293). Autorka zároveň 

považuje zahalování za součást snahy dosáhnout „stavu bezchybné víry“ (tamtéž: 307) a 

tuto tezi dokládá citacemi muslimek, jež jí v rozhovorech popsaly např. to, jak jim víra 

pomáhá v hledání trpělivosti.

Tim Winter představuje ve svém textu jiný význam, který může v rovině religiozity 

zahalování mít. Obrazy závoje se v islámu neobjevují pouze v souvislosti se zakrytím 

ženského těla. Závojem je zakryta Ka’aba jako symbol preexistence Boha (Winter, 2004: 

147), za závoji se také skrývá vesmír, jenž je odhalen Muhammadovi při jeho cestě do 

nebes (tamtéž: 153). Zahalením se muslimka vymyká pohledu a je osvobozena od toho, 

aby se musela ukázat „taková, jaká skutečně je, těm, kteří ještě nejsou připraveni“107

(tamtéž: 157). V této perspektivě můžeme ženské tělo chápat jako něco posvátného, co je 

třeba oddělit od každodenního světa. Ostatně lze takto vyložit i verš o oddělení manželek 

Muhammada108. Ty se navíc mezi muslimy a muslimkami těší velké úctě, jsou označovány 

jako „matky věřících“. Obléknutí závoje tedy může být i snahou přiblížit se k nim, 

případně přiblížit se k Bohu tím, že ze svého těla udělám posvátný předmět. Domnívám se, 

že tato motivace se může prolínat s uchováváním soukromého na veřejnosti, jak o tom píše 

Parvez. Posvátné a soukromé se ostatně spojuje v konceptu mahrem, se kterým v mnou 

                                                
106 Turecká studentka medicíny Leila Şahin se obrátila na soud poté, co byla dočasně vyloučena ze školy, 
neboť odmítla sundat šátek, jenž byl zakázán univerzitou. Şahin tvrdila, že došlo k porušení jejího práva 
projevit svou víru a práva na vzdělání.
107 Tento výklad tudíž spadá i do kategorie Zahalování jako symbol oddělení.
108 Viz kapitola Islámský závoj jako náboženský fenomén.
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analyzovaných textech pracuje Göle109. Mimochodem, specifičnost tohoto konceptu 

potvrzuje důležitost přístupu Mohanty110, která varuje před univerzálním používáním 

pojmů napříč kulturami (Mohanty, 1991: 67). Koncept soukromé sféry, jak je často 

používán v sekulárním kontextu, nemůže vystihnout výše popsané propojení soukromí 

s posvátnem.

Podle mého názoru je zanedbávání oblasti náboženské praxe ostatním článkům na 

škodu. Vzhledem k tomu, že se snaží zahalování obhájit, nebo alespoň zproblematizovat 

postoje evropských vlád, by bylo vhodné, aby se nespoléhaly jen na vyjádření o 

„náboženské svobodě“ nebo „vlastní volbě“, ale měly by ukázat, v čem konkrétně tato 

vlastní volba spočívá111.

Zahalování jako součást sebeurčení se ve zkoumaných článcích objevuje ještě méně 

než téma religiozity. Většina autorů a autorek pouze konstatuje, že dle některých, případně 

přímo dle nich, je zahalování věcí osobní volby a důležitou součástí identity. Toto 

vysvětlení se obohacuje o další aspekty v případě, že jsou v článku citovány nositelky 

závoje. Jako součást budování vlastní identity chápu např. vyjádření o tom, že zahalovat se 

po islámském způsobu ve Velké Británii vyžadovalo kuráž, ale ta se dostavila kvůli 

nutnosti být pravdivá sama k sobě (Franks, 2003: 925). Zahalování také může indikovat 

určitou společenskou kategorii související se sebeurčením. Kuran tuto praxi pojímá jako 

znamení objevení se „veřejného asertivního muslimského ženství“ (Kuran, 2010: 366). 

Muslimky jsou schopny redefinovat svou pozici ve společnosti používáním různých stylů 

(Binark, Kiliçbay citováni tamtéž: 370). Tím se Kuran snaží poukázat na každodennost 

zahalování, což je důležitý výklad, který by mohl vytvořit další kategorii mé analýzy, 

nebýt toho, že o něm téměř nikdo nepíše. Okrajově to zmiňuje právě Kuran a také Lewis. 

Tato autorka tematizuje islámský závoj jako „formu individualizujícího výrazu sebe sama 

explicitně vázaného k modernímu životnímu stylu konzumentské kultury (Lewis, 2007: 

436). Ani ona však tento význam nezkoumá jako hlavní předmět svého textu. Pokud se 

vrátíme zpět k tématu sebeurčení, i zde platí to, co jsem napsala o tématu religiozity. 

Autorky a autoři článků ho probírají nedůsledně, ačkoliv by jim opak pomohl 

v argumentaci proti zákazům této praxe. Zároveň by se sebeurčení dalo s religiozitou dobře 

                                                
109 Jak tento pojem Göle vysvětluje uvádím v kapitole The Forbidden Modern: Civilization and Veiling 
(Nilüfer Göle). Göle nepopisuje přímo posvátný rozměr sféry, ale domnívám se, že na něj naráží, když mluví 
o tajemství (Göle, 1996: 7).
110 Viz kapitola Feministická metodologie.
111 Samozřejmě by bylo žádoucí, aby toto zkoumaly vlády předtím, než vydají jakákoliv nařízení, která pak 
obhajují podobnými hesly o svobodě. Zatím se však ukazuje, že tento úkol musí převzít jiní – např. 
akademičky a akademici.
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propojit. Cumper a Lewis kladou otázku, do jaké míry lze použít tvrzení o svobodné vůli 

ve prospěch zahalující se ženy, když tato zakládá své právo na zahalování na svém 

podřízení se Boží vůli (Cumper, Lewis, 2009: 616). Lze však „podřízení se Bohu“ brát 

jako podřízení se člověka člověku? Pokud má pro některé nositelky závoj výše popsaný 

posvátný význam, mohou to, co nazývají podřízením, vnímat spíše jako pozdvihnutí na 

vyšší (posvátnou) úroveň.  

Připomenutím závoje jako clony mezi všedním a posvátným se dostáváme ke 

kategorii Zahalování jako symbol oddělení. Kromě již uvedeného výkladu o zakrytí 

posvátného se o oddělení mluví v souvislosti se sexualitou112, tedy o oddělení žen od 

mužů, a v souvislosti s integrací do nepůvodní společnosti, tedy o oddělení muslimek od 

okolí. Toto pojetí je zahrnuto spíše v citacích názorů druhých. Zahalování je dle nich např. 

odmítnutím sociability (Parvez, 2011: 299), znamením „odcizení žen“ od francouzské 

společnosti (Stasi citován v Gökariksel, Mitchel, 2005: 156) či „zjevnou deklarací separace 

a rozdílnosti“ (Straw citován v Lewis, 2007: 434). Gökariksel a Secor popisují, jak se tento 

pohled pokoušejí některé muslimky změnit: „Nošením světlejších barev a ‚příjemněji‘ 

vyhlížejících stylů se muslimky snaží rozptýlit negativní asociace závoje…“ (Gökariksel, 

Secor, 2009: 10) Tento popis reakce zahalujících se žen je však výjimkou, jinak se věnuje 

pozornost kritičkám a kritikům oddělení islámským závojem. Příliš zajímavé výklady se 

nenabízejí ani co se oddělení žen od mužů týče – články se omezují jen na jeho 

konstatování.

Zahalování jako prvek sounáležitosti lze identifikovat pouze u dvou článků ze všech 

šestnácti. Jednou z os konzumerismu je sdílení kulturních a politických symbolů 

s ostatními členy skupiny, což lze uplatnit i na islámský závoj (Binark, Kiliçbay citováni 

v Kuran, 2010: 371). Tato úvaha však nijak nevysvětluje důležitost závoje jako jakéhosi 

tmelu společnosti. Podrobněji, byť nepřímo, se významem sounáležitosti zabývá Killian. 

Sice hovoří o utváření identity, ale jedná se o identitu skupinovou, proto řadím tyto obsahy 

ke kategorii sounáležitosti, nikoliv ke kategorii sebeurčení. Killian upozorňuje na to, že 

muslimky se zahalováním napojují na původní etnickou identitu (Killian, 2003: 572). Tato 

potřeba vzniká z toho, že jsou narozeny ve Francii, ale rodičům, kteří nejsou považováni za 

Francouze, a tak jsou jejich děti vystaveny diskriminaci, což je vede k hledání pevného 

bodu jinde, v tomto případě v islámské praxi zahalování (tamtéž: 579). Killian se staví 

kriticky k dalšímu důvodu udržování identity, kdy ženy fungují jako strážkyně původní 

                                                
112 A to se sexualitou heterosexuální, což je předpoklad, který není v žádném z textů problematizován.
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kultury, zatímco muži přistupují na mocenské hry kultury nové, dominantní, ale zároveň 

využívají ženy jako uchovávatelky tradice, ačkoliv ty jsou tím poškozeny (tamtéž: 570). 

Myslím, že toto téma by si zasloužilo více prostoru, obzvlášť v literatuře, jež se zabývá 

evropským prostředím. Nikde jinde v analyzovaných textech jsem se ním však nesetkala. 

Malou pozornost věnovanou tématu sounáležitosti bych nechápala jako doklad nízkého 

výskytu tohoto významu, ale spíš jako důsledek toho, že se o muslimech a muslimkách 

často píše „zvenčí“, nebo jako důsledek obavy, že jakékoliv poukázání na sounáležitost 

nahraje argumentům o izolaci či političnosti. 

Je to až s podivem, ale ačkoliv se většina článků snaží alespoň částečně obhájit 

islámský závoj, ani dalším v tomto nápomocným obsahům skupiny Zahalování jako znak 

vysokého statusu není věnováno příliš pozornosti. Pravidelným „inventářem“ textů jsou 

stručné formulace o projevech skromnosti a o historickém významu vysokého statusu. 

Více informací přináší článek Franks, která jej napsala na základě rozhovorů s nositelkami 

závoje. Jedna z nich oceňuje to, že s ní muži neflirtují, nýbrž se „baví“ s jejím mozkem 

(Franks, 2003: 921). Autorka tuto situaci vykládá jako převrácení pohledu. „Žena, která se 

zahaluje, se vyhne tomu, aby byla objektem pohledu, ale sama se stává divačkou.“ (Afshar 

citován tamtéž: 920) Aneb, věcnými slovy autorky, muži neberou narátorku „jako 

blonďatou Švédku“ (tamtéž: 921). Na to lze samozřejmě namítnout, že by bylo lepší, 

kdyby se ženy nemusely zahalovat nebo dělat jiné věci, aby se muži „bavili s jejich 

mozkem“113. Obávám se, že v dlouhodobé perspektivě nakládání se zevnějškem žen spíše 

podporuje stávající situaci, ačkoliv pro jednotlivé ženy může být zahalování krátkodobě 

řešením.

Kategorie Zahalování jako znak nízkého statusu je zastoupena více než kategorie 

předchozí. Není to způsobeno tím, že by autorky a autoři islámský závoj chápali spíše 

takto, ale tím, na jakou veřejnou diskusi na krátkém prostoru reagují114. Většinou je nízký 

status spojován s podřízeným postavením žen. Od pikantních výroků jako je ten o 

„mobilním vězení“ (Amara citována v Mullally, 2011: 41) se přechází ke střízlivějším 

vyjádřením o útlaku (Badinter, Mernissi citovány v Nanwani, 2011: 1438). Abu-Rabia se 

ovšem dopouští chybné generalizace, když tvrdí, že závoj je symbolem útlaku „pro 

muslimské i nemuslimské feministy a feministky“ (Abu-Rabia, 2006: 93). Na druhou 

                                                
113 Jak už jsem vysvětlila v kapitole Hijab & the Republic: Uncovering the French Headscarf Debate 
(Bronwyn Winter), je otázkou, zda můžeme tzv. vysoký status považovat za vysoký, když jej získáváme 
zakrytím něčeho, co souvisí s nízkým statusem, namísto abychom dekonstruovali tento prvek jako nízký.
114 I když, jak už jsem napsala dříve, se nedomnívám, že by se s tímto problémem nemohli vypořádat lépe a 
více se věnovat tématu religiozity, sebeurčení či každodennosti.
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stranu jako jeden z mála připomíná, že symbolem podřadnosti se stal závoj už za 

kolonialismu (tamtéž: 92). Důležitou námitku podává Nanwani: I v případě, že ve Francii 

existují ženy, které jsou nuceny k nošení burky, není doloženo, že jim zákaz zahalování 

pomůže (Nanwani, 2011: 1460). Autorka tak nepřímo vyslovuje obavu z izolace žen, jež 

jsou skutečně vystaveny nátlaku. Vzhledem k tomu, že jsou ostatní články zaměřeny 

podobně (argumentují proti zákazům), je překvapující, že se tímto problémem nezabývají. 

Jiné pojetí nízkého statusu nabízí prostředí Turecka, kde je závoj obecně spojován se 

zaostalostí a asociován „s provinčností a nízkým třídním statusem“ (Gökariksel, Mitchel, 

2005: 155). Obecně vzato se však autorky a autoři tímto významem nezabývají do 

hloubky, což považuji za nedostatek vzhledem k tomu, jakou roli tento argument ve 

veřejných debatách hraje.

Nejvíce obsahů má v případě článků kategorie Zahalování jako politikum. V tomto 

smyslu je islámskému závoji přikládána velká důležitost. Již od dob kolonialismu je hidžáb 

„čočkou, přes niž je nahlížen islám“ (Bradford, 1999: 123), je hlavní „osou konfliktu mezi 

sekulárním a islámským“ (Kuran, 2010: 366), je „ženskou tváří zpolitizovaného islámu“ 

(Winter, 2006: 289). Několik textů spojuje zahalování přímo s mocenskými systémy. 

Zahalování je geopolitické, protože je „praktikováno, reprezentováno a regulováno v rámci 

lokálních geografií moci“ (Gökariksel, Secor, 2009: 9), je „terénem, na němž se počínají a 

rozvíjejí mocenské vztahy, které jsou zásadní pro organizaci nacionalismu, občanství a 

geopolitiky“ (Bradford, 1999: 131). Tyto někdy až „osudově znějící“ výroky vhodně 

doplňují absenci výroků k výše popisovaným kategoriím, na které není kladen přílišný 

důraz. Nepochybuji o tom, že jsou vyjádření o političnosti islámského závoje do jisté míry 

výstižná, ale myslím, že především ukazují to, jak se na významu zahalování „podepsaly“ 

zákony, které byly proti němu zaváděny. 

Nicméně v mnou analyzovaných textech jsou k dispozici i konkrétní informace. 

Bradford, jejíž článek se věnuje téměř výhradně, a tudíž i důkladně politické rovině 

islámského závoje, zmiňuje jeho spojování s fundamentalismem a terorismem (Bradford, 

1999: 116). To dobře ilustruje zkušenost Tarlo ze setkání radikální islamistické organizace 

Hizb ut-Tahrír, kde se o zahalování hovořilo jako o „nástroji na cestě k ustanovení 

islámského státu“ (Tarlo, 2005: 13). Tarlo si samozřejmě uvědomuje, že se jedná pouze o 

výklad jedné z mnoha skupin. Bradfrod argument o terorismu prakticky vyvrací expertním 

vyhodnocením bezpečnostní situace, jenž dokládá, že mezi zahalováním a 

fundamentalismem či terorismem existuje tak malé spojení, že se jedná spíše o produkt 

fantazie (Bradford, 1999: 116). Další hlas, který zpochybňuje přílišnou politickou 
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důležitost závoje, patří Kuranovi. Podle něj je problémem veřejných debat binární přístup, 

který konstruuje opozici sekularismus/zahalování a obě strany bere jako „monolitické, 

unifikované a zmrazené v čase“ (Kuran, 2010: 369). Tento postřeh se snad zdá být 

banálním, ale pravda je, že většina mnou zkoumaných autorek a autorů s takovou 

perspektivou vůbec nepracuje. Respektive dost z nich napadá monolitické představy 

zahalování, ale nad dalšími koncepty používanými ve vlastní společnosti a v současnosti se 

nepozastavuje.

3.5.8 Shrnutí analýzy

V empirické části jsem formulovala výzkumné otázky a provedla analýzu vybraných knih 

a článků o zahalování v evropských zemích. Ukázalo se, že zahalování je v těchto textech 

spojováno se sedmi základními kategoriemi, jež se týkají religiozity, identity jednotlivce i 

kolektivu, statusu a politiky, přičemž nejvíce byla zastoupena právě tato poslední 

kategorie. Je tedy patrné, že v tomto případě se akademická literatura nechala hodně 

ovlivnit veřejným míněním, a to až v přílišné míře. Téměř by se dalo říci, že islámský 

závoj nikoho z píšících akademiček a akademiků nezajímal, dokud se o něj nezačaly 

zajímat vlády různých evropských zemí.

Menší, ale stále významné zastoupení měla zejména v knihách kategorie sebeurčení. 

Není náhodou, že se tento obsah vyskytoval nejvíce v textech, jenž využívaly citace 

konkrétních nositelek islámského závoje. Většina z nich bohužel tvořila vyhraněnou 

skupinu mladých a vzdělaných žen. Je pravda, že to byla právě tato skupina, u níž se 

začalo zahalování nově objevovat v Turecku. Jistý vliv má i to, že opatření namířená proti 

zahalování se začala prosazovat v rámci institucí, primárně v rámci škol. Nicméně i přes 

tyto okolnosti si myslím, že literaturu o zahalování v evropském kontextu lze označit za 

ageistickou.

Kategorie vztahující se k religiozitě byla překvapivě malá. Překvapivě proto, že se ve 

veřejném diskursu hojně objevuje téma náboženství. Problém spočívá v tom, že 

náboženství je většinou pojímáno politicky, nikoliv s ohledem na každodenní praxi 

věřících. Tím je nejspíš způsobeno i to, že mnoho autorek a autorů téměř vůbec nebo 

vůbec nebralo v potaz první zmínky o zahalování v islámu (koránské súry). Kategorie 

religiozity ovšem sílila, pokud se ke slovu dostaly muslimky, jež se zahalují. Podnětné 
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myšlenky, na kterých by bylo záhodno dále stavět, se v souvislosti s religiozitou objevily i 

při analýze článků.

Zbývající kategorie – statusu, oddělení a sounáležitosti – byly zastoupeny nejméně. 

Vysoký status se více objevoval v přímých citacích zahalujících se žen, nízký při popisu 

některých názorů veřejnosti (případně názorů autorů či autorek). Kategorie oddělení 

většinou souvisela se vztahy mezi muži a ženami, nebo se vztahy dominantní společnosti a 

menšinové kultury. Pozitivně vnímané oddělení se mísilo s religiozitou a sounáležitostí, 

negativně vnímané s političností zahalování.

Jen zřídkakdy bylo poukázáno na každodenní rozměr zahalování.  Z toho důvodu 

jsem k němu patřící obsahy neidentifikovala jako samostatnou kategorii.

Pokud jde o druhou výzkumnou otázku, dalo by se říci, že koncept genderu je ve 

zkoumané literatuře používán přímo ledabyle. V žádném textu jsem se nesetkala s jeho 

vymezením, ačkoliv byl používán. U jedné z knih115 se ukázalo, že by bylo lepší, kdyby se 

přesné definici autorka věnovala, neboť si různá použití konceptu protiřečila. Zásada

Mohanty nepoužívat univerzalisticky analytické pojmy116 nenašla uplatnění vůbec

(Mohanty, 1991: 67); uvedení toho, pro jakou kulturu či skupinu konkrétně je pojem 

„gender“ používán, jsem nenašla v žádné knize ani článku.

Feministickou metodologii do určité míry uplatňovali autoři i autorky několika knih 

a článků. Šlo zejména o případy, kdy byla v textech zahrnuta vyjádření narátorek –

nositelek islámského závoje, avšak zásady feministického výzkumu bylo možné 

identifikovat i u těch knih a článků, jež z rozhovorů s muslimkami přímo nevycházely. 

Naopak politika lokace byla důsledně uplatňována jen v málo textech, u ostatních bylo 

možné nalézt dílčí informace o jejich pozicionalitě, které však o mnohém nevypovídaly.

                                                
115 Viz kapitola Walking a Tightrope: Women and Veiling in the United Kingdom (Ayesha Salma Kariapper).
116 Viz kapitola Feministická metodologie.
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4. ZÁVĚR

Výzkumné otázky jsou zodpovězeny, ale zbývá ještě jedna, kterou jsem položila 

v teoretické části práce117: Máme si považovat akademického textu? Má odpověď zní: Ne, 

dokud si ho nepřečteme. Domnívám se, že řada lidí má tendenci předjímat kvalitu čtiva na 

základě titulu či jiného formálního postavení autorky nebo autora; v lepším případě na 

základě uspořádání knihy podle akademických zásad. Ale ani jedno, ani druhé není 

zárukou. V kapitole o akademických textech jsem citovala názor, že tyto texty mají 

potenciál transformovat společnost (Murray, Moore, 2006: x). Jsem přesvědčena, že tento 

potenciál skutečně mají, i když situace zahalování v Evropě by mohla působit dojmem, že 

všechny mnou analyzované práce i další texty neměly žádný vliv. Očekávat přímý zásah 

od něčeho, co si pravděpodobně většina lidí důkladně nepročte, by bylo naivní. Chápu roli 

akademické literatury jako jeden článek v řetězu prvků jakými jsou studující, vyučující, 

vzdělávací a dobročinné projekty a mnohé další. Propojení těchto prvků může bránit

problém, o kterém jsem se stručně zmínila v kapitole Vlastní lokace, a to elitářství. 

V návaznosti na své – byť zatím malé – zkušenosti se domnívám, že převedení 

akademických znalostí do praxe a praktických znalostí do akademických teorií omezuje

spíše tento jev, nikoliv složitost textů či neodbornost lidí mimo akademickou půdu.

Pokud bych měla závěrem své práce říci, která ze zkoumaných publikací mě oslovila

nejvíce, byly by to texty Bronwyn Winter (2008) a Ayeshy Kariapper (2009). První z nich 

mě zaujala svým pečlivým zkoumáním jednotlivých významů zahalování a argumentací, 

druhá přípravou výzkumu, na kterém založila svou knihu. Na zcela opačném konci se ocitá 

příspěvek Christiana Joppkeho (2009), ačkoliv i jeho text může být přínosný, co se 

obecného popisu situace ve třech evropských zemích týče.

Nyní bych se ještě ráda stručně dotkla témat, kterým se dle mého názoru zkoumaná 

literatura částečně vyhýbala. Nejčastěji byl diskutován politický rozměr zahalování, 

přičemž většinou šlo o dokázání, že islámský závoj tento rozměr nemá či ho nemusí vždy 

mít. Závoj jako politikum byl tak nepřímo představován jako něco špatného. Pokud se ale 

jedná o demokratické společnosti – jak je s oblibou zdůrazňováno nejen v tomto případě –

proč by měl být někomu zakazován politický projev prostřednictvím symbolů? Domnívám 

se, že některé muslimky, které byly narátorkami ve zkoumaných pracích, mohly nosit 

závoj jako projev souhlasu s hodnotami, jež spatřují v islámu, ale přesto hovořily spíše o 

vlastní vůli či individuální víře, neboť ta není chápána tak negativně. Neměly by však 

                                                
117 Viz kapitola Co lze považovat za akademický text (A máme si ho považovat?).



69

demokratické společnosti vítat otevřené vyjádření postoje, s nímž se pak dá případně 

polemizovat? A, mimochodem, je zajímavé, že to nelze právě v případě, kdy politický 

názor vyjadřují ženy. Ale to už je téma, které by vyžadovalo podrobnější zkoumání.

Znakem společným téměř všem pracím je neochota diskutovat, do jaké míry lze 

zahalování vykládat jako submisivitu žen v rámci určitého genderového řádu. Tento výklad 

je nejčastěji s negativními konotacemi zmiňován jen jako názor lidí (mnohdy političek a 

politiků), kteří projevovali svou podporu regulačním opatřením. Případně přesvědčení o 

islámském závoji jako nástroji útlaku prolíná „mezi řádky“ textu, nebo je formulováno 

jako jeden z možných výkladů. Nikde však nedochází k jeho důkladné analýze. Autorky a 

autoři jako kdyby byli zakleti zjednodušujícími výroky o utlačovaných muslimkách a

netroufají si zamyslet se nad tím, zda a případně za jakých okolností by islámský závoj 

mohl působit jako zhmotněné omezení či kontrola žen. Podle mého názoru může být tento 

aspekt zahalování přítomen i v případě, že si muslimka sama závoj zvolí. Pokud bychom 

tuto náboženskou praxi vykládali pomocí teorie performativity118, pak už jen tím, že si 

žena vezme nějaký druh islámského závoje, performuje určitou roli a „přivádí na svět“ 

významy, které ji samotnou k zahalování vědomě vést nemusí, ale které budou v závoji 

spatřovat třeba jiné ženy. Další důvod, proč se nebát pozastavit nad výkladem spojujícím 

zahalování v islámu s femininitou jako méně hodnotnou společenskou kategorií, spočívá 

podle mne ve skutečnosti, že tento jev níže postavené femininity se vyskytuje v mnoha 

společenstvích. Tím samozřejmě nechci říci, že máme každý nepořádek před vlastním 

prahem, a nemáme si tudíž co vyčítat. Mám na mysli to, že – abych dále pokračovala 

v použité metafoře – akademické práce by neměly nepořádek zametat pod koberec. 

Analyzovat sexismus v islámu není totéž jako odsoudit ho coby nepoužitelný (i když takto 

se to některé islámu nepřátelské skupiny snaží dělat). Téma islámského závoje jako 

projevu nižšího postavení žen je třeba detabuizovat.

Jak jsem uvedla v Analýze článků, některé formulace o významu zahalování 

v životech muslimek či společnosti obecně zněly přímo „osudově“, zatímco každodennosti 

islámského závoje nebyla věnována přílišná pozornost. Ráda bych svou práci také uzavřela 

osudovým výrokem, a tak budu citovat svou muslimskou kamarádku: „Na ten ples si chci 

vzít svůj hidžáb, protože v tom, co nosí moje máma, mám moc kulatý obličej.“

                                                
118 Teorii vyslovenou Judith Butler uvádím v kapitole Gender jako analytický nástroj a každodenní 
zkušenost.
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