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Anotace 

  Tato bakalářská práce se v teoretické části věnuje souhrnnému podání informací  

o sociálním životě afrických žen. Práce se nejprve zaměřuje na postavení žen v africké 

společnosti, dále popisuje problematiku ženské obřízky. Třetí část se zabývá porodností, 

zejména hlavními příčinami úmrtí žen a dětí při porodech, zdravotní péčí o rodičky  

a porodnickými zvyklostmi. Čtvrtá část podává náhled na vzdělávání žen v Africe,  

na překážky vzdělávání a zároveň poukazuje na jejich možná řešení. Dále se věnuje práci  

a pracovními příležitostmi žen. V praktické části se práce soustředí pouze na Zambii, ve které 

podává stručný přehled o zemi a o kultuře Zambijců. Dále zaznamenává ve formě rozhovoru, 

jaký pohled mají české koordinátorky na sociální život zambijských žen a v předposlední 

části uvádí můj subjektivní pohled na ženy žijící v Mongu. Poslední část se zabývá 

výzkumným šetřením, které v podobě dotazníkové metody zjišťuje, jaký je sociální a rodinný 

život žen v Mongu a jejich postavení ve společnosti. 

Annotation 

The theoretical part of this bachelor thesis aims to offer summarized in formation  

on social life of African women. The thesis firstly tackles their social status and position 

in African society. Furthermore, it follows up the issue of female circumcision. The third part 

focuses on birth rates, especially on the main causes of infant and maternal mortality as well 

as on healthcare and midwifery practices. The fourth part of the thesis gives an overview 

of African women’s education; identifies some of the challenges of their education as well 

as possible solutions. It also deals with employment and job opportunities for women. 

The practical part of the thesis focuses on Zambia only, offering a brief overview  

of the country and its culture. Through interviews with Czech development coordinators,  

it documents the way they perceive social life of Zambian women. Following chapter offers 

my personal portrayal of women living in Mongu. The last part of the work is dedicated 

to a research survey based on questionnaires filled out by Mongu female residents, aiming  

to provide a picture of their social and family life, and their social status. 

Klíčová slova: Africké ženy, ženská obřízka, porodnost, vzdělávání, Zambie, kultura, 

výzkumné šetření 

Key words: African women, female circumcision, birth rate, education, Zambia, culture, 

research survey 
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ÚVOD 
Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku sociálního života afrických žen. 

V první kapitole své bakalářské práce se zaměřuji na postavení žen ve společnosti. 

Zejména na roli ženy v africké společnosti, manželství, rodinu a rozvod. 

Ve druhé kapitole popisuji problematiku často kritizované a diskutované ženské obřízky. 

Uvádím celkový náhled na tento známý rituál, který obsahuje definici a typy ženské obřízky. 

Dále poukazuji na keňský kmen Samburů, který je pověstný právě touto praktikou. Na konci 

kapitoly seznamuji s Waris Dirie, světovou topmodelkou a velvyslankyní OSN, která byla 

v dětství v Somálsku obřezána a jako jedna z prvních černošských obětí o této praktice 

promluvila. 

Ve třetí kapitole podávám náhled na porodnost. Porody jsou v Africe jednou 

z nejčastějších příčin úmrtí žen a dětí. Zaměřuji se na zdravotní péči o rodičky, porodnické 

zvyklosti některých kmenů a stručně představuji africký tanec rodiček, který má zajistit 

bezproblémový porod. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám vzděláváním afrických žen. Poukazuji na překážky  

ve vzdělávání a zároveň zmiňuji jejich možná řešení. Tuto kapitolu ještě doplňuji pracovními 

příležitostmi žen. 

V praktické části své bakalářské práce se zaměřuji na Zambii, ve které jsem čtvrt roku 

působila jako dobrovolník. Na úvod podávám stručné informace o zemi a poté popisuji 

zambijskou kulturu. 

V šesté kapitole praktické části předkládám rozhovor s českými koordinátorkami 

působícími v Zambii o zambijských ženách, který jsem s nimi osobně na stáži vedla. 

V sedmé kapitole podávám svůj osobní pohled na ženy žijící ve městě Mongu. 

V poslední kapitole se zabývám výzkumným šetřením, které bylo uskutečněno právě  

ve městě Mongu, kde jsem strávila převážnou část své stáže. Cílem výzkumného šetření bylo 

zjistit rodinný stav žen, dosažené vzdělání, informovanost o ženské obřízce, zda mají 

zkušenost s prostitucí a v poslední řadě, zda se někdy staly obětí domácího násilí. Výzkumné 

šetření bylo provedeno formou dotazníků, které jsem následně vyhodnotila. 
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1. POSTAVENÍ ŽEN V AFRICKÉ SPOLEČNOSTI 
Žena hraje v africké společnosti vskutku obdivuhodnou společenskou a hospodářskou 

roli. Na jejích bedrech leží starost o celou rodinu prakticky ve všech aspektech. Ve městě  

i na vesnici je odjakživa podřízena muži, ať již je to manžel, bratr nebo strýc. Africká rodina 

je tedy patriarchální. Nejdůležitějším úkolem ženy je mít děti a její cena se řídí především 

tím, kolik dětí přivedla na svět a kolik jich vychovala. Právě z toho důvodu jsou ženy téměř 

stále těhotné a již v nízkém věku některé z nich vypadají jako stařeny.  

 V Africe stále existují národy žijící tradičním způsobem, a proto je jasné, že postavení 

žen a jejich práv v africké společnosti bývá častým tématem diskuzí zástupců lidskoprávních 

organizací. Nejvíce diskutovaná je otázka polygynie (mnohoženství) a ženské obřízky. 

1.1 Role ženy v africké společnosti 

Žena v tradiční africké společnosti má nejvýznamnější roli jako matka a pracovní síla  

v rodině, a díky tomu je velice ceněna. Již od malička vychovává své dcery k domácím 

pracím. Učí je vařit, bere je s sebou na pole a svěřuje jim mladší sourozence. Desetileté 

holčičky se už v takto nízkém věku musí starat o své sestřičky a bratříčky a nosit je na zádech 

ve stejném uzlu jako dospělé ženy – jejich matky. Starostí africké ženy je také zaplatit školu  

a dohlížet na to, aby do ní děti chodily. Otec nemá k dětem vyživovací povinnost. Tak je to 

prý v Africe odedávna, protože podle tradice je samozřejmé, že se o ně stará matka. 

(KYNDROVÁ, 1980). 

Ztráta matky je v africké společnosti mnohem závažnější než ztráta otce nebo dítěte, 

protože otec svým dětem nedokáže poskytnout stejnou péči, jako jejich matka. Je to zejména 

tím, že k nim nemá tak blízký vztah. Děti zase nejsou schopny zastat matčinu práci 

o domácnost a o zvířectvo. Matka je tedy velmi důležitým článkem, bez kterého by se rodina 

neobešla. (www.ceskatelevize.cz, [online, cit. 2013-01-27]). 

Kyndrová (1980) uvádí, že výchovu dětí mají rodiče jasně rozdělenou. Matka vychovává 

dcery, otec se věnuje svým synům od jejich osmi. Stejně tak mají rozdělenou i práci. Muž 

zastává zejména práce v zemědělství. Ujímá se kácení stromů a mýcení buše. Žena vykonává 

domácí práce, stará se o pole, zvířectvo a prodej zemědělských produktů. Její základní 

povinností je i obstarávání vody. Ve městech to není nikterak složité, ale na venkově chodí 

pro vodu dokonce i několik kilometrů. Těžké barely nosí na hlavě z důvodu, aby měly volné 

ruce na obranu před hady (tak mi to bylo v Zambii řečeno). Muž tedy vykonává práci 
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příležitostnou a žena pravidelnou, a snad právě z toho plyne ona neobyčejná aktivita africké 

ženy. 

Hodnocení africké ženy tedy nespočívá pouze ve schopnosti plodit děti, jak již bylo 

zmíněno, ale závisí také na jejích pracovních schopnostech, a to zejména na výši jejího 

výdělku. 

Žena je sice podřízena muži a jeho rodině, ale na druhé straně je finančně nezávislá.  

Ve městech i na vesnicích je hlavní ženskou doménou obchod. Schopné obchodnice si často 

dokáží vydělat více peněz, než jejich muži. O svůj výdělek se s nimi však nedělí. Příjmy muže  

i ženy jsou přísně odděleny a každý si s nimi disponuje, jak uzná za vhodné. Manžel nemá 

právo v tomto ohledu ženu omezovat. A když potřebuje peníze, nerozpakuje se ji požádat  

o půjčku. Nepovažuje to za ponižující. Tato půjčka však musí být splacena.  

(KYNDROVÁ, 1980). 

1.2 Manželství 

Aby byla mladá dívka připravena na manželství, musí ještě před samotným svatebním 

obřadem projít rituálem a „školením“. 

Tyto „předmanželské rituály“ jsou složeny z několika obřadů. Mají dívku psychicky  

a fyzicky posilnit a připravit ji na manželství a na vše, co je s ním spojené. Jedním z rituálů je 

i často diskutovaná a kritizovaná obřízka.  

V některých kmenech bývají dívky několik dní poučovány od starších žen o manželských 

záležitostech, domácích pracích a o sexu. 

Ještě před samotným uzavřením manželství musí ženich za nevěstu zaplatit tzv. obvěnění 

(zaopatření nevěsty v případě úmrtí manžela). To může být zaplaceno v penězích nebo 

směnných předmětech jako je například alkohol či dobytek. 

Pokud se ženich s otcem nevěsty dohodnou na výši obvěnění, může se uskutečnit 

samotný svatební obřad. Vzhledem k tomu, že je velké množství afrických kmenů a každý  

z nich má rozdílné tradice, nelze obecně stanovit jednotný postup afrického svatebního 

obřadu. Některé obřady bývají velmi komplikované a trvají i několik dní, jiné se zase omezují 

jen na hostinu s oběma rodinami. 

1.3 Rodina 

V Africe je odjakživa rodinám s velkým množstvím potomkům projevována obrovská 

úcta, protože právě početná rodina je základní jednotkou africké kmenové společnosti. 
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V afrických kmenech je tradičně povolena polygynie (soužití jednoho muže s několika 

ženami, mnohoženství). Ta zajišťuje větší plodnost a zároveň dělbu práce v domácnosti. 

Polygynie v Africe není omezena počtem manželek, což znamená, že muž může mít 

manželek, kolik chce. Neexistuje zde ani povinnost všechny manželky materiálně zabezpečit. 

Jediné, co muž musí splnit je projevovat všem svým ženám stejnou přízeň, která zahrnuje 

například pravidelné stolování a nocování u každé z manželek a svědomitou výchovu všech 

svých dětí. 

Polygynie je v Africe tak zakořeněnou tradicí, že i když se vedení některých států 

pokusilo o její zrušení, nemělo to téměř žádné praktické následky. 

Je všeobecně známo, že si ženy mnohoženství většinou samy nepřejí a často o dalších 

ženách zpočátku nevědí. Manžel jednoho dne přivede novou ženu do vesnice, představí ji  

a původní manželka s tím nemůže nic dělat, protože nechce iniciovat rozvod, který by ji mohl 

dostat do ještě horší životní situace. (www.ceskatelevize.cz, [online, cit. 2013-01-27]). 

1.4 Rozvod 

Rozvod tradičního afrického manželství je přípustný.  

Mezi uznávané důvody patří: 

• neplodnost ženy 

• impotence muže 

• špatná povaha některého z manželů 

• neschopnost ženy uvařit dobré jídlo 

Nevěra ze strany manželky nebývá považována jako důvod k rozvodu, ale řeší  

se pokutou, slibem nebo obdobným způsobem. 

Pokud není manželka se svým mužem spokojena a rodiče jí podpoří, může od něj utéct  

a v jiné vesnici vstoupit do nového manželství s jiným mužem. 

Smrt v africké rodině není považována za formu zániku manželství. V případě smrti 

manžela přijme vdovu za ženu některý mužský příbuzný zemřelého a naopak. Pokud zemře 

manželka, nastupuje na její místo její sestra nebo jiná příbuzná. 

 

„Není většího neštěstí, než když zemře člověk bez dětí.“ 

Ašantské přísloví 
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2. ŽENSKÁ OBŘÍZKA 

Zatímco například v Evropě a Spojených státech čtou jedenáctileté dívky časopisy  

pro náctileté, chodí ven s kamarády a do kina, v některých zemích Afriky právě končí jejich 

vrstevníkům dětství. Dívky jsou častokrát provdávány za i o mnoho let starší muže a vydány 

na pospas novému manželovi a jeho rodině. 

Se zvykem dětských nebo předčasných svateb je spojen ještě jeden zvyk potvrzující 

ženskou dospělost. Ženská obřízka, anglicky Female circumcision nebo též Female genital 

mutilation – doslova mrzačení ženských pohlavních orgánů, nemá žádné lékařské  

ani hygienické opodstatnění. Na rozdíl od mužské obřízky, tradičně praktikované například 

Židy, která se provádí zejména z hygienických důvodů, ženská obřízka přináší pouze 

komplikace během menstruace, pohlavního styku a porodu. V případě špatného provedení 

může dojít v důsledku akutního krvácení k okamžité smrti. Z důvodu nedodržování  

i základních hygienických pravidel jsou dívky často postiženy infekcemi a dalšími problémy. 

Důvody k obřízce jsou mnohé. Většinou jsou spojeny s kulturními či náboženskými 

zvyky. Mnoho afrických kmenů věří, že neobřezaná dívka je nečistá, nezralá na manželství, 

není plnohodnotnou ženou a nemůže porodit dítě. Právě z tohoto důvodu jsou dívky 

hromadně odváděny a obřezávány. Klitoris spolu s velkými stydkými pysky je považován  

za překážku pro hladký porod a údajně brání dítěti při cestě na svět. „I přesto, že keňská vláda 

oficiálně ženskou obřízku zakázala a již několik let pomocí osvětových programů bojuje  

za její vymýcení, překonat staleté zvyky a silně zakořeněné předsudky v mysli často 

negramotných vesničanů je úkol těžší, než by se mohlo zdát.“ (www.lidskaprava.cz,  

[online, cit. 2013-02-01]). 

Nekvalifikovaní „specialisté“ na obřízku provedou tento zákrok i několika desítkám dívek 

v jeden den. Nejčastěji za použití tupého skalpelu nebo nože. Výjimkou však nejsou ani 

skleněné střepy a kusy plechu. Dívky jsou po zákroku zanechány svému osudu, dokud  

se z traumatického zážitku samy nedostanou. 

Podle zprávy OSN podstoupilo ženskou obřízku sto miliónů afrických žen.  

A to i v zemích, kde platí oficiální zákaz (např. Egypt, Ghana, Sierra Leone, Burkina Faso  

či Keňa). Matky každoročně posílají své dcery vstříc tomuto bolestivému zvyku. Dívky 

většinou nemají na vybranou, protože v případě, že zákrok odmítnou, jsou okamžitě vyhnány 

z vesnic a rodných komunit. 
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„Přestože většina západního světa ženskou obřízku odsuzuje jakožto barbarský čin, 

objevují se i názory, které nabádají, aby se proti FGM bojovalo odlišnou metodou. Podle nich 

mají místní úřady nejprve zařídit hygieničtější podmínky a lékařský dohled nad celou 

procedurou, aby nedocházelo ke zbytečným úmrtím a infekcím a až poté se snažit  

na jednotlivé komunity působit, aby opustily od realizace této praktiky. Zda tento způsob 

přiměje jednotlivé komunity k opuštění konceptu ženské obřízky, jakožto způsobu rituální 

přípravy dívky na manželství a záruky manželské věrnosti není jisté, nicméně zcela určitě 

ochrání velké množství afrických žen před nelidským utrpením.“ (www.rozvojovka.cz,  

[online, cit. 2013-02-02]). 

Nikdo netuší, proč se tak děje, zda má dávný rituál nějaké praktické základy, ani jak 

vznikl. 

2.1 Definice ženské obřízky 

Podle Roztočila (2008) „ženská obřízka zahrnuje různé stupně mutilačních zákroků  

na zevních rodidlech ženy, které jsou součástí významné části afrických kultur. Provádí  

se po tisíciletí a její provedení bylo prokázáno i na mumiích z ptolemajovského Egypta. 

Velmi významně ovlivňuje sociální postavení ženy (v pozitivním smyslu) a její hygienické, 

sociální a reprodukční funkce (v negativním smyslu). Ženská obřízka má kulturní význam, 

protože je velice blízce spojena se ženskou sexualitou a její reprodukční rolí ve společnosti.“ 

2.2 Typy obřízky 

Existuje několik typů obřízky, které se liší mírou stupně mrzačících zákroků na rodidlech 

ženy. 

 Ženská obřízka je prováděna především ve 28 zemích subsaharské Afriky. Nejvíce 

obřízek se dělá v Egyptě a Etiopii. Podle zprávy UNICEF je obřezáno více než 1,5 milionu 

žen za rok. Světová zdravotnická organizace (WHO) zase uvádí, že jsou na světě každoročně 

tímto způsobem zmrzačeny celé 3 miliony mladých dívek. Předpokládá se, že obřezaných žen 

dnes na světě žije minimálně 100 milionů.  

Nejmírnější forma obřízky je klitoridektomie, která je anatomicky srovnatelná s amputací 

penisu. Ženská obřízka představuje obrovské zdravotně psychologické riziko s negativními 

sexuálními následky ať v krátkodobém, nebo dlouhodobém horizontu. Je to zejména 

způsobeno tím, že se většina těchto zákroků provádí za špatných podmínek. Těmi se myslí 

především nehygienické prostředí, nesterilní nástroje a medicínsky nevzdělané osoby, které 
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obřízku provádí. Podle studií WHO je pro 90 % obřezaných žen každý sexuální styk 

utrpením. (KLICPEROVÁ, ŠILHA, 2010). 

 „Obřízka je děvčatům většinou provedena mezi čtvrtým a desátým rokem.  

V některých společenstvích může být provedena ještě dříve, nebo může být odložena těsně 

před svatbou, nebo až po porodu prvního dítěte.“ (Roztočil, 2008 s. 374). 

Dle Roztočila (2008) se dá obřízka (což je nesprávný, nicméně používaný výraz) rozdělit 

do dvou velkých skupin: klitoridektomie (typ výkonu I a II) a infibulace (typ výkonu I a II). 

 Klitoridektomie I. stupně zahrnuje odstranění části klitorisu nebo orgánu jako celku. 

Tento výkon se v angličtině nazývá „Sunna circumscision“. 

 Klitoridektomie II. stupně neboli exscie znamená odstranění klitorisu a části malých 

stydkých pysků. 

 Infibulace je zákrok, kterým se odstraní klitoris, malé a velké stydké pysky. Sešitím  

se vytvoří souvislá plocha, která skryje jako za oponou ústí močové trubice a poševní vchod.  

Je ponechán pouze malý otvor pro odtok moči a menstruační krve. Střední infibulací se někdy 

označuje infibulace, kdy jsou amputovány pouze dvě třetiny velkých stydkých pysků. 

To je však jen zjednodušený popis. V praxi to vypadá tak, že obřízku provádějí 

nekvalifikované „specialistky“ a každá z nich má svůj vlastní styl práce. 

Podle WHO se zákrok dělí na 4 typy: 

 Typ I: částečné nebo úplné odstranění viditelných pohlavních orgánů – klitorisu  

a okolí (klitoridektomie). 

 Typ II: částečné nebo úplné odstranění vnějších pohlavních orgánů /viz typ I/  

a malých stydkých pysků s / bez obřezání velkých stydkých (excize). 

 Typ III: zúžení poševního otvoru a vytvoření kryjícího uzávěru tím, že jsou malé 

a/nebo velké pysky obřezány a tkáň spojena, s / bez odstranění viditelné části klitorisu 

(infibulace). 

 Typ IV: zahrnuje zákroky, které nelze zařadit do předchozích třech kategorií.   

WHO jmenuje např. probodávání, provrtávání, nařezávání /introcize/ a vyškrabování, rovněž 

kauterizaci ženských rodidel. (www.lidskaprava.cz, [online, cit. 2013-02-03]). 

„Žádný z uvedených typů ženské obřízky nemůže mít nikdy pozitivní účinky pro ženu 

podobně jako je tomu u mužské obřízky.“  

Lejla Abbassová 
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2.3 Samburové 

Jedním z nejznámějších kmenů v Keni jsou bezesporu Samburové. Někdy se můžeme 

setkat také s názvem Golden Masai, neboli Zlatí Masajové.  

Samburové stále vyznávají domorodé náboženství. Každý den se shromažďují a modlí 

k bohu, který se nazývá Nkai. S domorodým náboženstvím jsou spojené i tradice a jednou 

z nich je i nechvalně známá a kritizovaná obřízka jak mužů, tak i žen. Mužům se provádí 

nejčastěji ve věku 14 - 25 let a ženám před svatebním obřadem. V Keni obřízku praktikuje 

čtyřicet z dvaačtyřiceti kmenů. 

„Samburové věří, že zevní genitálie jsou něco, co přikrývá vaginu stejně jako třeba vlasy 

hlavu. A že se dají odstranit stejným způsobem jako vlasy nebo chlupy – tedy ostrým 

předmětem.“ (KLICPEOVÁ, ŠILHOVI 2010 s. 100). Dříve obřízku prováděli naostřeným 

kamenným nožem nebo střepem. Dnes tyto nástroje vyměnili za žiletku. Samburové věří,  

že pokud žena není obřezaná, není zodpovědná. Nemá pro společnost žádnou cenu, je to jen 

dítě. Teprve s obřízkou může vstoupit do manželství a k stáru získat jakousi vážnost. 

„Většina starších žen je u Samburů obřezána kompletně, což znamená, že jim byly 

společně s klitorisem odstraněny i malé stydké pysky.“ (KLICPEROVÁ, ŠILHOVI,  

2010 s. 103). Díky hlasitým protestům nejrůznějších světových organizací nyní mladší dívky 

podstupují už „jen“ lehčí formu obřízky – je jim při zákroku odejmut pouze klitoris. 

2.3.1 Jak obřízka probíhá 

Když přijde onen den, je vše velmi slavnostní. Od náhrdelníku, oděvu, až přes atmosféru, 

která má podle Samburů připomínat, že dívka právě absolvuje nejdůležitější rituál svého 

života.  

Aby dívka, která podstupuje obřízku, prokázala svou zralost a statečnost, mlčky  

při obřízce jen sedí a snaží se strašlivou bolest překonat. S tím jí pomáhají i ostatní ženy 

z vesnice. Žena, která dívce drží ramena, bývá její nejbližší přítelkyně. Ostatní ženy  

z komunity jí přidržují nohy a ruce a pomáhají překonat bolest třeba tím, že ji v té nejhorší 

chvíli poplácávají, povzbuzují a dávají hlasitě najevo svou účast. Jakmile se obřezávačka 

pustí do práce, trvá to jen několik minut. Krvácející dívka pak odejde do maňaty (= dům 

postaven ze silnějších dřevěných větví, stěny jsou spleteny z prutů a utěsněny naplácaným 

kravským lejnem), kde zůstává několik dní, než se zranění zahojí. Zhruba po týdnu je většina 

z nich zase schopná zapojit se do běžného života. „Během doby, kdy se rány hojí, nesmí 

dívka pít vodu. Pitím vody se ředí krev, a tudíž dochází k mnohem většímu krvácení. Dívky 
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po celou dobu pijí pouze kravské mléko smíchané s kravskou krví, případně čaj.“ 

(KLICPEROVÁ, ŠILHOVI 2010 s. 104). 

„Chirurgický zákrok prováděl někde kovář a jinde jiný zkušený muž či starší žena. 

S použitím léčivých bylin trvalo úspěšné hojení rány 10 až 40 dnů.“ (KLÍMA, KUBICA, 

WOKOUN, 1983 s. 64). 

 A co dělají Samburky s odříznutým klitorisem? Váže se k tomu snad také nějaký 

rituál? Odpověď Samburské dívky je stručná: „To zahodíme do buše hyenám, nebo se o to 

postarají psi ve vesnici.“ (KLICPEROVÁ, ŠILHOVI, 2010 s. 104). 

Obřezaná žena má velké potíže zejména při porodech. Ženy si potrhaná rodidla po 

porodech omývají slanou vodou nebo čajem. Když mají skutečně vážné problémy, mohou jít 

k lékaři. Tomu se však musí zaplatit 1500 keňských šilinků (cca 360 Kč). Může se stát, že  

na to žena nemá finance. To se na ni pak složí celá komunita. (ROZTOČIL, 2008). 

2.3.2 Výpověď Samburky Elisabeth 

„Ráno mi oholili hlavu a oblékli slavnostní náhrdelník. Vůbec celý den byl velmi 

slavnostní. Večer mne položili na kůži před vchodem do domu. Ženy mne držely za ramena  

a za nohy. Strašně to bolelo. Nepředstavitelně…“ To jsou slova jednatřicetileté Elisabeth, 

Samburky z vesnice Nangida. (KLICPEROVÁ, ŠILHOVI, 2010 s. 98). 

2.3.3 Výpověď obřezávačky Cecílie 

„Za jeden den obřežu tak deset dívek. Když se obřezává dívka, která se bude vdávat, 

dostávám jako odměnu maso z poloviny býka. Za obřezání mladší mi většinou platí jednou 

kozou a nějakým cukrem a tabákem. Teď je ale sucho, dobytek pomřel, tak chci po rodičích 

většinou peníze – 1000 nebo 2000 keňských šilinků,“ říká obřezávačka Cecílila. 

(KLICPEROVÁ, ŠILHOVI, 2010 s. 100). 

Cecília také tvrdí, že při obřezávání necítí žádnou zvláštní radost ani bolest a že obřízku 

dělá jen proto, že je to jejich tradice a bez ní by se dívky nevdaly. Dále konstatuje, že to dělá 

pro jejich dobro, ale že si myslí, že by bylo dobré obřízku zakázat, protože přináší velké 

komplikace při porodech.  

2.4 Waris Dirie 

Obřízku v dětství podstoupila například i slavná somálská modelka Waris Dirie.  

Ta o svém šokujícím a neuvěřitelném životě kočovné chudé dívky, která se vypracovala  

na modelku na nejslavnějších světových molech, napsala knihu, podle které byl natočen 
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stejnojmenný film – Květ pouště. V roce 2010 byla modelka jmenována velvyslankyní míru  

a bezpečnosti Africké unie. 

Waris Dirie je dnes světoznámá modelka a současně zanícená obhájkyně práv afrických 

žen. Je jednou z prvních černošských obětí, které si troufly promluvit o ženské obřízce. Také 

cílevědomě bojuje za uzákonění jejího zákazu po celém světě.  

„Přes čtyři tisíce let mrzačí africké kultury své ženy. Mnoho lidí věří, že to Korán 

vyžaduje, vzhledem k tomu, že tyto praktiky jsou všeobecně provozovány  

v muslimských zemích. Není to pravda – ani v Koránu ani v Bibli se nic nepraví o tom, že by 

se měly na počest Boha ženy obřezávat. Tyto praktiky jsou podporovány a vyžadovány  

muži – nevědomými sobeckými muži – kteří si tak chtějí zajistit, že budou jedinými vlastníky 

ženiny sexuální přízně. Trvají na tom, aby byly jejich ženy obřezány.“ (DIRIE, 1999 s. 246) 

Podle Dirie matky souhlasí s obřízkou svých dcer, protože se bojí, že by si nenašly 

manžela. Neobřezaná žena je považována za nečistou a nevhodnou pro manželství. V kultuře 

kočovníků, v níž byla Dirie vychována, prý není místo pro neprovdanou ženu. Matky cítí,  

že je jejich povinností zajistit, aby se jejich dcerám dostalo té nejlepší příležitosti – stejně jako 

rodiny na Západě cítí, že je jejich povinností posílat své dcery do nejlepších škol. 

2.4.1 Obřezání Waris Dirie 

Waris veřejně promluvila o své vlastní obřízce. Dokonce popsala i to, jak její zákrok 

probíhal. Byla u ní její matka, která ji prosila, aby byla hodná, statečná a aby nekřičela. Držela 

ji za ramena a slibovala jí, že se to odbyde rychle. Takto Waris popisuje zákrok, který před 

lety musela podstoupit:  

„Pohlédla jsem mezi své nohy a sledovala přitom, jak se cikánka připravuje. Vypadala 

jako kterákoli jiná somálská stařena – na sobě měla pestrý oděv a kolem hlavy barevný  

šátek – až na to, že na její tvář nebyl ani stín úsměvu. Tvrdě se na mě podívala, z očí jí hleděla 

smrt, a začala se hrabat ve svém vaku. Dívala jsem se na ni, protože jsem chtěla vidět, čím mě 

bude řezat. Očekávala jsem, že z vaku vytáhne velký nůž, ale místo toho vyňala malý plátěný 

sáček. Dlouhými prsty sáhla dovnitř a vytáhla zlomenou břitvu. Obracela ji na jednu  

i na druhou stranu a prohlížela si ji. Slunce sotva vyšlo, bylo už sice vidět barvy, ale ne 

detaily. Přesto jsem na zubatém ostří břitvy uviděla zaschlou krev. Cikánka na břitvu plivla  

a otřela ji o šaty. V tom se i zatmělo před očima, protože mi matka uvázala kolem hlavy šátek, 

abych neviděla. Pak jsem ucítila, jak se mi zařízla do masa, jak odřezává mé pohlavní 

orgány…“ (DIRIE, MILLEROVÁ, 1999 s. 54). 
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Dále si hrůzný zážitek Waris nepamatuje, protože bolestí omdlela. Když se však probrala, 

myslela si, že je konec, ale to nejhorší teprve začalo. Šátek měla již z očí sundaný a uviděla, 

že si obřezávačka vedle sebe přichystala hromádku trnů z akácie. S jejich pomocí pak 

nadělala do kůže otvory, jimiž protáhla silnou bílou nit a ránu tak zašila. 

 

„Zkuste rozřezat genitál jediného muže a pak ho zašít a zaručuji vám, že tyhle praktiky 

skončí.“  

Waris Dirie 
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3. PORODNOST 

Osm milionů žen v rozvojovém světě zažije každoročně vážné komplikace v těhotenství  

a půl milionu těhotných žen každoročně v Africe umírá. Není proto divu, že v Africe mají 

přísloví, že je těhotná žena jednou nohou v hrobě. 

Stát se matkou je v Africe nejnebezpečnějším „zaměstnáním“. Jak již bylo zmíněno,  

půl milionu žen v Africe každoročně umírá při porodu. Je to třetí nejčastější příčina smrti  

po malárii a po nemoci AIDS. 

„Zatímco ve vyspělých západních civilizacích je porodnost kolem 2,1 na jednu ženu, 

připadá v Africe 6 na jednu ženu. Absolutně vede Rwanda číslem 8,5. Na světě zhruba 

každou minutu umírá 1 žena po porodu či potratu, kolem 650 tisíc ročně, z toho 550 tisíc  

v Africe. V řadě zemí jsou komplikace v těhotenství, při porodu a v šestinedělí po AIDS  

a malárii na 3. místě, ve věku mezi 15 až 19 lety dokonce na prvním místě.“ 

(ROZTOČIL, 2008 s. 372). 

3.1 Hlavní příčiny úmrtí matek 

Gwyneth Lewis pracuje pro Světovou zdravotnickou organizaci, je z britského 

ministerstva zdravotnictví a zaznamenává počty úmrtí v Africe.  

Říká, že důvodů, proč ženy umírají, je několik. Ženy v Africe se na těhotenství netěší. 

Všechny se ho obávají. Někdy říkají, když jim začínají porodní bolesti: „Jdu se projít k řece, 

možná se nevrátím." A pak jdou porodit dítě do polí a nikdo neví, jestli se opravdu vrátí  

či nikoli. 

„80 procent těchto úmrtí je naprosto zbytečných, kdyby lidé dělali některé naprosto 

obyčejné věci. Víme, proč ženy umírají. Jsme schopni je zachránit. Poskytnout jim léky,“ 

upozorňuje Lewis. (www.blisty.cz, [online, cit. 2013-02-05]). 

Epsomova sůl je levný lék pro ženy s vysokým tlakem, ale přesto není k dispozici. Není 

potřeba velkých porodnic, ale kvalifikovaného personálu pro porody. Více než padesát 

procent žen na světě rodí o samotě, a to na poli, uprostřed buše nebo v chatrči. Velkým 

problémem je také množství sociálních a kulturních bariér. Většina těchto žen nemá žádná 

práva a hlas. Jak již bylo zmíněno v první kapitole – jsou podřízené svým manželům  

a jejich rodině. O jejich životě rozhoduje jejich manžel nebo tchyně. A proto právě na nich 

závisí, zda se ze skromného rozpočtu vydají peníze na péči o těhotnou ženu, či nikoli. 

(www.blisty.cz, [online, cit. 2013-02-05]). 
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Roztočil (2008) uvádí, že úmrtnost matek v průběhu těhotenství, během porodu  

a v šestinedělí dosahuje hodnot až dvěstěkrát vyšších oproti vyspělým zemím. Mezi 

nejčastější příčiny vysoké úmrtnosti v souvislosti s porodem jsou poporodní krvácení a sepse, 

které jsou bezprostředně podmíněny nedostatečnou prenatální a porodní péčí. 

3.2 Zdravotní péče o rodičky 

Nono Simelela pochází z Jihoafrické republiky, kde pracuje už spoustu let jako 

gynekoložka a říká, že zvlášť velké problémy při porodech jsou na venkově. Je to například 

logistika, doprava do porodnice, atd. V některých místech nejsou k dispozici léky natož 

kvalifikovaný personál. (www.blisty.cz, [online, cit. 2013-02-05]). 

Roztočil (2008) uvádí, že: „Zatímco například v Evropě připadá na 1 milion obyvatel  

2 110 lékařů, 5480 sester a porodních asistentek a je k dispozici 9 600 nemocničních lůžek,  

v Africe je to pouze 240 lékařů, 990 sester a 1890 lůžek.“ 

Z dnešních 6, 4 miliard lidí na planetě žije 80% v rozvojových zemích. Zvláště ve střední 

Africe se setkáváme s velkou chudobou. Tam podle WHO žije 40 % obyvatel v absolutní bídě 

bez dostupnosti kvalifikované zdravotní péče. Až 350 milionů manželských párů vůbec neví  

o antikoncepci nebo k ní nemá žádný přístup. (ROZTOČIL, 2008). 

3.3 Nemocnost matek – příčiny 

 „Nemocnost matek je určována komplexem vzájemně se podmiňujících příčin, mezi 

něž patří především chronická podvýživa a anémie úzce spjatá s akutními i chronickými 

infekcemi, jako je malárie, tuberkulóza, atd.“ (ROZTOČIL, 2008 s. 372). Během těhotenství 

ztrácí žena část imunity a ataky malárie jsou pro ni v tomto stavu těžší. Hrozí riziko potratu 

nebo narození dítěte s nízkou porodní hmotností. „Je méně známo, že i při vysoké porodnosti 

je v subsaharské Africe až 40 % neplodných párů jako následek pohlavních infekcí  

s obstrukcemi vejcovodů a mnoho žen je poškozeno traumaty z častých předchozích porodů  

s neošetřeným porodním poraněním. Rány po porodu se ošetřují v domorodém léčitelství solí, 

hlínou, zvířecím trusem, rostlinným práškem s adstringentními účinky, silná zevní krvácení 

rozžhaveným drátem.“ (ROZTOČIL, 2008 s. 372). 

3.4 Porodnické zvyklosti a rituály v Tanzanii 

Těhotenství a porod probíhají většinou bez velkých obtíží. Mnoho žen při prvním 

těhotenství odchází v posledním měsíci těhotenství k matce. Vykonávají však dál všechny své 

povinnosti, ať již v domácnosti matky nebo ve své vlastní. Během celého těhotenství musí 
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žena dodržovat určité zvyklosti a rituály, aby neohrožovala život plodu a neuškodila tak 

svému manželovi. Po celou dobu těhotenství podléhá určitým tabu, aby se zabránilo hněvu  

a pomstě duchů předků nebo jiných mocných tajemných bytostí, které mohou být velmi 

nebezpečné. 

3.4.1 Kmen Ha 

U kmene Ha nesmí těhotná žena v žádném případě jíst boby nebo vejce, protože lidé 

kmene věří, že po jejich požití by se dítě nedostalo z placenty. Také se údajně nesmí těhotná 

žena smát s osobou, která šilhá. Velice nebezpečná je nevěra budoucího otce v době 

těhotenství. Z té mají vyplývat zdravotní rizika pro dítě a může být i příčinou těžkého porodu. 

3.4.2 Kmen Hajů 

 U kmene Hajů nesmí těhotná žena nosit přiklopený hrnec, také se nesmí ohýbat, 

nesedět na poraženém stromě a nesmí se dívat na ošklivou osobu. Věří totiž, že by se dítě 

nedostalo ven z dělohy. 

 Pokud těhotná žena všechna tato těhotenská tabu, ať toho či onoho kmene dodrží, 

nemusí se ničeho obávat. Porod má pak probíhat snadno.  

Stává se, že ženy někdy porodí při práci na poli. To ale neznamená, že by měly dané 

práce nechat a jít domů. Naopak. Pracují dále a teprve až večer přinášejí dítě do svých 

domovů. Ve většině případů však ženy znají čas porodu, a proto zůstanou doma a přivolají  

si k porodu zkušené ženy (porodní báby). Velice přísně zde dodržují zákaz přítomnosti 

manžela u porodu, a to i v situaci, kdy porodní bába porod nestihne. To pak ženy musí dítě 

porodit samy. 

Je-li porod těžký, pomáhají rodící ženě přivolané porodní báby a manžel mezitím shání 

potřebné léky a další věci, včetně různých listů trav, které slouží k přeříznutí pupeční šňůry. 

Když se dítě narodí, je považováno za návrat duše jednoho z předků zpět na zem. Chráněno je 

proto různými talismany, které mohou být vyrobeny z jakéhokoliv materiálu. Vždycky však 

spojují dítě se silami jeho předků, jakož i s přírodními silami. Jméno dítě dostává až když je 

jisté, že přežije. Jméno je vybíráno podle okolností, za jakých se dítě narodilo nebo podle 

vlastností, které rodiče do dítěte vkládají. 

Po porodu zůstává matka s novorozencem uvnitř chýše či domu, ve kterém porodila. 

Délka tohoto pobytu vychází vždy na šest týdnů, avšak u každého kmene se její trvání liší.  

V okamžiku, kdy novorozenci odpadne zbytek pupeční šňůry, stává se „dospělým“ a je nutné 

ho představit ostatním. Představení dítěte je provázeno zvláštním obřadem. Ten probíhá  
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ve smyslu modliteb a proseb. Lidé se modlí, aby bylo dítě zdravé a silné, umělo obdělávat 

půdu, mohlo plodit další potomky, atd. Teprve po skončení obřadu je novorozenec představen 

vlastní zemi a předkům. 

Matka nosí své dítě všude s sebou po dobu, kdy ho kojí. Je připevněno pomocí chitenge,  

a to buď na matčiných zádech, nebo na jejím boku. Dítě spává s matkou v posteli, dokud se 

nenarodí další potomek. Již v útlém věku se mezi dítětem a matkou vytváří velmi silné pouto. 

Méně pozornosti se však věnuje dětem, které začínají lézt a chodit, tím spíš, mají-li  

už mladšího sourozence, na kterého se soustřeďuje veškerá pozornost. Po celé dětství kladou 

tanzanští příslušníci velký důraz na hygienu. V poslední době používají čím dál častěji mýdlo 

a ručník. Dříve děti nemydlily a nechávaly je oschnout. Na venkově a v chudších částech 

měst nebývají děti většinou oděny. Někde dostanou dívky jen zástěru zdobenou korálky nebo 

amulety a ozdoby na různé části těla. (www.porodnice.cz, [online, cit. 2013-02-17]). 

3.5 Sambruky z Keni 

Garisan je sotva pětadvacet, ale má již čtyři děti. Když rodila první dítě, byla na naše 

poměry vlastně ještě dítě sama. Otěhotněla totiž hned po první menstruaci. 

„Vůbec nic jsem o těch věcech nevěděla. Byla jsem při porodu úplně zmatená. 

Nenáviděla jsem svého muže, že mi způsobil takovou bolest," říká Garisan. (KLICPEROVÁ, 

ŠILHOVI, 2010 s. 119). 

Samburské ženy rodí uvnitř maňaty, ostatní ženy z vesnice při porodu asistují. Jméno 

však dítěti nedávají hned po narození - čeká se asi čtrnáct dní (stejně jako u kmene Hajů). 

Pokud dítě přežije, počká se, až se dostaví jeho otec, který jej pokřtí. 

Porody jsou na severu Keni velmi obtížné. Většina žen trpí dlouhodobou anémií, jsou 

podvyživené. Navíc, jak již bylo zmíněno, až do poslední hodiny vykonávají těžkou práci, 

jako je například nošení kanystrů s vodou. Úmrtnost dětí je velká, ženám hrozí také 

nezanedbatelné riziko. Při nejrůznějších komplikacích, které porody provázejí i ve špičkově 

vybavených nemocnicích, si pomáhají svéráznými způsoby. (KLICPEROVÁ, ŠILHOVI, 

2010). 

„Někdy se stane, že po dítěti nevyjde ven placenta. Pak vezmeme drát, který používáme  

k výrobě náhrdelníků, a zasuneme ho rodičce do krku. Jak začne dávit, svaly v břišní dutině 

začnou pracovat tak, že placenta vyjde. Někdy," vysvětluje Josephine, starší vesnice. 

(KLICPEROVÁ, ŠILHOVI, 2010 s. 119). 
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Roztočil (2008) uvádí, že pokud z ženy placenta nevyjde přirozenou cestou, pomáhá  

si léčebnou metodou, která spočívá v polykání kozího sádla s bylinami.  

Komunita Samburek drží spolu. Po porodu všechny ženy z vesnice pomáhají po tři týdny 

novopečené matce - nosí jí vodu, dřevo, pomáhají s vařením a třeba i péčí o ostatní děti. 

Pokud má žena tchýni, je na ní, aby snaše pomáhala i poté, co toto období uplyne. 

3.5.1 Pohřbívání dětí a rodiček 

Stává se, že dítě zemře velmi záhy po porodu. Tělíčko novorozence se pak vezme a spálí 

za vesnicí. Jinak je to s pohřbíváním matek. Zemřelou ženu zakopou vlevo před vchodem  

do bomy (vesnice kruhovitého tvaru). 

3.6 Africký břišní tanec aneb tanec rodiček 

Antropologové zjistili, že břišní tanec se praktikoval v již dávných kulturách Afriky. 

Shodují se, že se původně jednalo o tanec rodiček. Tančily jej ženy kmenů z oblasti střední 

Afriky a měl usnadňovat porod. 

Když měla žena otěhotnět, odcházela na posvátná místa. Tam, obvykle při úplňku tančila 

tance, které její tělo i duši připravovaly pro početí nového života.  

Další významnou roli tento tanec sehrával o devět měsíců později, kdy se ženy sešly  

v domě rodičky, nebo ve velkém stanu a společně s ní dítě doslova "vytančily". Určité prvky 

orientálního tance uvolňují a prokrvují celou oblast pánve a nohou a tím pomáhají  

od bolestivých stahů první doby porodní. Zároveň tak dítěti pozvolna a přirozeně pomohou 

sestoupit dolů.  

Úkolem žen, jež se při porodu scházely, bylo prostřednictvím tance vytvořit ženskou 

energii, kterou dodávaly rodičce. S její pomocí snímaly bolest, již při porodu pociťovala. 

(www.satky.rovnou.cz, [online, cit. 2013-03-03]). 

„Tak, jak se k dítěti chováme, když je v děloze, tak se ono bude chovat v dospělosti k sobě 

i ke světu.“ 

Peter Fedor –Freybergh 

3.7 Úmrtnost dětí při porodech 

 Mnohem více dětí zemře ročně při porodu, než na nemoci jako je malárie nebo virus 

HIV a AIDS. Vyplývá to ze studie zveřejněné v jihoafrickém Kapském Městě, kde se koná 

světový kongres Mezinárodní gynekologické a porodnické federace. 
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„Svět dál zůstává hluchý k pláči 230 dětí, které umírají každou hodinu na porodní 

komplikace,“ uvádí studie, kterou citovala agentura AP. Podle zprávy by většině úmrtí šlo 

předejít. Stačilo by zlepšit základní zdravotní péči a výcvik místních zdravotníků, aby  

v případě nouze dokázali provést císařský řez a další techniky, jež rodičce i dítěti zachrání 

život. (www.vitalia.cz, [online, cit. 2013-03-03]). 

3.7.1 Hlavní příčiny úmrtí dětí při porodech 

„Novorozenecká úmrtnost je 100 - 200 krát vyšší než ve vyspělých zemích.“ 

(ROZTOČIL, 2008 s. 372). Světová zdravotnická organizace odhaduje, že více jak 9 milionů 

novorozeňat zemře před narozením nebo v prvních pár týdnech svého života každým rokem. 

Téměř všechny případy se týkají rozvojových zemí. Většina těchto úmrtí je způsobena 

infekčními chorobami, těhotenskými potížemi jako jsou poruchy placenty, komplikace přímo 

při porodu a porody předčasné. Mezinárodní společnost zdraví a rozvoje dosáhla přitom 

určitých úspěchů, avšak je zde stále mnoho výzev. Za posledních třicet let mateřská úmrtnost 

novorozeňat poklesla a lidé se dožívají vyššího věku. (www.regionalka.wz.cz,  

[online, cit. 2013-03-08]). 

3.7.2 Opatření k záchraně narozených dětí 

            Prioritními opatřeními k záchraně narozených dětí jsou: zvýšení kvality a šíře 

důkladné kontroly syfilidy, zlepšení diagnózy a léčby infekčních onemocnění reprodukčních 

orgánů u těhotných žen, prevence očkováním proti tetanu, zlepšení výživy těhotných žen  

a ochranné prostředky proti malárii při běžných zdravotních prohlídkách. 

V roce 1994, čtyřicet pět miliónů těhotných žen žilo v oblastech, kde se vyskytovala 

malárie (v Sub-Saharské Africe dokonce 23 miliónů). Tato choroba je velice snadno 

přenositelná, a proto mohla r. 1994 způsobit až 30 % narozených dětí s nízkou tělesnou 

hmotností. Nízká tělesná hmotnost nebo hmotnost pod 2500 gramů, je jedním ze základních 

činitelů dětské chorobnosti a úmrtnosti po celém světě. Dosahuje dokonce až 70 % úmrtnosti  

v některých zemích. 

V prvních týdnech života by mohlo být mnoho novorozeňat zachráněno širším 

používáním resuscitačních technik při zadušení dítěte, lepší zvládnutí při situacích jako je 

otrava krve a jiné infekční potíže, „skin to skin“ (klokaní péče) pro narozené dítě a především 

okamžité kojení matkou pro všechny děti. (www.regionalka.wz.cz, [online, cit. 2013-03-08]). 
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4. VZDĚLÁVÁNÍ 

Je více než známo, že poměr vzdělaných žen a mužů v africké společnosti jasně prokazuje 

diskriminaci žen. Muži uznávají, že v mnoha afrických státech existuje polygamie. Možná 

skrytě, ale nespočet mužů má více než jednu rodinu. Také uznávají, že v případě manželova 

odchodu se žena musí postarat o čtyři nebo pět dětí. Zůstává doma sama a nemá čas ani 

peníze, aby na sobě mohla dále pracovat a rozvíjet se, často neumí číst ani psát. Jak pak může 

podporovat děti, aby chodily do školy? Vždy dá přednost zajištění jídla a nejnutnějších 

prostředků k přežití. Pokud však rodina čas a finanční prostředky na vzdělávání svých 

potomků má, vždy dají přednost „potřebnějšímu“ synovi před dcerou. 

Podle Reida (2011) je zřejmé, že vzdělání bylo jednou z příčin mnoha problémů  

v Africe poslední doby a zároveň je také klíčem k tomu, jak podobné záležitosti  

v budoucnosti překonat. „Po získání nezávislosti investovalo mnoho afrických vlád  

do vzdělávání jako prostředku rozvoje; docílily dramatického nárůstu počtu dětí nastupujících 

do základní školy v porovnání let šedesátých a devadesátých, důraz byl kladen zejména  

na zvýšení počtu dívek ve školách, přinejmenším na prvním stupni. V tom, do jaké míry byly 

snahy úspěšné, se jednotlivé státy značně lišily, zejména v dosažené gramotnosti. V poslední 

době se také začaly objevovat problémy se stárnoucí infrastrukturou a snižováním vládních 

investic do vzdělávání spolu s klesající kvalitou vzdělávání; stále přetrvávají velké regionální 

rozdíly: městské aglomerace jsou na tom o hodně lépe než odlehlé venkovské oblasti. 

Obrovský rozdíl je také mezi chlapci a dívkami: dívky na venkově jsou tou nejvíce 

znevýhodněnou částí populace a negramotnost žen dosahuje mnohem vyšší míry než mužů. 

Míra negramotnosti dospělé populace je v subsaharské Africe nejvyšší na celém světě. Nelze 

pochybovat o tom, že ekonomická krize, se kterou Afrika zápasí od sedmdesátých let, 

způsobila i významný pokles množství peněz investovaných do vzdělávání a to platí pro 

vyšší, střední i základní školství. Zatímco počet studentů přijatých na university plynule 

stoupá, neodpovídá tomu ani nárůst finančních prostředků do školství investovaných,  

ani zlepšování jeho infrastruktury.“ (REID, 2011 s. 305 – 306). 

Podle Jeníčka A Foltýna (2003) je vzdělání jedním z nejdůležitějších prostředků, jak 

posilovat ženy a poskytovat jim znalosti, kvalifikaci a sebevědomí, které jsou nutné, aby 

v rozvojovém procesu byly plnoprávnými partnery. 

Jeníček Foltýn (2010) uvádějí, že školní vzdělání otevírá ženě, doposud omezené na svou 

mateřskou úlohu, nové obzory a poskytuje jí intelektuální schopnosti k uskutečnění  

i jiných ambicí. 



26 
 

„Před více jak 50 lety vyhlásila Všeobecná deklarace lidských práv, že každý má právo  

na vzdělání.“ (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003 s. 101). 

Mnoho světových organizací se snaží ženy a děti popostrčit, aby se daleko více učily  

a měly naději na lepší budoucnost. Samozřejmě nelze generalizovat, ale ženy z vesnic chodí 

na pole, připravují jídlo a starají se o své potomky. Ve školách je hodně chlapců a málo 

děvčat, ty pracují doma, především v rurálních oblastech. A protože je málo vzdělaných žen, 

také mezi učiteli se jich příliš neobjevuje. 

Zlepšování vzdělání žen vede k pozitivním změnám v celé společnosti - pozdějšímu 

zahájení sexuálního života, plánovanému rodičovství, důrazu na vzdělání dětí, lepší péči  

o zdraví rodiny atd. 

Nejčastěji používaným příkladem nerovného postavení žen je otázka kontroly porodnosti. 

V tradičních afrických společnostech stále přežívá model rodiny s co největším počtem dětí, 

které se v budoucnu mají postarat o své rodiče. Žena, která neví, jak zabránit početí, nemá 

kontrolu nad počtem svých dětí a ocitá se v zajetí tradic a vůle manžela. Osvěta, vzdělání žen 

a přístup k informacím je tak způsobem, jak řešit enormní populační růst. 

(www.rozvojovka.cz, [online, cit. 2013-03-12]). 

4.1 Překážky vzdělávání 

 Velkou překážku rozšiřování vzdělání v rozvojových zemích představuje zejména 

nedostatek finančních zdrojů ve státním rozpočtu. „Mnoho rozvojových zemí je extrémně 

zadlužených nebo vydávají velkou část příjmů na zbrojení, případně o prioritách rozpočtu 

rozhodují zkorumpovaní úředníci rozdělující lukrativní státní zakázky.“ (www.rozvojovka.cz, 

[online, cit. 2013-03-13]). Stát tedy většinou není schopen vydávat na vzdělání větší částky 

peněz. Nejvíce na to doplácí obyvatelstvo, které je chudé a je nuceno základní vzdělání 

doplácet z rodinných rozpočtů. Týká se to i školních uniforem, které jsou poměrně drahé,  

a většina rodin si je pro své děti nemůže dovolit. 

Již zmíněný nedostatek peněz ve státním rozpočtu zapříčiňuje také to, že učitelé mají 

velice nízké platy a podmínky pro práci jsou neadekvátní. Je to hlavní příčina toho,  

že v zemích nejsou vzdělaní pedagogové a proto často vyučují i nekvalifikované osoby.  

Kvůli placené školní docházce a velké chudobě většiny rodin v rozvojových zemích,  

je nuceno mnoho dětí pracovat, místo toho, aby chodily do školy. „Děti pracují  

v nejrůznějších odvětvích – nejvíce z nich v zemědělství. Podle posledních statistik 

Mezinárodní organizace práce (ILO) na světě pracuje více než 200 milionů dětí, z toho  
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165 milionů je ve věku mezi 5 a 14 lety. Právě dětská práce představuje hlavní překážku  

ve vzdělání a především v boji s chudobou jako takovou. Děti, které nemají možnost  

se vzdělávat, jsou v dospělosti odsouzeny stát se negramotnou a nekvalifikovanou pracovní 

silou bez možnosti rozvinout svůj osobní potenciál.“ (www.rozvojovka.cz,  

[online, cit. 2013-03-13]). 

4.1.1 Možná řešení 

 Naprosto nezbytné je zajistit: 

 větší objem finančních prostředků plynoucích do školství 

 bezplatnost alespoň základního vzdělání 

 lepší úroveň vzdělávání učitelů 

 materiální podporu chudým rodinám (například pomocí programů bezplatného 

poskytování školních pomůcek) 

(www.rozvojovka.cz, [online, cit. 2013-03-13]) 

4.2 Práce a pracovní příležitosti žen 

I přes rozrůstající se městské aglomerace v oblastech Subsaharské Afriky, které nabízely 

určitou možnost úniku z nadvlády mužů, byla nejčastějším osudem žen, které přišly  

z venkovských oblastí, prostituce nebo výroba piva. Pokud někde pěstování tržních plodin 

přineslo nové ekonomické příležitosti, vždy z nich profitovali především muži. Ženy občas 

dostaly nějaké příležitostné práce, ale převážně se jejich život omezoval na práce v domě, 

pěstování plodin k domácí spotřebě a péči o děti. (REID, 2011). 

Ženy ze západní Afriky se již od 19. století daleko častěji angažovaly v obchodě než ženy 

z ostatních částí kontinentu. Nyní je obchod doménou všech afrických žen. Jak jsem již 

zmiňovala v první kapitole, ženy si například prodejem zemědělských produktů dokáží 

vydělat slušné peníze na obživu. Například v Zambii jsem vypozorovala, že převážná většina 

žen se živí právě tímto způsobem – prodejem různých produktů či výrobků. Jen malé 

procento pracuje ve státní správě, zdravotnictví nebo učitelství. To je ovlivněno právě již 

zmiňovaným znevýhodňováním žen ve vzdělávání. 
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5. ZAMBIE 
Zambie se nachází ve vnitrozemí jako nejsevernější země jihoafrického regionu. Je řazena 

mezi nejchudší rozvojové země s více než šedesáti procenty obyvateli žijících pod hranicí 

chudoby a se sedmnácti procenty obyvatel nakažených virem HIV. Zambie je jedna z mála 

afrických států, která nikdy nepoznala válku. Na černém kontinentu je považována  

za jednu z nejbezpečnějších a nejpřátelštějších. 

5.1 Základní fakta o Zambii 

Hlavní město Lusaka 
Rozloha 752,614 km2 
Populace 12 935 000 

Oficiální jazyk Angličtina 
Měna Zambijská kwatcha (ZMK) 

Hlava státu Prezident (Michael Sata) 
Získání nezávislosti 24. října 1964 

 

Zdroj: www.njovu.cz, [online, cit. 2013-03-17]; VOTRUBEC, 1973 s. 342 - 347 

5.2 Kultura Zambijců 

Kultura zambijských občanů je velice rozmanitá a pestrá. Ať už jde o jazyk, pozdravy, 

styl oblékání či způsob prožívání různých obřadů, vše má svá jasná pravidla a tradice, která se 

musí dodržovat. 

5.2.1 Jazyk 

V Zambii existuje sedmdesát dva kmenů, z nichž každý má svůj vlastní jazyk a kulturní 

tradice. Soužití těchto kmenů je zde bez konfliktů, na rozdíl od mnoha jiných afrických států. 

Jak jsem v Zambii vypozorovala, pro obyvatele jsou velice důležité pozdravy. Lidé  

se zdraví frází „Muli shani?“ Což v překladu znamená „Jak se máte?“ Odpověď je „bwino“ 

znamenající „dobře“. Poté se konverzuje na téma rodiny, počasí a úrody, kdy rozhovor trvá 

ještě několik dalších minut.  

Další důležitou součástí zambijské společnosti jsou přísloví, která byla ústně předávána  

z generace na generaci. Je to například: 

„Imiti ikula e mpanga.“ 

Význam: „Malé stromy jednoho dne vytvoří les.“ 
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Toto přísloví se vztahuje k dětem, které jsou budoucností zítřka. 

„Akasuba kamo takabosha insoufu.“ 

Význam: “Slon se nerozloží za jediný den.” 

Pořekadlo je parafrází na “Řím nebyl postaven za jediný den.” 

5.2.2 Jídlo 

Tradičním jídlem, které se konzumuje každý den, je kaše zvaná nshima. Ta je nejčastěji 

vyrobená z bílé kukuřice (maize), ale také casawy nebo prosa. Nshima se jí k obědu i večeři, 

tedy pokud si rodina může dovolit dvě teplá jídla denně. Jako příloha se k této kaši podává 

zelenina, fazole, nebo maso. Zambijci nshimu doslova milují a považují ji za jediné 

plnohodnotné jídlo. 

Tradiční pochoutkou, nejčastěji podávanou ke snídani nebo svačině, jsou fritas. Tato 

zambijská obdoba koblihy je vyrobená z mouky, cukru, droždí a poté usmažená na oleji. 

5.2.3 Odívání 

Ženy v Zambii jsou oděny do tradičního, barevně potištěného kusu látky zvaného 

Chitenge, který má různé barvy a tvary. Tyto látky jsou obdélníkového tvaru, jež si zambijské 

ženy omotávají kolem boků jako sukně. Menší kusy pak používají jako pokrývku hlavy. 

Kromě těchto tradičních oděvů však Zambijci převzali evropskou módu a muže tak lze 

nejčastěji potkat v černých kalhotách a košili. 

5.2.4 Hudba a tanec 

Nedílnou součástí zambijské kultury a všedního života je hudba a tanec. Velkou tradici 

má zejména bubnování. Zpěv a tanec bývá obvykle spojen s náboženskými rituály, a to jak 

tradičními, tak i křesťanskými. Hudba je ovlivněna mnoha žánry (jazz, samba) a kulturami 

(konžskou, brazilskou, afro-americkou). V Zambii není žádný skutečně rozlišitelný styl, i přes 

to, že jsou texty typicky zpívány v místních dialektech. 

5.2.5 Sport 

Nejoblíbenějším sportem v Zambii je fotbal. Mezi další velice oblíbené sporty patří 

baseball, rugby, badminton a squash. 

5.2.6 Rodinný život 

Jak jsem se již zmínila v první kapitole, vztah mezi ženou a mužem je velmi složitý a ne 

vždy silný.  Muž je hlavou rodiny a největší autoritou. Mnohoženství a mužské milostné aféry 
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jsou tolerovány, zatímco žena by měla být naprosto věrná. Muž není povinen sdílet své 

bohatství se zbytkem rodiny, a pokud zemře, jeho osobní vlastnictví nepřipadne manželce, ale 

získají ho jeho děti. 

V Zambii je kladen o mnoho větší důraz na rodinu a komunitu než v Evropě. 

5.2.7 Sňatky 

Při sňatcích platí rodina ženicha za nevěstu tzv. lobolu. Ta může být vyplacena  

v penězích nebo například v domácím zvířectvu. Ve většině kmenů se nevěsta večer před 

svatbou přemístí do ženichovy vesnice, kde probíhá oslava až několik dnů za účasti celé 

vesnice. Poté je pár formálně oddán stařešinami vesnice. Nevěsta nesmí vařit do té doby, 

dokud nebude ženichovými rodiči představena ohni a hrncům. 

5.2.8 Pohřby 

Pohřeb příbuzného, dokonce i vzdáleného, je považován za velmi důležitou událost,  

při které lidé cítí, že musí prokázat respekt zemřelému. Mužský pláč se nazývá „kukhuza“ a je 

typický pro hluboké a hlasité tóny. Naopak ženský pláč, nazývaný „chitengelo“ je velmi 

rytmický a může být slyšen i na několik kilometrů daleko. 

5.2.9 Úcta ke starším 

Starším je prokazována opravdu veliká úcta. Například při pozdravu, kdy mladší ukazuje 

respekt staršímu pokleknutím na jedno koleno, pokloněním hlavy nebo zatleskáním třikrát. 

5.2.10 Sociální a školský systém 

Podle průzkumů žije 64 % Zambijců pod hranicí chudoby. Díky tomu nejsou téměř  

dvě třetiny obyvatel země schopni uživit svou rodinu a zajistit svým dětem základní životní 

potřeby (strava, přístřeší, zdravotní péči a vzdělání). 

V Zambii systém školství umožňuje bezplatnou školní docházku do sedmé třídy.  

Od osmé do deváté třídy musí žáci platit nejen náklady na uniformy a učební pomůcky, ale 

také školné. To platí také studenti středních škol a poplatky na jeden měsíc studia mnohdy 

převyšují měsíční příjmy celé rodiny. Na univerzity nebo vyšší odborné školy se pak kvůli 

finanční nákladnosti dostane jen zlomek absolventů středních škol. (www.njovu.cz,  

[online, cit. 22013-03-17]). 
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6. PŮSOBENÍ ČESKÝCH KOORDINÁTOREK V ZAMBII 

Lucie Hrabcová a Martina Havlíková jsou ženy s nesmírně laskavou povahou. Jsou 

součástí tříčlenného týmu neziskové organizace Njovu o.p.s.  Poznala jsem je v Zambii,  

kde pracují na společných projektech. Jejich práce, do které dávají doslova vše, slaví nespočet 

úspěchů. Obě dvě v Zambii žijí a mají svůj osobní pohled na zambijskou problematiku, 

kulturu a také na sociální život zambijských žen. A proto jsem se je rozhodla vyzpovídat. 

Otázky jsem záměrně pokládala oběma ženám stejné, aby byly jasně vidět rozdíly 

v životě žen žijících v hlavním městě a ve městě mnohem menším. Lucie Hrabcová 

promluvila o ženách žijících ve městě Mongu a Martina Havlíková o ženách z hlavního města 

Zambie z Lusaky. 

6.1 Lucie Hrabcová 

Koordinátorka projektů 

Koordinuje největší projekt Njovu v Zambii - UČŇOVSKÉ CENTRUM  

PRO SOCIÁLNĚ ZRANITELNÉ DĚTI ve městě Mongu. Zajišťuje chod celého centra, které 

nyní navštěvuje 120 studentů a vede tým 6 místních učitelů. Také se podílí na koordinaci 

dalších projektů v Zambii a zajišťuje veškerou administrativu a dokumentaci projektu. 

________________________________________________________________________ 

Jak dlouho žijete v Zambii?  

„Nyní bez přerušení necelé dva roky. Poprvé jsem ale do Zambie přijela v roce  

2007 a strávila tu šest měsíců.“ 

Působila jste i v jiných afrických zemích? 

„Pracovala jsem v Jihoafrické republice, kde jsem však strávila pouze dva měsíce.“ 

Zaznamenala jste povahové, sociální či jiné rozdíly mezi ženami z JAR a ze Zambie? 

„Často se setkávám s lidmi jiných národností, sleduji dění v oblasti subsaharské Afriky 

prostřednictvím internetu, zpravodajských médií a podobně. Rozdíly mezi ženami  - a obecně 

mezi lidmi z různých zemí - rozhodně jsou a mnohdy značné. Zároveň pochopitelně najdete  

i řadu podobností. Je to stejné, jako byste srovnávala evropské země. Cizinci se může zdát,  

že mentalita lidí na jednom kontinentu podobná. Především subsaharskou Afriku si lidé 

představují jako kulturně téměř homogenní. Ve skutečnosti je rozdrobená do mnoha kulturně 
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odlišných oblastí. Významné rozdíly najdete nejen mezi zeměmi, ale i například etnickými 

skupinami v rámci jednoho státu.“ 

Když se zaměříme na africké, respektive na zambijské ženy. Mohla byste mi je 

stručně popsat? (Povaha, charakteristické rysy, vzhled, …) 

„Velmi záleží na tom, z jaké společenské vrstvy žena pochází. To poměrně přesně 

determinuje způsob odívání a vystupování. Budu teď trochu zobecňovat a zjednodušovat. 

Žena ze střední vrstvy, která v Zambii postupně vzniká, se obléká formálně a poměrně 

evropsky. Rozhodně ale nezapomíná na tradiční oděv, zejména dvoudílné šaty z tradičních 

afrických materiálů zvaných chitenge. 

V oblastech decimovaných chudobou je pochopitelně vidět i horší tvář Zambie - špína, 

nedostatek, nuzné nebo nedostatečné oblečení podtrhující ztrátu lidské důstojnosti. Žena, 

která dře na poli nebo v domácnosti, má na sobě obvykle secondhandové tričko nebo blůzu  

a spodní část těla zahalenou do chitenge. Někdy má na hlavě šátek a na zádech přivázané dítě. 

Na nohou má jakékoliv sešlapané boty, žabky nebo je bosa. I ženy v nejchudších oblastech  

se ale snaží za daných podmínek vypadat co nejlépe a skutečně žensky – nažehlené oblečení, 

sukně, doplňky, podpatky, paruky a nápadité úpravy vlasů jsou k vidění i v nejtvrdších 

podmínkách. 

Na mnoha ženách z chudých oblastí se podepisuje podvýživa, takže jsou drobné  

a vyhublé. Jinak ale potkáte Zambijky všech výšek, velikostí a tvarů. Společné mají krásné 

tváře, elegantně protáhlé lebky a to, že jsou pokaždé ženské a přirozené. Možná díky zvyku 

nosit na hlavě náklady se chlubí skvělým držením těla. Podobně jako ostatní černošky mají  

v genech výraznější lordózu, vysazené zadky, bříška a dlouhé nohy se štíhlými lýtky. Zkrátka 

černošky jsou samá křivka a podle mého názoru se pyšní nejženštější postavou ze všech 

lidských ras, což navíc umí výborně podtrhnout oblečením.  

O tom, jak hezké ženy Zambie jsou a jak vypadají, by se dalo mluvit hodiny. Tak jen 

dodám, že jsou velmi muzikální. Většina skvěle tančí a má nesrovnatelně lepší hudební sluch 

než třeba jejich bělošské protějšky.“ 

Co Vás napadne jako první, když se řekne „Žena žijící v Zambii“ neboli 

„Zambijka“? 

„Když se řekne zambijská žena, napadne mě ticho. A zranitelnost.“ 
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Provádí se v Zambii ženská obřízka? 

„Neprovádí.“ 

Působíte v Mongu. Jaký vztah máte se ženami právě v tomto městě? Respektují 

Vás?  

 „To je otázka, která má mnoho rovin. V první řadě já respektuji je. Ať už si  

o konkrétních situacích myslím cokoliv - a určitě to není vždy ke cti Zambijek – v Mongu 

budu vždy hostem a svůj pohled na věc můžu jen s pokorou nabídnout. Na druhou stranu si 

však troufnu říct, že ženy v Mongu mě respektují. Jde ale o jiný typ respektu, než vykazují 

dejme tomu starší zkušené ženě, která má v komunitě či rodině výsadní postavení.“ 

Dle vašeho pohledu:  

Jaký vztah (rodinný, sexuální, osobní) mají zambijské ženy ke svým manželům, 

partnerům? 

„Podřízený, i v emancipovanějších rodinách. Muži rozhodují, ženy akceptují.“ 

Jaký vztah mají zambijské ženy ke svým dětem? 

 „Soudě podle dostupné literatury nejsem první, kdo si všimnul, že nošení miminek  

v chitenge výrazně pozitivně ovlivňuje časný vývoj dítěte a posilňuje pouto, které se v té době 

mezi ním a matkou vytváří. Díky chitenge jsou děti v prvních měsících života stále v bezpečí, 

v blízkosti lidského tepla a jídla. Zambijská miminka málokdy pláčou nebo se vztekají.“ 

Jaký vztah mají zambijské ženy ke svým rodičům? 

 „Obecně vzato zambijské děti musí svým rodičům nebo pěstounům prokazovat velký 

respekt, řvoucí nebo odmlouvající rozmazlené dítě se tu vidí zřídkakdy. Také platí, že  

od mladých lidí se očekává respekt ke starším členům komunity, od žen se očekává respekt  

k mužům. Ve většině případů dívky a ženy tedy skutečně kmitají tak, jak to rodiče  

vyžadují – především pomáhají pečovat o domácnost.“ 

Jaký vztah mají zambijští muži ke svým ženám? 

„Nadřazený. Není to tak samozřejmě vždy - ženy v Zambii jsou legálně ve všem rovné 

mužům a v zemi skutečně už několik let probíhá emancipační kampaň. Evropan zvyklý  

na hyperkorektní a vyvážené zacházení, však rozdíly vycítí.“ 

Setkala jste se v Mongu s ženskou prostitucí?  

„Ano.“ 



34 
 

Jak toto prodávání ženského těla v Mongu vypadá? Je stejné jako v Evropských 

zemích? 

„Prostituce je zde skutečně organizovaná odlišně. Málokterá žena vysloveně „šlape 

chodník“, nabízí eskort a podobné služby, jak je tomu zvykem v Evropě. Prostituce 

organizovaná pasáky zřejmě existuje, ale okrajově. Nevím také o žádných stripklubech nebo 

podnicích, které by vysloveně zaměstnávaly prostitutky. Spíš je to tak, že některé ženy  

a dívky z komunity jsou přístupné možnosti poskytnout sex za úplatu. V chudých komunitách 

jde často o chudé ženy hledající obživu pro rodinu, které jsou ochotné vyhovět za mizivou 

odměnu - pár korun nebo trochu jídla.“ 

Je převážná většina žen žijících v Mongu vzdělaná? 

  „Řekla bych, že ano. Ale ne na úrovni třeba České republiky. Základní vzdělání je 

relativně dostupné, ale kvalita výuky špatná.“ 

Jak si ženy žijící v Mongu vydělávají na živobytí? Víte, kolik cca činí jejich mzda? 

 „Drtivá většina žen a dívek nemá žádnou práci. Pokud jsou zaměstnané, tak jako 

učitelky, úřednice, zdravotnice a podobně. Ženy bez kvalifikace jako pomocnice  

v domácnosti, prodavačky v obchůdcích atd. Naprostá většina žen se živí prodáváním 

potravin, oblečení a jiného zboží denní spotřeby na trhu. Často se věnují i drobné zemědělské 

činnosti. Mnohé ženy jsou v domácnosti, závislé na příjmu partnera. Některé ženy se věnují 

drobnému podnikání nebo řemeslu, například krejčovství. 

 Příjem je těžké odhadnout, ale je možné uvést pár příkladů. Plně aprobovaná učitelka 

na státní škole v Mongu vydělává kolem 6 000 až 10 000 korun měsíčně, pekařka v pekárně 

kolem 2 000 korun měsíčně, číšnice kolem 1 300 korun, kvalitní švadlena s dobrou 

zákaznickou základnou kolem 5 000 korun měsíčně. Ženy na trhu vydělávají řádově méně.“ 

Setkala jste se s případem domácího násilí na ženě? 

„Ano, nejednou.“ 

Můžete případ stručně popsat? 

„Učitelka na základní škole (27 let), vdaná matka dvou malých dětí. Agresorem je 

manžel, vysokoškolák, který má dobré zaměstnání u nadnárodní neziskové organizace. 

Manželství se navenek jeví bezproblémově. Opakovaně však dochází k tomu, že manžel ženu 

napadá, především pokud je pod vlivem alkoholu. Hádky iniciované mužem bez jasného 

motivu mnohokrát přerostly ve fyzické násilí. Poslední útok žena zažila ve vysokém stupni 
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těhotenství, kdy utrpěla pohmožděniny a zranění v ústech, uprostřed v noci byla vyhozena  

v noční košili z domu s tím, že se nemá vracet. Žena strávila několik dnů u příbuzných  

a podala žádost o rozvod, do situace se ale vložila rodina manžela a ženu požádala, aby 

manželství neukončovala. Manželé zůstávají spolu, více než rok bez problémů. Manžel má 

pravděpodobně jiné přítelkyně, žena po nich nepátrá.“ 

6.2 Martina Havlíková 

Předsedkyně správní rady, koordinátorka projektů 

Oficiálně jedná za společnost a má na starosti administrativu a vedení projektů v Zambii. 

Reprezentuje organizaci, dohlíží na její činnost a jedná se zambijskými partnery. 

________________________________________________________________________ 

Jak dlouho žijete v Zambii?  

„Od září 2010. Takže již přes dva roky.“ 

Působila jste i v jiných afrických zemích?  

„Ano. V JAR (dva měsíce) a v Keni (návštěva na dva týdny).“ 

Zaznamenala jste povahové, sociální či jiné rozdíly mezi ženami například z JAR  

a ze Zambie? 

„Nevzpomínám si, že bych zažila nějaké velké rozdíly. V JARu jsme působili u jiné 

organizace a byli jsme ve škole pro dobrovolníky, kde bylo hodně lidí z různých afrických 

zemí. Spíš mi přijde rozdíl v sociálních třídách mezi ženami, které si jsou podobné nehledě  

na národ.“ 

Když se zaměříme na africké, respektive na zambijské ženy. Mohla byste mi je 

stručně popsat? (Povaha, charakteristické rysy, vzhled, …) 

„Opět záleží na sociální vrstvě, o které mluvíme. Ženy z chudinských čtvrtí - většinou 

ženy v domácnosti nebo živící se drobným prodejem či těžce pracující, musí například nosit 

vodu, starat se o domácnost, děti, manžela. Jsou veselé, čistě oblečené, nosí tradiční chitenge, 

atd. Bohatší Zambijky, ale v podstatě i dívky z chudinských čtvrtí se velice dobře oblékají  

a hodně věnují péči (a financí) o vlasy. Řekla bych, že Zambijky jsou vcelku upovídané.“ 
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Co Vás napadne jako první, když se řekne „Žena žijící v Zambii“ neboli 

„Zambijka“? 

„Paruka a umělé vlasy.“ 

Působíte v Lusace. Jaký vztah máte se ženami právě v tomto městě? Respektují 

Vás? 

„Po pravdě nemám žádné zambijské kamarádky. Zambijky nemají rády Evropanky, 

protože si myslí, že jim krademe muže, také si s nimi nemám co říct. Pracovně se ženami není 

problém. Spolupracuji se dvěma staršími ženami na adopcích na dálku a máme skvělý vztah, 

také mám dobrý vztah s naší učitelkou v centru v Chibolyi, ale opět to nejde do nějakých 

hlubších rozměrů, že bychom byly blízké přítelkyně. Ženy – maminky našich dětí, mají vůči 

mne respekt a myslím, že mě uznávají.“   

Co si myslíte o tom, jaký vztah (rodinný, sexuální, osobní) mají zambijské ženy  

ke svým manželům, partnerům? 

„Podřadný. Muž je hlava rodiny, která je živitelem a rozhoduje. Muž může podvádět, 

případně může mít více manželek, ale to samé by se netolerovalo u ženy. Muž za ženu 

tradičně platí ženiným rodičům, když si ji chce vzít, takže podle toho na ni také nahlíží.  

Na druhou stranu, ženy od mužů očekávají, že se o ně finančně postarají, že jim budou 

kupovat dárky a platit za ně.“  

Jaký vztah mají zambijské ženy ke svým dětem? 

„Od raného dětství velice blízký, dokud nosí děti v chitenge na zádech. Když jsou větší, 

tak už jsou spíše jako samorosti nebo se o ně starají starší sourozenci. Běžné je bití dětí. Časté 

je, že děti nevyrůstají s matkou, ale s příbuznými. Nejsem si úplně jistá, jestli je to pouze  

z finančních důvodů. Někdy to vypadá, že matka zkrátka nemá zájem o dítě. Na druhou stranu 

některé matky se skvěle starají o své děti a mají s nimi blízký vztah, takže nejde moc 

generalizovat, jaký mají vztah k dětem. V Zambii je stále kladen důraz na rodinu.“  

Jaký vztah mají zambijské ženy ke svým rodičům? 

„Velice uctivý.“ 

Jaký vztah mají zambijští muži ke svým ženám? 

„Muž je pánem rodiny. Žena má povinnost mu vařit a starat se o něho a děti. Z vlastní 

zkušenosti mi přijde, že si chlapi dělají, co chtějí. Velice častá je nevěra - u mužů tolerovaná. 

Na druhou stranu, co si budeme nalhávat, i zambijské ženy podvádějí a muži by nemohli 
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podvádět, kdyby k tomu neměli příležitost. Zambie je sice křesťanský národ, ale v tomto 

ohledu se stále toleruje - dokonce bych řekla podporuje - tradice mnohoženství. Jsou zde časté 

případy domácího násilí.“ 

Setkala jste se v Lusace s ženskou prostitucí? Víte, kolik zhruba mzda za prostituci 

činí? 

„Pouze z okýnka u auta, ženy postávající v krátkých minisukních na silnici v určitých 

částech města, kolik ale berou, nemám tušení.“ 

Je převážná většina žen žijících v Lusace vzdělaná? 

„Ne.“ 

Jak si ženy žijící v hlavním městě vydělávají na živobytí? Víte, kolik cca činí jejich 

mzda? 

„Služebná (paní na uklízení) si zhruba vydělává 300 ZMK. Dále se živí prodejem 

drobného zboží jako jsou fritas, arašídy, zelenina, ovoce, secondhandového oblečení. 

Populární je také naplétání vlasů. Vzdělanější ženy pak pracují v profesích jako jinde  

na světě.“ 

Zmínila jste se o častém domácím násilí. Setkala jste se osobně s případem domácího 

násilí na ženě? 

„Osobně ne, pouze z vyprávění. Že manžel bije manželku nebo hodně pije.“ 

6.3 Zhodnocení rozhovoru 

Rozdíly v odpovědích v rozhovoru obou koordinátorek nejsou příliš značné. Na většinu 

kladených otázek bylo odpovídáno podobně. Zřejmé však je, že je Mongu město poměrně 

malé, a proto se ví více o věcech, které jsou před společností běžně utajované. Například 

otázka o prostituci byla více blízká Lucii Hrabcové, která žije právě ve městě Mongu. Stejně, 

jako otázka o domácím násilí. I zde slečna Hrabcová dokázala na otázku jasně odpovědět  

a dokonce i případ domácího násilí, se kterým se setkala, stručně popsat. 

Naprosto odlišnou odpověď uvedly koordinátorky v otázce ohledně vzdělání žen. Slečna 

Havlíková odpověděla, že převážná většina žen v Lusace není vzdělaná. Naopak slečna 

Hrabcová uvedla, že ženy žijící v Mongu mají přinejmenším základní vzdělání a to i přes to, 

že kvalita výuky je špatná. 
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V závěru tedy vyplývá, že mezi hlavním městem a městem s menším počtem obyvatel 

nejsou značné rozdíly v životě žen.  
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7. MŮJ SUBJEKTIVNÍ POHLED NA ŽENY Z MONGU 

Je horko. Strašné. Stojím u silnice v Mongu a chci ochutnat doporučenou místní lahůdku. 

Kořeny kasawy přímo z ohně.  Prodává mi je právě kojící žena ve věku tak třiceti let. Možná 

jí třicet ani není. Podle naší koordinátorky Lucie ženy vypadají mladší, než ve skutečnosti 

jsou. Ačkoliv některé z těch, které žijí v nejtvrdší chudobě, stárnou naopak rychleji. Platím  

a jsem v šoku z toho, že má žena takhle na veřejnosti vyndaná prsa, u toho prodává a opéká 

kasawu a zároveň kojí. Myslela jsem, že tu nesmíme chodit příliš odhalené. Že tu žádná žena 

nesmí chodit příliš odhalená. Opak je pravdou. Může! Ale v žádném případě nesmí ukázat 

stehna, záda, natož břicho. Prsa jsou však v pořádku. 

 Pomalu se rozkoukávám a zjišťuji, jaké tu mají ženy postavení. Jaký vztah mají  

se svými muži a dětmi. Jak se starají o domácnost a jak pracují. A také, jak vypadají.  

A musím říci, že je neskutečně obdivuji! Za to, jak jsou statečné, stále usměvavé a plné 

energie, která z nich sálá. A to i přes všechny útrapy života, které je provázejí a ze kterých 

bych já byla na dně. 

 Ve škole, do které chodíme pracovat, se zúčastňuji příjímacího pohovoru studentů. 

Mlčky sedím a poslouchám životní příběhy dívek, které chtějí studovat a něčeho v životě 

dosáhnout. Mají jasné cíle: vlastnit pekárnu, restauraci, či šicí dílnu. Chtějí být samostatné  

a nezávislé.  

 Rachel je dvacet let. Žije s matkou a pěti malými sourozenci v chýši. Sama má už své 

vlastní dítě. Otec před několika lety zemřel. Prý byl nemocný. Její matka prodává zeleninu  

na místním trhu a ona jí pomáhá jak s prodejem, tak i v domácnosti, a navíc i s péčí  

o sourozence. Přítel jí opustil. Nechtěla o něm moc mluvit. A tak jsme se na něj již dál 

nevyptávaly. 

Další dívka jménem Namonda žije u své tety, protože rodiče jí zemřeli, když byla ještě 

malá. V Africe je zvykem, že když dítěti zemřou rodiče, ujmou se ho ostatní členové rodiny,  

a to i přes to, že sami mají nespočet vlastních potomků a jsou chudí. Namonda má ještě  

dva sourozence, o které se však stará jiná teta (jedna z několika matčiných sester). Namonda 

by si přála otevřít si vlastní restauraci a pomáhat tak své tetě z finančního hlediska. Je vděčná  

za šanci, kterou jí teta dala. Ta podporuje její vzdělávání a sen o restauraci.  

Ženy v Mongu jsou krásné. V Shopritu (místním supermarketu), kde pravidelně 

nakupujeme, pozoruji ženy z „lepší vrstvy“. Jídlo je tu poměrně drahé, a tak tu nakupují spíše 

ty bohatší. Kousek opodál stojí maminka a kojí nejmladší ze svých čtyř dětí. Jak jsem se již 
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zmiňovala, tady si s tím prostě hlavu nedělají. Pokladní, která počítá naše vybrané zboží je 

velice půvabná. Jen ta paruka je na můj vkus až příliš extravagantní. Podle mého odhadu  

tu přes 90 % místních žen nosí paruky. Bojí se magie a tak je mají vyrobené z umělých vlasů. 

Stejně jsou hezčí ve svých vlastních vlasech, ač je mají jako drátky. 

Co jim nejde odepřít, je nádherné držení těla. Od dětství nosí na hlavách koše s ovocem, 

hrnce s vodou, pytle s rýží nebo lavory s prádlem. Nosí se ladně. Často vychází z chatrče  

v podpatcích. Žijí venku. Chatrč je jen místo na spaní. Z chatrče je i paní učitelka, která vede 

„naše děti“. Sama vychovala tři, nejstarší je lékař. Každé ráno do školy přichází v podpatcích. 

Nehnula se z Mongu, ale pro mě je hrdinka! Tak jako ostatní mámy, které vidím například 

prodávat na trhu. Jak ráda bych si koupila ovoce a zeleninu od každé z nich. Pokaždé nás  

s úsměvem na rtech zdraví a ptají se, jak se nám daří. Každá z těch dam neživí jen sebe a své 

nejbližší, ale také své tety, strýce, bratrance – prostě ty, co peníze nemají. 

Když se zaměřím na práci žen žijících v Mongu, většina z nich se živí prodejem na trzích 

nebo na ulici. Prodávají ovoce, zeleninu, sušené ryby a kredity do mobilních telefonů.  

Pak jsou zde ženy, které pracují v bankách, v místní nemocnici, ve školách, atd. Hned  

z prvního pohledu se dá rozpoznat, čím se která žena živí. Jde především o styl oblékání. 

Dívky, matky, babičky, které prodávají již zmíněné potraviny, většinou žijí v nejchudších 

částech města, slumech, či chatrčích. Ty oblékání moc neřeší. Jejich oblečení tvoří to, co jim 

někdo dá, nebo to za pár kwacha pořídí v second handu. Chodí převážně v ušmudlaných 

blůzkách a mají omotané chitenge (tradiční zambijská látka) ke kotníkům. Žena, pokud chce 

zaujmout, nosí úzkou sukni do kolen, která víc jak dostatečně zdůrazňuje její zadní partie,  

a vypasovanou halenku. Jejich postavy jsou dobře stavěné přesýpací hodiny, které umí 

mužům dostatečně naservírovat. Občas nosí vysoké podpatky a pak cupitají jak my  

po pražské dlažbě – po špičkách. Takto oděné ženy převážně pracují již ve zmíněném 

bankovnictví, na poštách, nebo například ve školách. Mladé dívky přijaly evropský  

a americký styl. Nosí sukně nebo šaty v délce do kolen, ale například i džíny. 

Matky se svými právě narozenými dětmi mají velice blízký vztah. Nemají kočárky. 

Nepotřebují je! Děti nosí na zádech. Zabalí je do chitenge a mají je stále u sebe. 

Vztah, který mají se svými manželi, nedokáži moc jasně specifikovat. Nerady se baví  

o soukromí. Poznala jsem ženy, které tvrdily, že mají se svým mužem krásný vztah. Staré 

ženy, které se svým manželem žijí celý život a jsou šťastné. Dále však ženy, které nemají kde 

bydlet, protože je manžel vyhodil z domu. Ženy, které jsou nešťastné, ale přesto smířené  

s tím, že si jejich muž domů přivedl milenku, která s nimi sdílí jednu domácnost. Poznala 
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jsem i mladé matky, které však manžela nemají a živí se prostitucí. Matky, které jsou 

vdovami. A matky, které se chtějí rozvést, protože je manžel bije. Je to velice citlivé téma  

a pro mě i značně složité.  

Všech afrických (zambijských) žen si velice vážím a respektuji je. Mohu říci, že jsem  

na ně hrdá za to, jak se krásně starají o svou rodinu, o své přátele. Na rozdíl od zambijských 

mužů mi tyto ženy přirostly k srdci. Je pro mě až nepochopitelné, jak se stálým úsměvem 

proplouvají životem. Jak si říkají, že nikdy není až tak zle. Že vše má svá pozitiva. Měla bych 

si z nich vzít příklad. 
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8. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

 Nejprve jsem stanovila jasné cíle své práce. Na jejich základě jsem vytvořila hypotézy 

a poté jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. 

 V rámci výzkumného šetření bych chtěla veřejnost seznámit s problematickým 

postavením žen v africké společnosti. Dotazníkové šetření proběhlo v Zambii ve městě 

Mongu. Dotazník se zaměřuje na celkovou životní situaci žen a problémové oblasti jako je 

ženská obřízka, prostituce a domácí násilí na ženách. 

8.1 Cíle výzkumu 

 Zjistit rodinný stav žen 

 Zjistit, zda požívají alkohol a kouří cigarety 

 Ověřit, zda jsou informované o ženské obřízce a znají její význam 

 Zjistit, zda mají zkušenosti s prostitucí 

 Zjistit, zda se staly obětí domácího násilí 

8.2 Hypotézy 

Hypotéza č. 1: Více než polovina dotázaných žen jsou vdané. 

Hypotéza č. 2: Více než 70 % respondentek nepije alkohol a nekouří cigarety. 

Hypotéza č. 3: Více, než polovina žen je informovaná o ženské obřízce a zná její význam. 

Hypotéza č. 4: Méně než 10 % dotazovaných žen má zkušenosti s prostitucí. 

Hypotéza č. 5: Méně než 20 % respondentek se někdy staly obětí domácího násilí  

a ve většině případů je tyranem otec. 

8.3 Metody výzkumu 

 Pro získání potřebných dat bylo provedeno výzkumné šetření. Sběr dat byl realizován 

dotazníkovou metodou na základě otázek, které jsem zpracovala po konzultaci 

s koordinátorkou Lucií Hrabcovou z neziskové organizace Njovu o.p.s. Dotazník byl vytvořen 

v českém jazyce a následně přeložen do jazyka anglického. Byl anonymní a obsahoval  

15 otázek. Oslovila jsem zambijské ženy, které žijí ve městě Mongu. Dotazníkové šetření 

proběhlo v průběhu měsíce dubna 2013. Při vyplňování dotazníků byl projeven zájem  

a vstřícnost všech respondentek. 
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8.4 Charakteristika souboru 

 Výzkumného šetření se zúčastnily ženy ze Zambie, konkrétně z města Mongu ve věku 

13 až 60 let. Záměrem bylo vybrat ženy různé věkové kategorie. 

8.5 Výsledky výzkumného šetření 

 Celkový počet rozdaných dotazníků byl 32 kusů a návratnost byla 100 %.  

Sociodemografické údaje 

8.5.1 Tabulka č. 1 – Rozdělení respondentů podle věku 

Věk abs. % 
Od 13 do 20 let 5 16 
Od 21 do 30 let 18 56 
Od 31 do 40 let 5 16 
Od 41 do 50 let 3 9 
Od 51 do 60 let 1 3 

Celkem 32 100 

 

8.5.2 Graf č. 1 – Věk respondentek 

 

Z grafu č. 1 vyplývá, že většina respondentek byla ve věku 21 až 30 let (tj. 56 %).  

Ve věku od 13 do 20 let odpovídalo 16 % žen, od 31 do 40 let taktéž 16 % žen.  

Ve věku 41 do 50 let vyplnilo dotazník 9 % žen a pouhá 3 % respondentek byla ve věku  

od 51 do 60 let. 
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Výzkumné otázky 

 

Otázka č. 1: „Máte děti?“ 

Tabulka č. 2 – Počet matek 

Odpověď abs. % 
Ano 21 66 
Ne 11 34 

Celkem 32 100 
 

Graf č. 2 – Počet dětí 

 

Z Grafu č. 2 je zřejmé, že dvacet jedna dotazovaných žen děti má (tj. 66 %). Z toho jedno 

dítě má 38 % respondentek, dvě děti má 16 % dotazovaných žen, tři děti má  

9 % respondentek a pět dětí pouhá 3 % žen. Dále z grafu vyplývá, že jedenáct dotazovaných 

žen (tj. 34 %) odpovědělo, že děti nemá. 

 

Otázka č. 3: „Jste vdaná?“ 

Tabulka č. 3 – Vdané ženy 

Odpověď abs. % 
Ano 5 16 
Ne 26 81 

Jsem vdova 1 3 
Celkem 32 100 

 

34% 

38% 

16% 

9% 
3% 

0 dětí 1 dítě

2 děti 3 děti

5 dětí



45 
 

Graf č. 3 – Vdané ženy 

 

Z grafu č. 3 je zřejmé, že nejpočetnější skupinou jsou svobodné respondentky.  

Dvacet šest žen (tj. 81 %) odpovědělo, že nejsou vdané. Pět žen (tj. 16 %) uvedlo, že manžela 

mají. A pouze jedna tázaná respondentka (tj. 3 %) uvedla, že je vdovou. 

 

Otázka č. 4: „S kým žijete?“ 

Tabulka č. 4 – Společné žití 

Odpověď abs. % 
Babička 2 6 

Sourozenec 6 19 
Děti 2 6 

Manžel 4 13 
Matka 6 19 
Rodiče 2 6 
Rodina 3 9 

Teta 1 3 
Jiní příbuzní 4 13 

Sama 2 6 
Celkem 32 100 
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Graf č. 4 – společné žití 

 

Na tuto otázku nejvíce respondentek uvedlo, že žijí se svou matkou (tj. 19 %). Stejné 

procento žen uvedlo, že žije se svými sourozenci (tj. také 19 %). Dále pak čtyři ženy  

(tj. 13 %) odpověděly, že žijí společně se svými manžely a další čtyři respondentky  

(tj. také 13%) žijí s jinými příbuznými. S celou rodinou žijí tři ženy (tj. 9 %). Dvě ženy  

(tj. 6 %) žijí se svou babičkou, další dvě ženy (6 %) žijí se svými dětmi, dvě ženy (6 %)  

se svými rodiči a dvě ženy (6 %) žijí samy. Pouze jedna žena (tj. 3 %) žije se svou tetou. 

 

Otázka č. 5: „Pijete alkohol?“ 

Tabulka č. 5 – Požívání alkoholu 

Odpověď abs. % 
Ano 1 3 
Ne 31 97 

Celkem 32 100 
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Graf č. 5 – Požívání alkoholu 

 

 Z grafu č. 5 vyplývá, že pouze jedna žena (tj. 3 %) konzumuje alkohol a zbylých  

třicet jedna žen (tj. 97 %) alkohol nekonzumuje. 

 

Otázka č. 6: „Kouříte cigarety?“ 

Tabulka č. 6 – Kouření cigaret 

Odpověď abs. % 
Ano 0 0 
Ne 32 100 

Celkem 32 100 
 

100 % tázaných žen odpovědělo, že cigarety nekouří. 

 

Otázka č. 7: „Co nyní děláte?“ 

Tabulka č. 7 – Denní náplň 

Odpověď abs. % 
Pracuje 13 41 
Studuje 11 35 

Pomáhá příbuzným 2 6 
Stará se o děti 1 3 

Pracuje/studuje 1 3 
Živnostnice 2 6 

Nic 2 6 
Celkem 32 100 
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Graf č. 6 – Denní náplň 

 

 Z grafu č. 6 je zřejmé, že nejvíce respondentek (třináct žen, tj. 41 %) pracuje, dále 

jedenáct žen (tj. 35 %) studuje. Dvě ženy (tj. 6 %) uvedly, že pomáhají příbuzným a dvě další 

ženy (tj. 6 %) jsou živnostnice. Jedna respondentka (tj. 3 %) uvedla, že pracuje a zároveň 

studuje, a další jedna (tj. 3 %) se stará o děti. Že nedělají nic, uvedly pouhé dvě ženy (tj. 6 %). 

 

Otázka č. 8: „Jaké máte dosažené vzdělání?“ 

Tabulka č. 8 – Dosažené vzdělání 

Odpověď abs. % 
Dokončena 7. třída 2 6 
Dokončena 9. třída 8 25 

Dokončena 12. třída (maturita) 13 41 
Výuční list 7 22 
Univerzita 2 6 

Celkem 32 100 
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Graf č. 7 – Dosažené vzdělání 

 

Graf č. 7 o dosaženém vzdělání znázorňuje, že nejvíce respondentek 

(třináct žen tj. 41 %) dokončilo 12. třídu s maturitou. Devátou třídu dokončilo osm žen  

(tj. 25 %) a sedmou třídu dvě ženy (tj. 6 %). Výuční list získalo sedm žen (tj. 22 %) a pouze 

dvě ženy (tj. 6 %) vystudovaly univerzitu. 

Otázka č. 9: „Kde pracujete?“ 

Na otázku č. 7 („Co nyní děláte?“) odpovědělo celkem šestnáct žen, že pracují. Zde jsou 

uvedeny jejich zaměstnání. 

Tabulka č. 9 – Pracovní místo 

Odpověď abs. % 
Dobročinná organizace 1 6 

Kadeřnický salon 1 6 
Módní návrhářka 1 6 

Sekretářka 1 6 
U soudu 1 6 
Učitelka 3 19 

V obchodě 3 19 
Vedoucí krejčovské dílny 1 6 

Živnostnice 2 13 
Nevyplněno 2 13 

Celkem 16 100 
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Graf č. 8 – Pracovní místo 

 

Z grafu č. 8 vyplývá, že z šestnácti pracujících žen se tři (tj. 19 %) živí učitelstvím  

a tři (tj. také 19 %) pracují v obchodě. Další dvě ženy (tj. 13 %) uvedly, že jsou 

živnostnicemi. Dále pak jedna žena (tj. 6 %) uvedla, že pracuje v dobročinné organizaci, 

jedna ženy (tj. 6 %), že pracuje v kadeřnickém salonu, jedna respondentka (tj. 6 %),  

že pracuje jako sekretářka, jedna žena (tj. 6 %) uvedla, že pracuje u soudu a jedna žen  

(též 6 %) je vedoucí krejčovské dílny. Zbylé dvě ženy (tj. 13 %) na tuto otázku neodpověděly. 

 

Otázka č. 10: „Líbí se Vám ve vašem zaměstnání?“ 

Tabulka č. 10 – Spokojenost v zaměstnání 

Odpověď abs. % 
Ano 11 69 
Ne 5 31 

Celkem 16 100 
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Graf č. 9 – Spokojenost v zaměstnání 

 

Graf č. 9 uvádí, že z šestnácti respondentek, které uvedly, že pracují, je 11 žen (tj. 69 %) 

spokojeno ve svém zaměstnání. Zbylých 5 žen (tj. 31 %) spokojeno není. 
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Otázka č. 11: „Jaký je Váš sen, životní cíl?“ 

Graf č. 10 – životní sen, cíl 

 

Z grafu č. 10 vyplývá, že nejvíce žen by se chtělo stát učitelkou (pět žen – tj. 16 %),  

čtyři ženy (tj. 13 %) uvedly, že by se v budoucnosti chtěly stát zdravotními sestrami, dvě ženy  

(tj. 6 %) by se chtěly stát lékařkami a dvě ženy (tj. 6 %) by chtěly být úspěšné. Další ženy 

vyplnily pokaždé jiné sny a profese a to: mít vlastní školu (ředitelka), být někým důležitým, 

učitelka, chce podnikat, šťastný život, účetní/módní návrhářka, zdravotní sestřička, dále 

studovat, lékařka, pořádat módní přehlídky, sestřička/učitelka, studovat a najít práci, vlastnit 

společnost, být úspěšná, majitelka šicí dílny, módní návrhářka, profesorka, vidět Boha. Pouhé 

čtyři ženy (tj. 13 %) uvedly, že žádný sen či životní cíl nemají. 
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Otázka č. 12: „Slyšela jste někdy o ženské obřízce?“ 

Tabulka č. 11 – Znalost ženské obřízky 

Odpověď abs. % 
Ano 12 37 
Ne 20 63 

Celkem 32 100 
 

Graf č. 11 – Znalost ženské obřízky 

 

Graf č. 11 znázorňuje, že dvacet dotázaných respondentek (tj. 63 %) uvedlo, že o ženské 

obřízce nikdy neslyšelo. Zbylých dvanáct žen (tj. 37 %) zaškrtlo odpověď NE, tudíž o této 

praktice nikdy neslyšely. 

 

Otázka č. 13: „Znáte ve svém okolí ženu, která se živí (živila) prostitucí?“ 

Tabulka č. 12 – Znalost prostitutek v blízkém okolí 

Odpověď abs. % 
Ano 12 38 
Ne 19 59 

Nevyplněno 1 3 
Celkem 32 100 
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Graf č. 12 – Znalost prostitutek v blízkém okolí 

 

Na tuto otázku odpovědělo třicet jedna respondentek. Z grafu č. 11 vyplývá, že 

devatenáct žen (tj. 59 %) uvedlo, že neznají nikoho ze svého okolí, kdo se živí (živil) 

prostitucí. Dalších dvanáct žen (tj. 38 %) zvolilo odpověď ANO, což znamená, že znají 

někoho, kdo se prostitucí živí či živil. Jedna respondentka (tj. 3 %) otázku nezodpověděla. 

 

Otázka č. 14: „Živila jste se někdy Vy prostitucí?“ 

Tabulka č. 13 – Živení se prostitucí 

Odpověď abs. % 
Ano 0 0 
Ne 32 100 

Celkem 32 100 
 

100 % respondentek uvedlo, že se nikdy neživilo prostitucí. 

 

Otázka č. 15: „Stala jste se někdy obětí domácího násilí?“ 

Tabulka č. 14 – Oběti domácího násilí 

Odpověď abs. % 
Ano 12 37 
Ne 20 63 

Celkem 32 100 
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Graf č. 13 – Oběti domácího násilí 

 

Z grafu č. 12 je zřejmé, že dvanáct žen (tj. 37 %) se někdy staly obětí domácího násilí. 

Zbylých dvacet žen (tj. 63 %) nikdy nebyly týrány ani zneužívány. 

 

„Pokud jste se stala obětí domácího násilí, můžete upřesnit, kdo Vás zneužíval?“ 

Tabulka č. 15 - Násilník 

Odpověď abs. % 
matka 4 34 
otec 1 8 

manžel 1 8 
přítel 2 17 
děti 1 8 

nevlastní matka 2 17 
jiní příbuzní 1 8 

Celkem 12 100 
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Graf č. 14 – Násilník v rodině 

 

Graf č. 13 uvádí, že nejvíce žen bylo týráno svou matkou (čtyři ženy – tj. 34 %).  

Dvě ženy byly zneužívány svou nevlastní matkou a další dvě svým přítelem. Jedna žena  

(tj. 8 %) se stala obětí svého otce, jedna (8 %) svého manžela, jedna (8 %) svých dětí a jedna 

žena (8 %) byla zneužívána svými jinými příbuznými. 

8.6 Diskuze 

„Hypotéza č. 1: Více než polovina dotázaných žen jsou vdané.“ 

Hypotéza č. 1 se nepotvrdila. Více, než polovina (dvacet šest žen, tj. 81 %) uvedla, že 

jsou svobodné. Pouze pět žen (tj. 16 %) je vdaných. Jedna žena uvedla, že je vdova. Tento 

výsledek mě velice překvapil, protože je známo, že africké ženy se vdávají velmi mladé. 

„Hypotéza č. 2: Více než 70% respondentek nepije alkohol a nekouří cigarety.“ 

Hypotéza č. 2 se potvrdila. Alkohol nekonzumuje více než 70 % žen.  

Třicet jedna respondentek (tj. 97 %) uvedlo, že alkohol nepožívá a pouze jedna žena  

(tj. 3 %) uvedla, že alkohol konzumuje. 

Cigarety nekouří třicet dva respondentek (tj. 100 %). 

„Hypotéza č. 3: Více, než polovina žen je informovaná o ženské obřízce a zná její 

význam.“ 

Hypotéza č. 3 se nepotvrdila. O ženské obřízce slyšelo pouhých dvanáct žen (tj. 37 %). 

Nikdy o ženské obřízce neslyšelo dvacet žen (tj. 63 %). I tento výsledek mě velice překvapil, 

protože ženská obřízka je velice diskutované a kritizované téma. Výsledek je určitě spojen 

s tím, že se v Zambii ženská obřízka neprovádí a většina žen nemá přístup ke světovým 

médiím. 
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„Hypotéza č. 4: Méně než 10 % z dotazovaných žen má zkušenosti s prostitucí.“ 

Hypotéza č. 3 se potvrdila. Třicet dva žen (tj. 100 %) uvedlo, že se nikdy prostitucí 

neživilo. Tento výsledek však nepovažuji za stoprocentně pravdivý. I přes to, že dotazník byl 

anonymní, tak tato otázka je příliš choulostivá na to, aby všechny respondentky uvedly 

pravdivou odpověď. 

„Hypotéza č. 5: Méně než 20 % respondentek se někdy staly obětí domácího násilí  

a ve většině případů je tyranem otec.“ 

Hypotéza č. 5 se nepotvrdila. Dvanáct žen (tj. 37 %) uvedlo, že se staly oběťmi domácího 

násilí. Je to tedy více než 20 % dotazovaných. Napříč tomu dvacet žen  

(tj. 63 %) se nikdy obětmi domácího násilí nestaly. 

Také se nepotvrdilo, že tyranem byl ve většině případů otec. I ten vyšel jako tyran  

u dvou případů (tj. 8 %), ale nejvíce dotazovaných žen uvedlo jako tyranku svou vlastní  

matku (čtyři ženy – tj. 34 %). 
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ZÁVĚR 

Snahou této práce bylo podat komplexní náhled na některá problematická témata 

v sociálním životě afrických žen. Protože jsem nějaký čas v Africe (Zambii) působila, bylo 

pro mě přirozené, dozvědět se o různých životních situacích, tradicích, zvycích,  

a postaveních žen v africké společnosti co nejvíce. Tyto životní kapitoly afrických žen jsem 

na stáži pilně studovala a zabývala se jimi ve svém volném čase. 

V závěrečné kapitole o výzkumném šetření jsem za pomoci dotazníkového šetření 

nastínila současnou situaci žen ze Zambie z města Mongu. Toto šetření považuji  

za mimořádně úspěšné, protože otevřelo nové obzory tématům, které jsou v africké 

společnosti považovány za „tabu“. Otevřené odpovídání respondentek bylo pro mou 

bakalářskou práci velkým přínosem a zároveň novými poznatky pro čtenáře. 

I přes to, že jsem se v Zambii otázkami, jako je například prostituce či domácí násilí 

aktivně zabývala, výsledky z průzkumu mě velice překvapily. Příjemným zjištěním pro mě 

bylo, že 100 % respondentek nemá zkušenost s prodáváním svého těla. Naopak nepříjemným 

zjištěním bylo, že až 37 % žen se staly obětmi domácího násilí. Ještě však více šokujícím 

zjištěním se stal fakt, že tyran u většiny případů není otec, ale vlastní matka respondentek.  

Po mnoha vyslyšených životních příbězích žen, se kterými jsem se na stáži setkala, byl právě 

otec nebo manžel tím největším agresorem v rodině. Je pro mě nemilé dozvědět  

se, že nejvíce dívek a žen je psychicky, fyzicky a slovně napadáno svou vlastní matkou. 

Výsledky z užívání návykových látek splnily má očekávání. 97 % respondentek 

nekonzumuje alkohol a celých 100 % dotázaných nekouří cigarety. V Zambii jsem  

se nesetkala se ženou (kromě prostitutek), které by tyto návykové látky užívaly. Obecně 

v Zambii není tradicí kouřit. Výjimkou jsou snad jen vzdělanější osoby, které tento zlozvyk 

pochytily jako zahraniční trend. 

Podle mého úsudku jsou zambijské ženy velice laskavé, veselé, emočně silné a rozhodně 

nepostrádají zdravý smysl pro humor. Dokáží se radovat z maličkostí a spokojí se skromným 

životem. Mají snahu učit se novým věcem, vzdělávat se a v první řadě naučit se být 

samostatné a tím se oprostit z nadvlády mužů. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Dotazník pro ženy z Mongu v českém jazyce 

 

DOTAZNÍK 

Vážené dámy, 

jmenuji se Markéta Veselá a studuji 3. ročník Sociální a charitativní práce na UK v 

Praze. Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník bude 

použit jako podklad k mé bakalářské práci. Vyplnění je zcela anonymní a dobrovolné.  

Pokud budete ochotné odpovědět na tyto otázky, zaškrtněte nebo dopište příslušnou 

odpověď. 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

 

 

Věk 

__________________ 

 

1) Máte děti? 

 ANO – kolik? _____________ 

 NE 

 

2) Jste vdaná? 

 ANO 

 NE 

 Jsem vdova 

 

3) S kým žijete? Prosím doplňte: (Například – s matkou a sourozenci, s otcem, 

manželem…) 

________________________________________________________________________ 
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4) Pijete alkohol? 

 ANO 

 NE 

 

5) Kouříte cigarety? 

 ANO 

 NE 

 

6) Co nyní děláte? 

 Studuji 

 Pracuji 

 Starám se o děti (jsem v domácnosti) 

 Něco jiného – prosím doplňte: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7) Jaké máte dosažené vzdělání? 

 Žádné 

 Základní vzdělání (dokončena 7. třída) 

 Střední vzdělání (dokončena 9. třída) 

 Střední škola s maturitou (dokončena 12. třída) 

 Výuční list 

 Univerzita 

 

Vyplňte,  jen pokud pracujete: 

8) Kde pracujete? 

________________________________________________________________________ 

 

9) Líbí se Vám ve Vašem zaměstnání? 

 ANO 

 NE 
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10) Jaký je Váš sen, životní cíl? Prosím doplňte. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11) Slyšela jste někdy o ženské obřízce? 

 ANO 

 NE 

 

12) Znáte ve svém okolí ženu, která se živí (živila) prostitucí? 

 ANO 

 NE 

 

13) Živila jste se někdy VY prostitucí? 

 ANO 

 NE 

 

14) Stala jste se někdy obětí domácího násilí? (Bil Vás otec, matka, bratr, manžel, 

přítel….) 

 ANO 

 NE 

 

15) Pokud jste se stala obětí domácího násilí, můžete upřesnit, kdo Vás zneužíval? 

 Přítel 

 Manžel 

 Matka 

 Otec 

 Nevlastní matka 

 Nevlastní otec 

 Váš opatrovník 

 Strýc 

 Teta 

 Prarodiče 

 Sourozenci 
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 Vaše děti 

 Jiný příbuzný 

 

Děkuji za Váš čas! 
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Příloha č. 2 Dotazník pro ženy z Mongu v anglickém jazyce 

 

QUESTIONNAIRE 

Dear Ladies, 

My nameis Markéta Veselá and I am in the 3rd grade of „Social and charitable 

work“ studies at the Charles university in Prague. I would like to ask you to fill in this 

questionnaire. This questionnaire will be used as a base for my bachelor thesis. 

Completion of this form is completely anonymous and voluntary. 

 

I would appreciate if you kindly answer my questions. Please tick the right answer 

or fill in the appropriate answer. 

 

Thank you for your time and willingness. 

______________________________________________________________________ 

 

Age 

_____________ years 

 

1) Do you have children? 

 YES – how many? ________________ 

 NO 

 

2) Are you married? 

 YES 

 NO 

 I am widow 

 

3) Whom do you live with? Please fill in (for example – with mother and brothers 

and sisters, with father, husband…) 

________________________________________________________________________ 
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4) Do you drink alcohol? 

 YES 

 NO 

 

5) Do you smoke cigarettes? 

 YES 

 NO 

 

6) What do you do for living now? 

 I study 

 I work 

 I take care of my children (I am a housewife) 

 I do something else – please specify: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7) What is your educational attainment? 

 None 

 Primary education (completed grade 7) 

 Secondary education (completed grade 9) 

 High school with a school leaving exam (completed grade 12) 

 Trained (trade test or craft certificate qualification) 

 Higher educationor university degree 

 

8) In case you work, please specify where. (What is your occupation?) 

________________________________________________________________________ 

9) In case you work, are you happy with your occupation? 

 YES 

 NO 

 

10) What is your lifedream, your lifegoal? Please briefly describe : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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11) Have you ever heard about female circumcision? 

 YES 

 NO 

 

12) Do you know a woman in your neighbourhood that has been involved in 

prostitution (has been having sex for money)? 

 YES 

 NO 

 

13) Have you ever been involved in prostitution (had sex for money)? 

 YES 

 NO 

 

14) Have you ever experienced domestic violence? (Have you ever been beaten by 

your father, mother, brother, husband, boyfriend and so on) 

 YES 

 NO 

 

15) If yes, can you specify who has been violent to you? 

 Boyfriend 

 Husband/spouse 

 Mother 

 Father 

 Step-mother 

 Step-father 

 Your guardian 

 Uncle 

 Aunt 

 Grandparents 

 Siblings 

 Your children 

 Other relative 

Thank you for your time!!! 


