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Anotace  

Výukový materiál obsahuje 5 různých textů, které je možno 

využít v hodinách výchovy k občanství zabývajících se 

náboženstvími, konkrétně islámem, ale také postavením ženy 

ve společnosti, rovnoprávností ženy a muže apod. Lze použít 

jako úvodní motivaci, zpestření hodiny či na závěr tématu. 
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Postavení ženy v islámu 
 

Ukázka č. 1 – Čest rodiny 

„ … Každý rok zahyne asi čtyřicet palestinských žen rukou svého otce nebo bratra. Vražda smyje z rodiny 

hanbu a vrátí jí čest, o kterou ji její členka připravila, když se dopustila předmanželského nebo 

mimomanželského pohlavního styku. K těmto vraždám většinou dochází v chudých zapadlých palestinských 

vesnicích. Ženy jsou často upáleny, aby bylo možné vydávat jejich smrt za nehodu. Vrah se obvykle stává 

místním hrdinou, mužem, který udělal, co bylo nezbytné, aby očistil jméno své rodiny. …  

     Jedním z nejznámějších případů se stala poprava saúdské princezny Mišál bint Fahd bin Muhammad na 

parkovišti v Džiddě v roce 1977, kterou tajně sledoval jeden britský přistěhovalec. Natočený dokument vysílala 

televize pod názvem Smrt princezny a způsobil diplomatickou roztržku … Mišál utekla od manžela se svým 

milencem Chálidem Muhallilem, …, strávila s ním několik nocí v hotelu v Džiddě a pak se v převlečení za 

muže pokusila utéci ze země. Na letišti ji ale chytili a předali rodině.  

     Američanka, která se díky sňatku s mužem z prominentní saúdské rodiny důvěrně spřátelila s lidmi, kteří 

byli do případu zapleteni, však vyprávěla ještě drastičtější verzi. Mišál provdána nebyla. Zabili ji prostě proto, 

že nerespektovala přání rodiny, která pro ni vybrala manžela, a utekla, aby si mohla vzít muže, kterého 

milovala. … Mišál byla zastřelena, Chálid Muhallil sťat.“ (str. 59 – 61) 

 

 

 

 

 

 

Burka je oděv ženy islámského vyznání v některých oblastech. 

Zakrývá celé tělo i s obličejem. Je nošena na veřejnosti na 

běžném denním oblečení. Svléká se, až když se žena vrátí domů 

nebo vstoupí do svatyně. Některé směry islámu považují burku 

za minimum patřičného (cudného) oděvu ženy na veřejnosti – 

jde ale o jejich vlastní (a de facto vzhledem k celému islámu 

extrémní) výklad mnohem méně konkrétních pasáží v koránu. 

Nošena je v Afghánistánu, Pákistánu, Bangladéši, Spojených 

arabských emirátech a Indii.  

 

Burka (Afghánistán) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_walking_in_Afghanistan.jpg 
Autor: Steve Evans 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_walking_in_Afghanistan.jpg
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Ukázka č. 2 – Evropanky či Američanky provdané do islámského světa 

„ … Pokaždé, když jsem se s Janet (Američanka provdaná do Íránu) znovu setkala, zdálo se mi, že se se 

zdejšími lidmi zase o trochu více sžila a je v osobním životě zase o něco spokojenější. Lejlá (její dcera), 

přestože byla zcela pohroužena do svého náboženství, prozatím k dogmatismu netíhla. V íránské společnosti 

zaměřené na rodinu se Janet a Mohammad (její manžel) viděli daleko častěji a dělili se o rodičovské povinnosti 

mnohem více, než většina dvojic na Západě. Volné pátky trávili vždy společně, brali děti na výlety do 

nedalekých hor, na kebáb, na návštěvu k příbuzným nebo prostě zůstali doma a dívali se na nejnovější video-

kazety. „Ze začátku, když mě sem manžel přivezl, jsem tady všechno nenáviděla,“ líčila jedna z Janetiných 

amerických kamarádek, když se jednou odpoledne stavila na čaj. „Nenáviděla jsem každý svůj krok.“ Opustila 

manžela a vrátila se do Spojených států. „Tam mi zase připadalo neuvěřitelné, jak se všichni honí za kariérou. 

Práce ze mě vysála i poslední špetku energie. Toužila jsem po klidném tempu zdejšího života, kde jsou na 

prvním místě domov a rodina a práce se prostě nějak zvládne. Pak jsem dostala rakovinu a cítila se hrozně 

sama. Měla jsem samozřejmě příbuzné, ale ti kvůli mně nemohli jen tak všeho nechat. Pořád jsem musela 

myslet na to, že v Íránu by to pro mě moje rodina udělala. Hned, jak jsem se uzdravila, jsem se sem vrátila. 

Tady se žije opravdu dobře.“ (str. 113 – 114) 

 

 

 

 

Nikáb (Niqáb) je závoj zakrývající obličej mimo očí. Bývá často 

zaměňován s burkou – pojmenování závisí hlavně na zeměpisné 

oblasti. Podle některých islámských učenců je nikáb povinností 

(fard), zatímco jiní jeho nošení považují pouze za chvályhodný 

čin (mustahabb). 

Ve většině případů bývá nikáb černé barvy. Není to však 

podmínkou, závoj může být jakékoliv odstínu. Přednost bývá 

dávána ne příliš výrazným barvám – tmavě modré, zelené, 

hnědé, béžové. Takto barevné nikáby jsou nošeny hlavně v Sýrii 

či v Egyptě, zatímco pro země Perského zálivu jsou typické černé 

závoje. 

Nejčastěji se s nikábem setkáme v zemích Perského zálivu, 

hlavně v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Kataru. 

 
 

Nikáb (Jemen) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muslim_woman_in_Yemen.jpg 
Autor: Steve Evans 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muslim_woman_in_Yemen.jpg
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Ukázka č. 3 – Běžný den muslimské ženy 

„ Jednou jsem trávila odpoledne se ženou, která se nedávno provdala. Cesta ze zaměstnání jí trvala asi hodinu 

a půl. Autobus byl tak přecpaný, že tři nebo čtyři cestující stáli na schodech jen na jedné noze a viseli ven ze 

dveří. Když se na zastávce vzdálené přes půl kilometru od jejího bytu konečně prodrala ven, vystála 

dvacetiminutovou frontu u státního obchodu s potravinami, kde prodávali jídlo levněji. Dovlekla nákup domů 

do kuchyně, kde tekla jen studená voda a kde chyběla lednička, a okamžitě začala připravovat čaj pro svého 

muže, který dorazil z práce už před ní, praštil sebou na pohovku a dal se do řeči s otcem a mladým synovcem. 

Pak vylezla po schodech do holubníku na střeše domu a nasypala ptákům zbytek včerejšího chleba. Vybrala 

dva nejbuclatější a na místě jim zakroutila krk. Holuby oškubala, vykuchala, naplnila vařenou drcenou pšenicí 

a nudlemi, upekla je a jídlo naservírovala mužům, kteří se zdáli být poněkud mrzutí, že museli tak dlouho 

čekat. Uvařila další čaj, vydrhla kastroly a talíře, setřela z podlahy a nábytku všudypřítomný káhirský prach a 

v ruce vyprala šaty všech členů domácnosti a nechala je v kbelíku, aby je zítra ráno před odchodem do práce 

pověsila na střechu. Namočila trochu čočky na druhý den a kolem deváté večer se posadila k šití. Za deset 

minut ale zas vyskočila, aby udělala čaj pro sousedy, kteří zaskočili na návštěvu. Na jejím životě bylo 

neobvyklé jen to, že s ní v domě nebydlela žádná jiná žena – švagrová nebo tchyně -, která by jí s domácností 

pomohla, a že ještě neměla děti, s nimiž jí přibudou další povinnosti.“ (str. 189 – 190) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čádor je druh islámského oděvu pro ženy. Jedná se o dlouhý, splývavý oděv z černé nebo tmavě vzorované 

látky, který se nosí převážně v Íránu. Odhaluje ženinu tvář, ale zakrývá zbytek jejího těla až po kotníky. V 

některých zemích (jako je např. Írán) je povinný pro ženy, které vstupují do mešity. Čádor začíná být oblíbený 

také v sousedním Afghánistánu.

 

Čádor (Írán) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWomen_in_shiraz_2.jpg 
Autor: Gabriel White 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWomen_in_shiraz_2.jpg
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Ukázka č. 4 – Příběh Sahár, asistentky autorky knihy Geraldine Brooks 

„Sahár pracovala již druhým rokem (tj. od r. 1985) jako asistentka káhirské kanceláře týdeníku The Wall Street 

Journal. Celý první rok mě doprovázelo nejisté synkopické klapání jejích jehlových podpatků, zdolávajících 

rozbité káhirské chodníky. Bylo jí pětadvacet let. Přestože byla o šest let mladší než já, vyrovnaností a 

intelektuálním odstupem mě nejméně o deset let předběhla. Hovořila vytříbenou, precizní angličtinou, a stejně 

noblesně i vypadala. … pokaždé se oblékla jako na společenský večírek. Na obličeji měla tak silnou vrstvu 

make-upu, že kdybych chtěla zjistit, jak doopravdy vypadá, musela bych si na pomoc přizvat archeology. Její 

účesy bylo málem potřeba podpírat lešením. … Pak jsem jednou ráno počátkem posvátného měsíce ramadánu 

… otevřela dveře a spatřila někoho úplně cizího. Pečlivě upravené lokny zmizely pod strohým modrým šátkem. 

Po make-upu nezbylo ani stopy a vypasované oblečení vystřídal nevzhledný pytel. Sahár přijala stejnokroj 

muslimských fundamentalistů. Bylo to jako sledovat přírodopisný film puštěný pozpátku: zmačkala si svá 

třpytivá křídla a nasoukala se do kokonu bezvýrazné barvy. … Tvrdila, že jí hidžáb dává na káhirských rušných 

ulicích pocit bezpečí. … Zároveň se cítila lépe při jednáních s muži. „Nutí je to zabývat se mým intelektem, 

nikoli tělem,“ prohlašovala. … Když jsem se vrátila do Egypta, zjistila jsem, že se moje asistentka Sahár, 

zatímco jsem byla pryč, zasnoubila. … Než Sahářin snoubenec odjel (pozn. pracovat jako dětský lékař do 

Saúdské Arábie), uspořádala její rodina opulentní zásnuby. Sahár usedla na trůn ozdobený květinami … však 

trvala na svém a na trůn usedla s bílým saténovým šátkem na hlavě. Brzy se však ukázalo, že pouhý šátek 

Sahářina snoubence zřejmě neuspokojí. Po několika týdnech strávených v přísně náboženském ovzduší 

Saúdské Arábie Sahár telefonoval a navrhoval jí, aby sukně do půli lýtek vyměnila za dlouhé, sahající až na 

zem. Měla by prý také nosit ponožky, aby jí ze sandálů nevykukovaly holé prsty. … Měsíce ubíhaly … 

Mezitím začala Sahár pod beztvarým oblečením přibírat na váze. ... Zdolat šest pater jí působilo čím dál větší 

utrpení. Zpocená klesala na židli u svého psacího stolu a škemrala, abych pustila klimatizaci, ačkoli bylo za 

okny příjemné svěží ráno. Pod hidžábem bylo dvojnásobné horko, a tak se jí přestalo chtít vyrážet se mnou za 

reportážemi. Rychle ztloustla tak, že se zadýchala dřív, než došla do jednoho bloku k druhému. Jako by mi 

stárla před očima. … „ (str. 14, 73 – 74) 

Hidžáb (doslova znamená clona, závěs) v 

dnešní době je toto slovo používáno 

hlavně pro muslimský šátek, kterým si 

žena zahaluje vlasy, krk a poprsí. 

Jako důvod bývá nejčastěji uvedena 

ochrana ženy před muži, kteří díky tomu, 

že ji vidí zahalenou, potlačí snáze svůj 

chtíč, a proto jednají se ženou jako s 

osobností. 

Povinnost nosit jej není všude stejná - je 

například běžné v mešitách (a v dalších 

islámských zařízeních), že je hidžáb po 

ženách vyžadován. Povinně jej pak ženy 

musí nosit v Saúdské Arábii, Íránu a 

Afghánistánu (pokud jej nemají nasazen, 

hrozí jim trest od náboženské policie). Zde 

je běžnou součástí i uniforem, například 

policejních, či školních. 

Hidžáb (Írák) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hid%C5%BE%C3%A1b#mediaviewer/Soubor:
Iraqi_girl_smiles.jpg 
Autor: Christiaan Briggs 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hid%C5%BE%C3%A1b#mediaviewer/Soubor:Iraqi_girl_smiles.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hid%C5%BE%C3%A1b#mediaviewer/Soubor:Iraqi_girl_smiles.jpg
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Ukázka č. 5 – Afghánistán v okovech víry 

Tálibán nejprve obnovil zákon zrušený v roce 1959, podle něhož musí každá muslimská žena nosit tradiční 

oděv zvaný burka, který ji zahaluje od hlavy až k patě. Pak ženám zakázal pracovat a přinutil je zůstat doma. 

„Zastavili mi plat a vyhodili mě z bytu, který patřil škole,“ vzpomíná dvaatřicetiletá vdova Nazrín, která 

přednášela v Kábulu přírodní vědy. Nezbylo jí než se se svým synem Bašírem vrátit k otci, který sám neměl 

místa nazbyt. Zakrátko byla bez peněz. „Musela jsem postupně prodat vše, co mělo nějakou cenu, abychom 

měli alespoň na jídlo.“ … Bojovníci Tálibánu … se v Kábulu chopili moci v noci na 27. září 1996. … Usilují 

o obnovu starých islámských tradic, které například ženám zakazují jakýkoliv kontakt s muži s výjimkou 

manžela. … Ulicím dnes vládnou ozbrojené hlídky Talibánu, které dohlížejí mravopočestnost a mají právo 

okamžitě veřejně potrestat každý přestupek. Muži se nesmějí holit a oblékat v západním stylu. … 

Kromobyčejně krutý je Talibán k ženám. Upírá jim právo na vzdělání a pracovat můžou jenom v domácnosti 

nebo na ženských odděleních nemocnic. … Jsou známy případy, kdy členové Talibánu zohavili ženy jen proto, 

že použily rtěnku a porušily tak zákaz líčení. Talibán zrušil i veřejné dámské toalety, a zabavil ženám dokonce 

i cestovní pasy a občanské průkazy. … Některé se těmto nelidským praktikám pokoušely zpočátku bránit. 

Většina z nich však skončila ve vězení nebo beze stopy zmizela. … 

Šaría v různých zemích 

     Země s muslimskou většinou, kde však šaría nemá vliv na soudnictví. 

     Právní systém je sekulární, šaría se však uplatňuje ve věcech osobního statusu. 

     Plně uplatňuje šaría (jak ve věcech osobního statusu, tak v trestním řízení). 

     Různě v různých částech země. 

Šaría je systém islámského náboženského práva. Znamená doslova prošlapaná cesta nebo stezka ke zdroji vody. Dává 

věřícímu návod, jak žít podle islámu. Zabývá se vztahem člověka k Bohu a vztahem člověka k člověku, a až druhotně 

začaly vznikat právní odvětví regulující vztah člověka a společnosti, jako je například trestní právo. 

Šaría se tedy tradičně zabývá běžnými záležitostmi života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, 

sexuality, hygieny a sociálních věcí. 

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Use_of_Sharia_by_country.svg 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Use_of_Sharia_by_country.svg
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Pracovní list k ukázce č. 1 – Čest rodiny 

1. Doplňte tabulku na základě četby textu, který jste měli k dispozici – zamyslete se nad tím, v kterých činnostech se liší postavení muslimských žen a žen 

v západních demokraciích. 

 

Činnost Islámské země 
Západní demokracie 

  
 

   

  
 

  
 

 

2. Objasněte tučně vytištěný pojem z textu – diplomatická roztržka: ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Co vede mužské členy rodiny k tomu, že zavraždí svou dceru, sestru, příbuznou? Čeho tím chtějí docílit? …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Burka zakrývá ženě: 

a. pouze vlasy 

b. vlasy, krk, ramena 

c. celé tělo kromě očí 

d. celé tělo včetně očí 

5. Burka se nosí převážně v těchto zemích: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Nosí žena v Afghánistánu burku i doma? Proč?................................................................................................................................................................................ 
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Pracovní list k ukázce č. 2 – Evropanky či Američanky provdané do islámského světa 

1. Doplňte tabulku na základě četby textu, který jste měli k dispozici – zamyslete se nad tím, v kterých činnostech se liší postavení muslimských žen a žen 

v západních demokraciích. 

 

Činnost Islámské země Západní demokracie 

  
 

  
 

  
 

   

 

2. Objasněte tučně vytištěné pojmy z textu: 

a. dogmatismus: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. kebáb: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Čeho si Janet (postava z ukázky) a její kamarádka cenily na muslimské společnosti? ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Nikáb zakrývá ženě: 

a. pouze vlasy 

b. vlasy, krk, ramena 

c. celé tělo kromě očí 

d. celé tělo včetně očí 

5. Nikáb se nosí převážně v těchto zemích: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Musí být nikáb vždy černé barvy? Proč?.....................................................................................................................................................................................
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Pracovní list k ukázce č. 3 – Běžný den muslimské ženy 

1. Doplňte tabulku na základě četby textu, který jste měli k dispozici – zamyslete se nad tím, v kterých činnostech se liší postavení muslimských žen a žen 

v západních demokraciích. 

 

Činnost Islámské země Západní demokracie 

   

  
 

  
 

  
 

 

2. Objasněte tučně vytištěné pojmy z textu: 

a. švagrová: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. tchýně: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Stručně převyprávějte den mladé muslimské ženy, porovnejte ho s „běžným“ dnem mladé ženy u nás. 

4. Čádor zakrývá ženě: 

a. pouze vlasy 

b. vlasy, krk, ramena 

c. celé tělo kromě obličeje 

d. celé tělo včetně obličeje i očí 

5. Čádor se nosí převážně v těchto zemích: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Může žena v Íránu vstoupit do mešity bez čádoru? Proč?................................................................................................................................................................. 
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Pracovní list k ukázce č. 4 – Příběh Sahár, asistentky autorky knihy Geraldine Brooks  

1. Doplňte tabulku na základě četby textu, který jste měli k dispozici – zamyslete se nad tím, v kterých činnostech se liší postavení muslimských žen a žen 

v západních demokraciích. 

 

Činnost Islámské země Západní demokracie 

   

  
 

  
 

  
 

 

2. Objasněte tučně vytištěný pojem z textu: 

a. noblesně: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. ramadán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c. fundamentalisté: ……………………………..........................................................................................................................................................................  

d. opulentní: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Hidžáb zakrývá ženě: 

a. pouze vlasy 

b. vlasy, krk, ramena 

c. celé tělo kromě očí 

d. celé tělo včetně očí 

4. Hidžáb se nosí převážně v těchto zemích: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Jaký důvod pro nošení hidžábu uváděla Sahár? Proč se vzdala svého make-upu, vysokých podpatků a vyčesaných účesů? ...................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

6. Jaké důsledky mělo podle textu nošení hidžábu na Sahár?...............................................................................................................................................................
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Pracovní list k ukázce č. 5 – Afghánistán v okovech víry 

1. Doplňte tabulku na základě četby textu, který jste měli k dispozici – zamyslete se nad tím, v kterých činnostech se liší postavení a povinnosti muslimských žen i 

můžu od postavení a povinností žen a mužů v západních demokraciích. 

 

Činnost Islámské země Západní demokracie 

   

  
 

  
 

  
 

 

2. Objasněte tučně vytištěný pojem z textu – burka: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Co všechno Tálibán postupně zakázal a nařídil ženám v Afghánistánu? …………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Jak zasahovali členové Tálibánu proti těm, kdo se bránili novým opatřením či nerespektoval zákazy?.......................................................................................... 

5. Zjistěte (za pomoci internetu), jaká je situace v Afghánistánu nyní? ………………………………………………………………………………………………………… 

6. Pojem „šaría“ podle úvodního textu není: 

a. systém islámského náboženského práva 

b. návod, jak žít v souladu s Božími přikázáními 

c. povinný oděv muslimské ženy 

d. vyšlapaná stezka k prameni vody 

e. boj muslimských žen za zrovnoprávnění jejich postavení ve společnosti 
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Metodika, nástin řešení pracovních listů 

Podle počtu žáků je vhodné třídu rozdělit na 5 skupin a každé přidělit jeden text, skupina se s ním seznámí, 

připraví si prezentaci pro ostatní spolužáky, odpoví na připravené otázky, doplní tabulku. (Při menším počtu 

žáků přidělit jeden text např. do dvojice.) Následující tabulky ukazují jen nástin možného řešení … 

Pracovní list č. 1 

Činnost Islámské země 
Evropanky, Američanky 

Volba životního partnera Rozhoduje rodina 
Vybírá si žena sama 

Oblékání 
Tradiční oděv – burka, nikáb, 

čádor či hidžáb 

V podstatě bez omezení 

 

Pracovní list č. 2 

Činnost Islámské země 
Evropanky, Američanky 

Zaměstnání 
Volba omezena, záleží na 

konkrétní zemi 

V podstatě bez omezení 

Rodinný život 
Rodina více drží pohromadě, je 

důležitá, klidné životní tempo 

Důraz na profesní kariéru, rodina 

ustupuje do pozadí (v řadě 

případů, nelze paušalizovat) 

 

Pracovní list č. 3 

Činnost Islámské země Evropanky, Američanky 

Péče o domácnost Výhradní povinnost ženy 

Rovnoměrné rozdělení mezi ženu 

i muže 

 

Pracovní list č. 4 

Činnost Islámské země 
Evropanky, Američanky 

Oblékání 
Tradiční oděv – burka, nikáb, 

čádor či hidžáb 

V podstatě bez omezení 
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Pracovní list č. 5 

Činnost Islámské země 
Evropanky, Američanky 

Oblékání 
Tradiční oděv – burka, nikáb, 

čádor či hidžáb 

V podstatě bez omezení 

Zaměstnání Nesmí pracovat 
V podstatě bez omezení 

Cestování Nemohou cestovat samy bez 

doprovodu mužů 

Mohou cestovat libovolně samy 
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