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ÚVOD 

Následující text se zabývá konverzí a zahalováním u čes-
kých konvertitek k islámu a vychází z mého kvalitativní-
ho antropologického výzkumuš který jsem prováděla  
v rámci bakalá ské a diplomové práce. Výzkum započal 
ji  v roce 2011 a i nadále v něm pokračuji. Celkem bylo do 
mého výzkumu prozatím zapojeno 28 respondentek růz-
ného věkuš vzděláníš socioekonomického pozadí a p ed-
chozího nábo enského vyznání. Jedná se o enyš které 
byly vychovány a vyrůstaly v českémš pota mo západním 
sociokulturním prost edí. Konverze a místoš kde eny vy-
růstalyš je jediné kritériumš které respondentky musely 
splňovat. Do výzkumu byly za azeny také enyš ji  v době 
rozhovoru ily v zahraničíš ale měly itou zku enost 
s praktikováním islámu v České republice.

Jména dotazovaných byla z důvodu zachování identity 
a s ohledem na citlivé údaje změněna.

METODY	SBĚRU	DAT
Respondentky jsem získávala p edev ím skrze sociální 
sítěš kde jsem se sna ila jak sama aktivně oslovovat jed-
notlivé enyš tak jsem také nap íklad skrze ji  získanou 
respondentku napsala inzerát na soukromé stránkyš kde 
se české konvertitky k islámu virtuálně setkávají. Dále 
jsem pou ila také metodu Snow ball (Bernard 2006: 193) 
díky ní  jsem získala dal ích několik respondentek. 

P ibli ně od roku 2015 jsem zaznamenala u respon-
dentek vět í míru opatrnosti a nevoli poskytovat  
osobní rozhovory. Sama jsem vnímalaš e situace se 
v otev enosti vůči ve ejnosti změnila p ibli ně od po-
čátku roku 2015. Sama bych tento hraniční bod ozna-
čila jako útok na francouzskou redakci Charlie Hebdo a 
následnou migrantskou kriziš která byla nejsilněj í  
na p elomu let 2015 a 2016. V roce 2015 a do poloviny 

roku 2016 jsem měla znatelný problém se získáváním 
respondentek.

Toto opatrné jednání ze strany českých konvertitek 
jsem nezaznamenala pouze já. Podobný jev vypozoroval 
také výzkumný tým PhDr. Daniela Topinkyš Ph.D v rámci 
výzkumu pro knihu Muslimové v Česku – etablování islá-
mu a muslimů na ve ejnost. (Topinka 2016)

Rozhovory s respondentkamiš probíhaly ve formě 
osobního setkáníš tak také formou video-rozhovoru. 
Vět ina rozhovorů trvala v délce od jedné do t í hodin 
a s některými respondentkami jsem provedla rozhovor 
opakovaně. Video-hovor jsem shledala jako velice prak-
tická vzhledem k časovým i vzdálenostním mo nostemš 
jak mě jako výzkumníkaš tak respondentek. Umo ňuje 
provést rozhovor kdykoli během dneš co  uvítalo mnoho  
z mých respondentekš jeliko  některé měly malé děti 
a svůj denní rytmus musely p izpůsobit jejich pot ebě. 
Sama jako výzkumník jsem tuto mo nost video-rozho-
voru také ocenilaš jeliko  některé z mých informátorek 
bydlely v rámci České republiky na hů e logisticky do-
stupných místech a některé z nich v době rozhovoru po-
bývaly v zahraničí. Vzhledem k zvukovému i obrazové-
mu p enosu byl rozhovor dostatečně autentický a měl 
pro mě mnohem vět í hodnotu ne  nap íklad dotazní-
kové et ení. 

Rozhovory byly vedeny formou polo-strukturovaného 
rozhovoru se zamě ením na biograické vyprávění. Ke ka-
dému z rozhovorů jsem p ipravila sadu otázekš na které  

jsem chtěla získat odpovědiš zároveň jsem ponechala re-
spondentkám dostatečně velký prostorš aby se mohly  
volně rozmluvit na témataš která je v danou chvíli napad-
nouš a p ipadá jim důle itá. Respondentky jsem tak bě-
hem rozhovoru svými otázkami pouze vedla a sna ila se 
udr et v daném tématu. 
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V rámci rozhovorů se ka dá z respondentek 
ji  p i oslovení dozvědělaš k čemu bude prove-
dený rozhovor slou it. P i samotném rozhovo-
ru jsem opět s respondentkou probrala cíl roz-
hovoru a samotné práce. Po odsouhlasení jsem 
se dotázala na svolení s nahráváním rozho-
voru. V p ípadě souhlasu s nahráváním jsem 
v dy pou ila dvě nahrávací za ízení. P i osob-
ním setkání se jednalo o diktafon a diktafon 
v mobilním telefonu a p i skypového video-
-rozhovoru jsem pou ila diktafon nebo dikta-
fon v mobilním telefonu a program nainstalo-
vaný v počítači.

Respondentkám jsem také sdělilaš e jejich  
identita bude anonymizována v té mí eš e 
bude změněno jejich jméno za smy lené a dále 
nebude uvedeno konkrétní místo současného  
pobytu či městoš ve kterém vyrůstaly. Tyto 
skutečnosti budou v dy opsanéš tak aby měly 
v kontextu vypovídající a relevantní hodnotuš  
ale zároveň stále zachovaly anonymitu 
respondentky.

MEDAILONKY	INFORMÁTOREK	
Ní e budu komparovat výpovědi mých infor-
mátorek s teoretickým ukotvením tématu. 
V této části tedy uvedu k respondentkám zá-
kladní informaceš které budou slou it k lep í  
orientaci v následujícím textu a zároveň je 
zkonkrétní jako osoby. 

Renata: V době rozhovoru 21 letš oiciální  
konverze v 19 letech. Studentka vysoké koly. 
Rodina ateistická. átek začala nosit nejd íve 
pouze v Prazeš kde studovalaš postupně p e la  
k zahalení i v rodném městě a nep etr itému 
no ení. 

Lýdie: V době na eho rozhovoru 30 letš k is-
lámu konvertovala ve svých 27 letech. Pochází  
z ateistické rodiny. Čty i roky p ed konverzí 
k islámu se začalaš jak sama uvedlaš du evně 
rozvíjet a začala se v obecném hledisku zají-
mat o víru. V době rozhovoru pracovala na za-
hraniční ambasádě. átek začala nosit postup-
něš nejd íve pouze s kamarádkamiš oiciálně 
a nep etr itě se stal její součástí po její kon-
verziš po narození dítěte a p edev ím v souvis-
losti s negativním uchopení tématu ve společ-
nosti od átku postupně opět upou těla. 

Blanka: V době na eho rozhovoru ji bylo 27 
letš vrcholný zájem o islám ve 22 letech. Jako 
mlad í inklinovala k buddhismu. Rodiče jsou 
dle jejích slov agnostikovéš jako malá chodila 
do pravoslavného kostela. Nad samotnou kon-
verzí se rozmý lela t i roky. átek nosíš pouze 
kdy  jde do me ity. V době rozhovoru studova-
la vysokou kolu. 

Ludmila: V době na eho rozhovoru ji bylo 
23 let a studovala na vysoké kole. Otec je 
k esťan. K oiciální konverzi do lo v 18 letech.  

átek začala nosit ihned po maturitěš tedy v ro- 
ce 2010. Od roku 2011 je provdánaš její man el 
je také konvertitaš francouzské národnosti. 
Nosí jak átekš tak abáje.

Vendula: V době rozhovoru jí bylo 27 let. 
K zájmu o islám ji p ivedl její muslimský man-
el v momentěš kdy zva ovala k est. Konver-

tovala po ročním intenzivním studiu islámu 
a porovnávání s k esťanstvím. Babička je k es-
ťankaš nukleární rodina je ateistická. Zahalo-
vat se začala půl roku po konverzi a átek je ji  
její nedílnou součástí.

Eva: V době na eho rozhovoru jí bylo 25 let 
a hledala si zaměstnání na plný úvazek. V roce 
2012 se odstěhovala za prací do Egyptaš kde 
také konvertovala k islámu. K ví e v Boha rodi-
či vedena nebyla. Má dvě dětiš které jsou v péči 
jejího prvního man ela. átek začala v Egyptě 
nosit ihned po konverzi. V době rozhovoru no-
sila átek v České republice dle okolností a si-
tuaceš jeliko  její rodina o konverzi nevěděla. 

Anna: V době na eho rozhovoru bylo žnně 
23 let. Pochází z k esťanskéš nep íli  praktiku-
jící rodinyš a sama byla k esťankou. Konverto-
vala ve 22 letech. V době rozhovoru studovala  
na vysoké kole a pracovala v rodinné irmě. 
V současné době ije v zahraničí se svým mus-
limským man elem. Od neno ení átku p e la 
k plnému no ení a v zahraničí nosí i niqáb.

Pavla: V době rozhovoru bylo Pavle 28 let. 
O islám se začala zajímat ve dvaceti esti le-
techš a to po náv těvě Egypta. K oiciální kon-
verzi v době rozhovoru je tě nedo lo. Rodina 
je nevě ící. Pracuje jako sest ička na psycho-
logické ambulanciš kde átek nenosí. Ov em 
mimo práci a domov zahalení praktikuje.

Martina: V době rozhovoru jí bylo 33 let. 
O islám se začala zajímatš kdy  jí bylo 19 let 
a pracovala v žnglii jako au-pair. Rodiče ateisté.  
Konvertovala po sedmi letech zájmu o islám. 

átek za adila do svého ka dodenního ivota  
p ibli ně rok po oiciální konverzi. Martina 
ije trvale v žnglii.

Hedvika: V době rozhovoru jí bylo 38 letš 
konvertovala ve 37 letech. Má vysoko kolské 
vzdělání. Pracovala jako ekonomka. Má 2 děti 
z p edchozího man elství. P ed konverzí byla 
bi movanou katoličkou.

DŮVODY	KONVERZE
Z mého dosavadního výzkumu vyplynuly dva 
hlavní motivy konverzeš dle kategorií Jamese  
R. Lolanda a Normana Skonvd (Loland & 
Skonvd 2001: 375–382) a to Intelektuální 
motivš u něj  je hnacím motivem zvědavostš 
jde o hledání smyslu ivotaš hledání odpově-
dí na existencionální otázkyš zájem o nábo-
enství jako takové a hledání sebe sama. Kon-

verzi p edchází načítání literaturyš jedná se 

o sebe-konverzi s minimálním tlakem sociál-
ního okolí.

Romantický motiv je pak motiv vedený 
z velké části emocemiš nejčastěji tedy poznání 
člověkaš ke kterému chováme silné city a díky 
němu  konvertujeme. Zde je sociální tlak ji  
st edně silný. (Loland & Skonvd 2001:  
375–382) U mých respondentek se zpravidla 
jednalo o seznámení se s mu em – muslimem. 

U respondentekš u nich  byl prvotní motiv  
romantickýš v dy do lo ke skloubení s motivem 
intelektuálním. V dy tedy docházelo k načítání  
literaturyš studiu islámu. Snaha získat co nej-
více dostupných informací p ed samotnou 
konverzí. U ádné z nich nedo lo k rychlé 
spontánní konverzi.

ZAHALOVÁNÍ	V	ZÁPADNÍM	KONTEXTU
Muslimský átekš neboli hid ábš co  je jedna  
z nejčastěj ích forem muslimského átku no-
eného v západních zemíchš se stal velmi 

skloňovaným ve spojitosti s islámem. V očích 
Evropanů je velmi silným symbolem samotné-
ho islámu. El Guindy - egyptská antropolo ka 
věnující se tématu zahalováníš jak z perspek-
tivy etymologickéš historickéš tak také z vlast-
ních antropologických výzkumůš uvádíš e se 
átek stal do značné míry nejen symbolem is-

lámu jako takovéhoš ale p edev ím utlačování 
a nesvobody enš politického smý leníš mnoh-
dy a  terorismu. Západním feminismem je zá-
voj vnímán jako kontroverzní a provokativní 
symbol patriarchálního útlaku en.  
(El Guindi 1998: 3)

Díky symbolům jsme schopni se orientovat  
v na em světě. Individuální pocit sounále i-
tosti v určitém společenství je vázán na spo-
lečně pro ívané symboly. Na jejich základě  
myslíme v jednotlivých kategoriíchš ale ty ne-
jsou vázány pouze na jednu významovou ro-
vinu. Zvlá tě v oblasti odívání je hranice 
mezi symboly velmi pohyblivá. Teoreticky se 
v osobní symbol mů e změnit ka dý p edmětš 
neboť podstatou symbolu je toš e reprezen-
tuje více ne li pouze toš co znázorňuje. Zále í 
v dy na mí e srozumitelnosti sdělení pro da-
ného p íjemce. (Skarlantová 2007: 15)

Jedna z mých respondentek se k symbolice 
átku vyjád ila takto:

Blanka: „Je to prostě symbolš d ív mi t eba 
p i loš e ty lidi na to koukališ jako e za át-

kovaná enská je utlačovanáš spí  na ní koukali 
tak jako na chudinku. žle dneska po v ech těchš 
já nevímš mezinárodních incidentechš tak u  na 
tebe koukaj jakoš fuj pínoš vypadni… Ne íkámš 
e v ichniš to samoz ejmě neš ale setká  se s tím. 

Stejně tak najdu utlačovanou enskou tady.“ 
Poté uvedla symboliku átkuš jakou má pro 

ni samotnou:
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Blanka: „Ten átek je spí  takovej jako sym-

bol tý víryš já ho neberu jako tu ochranuš ale 
jako e takový toš takovou jako metuš toš čeho 
by ta enská měla dosáhnoutš co by měla dodr-

ovat. Je to taková jako ikona krásyš ví š co tím 
chci jako íct.“

Zahalení eny by p edev ím mělo symboli-
zovat její hlubokou nábo enskou víru v Boha 
a její odhodlání v nábo enské sfé e.

Některé informátorky ve výzkumu Kate Ze-
biriš která je britskou antropolo kou a věnuje 
se tématu konverze u britských konvertitek 
k islámuš uvádíš e rozhodnutím nosit átek 
posilují svou nábo enskou islámskou identitu  
a zvy ují tím svůj pocit sebevědomí. átek je 
ji  jejich součástíš tvo í jejich identitu a toš 
kým jsou. Hid áb u mnohých z nich dokázal  
zvý it pocit hranice mezi nimi a nemuslimy  
a zároveň posílit jejich pocit sounále itosti  
s muslimy. (Zebiri 2008: 108) Je ale nutné si 
uvědomitš e na jedné straně mohou tyto eny 
s átkem budovat novou silnou nábo enskou 
identituš ale na druhé stranu ztrácejí svou vi-
zuální identitu. Proto e zahalenéš bez ohledu 
na toš jestli nosí pouze hid áb nebo plné zaha-
lení změní se tím jejich dosavadní vizuální  
podoba.

Ludmila: „Já se v tom cítím pohodlněš je to á-

tek a je to moje součástš prostě jako kdy  nosím 
kabátš svetrš prostě je to součást mě.“

Lýdie: „žle vlastně ten átek se nosí taky pro-

toš aby nás ty lidi poznališ ta holka má na hlavě 
átek a je muslimkaš tak se k ní budeme chovat 

určitým způsobemš proto e to je muslimka. Je to 
určitý potvrzení určitýho statusu v tý společnosti. 
Ono to má opodstatnění i z toho důvodu. Já jsem 
nap íklad zaznamenalaš e kdy  jsem ho začala  
nositš tak se ke mně lidi začali chovat líp v růz-

ných situacíchš tak jako uctivějiš nevím z jakého 
důvoduš do hlavy jim nevidímš hlavně t eba chla-

pi a nebyli to ani muslimovéš podr eli mi dve eš 
pou těli mě sednout. Na ty lidi to určitě vliv má 
a mě to dává určitý status v té společnosti.“

Obecně je z výpovědí mých respondentek 
patrnéš e zahalení v jejich ivotech vyvolalo  
značnou změnuš ke které se ka dá stavěla po 
svém a u ka dé z nich trvala různě dlouho. Ně-
které mé respondentky se začaly zahalovat 
ihned po konverziš jiné pot ebovaly čas na to 
udělat ve svém ivotě tuto vizuální změnuš 
jedna z mých respondentek se zahaluje nap í-
klad pouze v zahraničíš některé z konvertitek 
k zahalování dosud nedospěly a mo ná nedo-
spějí nikdy.

Jedna z mých respondentek si vyzkou ela 
nap íklad jeden rok muslimkou na zkou ku:

Lýdie: „V podstatě já kdy  jsem se rozhodlaš e 
ten islám mě zajímá a  e jako chci bejt muslimkaš 
tak jsem si íkalaš jestli já to vůbec doká uš  

jestli to jako jde. Jako nejíst vep ový a postit se 
v ramadánu a modlit se pětkrát denně. Tak já 
jsem si jako íkala: jak já to tu budu dělat. V dyť 
to ani není mo ný tady v Čechách. Tak jsem se 
rozhodlaš e si dám takovej jako zku ební čas. 
Tak e já jsem se jako jeden rok postila v rama-

dánuš je tě ne  jsem byla muslimkaš proto e 

jsem prostě pot ebovala zkusitš jestli to vůbec 
jde. Samoz ejmě jsem p estala pít alkohol a jíst 
vep ový a sna ila jsem se postupně ten ivotní  
tyl upravovat a zkou ela jsemš co jako zvládnu.  
V tý době jsem samoz ejmě chodila do práce  
a  átek jsem do práce nenosila. Proto e jsem 
nechtělaš v tý práci je to v dycky jako proble-

matický. No ale nosila jsem ho t eba ven s ka-

marádkamaš kdy  jsme ly o víkendu s muslim-

kamaš tak jsem ho u  nosilaš abych si tak jako 
pomalinku zvykala. No a potom já jsem vlastně  
odjela konvertovat do Istanbulu. Proto e tehdy  
jsme se s jednou kamarádkou rozhodlyš ona  
byla také ve stejné fázi jako jáš e tomu jako 
musíme dát nějaký mrncš e to nejde prostě jen 
tak doma v obýváku… Celý ten víkend byl tak 
ú asnejš člověk z toho byl takovej jako povzne-

senejš a to bylo jakoby poprvéš co jsem dlouho-

době nosila átek. Proto e já jsem tam odjela 
a  íkala jsem si tak jako kdy  u  jedu do mus-

limský zeměš chci p ijmout islámš tak budu no-

sit átek celej víkend. Tak e kdy  jsem tam p i-
jelaš tak jsem si vzala átekš celý ty t i dny jsem 
tam chodila v  átkuš bylo to ú asnýš stra ně se 
mi to líbilo. No a jak jsem tam p ijala ten islámš 
tak mě se tam u  ten átek nechtěl sundávat. 
Já u  jsem prostě nechtěla. U  jsme si íkalaš já 
u  prostě nemů u jít ven bez átku. To byl tak 
moc silnej pocit. U  i na leti tě jsem jela v  át-
ku. P estoš e jsem měla v pase fotku bez átkuš 
tak jsem si jako íkala ty još tak mě jako zav ou 
nebo coš ale e to risku. Samoz ejmě oni to ne-

e ili. Doletěla jsem do Prahy v  átku a  la jsem 
v něm i do práce.“

V několika p ípadech jsem vypozorovala 
načasování no ení átku do nové ivotní eta-
py. eny a dívky se tak dostaly do nových si-
tuacíš mezi nové lidiš kte í je neznali p ed tímš 
ne  začaly átek nosit. Ony tak mohly začít 
od začátku jako nové osobnosti. Jednalo se 
nap íklad o p estěhování se do jiného městaš  
anebo jako u Martiny nap íklad o nástup do 
nové koly. 

Martina: „Jako full time hid áb jsem začala  
nosit asi rok po oiciální konverzi. ž to jsem se 
rozhodla protoš e jsem se vrátila z práce zpět do 
koly na postgraduál. ekla jsem siš e mám nový 

začátek a v té kole mě nikdo neznáš tak si prostě  
budou mysletš e ho nosím po ád.“ Dále jsem 
se ptalaš jaký je její postoj k zahalování? „Je 
to svobodná volba eny. žv ak átek a umírněné 
oblečení je více o tomš e je ena rozli ena jako 

muslimka ne  toš e je cudná.“ Jako dal í z otá-
zek jsem se ptalaš jak se v  átku cítí? „Naprosto 
p irozeně. Bez něj se cítím nahatá.“

V echny mé respondentky se jednoznačně 
neshodují ani na tomš zda je nezbytně nutné 
nosit átek. To se také zrcadlí v praxi samotné. 
V echny do jedné se v ak shodnou na pot ebě 
a nezbytnosti skromného oblečeníš které není 
vyzývavé a obepínající. Některým z nich tato 
forma zahalení stačí a  átek nenosí a vnímají 
ho jako pomyslnou vy í metu. 

Je pot eba si uvědomitš e v echny tyto eny 
k zahalování p istupují dobrovolně a z vlastní  
iniciativyš se západním sociokulturním poza-
dím. žč v jejich rozhodování mů e hrát roli 
muslimský partnerš vzorek mých responden-
tekš vykazoval velkou míru tolerance od svých 
muslimských partnerůš kte í ponechali roz-
hodnutí na nich samotných. Mnohé z mých re-
spondentek se také začaly zahalovat je tě p ed 
tímš ne  poznaly své muslimské partnery. 

Část respondentek v mém výzkumu si také 
oblíbilo svoboduš jakou jim zahalení nabízí  
v podobě u et eného času p ed odchodem 
z domu. To ov em neznamenáš e by o sebe 
nepečovaly a nechtěly být krásné. Obvykle toš 
co nosí západní eny venš si ony oblečou doma 
pro své partnery a rodinu. 

Z výpovědí mých informátorek byl také pa-
trný rozdíl k p ístupu v zahalení v men ích 
městech a v Prazeš kde některé z nich částečně 
nebo trvale ijí. Některé mé informátorky ne-
nosí átky ve svých rodných městechš co  má 
p ímou souvislost také s jejich rodinamiš které 
o jejich konverzi nap íklad neví anebo se k za-
halování nestaví kladně. Dále k tomu také p i-
spívá faktš e mnoho z mých respondentek ije 
v Prazeš která je podstatně multikulturněj í 
a anonyměj íš ne  jiná česká městaš proto pak 
dochází k obavám z no ení átku v jiným měs-
tech mimo Prahu. Samotné respondentky také 
nechtějí svým rodinám ubli ovat v důsledku 
svého zahalení a vyvolávat tak konlikty.

Blanka: „Jako sly ela jsem názoryš e to sem 
jako nemáme tahatš e jestli se nám to líbíš ať mi 
si táhneme tam. e tohle je země Čechů a  e ni-
kdy to tady takhle nebyloš tak íkámš e to bram-

bory a rajčata taky neš e jo. Tak e já prostě ne-

vím. Moje prababička ta prostě nikdy bez átku 
ven nevy laš proto e to by bylo skoro sprostý a to 
by nemohla jít ven. Jepti ky si taky halej hlavu 
a v ecky ty kroješ ty to mají taky. Tady to ale ne-

vysvětlí š na to se u  zapomnělo. íkámš e to 
tady ztrácí smysl. Proto ho budu nositš a  budu 
pryč. Kde to bude plnit svoji funkciš kde to bude 
ocenitelnýš Já se chci cejtit dob e.“

žnna: „Já átek nosím prakticky pouze v arab- 

ských zemíchš tady átek nemů u nosit díky  
tomuš e na i jsou jakoby známí podnikateléš  
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tady v na em kraji. Kdybych átek nosilaš tak 
by z toho byly problémy. Jako e kvůli nim jsem 
prakticky eklaš e átek nebudu nositš ale kdyby  
to bylo na měš tak já ho nosím. Já ho nosím vlast-
ně v Egyptěš v Bahrajnuš já teda mám snoubence  
v Bahrajnuš tak e jakoby tamš tam ho nosím 
prakticky po ád. Takový ten klasický hid áb. Já 
nosím aspoň takhle dlouhý rukáv a  átek kolem 
krkuš dlouhé gatě. No jako pokud by to loš tak 
bych nosila átek i tady v České republiceš vůbec 
by mi to nevadiloš jako jestli by se na mě lidi dí-
vališ mě je jednoš co si myslej lidi kolem. Je to můj 
ivot a tak.“

P ibli ně 4 roky po na em rozhovoru jsem 
žnnu viděla nosit átek i v České republiceš 
kdy  byla na náv těvě u rodičů.

NIQÁB
Men ina konvertitekš která se rozhodne pro 
no ení niqábuš tak učiní z nábo enských důvo-
důš a proto je nelze adit do stejné kategorie  
jako eny nap íklad z Perského zálivuš které 
 tak činíš jeliko  je to součást jejich kulturní 
tradice. Zku enosti s no ením niqábu či burky  
rozhodně nemají v echny mé respondentky.  
Jedná se o plnou formu zahaleníš které mnoh-
dy působí ji  p íli  odvá ně či radikálně. 
V mnoha postojích se shodují i s výpověďmi  
komparovanými se zahraničními výzkumy. 
Nap íklad respondentka Zebiri uvádí: „Pokud 
nosíte niqáb/burku nikdo vás nemů e souditš ni-
kdo nevíš jaké máte vlasy a jaké oblečení máte 
pod abájíš nikdo nepoznáš zda jste z chudé anebo 
z bohaté rodiny. Jste sestryš jste muslimky a to je 
toš na čem zále í.“š či dal í: „Je toš jako byste  
p estali mít lidskou identitu v momentěš kdy si na 
sebe vezmete niqáb. Vímš e niqáb je ohromný  
ok pro lidi z nemuslimské společnosti. Jsme 

zvyklí vidět na lidech kolem nás tolik moc osob-

ních informací jako je nap íklad jejich rasaš věkš 
jejich vzhled a atraktivitaš niqáb neposkytuje ni-
komu tuto informaci. ž to je velmi osvobozující“ 
(Zebiri 2008: 211)

Dvě z mých informátorek mají p ímou zku-
enost s no ením niqábu jedna p ímo z čes-

kého prost edí druhá z muslimské země. P i 
jeho no ení poukazují na pocit vět í svobody.  
Pociťovaly i vět í moc nad svým okolímš tedy 
e ony sami vidí v eš ale sami jsou neidentii-

kovatelné. Tento pocit posílení a moci je  
v p ímém rozporu se společenským vnímá-
ním niqábu jako prvku oslabujícího eny 
a symbolizujícího enský útlak. Jeliko  nikdo 
nemů e vidětš jak vypadajíš jak se tvá íš tato 
forma zahalení jim poskytuje mnohem více 
soukromí. Na druhé straně ov em toto plněj í  
zahalení vytvá í i vět í bariéru mezi enou  
a okolímš a ne ka dá z mých informátorek by 
byla ochotna se takto plně zahalit. Zde pak 

zále í na osobnosti eny a jejím p ístupu 
k okolnímu světu. Zda chce tyto bariéry vy-
tvá et či nikoliv. 

žnna se nap íklad v České republice prak-
ticky vůbec nezahalovalaš kvůli svým rodičům. 
žle v arabské zemiš kde má svého snoubenceš 
chodí zahalená v dy a občas nosí i niqáb.

žnna: „No niqáb někdy nosím taky. Jako bur-

ku neš to v  ádném p ípaděš nebo ne jako v  ád-

ném p ípaděš kdybych byla někde t eba v něja-

kém územíš kde hrozí nebezpečí kvůli tomuš e 
jsem t eba pěknáš tak bych si dala burkuš aby se 
mi nic nestalo. Prvníš to bych chtěla zmínitš je toš 
e niqab není součástí islámuš ale je velmi poho-

dlný. Pohodlností myslím toš e ena v niqábu má 
mnohem vět í úctu a je jí také nále itě prokazo-

vána. Mu i si nedovolí po vás pok ikovat „beau-

tiful“ atd.š vět inou pouze ustoupíš uvolní vám  
cestuš abyste mohla krásně bez sebemen ích pro-

blému projítš mu i vám ani cestu nezk í í a ne-

dotknou se vás. Někte í mu iš kdy  u  musí teda 
pok ikovatš tak íkají „Mashažllah“ (krásná)š 
„žllah žkbak“ nebo recitují z Koránu. Z hlediska  
islámu by se mu i měli zdr et ve kerých komen-

tá ůš ale na druhou stranu pokud recitují Koránš  
tak je to výraz nejvy í úcty. Mně osobně to neva-

dí. žle kdy  hledí s otev enou pusou a  íkají  
„yesssš i love itš beautiful“š tak si íkámš v ak mi 
vidí jen očiš a pak si uvědomímš e jim se právě  
líbí toš jak si ena vá í sama sebe a ponechává  
svou krásu jen man elovi. Pro mě dal í výhoda  
no ení niqabu je toš e se ráda směju a usmívám  
a mu i to mů ou brát jako náznakš e se mi líbí 
a mů ou něco zkou et. Kdy  mám niqábš tak se 
mů u usmívat a dělat ksichty jak chciš jen aby mi 
to nebylo moc vidět na očích (smích). Někdy  
člověk nemá ani pot ebu interakce s okolím 
a v niqábu je člověk vcelku anonymní a nemusí  
moc prezentovat sám sebe. Prostě je za svou 
„niqábovou zdí“ a jde si po svém. Jinak niqáb no-

sím vět inouš právě kdy  nemám moc náladu se 
prezentovat a chci být odtr ena od světaš nebo 
mám silný pocitš e nechciš aby na mě nikdo hle-

děl a já měla pokojš i kdy  v niqábu mám zas po-

zornost z hlediska úctyš nebo chci být co nejvíce  
čistá a od íznutá od pohledů mu ůš ale i  en. 
žnebo kdy  jdeme do trhových uličekš kde jsou 
vět inou jen mu i a je jich tam opravdu hodně. 
Pak je automatickéš e oni se i na zeď p itlačíš jen 
aby mi nezavazeli. Někdy mám pocitš e kdy  vi-
dím ty zmalované žrabkyš e chci být jiná a lep í.  
Na mě jde vidětš e jsem bíláš tudí  krásnáš a i tak  
se zahaluju.“

Ludmila niqáb nenosí pravidelněš jednou si 
ho vyzkou ela s kamarádkou v ulicích Prahy 
a má s ním zku enost i ze zahraničí. Popisuje  
v něm pocit mociš jeliko  ona vidí v e kolem 
sebeš ale nikdo nevidí jiš neví jak se tvá íš jak se 
chová pod niqábem. 

Ludmila: „Jednou jsme se s kamarádkou do-

mluvilyš e si zkusíme i niqáb. Myslímš e byly do-

cela pozitivní reakceš paradoxně jakoby. Neš e by 
někdo nadával nebo takš spí  jako koukališ potom 
si jako někte í chtěli povídat. Ka dopádně my 
jsme si to jako chtěly vyzkou et što jeho no ení 
v Česku nebo tak. Cítí  se v němš jakoby cítí š e 
mů e  kontrolovat v echnoš jsi na ulici a p ipadá 
tiš e kontroluje  v echno. Jakoby ty vidí  v echny 
ty lidiš ale oni nevidí tebe. Oni vidí jen ty oči. Je  
to takový pocitš jak já bych to jenom vysvětlilaš 
p ipadá  si hrozně sebevědomá a prostě e má  
nad v ím nadhled a takovou kontrolu bych ekla. 
Vímš e t eba spousta lidí íkalaš e neví š jestli  
se ta ena v tom niqábu směje nebo nesměješ 
to je taky blbostš pozná  to podle očí. I t eba tu 
enu prostě podle očíš nebo podle chůzeš nebo 

vý ky prostě pozná . Jednou jsme byli jakoby 
v Egyptě s tátou a já jsem tam měla jednou niqáb 
a měli jsme zrovna sraz. ž on mě v tom niqábu 
prostě na dálku poznal podle očí. Tak e to je do-

cela zajímavý.“ 

STIGMA 

Zahalení enského tělaš jde v západním kul-
turním kontextu silně proti hlavnímu my len-
kovému proudu. žnne Soie Roald – norsko-
- védská religionistka zabývající se islámemš 
udává několik důvodů nenávistiš se kterými se 
západní muslimky pota mo konvertitky nosící 
hid áb setkávají. eny mohou mnohdy vyvo-
lat hněv ze strany nemuslimské západní spo-
lečnosti v důsledku pocitu zrady v boji proti 
rovnoprávnosti en a mu ů tímš e se zahalují. 
Dále je zahalení v rozporu se samotnou nábo-
enskouš sociální i kulturní strukturou. Dal í 

z důvodůš jaké Roald uvádíš a s nimi  jsem se 
nejednou setkalaš je názorš e tyto eny jsou 
součástí extremistických teroristických orga-
nizacíš které ohro ují sociální stabilitu. (Roa-
ld 2001: 254)

žč je vnímáno zahalení muslimských en 
spí e jako omezujícíš a na nositelky je pohlí e-
no jako na pasivní obětiš je mo né se na něj dí-
vat i z druhé perspektivyš tedy jako na něcoš co 
eně naopak umo ňuje vstoupit do ve ejného  

prostoru. V knize The muslim Veil in North 
žmerica (žlvi & Hoodfar & McDonough 2003) 
je popsán opačný jev u druhé či t etí generace  
muslimských dívek narozených v Kanadě. Zde 
mnoho feministek a národně smý lejících lidí 
bojuje za zákaz no ení hid ábu v Quebeckých  
tátních kolách. Jako jeden z argumentů uvádíš 
e dívky jsou nuceny svými rodinami k no ení 
átku. Ov em výzkum kolektivu autorek uve-

dené knihy tento stereotyp pop el. Mnoho  
mladých muslimek átek začalo nosit dobrovol-
ně a mnohdy tím vznikal konlikt v rodinách. 
Respondentky z tohoto výzkumu popisujíš  
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e p ibli ně do svých dvanácti let si mohly 
hrát stejně jako jiné děti a jejich brat i a stý-
kat se s ostatními. Ov em pak p i el zlom 
a rodiče je p estali pou tět ven bez dozoru. 
Jejich situace se rapidně změnila v momentěš 
kdy tyto mladé dívky začaly nosit átekš rodi-
če jim poskytli vět í důvěru a mohly se opět 
volně pohybovat bez doprovodu. Je tedy patr-
néš e rodiče je k no ení átku p ímo nenutiliš 
ov em situaceš v jaké se nacházelyš je dovedla 
k zahaleníš které jim poskytlo vět í svobodu 
pohybu (žlvi & Hoodfar & McDonough 2003: 
17–18) Zahalení je tedy mo né vnímat i jako 
prost edek k vět í mobilitě a pocitu svobody 
samotných enš ov em v tomto konkrétním 
p ípadě se nejednalo o konvertitkyš ale rodilé  
muslimky. 

I p esto e stigma není dnes vnímáno pouze  
jako určité tělesné označení anebo znevýhod-
něníš které jedince vylučuje ze společnosti.  
(Goffman 2003: 9) átek ač není tělesným zna-
kem a je u konvertitek dobrovolným projevem  
a explicitním vyjád ením víryš funguje jako so-
ciální vyloučení pro dané osoby. Nejedná se 
o plo né sociální vyloučeníš ale i p esto mé 
respondentky za ívají stigmatizaci ve svém 
okolí. 

Sociální stigma vzniká pod vlivem vněj ího 
okolí. P edstavuje nenaplnění očekáváníš které  
má společnost vůči jednotlivci. Stigmatem 
mů e být jakýkoliv výraz odli nosti jedince od  
určité sociální skupiny. Jedinec se stigmatem  
mů e být vystaven opovr eníš posměchuš 
urá kám nebo dokonce fyzickému násilí.  
(Goffman 2003: 167) Tímto stigmatizujícím 
prvkem je u konvertitek právě zahaleníš díky 
kterému jsou na první pohled odli né od vět i-
nové společnosti v České republice.

Deinovala jsem si t i sféryš ve kterých dochá-
zí ke stigmatizaci muslimských en. Jedná se 
o rodinuš ve ejný prostor a zaměstnání/ kolu.

Rodina
Jedno z prost edíš ve kterých se konvertitky 
musí vyrovnávat se stigmatizacíš je rodina. Je 
bě ným tvrzením ze strany muslimských en 
a  en konvertitekš e právě vzhled hid ábu ve 
ve ejném prostoru mů e produkovat reakceš 
jako jsou urá kyš protesty nebo jednodu e ne-
odbytná zvědavost.

No ení hid ábu má do značné míry vysokou  
sociální i ekonomickou cenuš je otázkaš do jaké  
míry jsou konvertující eny ochotné tuto cenu 
átku věnovat. Jaké následky pak nesou ve 

svých ivotech. Touto cenou mám na mysli  
problémyš které mohou vznikat v jejich rodi-
náchš problémy vznikající v zaměstnání či p i 
shánění zaměstnáníš situace vznikající v okolíš 
v kterém se pohybují.

První fáziš kterou rodina musí obvykle p e-
konatš je samotný fakt konverze k islámu. Po-
kud rodina akceptuje a p ijmeš e jeden z jejích  
členů konvertoval k islámuš nastává druhá 
fázeš a to je p ijetí nového ivotního styluš se 
kterým je u en spjat také átek a zahalování.  
Hid áb je ji  expresivním vyjád ením víryš fakt 
konverze se v tento okam ik mů e zdát ne-
zvratný a víc skutečný. Nejen mé informátor- 
kyš ale i nap íklad informátorky Zebiri pouka-
zují na změnu postoje jejich rodiny ke konverzi  
jako takové a na nenávist k  átkuš nikoli v dy 
k ví e samotné. Silný pocit nesouhlasu a odpo-
ru ke kusu látky. (Zebiri 2008: 106)

Kate Zebiri dále popisuješ e tento odmítavý 
postoj rodiny a okolí vede častokrát eny k je -
tě silněj ímu p esvědčení a vět í odhodlanosti 
hid áb nosit. (Zebiri 2008: 106) V odpovědích 
u mých respondentek docházeloš jak ke smí -
livému postoji ze strany rodinyš tak k pozvol-
nému p ijetíš ale také nap íklad k naprostému 
odmítání anebo strachu ze strany respondent-
ky vůbec tuto skutečnost rodině sdělit. 

Ludmila: „Oni u  to tu iliš oni si toho v imliš  
tak e to nebyla ádná novinka. V době kdy jsem 
se o islám zajímalaš jsem to s nimi i konzultovala.  
Jako još byli p ekvapeníš kdy  jsem p i la s tímš e 
jsem oiciálně konvertovalaš oni to v podstatě 

čekali.“ Dále jsem se ptalaš zda se jejich postoj 
ke konverzi změnil potéš co začala nosit átek. 
„Vzhledem k tomuš e t eba moje babička nosí 
átekš moje teta nosí átek (Up esňuješ e nosí 
átekš jeliko  je to tradice u nich na vesnici) jako 

z tátovy stranyš tak e táta to p ijal v pohodě. 
Máma ta měla spí  strachš e by mi tu t eba ně-

kdo mohl ublí it v Česku nebo tak.“
Vendula: „Je pravdaš e jako nejhů  to dodne - 

ka nese mamkaš jinak nejbli í okolí v pohodě. Ta 
mamka to prostě nemů e p ekousnout. Čistě tedy 
ten átekš v ecko ostatní ji nevadíš e můj man el 
je muslimš e jeho rodina je muslimskáš e prostě  
ijeme nějak podle islámuš ale prostě ten átek 

na hlavě to nemů e p ekousnout dodne ka. Právě  
e jen maminkaš jinak v ichni byli naprosto 

ú asníš p ijali to prostě v pohoděš vůbec s tím ne-

maj problémš jako sem tamš nějaká nará ka se 
objevíš jako ty má  ale tak pěkný vlasy blablablaš 
ale berou toš berou mě prostě.“

Martina: „Rodina si myslelaš e jsem se zbláz- 

nila. Z rodiny to nejhů e nese babičkaš která  
to dodnes nezkousla. Taky moje matka mě neu-

stále napadá a obviňuje z jihadismu a terorismu.  
Lépe to sná ejí mu i v rodině. Otec dokonce ji  
gratuluje k islámským svátkům a vysoce mě re-

spektuje. Kdy  jsem začala nosit átekš tak zjis-

tiliš e si z nich opravdu srandu nedělámš ale e 
jsem muslimka. Opět babička mě se átkem po-

va uje za blázna a za „nemoderní“ a „pitomou“. 
Pro matku jsem terčem posměchu a výsměchu. 

Opět mu i v rodině to p ijali lépe. Otec mi do-

konce p ipomíná nezapomenout si átekš kdy  
jdeme ven.“ 

Eva: „Určitě by to p ijali patně. Pro ně asi 
jako pro zbytek celý rodiny je islám stra ně pat-
ná věcš teroristi a tak. Mám hrozně moc átků 
a Koránš tak e to oni o tom jako vědíš nebo spí  
mo ná tu íš ale nikdo se se mnou o ničem neba-

vilš nikdo nic ne íkal. Jednou jsme na to navázali 
eč a prý to jsou pindírovéš a  e to je hrozně  
patný a prostě takový tyš no co se tady íká 

v médiích a lidi tomu vě ejš proto e to je jedno-

du íš ne  kdyby si pak otev eli t eba internet 
a zkusili si taky p ečíst t eba něco jinýho. První 
man el ten to vš. ale já jsem mu to ekla takovou 
jako zábavněj í formouš spí  jsem si z toho děla-

la legraciš ale nevímš jestli si myslíš e jo nebo ne. 
ekla jsem muš e jsemš e jsem konvertovalaš  
e jsem muslimka. Zatím s tím ádnej problém 

nebyl. Na druhou stranu si íkámš e mě nikdo 
nedonutí dělat něcoš co nechciš i kdy  co se týče 
bývalého man ela a dětíš tak tam ten strach pro-

stě je a je silněj í. Jednou jsem jako zkusila doma 
naznačit (p ed svými rodiči – pozn. autorky)š 
tátova p ítelkyně mě st íhala a mně se ty vlasy  
začaly stra ně kroutit. Vypadala jsem tro ku jako 
chobotnice. Tak íkámš tak co noš tak si hodím 
átek na hlavu a bude to v pohodě. ž oni hned: 

„No prosím těš jsi snad úplně blbáš je tě tady 
provokuj.“ Tak e ten átek by tam určitě byl. Já 
myslímš e u nás v rodině to bude problém cel-
kověš ať ze stranyš e jsem p ijala nějakou víru 
a z tohoš e nosím átek. Mů u jim to íctš a  si 
najdu práci a vlastní bydleníš ale dokud mě ivějš 
tak já se bojímš e by mi dali t eba ultimátumš e 
se toho buď z eknuš nebo e mě nebudou ivit za 
takových podmínek. Nevímš co od nich mů u če-

kat nebo ne.“

VEŘEJNÝ	PROSTOR
Pouhý vizuální aspekt hid ábu ve ve ejném 
prostoru mů e vyvolat reakceš jako urá kyš 
protesty proti zahalení nebo jen zvědavost. 
Hij áb je důkazem p ítomnosti islámu ve ve-
ejném prostoru.

Stigmaš která panují v České republice jsou 
velmi silná pro enyš které se zahalují. Tento  
negativní postoj vůči zahaleným enám zde 
nepanoval od prvopočátku. Negativní postoj  
je provázán se symbolikou átkuš který mu zá-
padní společnost p i adilaš ve vztahu k te-
roristických útokům a postoji vůči islámu 
samotnému.

V echny mé respondentky se alespoň jed-
nou setkaly s konfrontací ve ve ejném prosto-
ruš tato konfrontace nemusela být nezbytně  
nutně p ímá nebo násilnáš ale na ka dou 
z nichš která nosí átekš je dennodenně upírá-
na pozornost. Zajímavé ješ e nejčastěji mu i 
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a star í dámy mají pot ebu vyjád it své nega-
tivní postoje vůči těmto enám. 

V průběhu mého výzkumu se postoj vůči 
muslimským enám proměnil. V roce 2011 
a 2012 kdy jsem prováděla první rozhovory 
s respondentkamiš česká společnost o existen-
ci těchto en věděla jen minimálně. Sama jsem 
se setkávala s reakcemi plnými údivuš e ně-
kdo takový v České republice ije. Situace se 
v uplynulých letech s uprchlickou krizí a vět í 
medializací islámu změnila. Stejný vývoj po-
pisuje i Daniel Topinka ve své knize Muslimo-
vé v Česku: etablování muslimů a islámu na 
ve ejnosti.

Lýdie: „Myslím siš e kdy  člověk ten átek 
nosíš tak v podstatě otvírá lidem dve eš aby se 
ptali. Proto eš to se mi stává hrozně častoš někdo  
si ke mně sedne v metru a začne se ptát anebo  
někde někoho potkám. Ty lidi pot ebujou odpo-

vědi na svoje otázky. Mám pocitš e kdy  mám 
ten átekš tak je k tím k sobě p itáhnu a tím pá-

dem maj mo nost získat někde odpovědiš který  
chtěj. Podle mě je to hodně o du evním nasazení.  
Víceméně si myslímš e lidi nejsou zlíš jen se bojej  
něčehoš co neznaj. Prostě to pot ebujou poznatš  
a  e potom se to nějakým způsobem zlep í. 
V dycky jakmile potkám nějakýho člověkaš ať u  
je na mě hnusnej nebo jenom má otázkyš tak ho 
beruš jako někohoš kdo pot ebuje odpovědi. To je 
můj p ístupš jak já p istupuju k lidemš kte í o is-

lámu nic nevědí a kte í nějakým způsobem se 
mnou komunikují. Prostě v tom vidím takový svo-

je posláníš e ty lidi pot ebujou dialogš a tak já 
jim ho dám.“

Ludmila: „Lidi vycítíš jak se cítí š jestli má  
strach. Prostě jestli se necítí  dob eš tak oni to 
zkou ej. V podstatě kdy  jsi si jistá a prostě ne-

má  strach anebo to bere  úplně v pohoděš tak 
oni to tak taky berou. Je tady prostě nějaký vní-
mání takhle.“

Blanka: „Pohledům tu neuteče š to je fakt 
tadyš jsi velmi snadno zamě itelná.“

Pavla: „Určitě je jednodu í ít v nějaké mus-

limské zemiš ne  teda v Evropě. Nevímš jestli jsem 
v tom a  tak vztahovačnáš ale kdy  člověk jde po 
uliciš tak vidí ty pohledy a lidi se vrací pohledem 
a  eptají si. Člověk s tím tak nějak počítáš e se 
tu nesetká s nějakým pochopením. Sna ím se to 
jako v dycky omluvitš nebo si to nějak vysvětlit. 
Myslím siš nechci v tom být pesimistaš ale myslím 
siš e to bude hor í. Tady se ka dý bojí islamiza-

ce. Prostě ať si táhnou odkud p i li.“
Renáta: „Já nevímš jestli to holky zveličují 

anebo se jim to fakt stává. Já od té dobyš co jsem 
začala nosit átekš tak se ke mně lidi chovaj líp. 
Ve kole rozhodněš tam si mě dokonce oblíbili asi 
u  t i profeso iš díky tomuš e nosím átekš jako-

e obohacuju tu atmosféru. Co se týče jako lidíš 
tak se mi stala jedna jediná věc. Jednou jsem  

zaslechla něco typu – té bychom se také měli 
zbavitš kdy  jsem vyná ela odpadkový ko . Kou-

kali se na měš kdy  jsem venčila Ferduš to je je-

zevčíkš já v  átku a sbírám hovínka. (smích) Je 
pravdaš e někdy si na těch lidech v ímámš ne e 
by mě nenáviděliš ale oni si eknou „Je í marjá  
ta je blbá“ nebo něco takovéhoš proto e jak íká š  
mám modré očiš ke v emu mluvím českyš to je pro 
ně nemyslitelné.“

ZAMĚSTNÁNÍ
P esto e legislativně doposud není zahalování  
v České republice do zaměstnání zakázáno 
a  eny se musí ídit na ízeními a směrnicemi 
v daném zaměstnáníš tak se také musí pod ídit 
na ízením zaměstnavatele.

ada mých respondentekš se kterými jsem 
vedla rozhovorš měla zku enosti ze kol a za-
městnání různé. Pokud se jednalo o kolyš  
problémy se u nich nevyskytovalyš vzhledem  
k tomuš e se v 90% jednalo o eny a dívky  
studující na vysokých koláchš které jsou 
zvyklé p ijímat i zahraniční studentyš ať u  
formou výměny studentů v rámci mobility  
ErasmusŠš nebo stálé zahraniční studentyš 
nesetkaly se mé respondentky s problémy na 
svých kolách. 

Co se týče zaměstnáníš mnoho z nich bylo 
na rodičovské dovolené a teprve je čekaly prv-
ní pracovní pohovoryš nebo to byly studentkyš  
které měly p íle itostné brigády. Dal í část en  
uvádělaš e na pracovi ti skutečně problémy se  
zahalováním mají anebo se ani neodvá í do 
práce zahalovat. Jen velmi malé procento 
mých respondentek poukazovala na bezpro-
blémové zahalování v zaměstnání.

Klára Popová z výzkumného a vzdělávací-
ho projektu Muslimové očima českých kolákůš 
zinscenovala pokusš kdy se svými kolegy roze-
slala 66 českým irmám hledajících asistentku  
ivotopisy. Polovina těchto ivotopisů byla do-

plněna fotograií eny v hid ábuš druhá polo-
vina fotograií byla bez zahalení. ivotopisy  
byly jinak naprosto identické a rovnoměrně 
byly rozdělené i obesílané irmy. V p ípadě ne-
zahalené kandidátky bylo obdr eno 18% klad-
ných odpovědí a kandidátka byla pozvána na 
pohovor. V p ípadě ivotopisu eny s hidjabem 
nebyla kandidátka pozvána ani jednou. Tento 
výzkum se do značné míry shoduje se zku e-
nostmi muslimek hledajících práci.

Je nezbytné také podotknoutš e současnáš 
situace na pracovním trhuš kdy se velká část i-
rem potýká s nedostatkem zaměstnancůš by 
mohla být do značné míry velmi pozitivně na-
kloněna i k  enám nosícím átek. 

Hedvika: „ átek bych mohla do práce nosit  
mo ná v Prazeš kdybych si sedla někam na 
úst ednuš ale já děti za deset tisíc neu ivím. Měla 

jsem problémy najít práci se  átkem. Teď dělám  
ekonomku-účetní ve dvou irmách a stýkám se 
s klientamaš tak e je ne ádoucíš aby mě viděli  
v hid ábu. Tady jsme v Čecháchš ať chce  nebo 
nechce š já ty holky hrozně obdivujuš e v těch 
átkách chodíš ale ony v echny jsou buď student-

ky a někdo je ivíš anebo mají man ely a ti je ivíš  
ale mě nemá kdo ivit. Já se musím ivit sama. 
Tak e to je problém. Je to i tímš e mi prostě  
nemá kdo pomoct s tou mojí inanční situacíš 
tak e nemám moc na výběr.“

Martina: „V UK anoš do práce v  átku chodím. 
Proto e jsem v právní profesiš někdy jsem uva o-

vala o tom átek sundat na pohovorš ale nakonec  
jsem se rozhodla si ho nechat s tímš e mě za-

městná tenš kdo mě vezme takovouš jaká jsem. 
Nyní pracuji pro britskou vládní organizaciš jen  
monitoruje inanční trh jako investigativní práv-

nička. V práci nap íklad nedostávám za ukonče-

ní projektu la kuš ale květinyš proto e podle ob-

lečení lidé vědíš jaký je můj lifestyle.“
Pavla: „V práci je to takový jako e si z toho 

dělají srandičky a tak. Pracuji jako zdravotní se-

st ička v nemocnici. Zji ťovala jsem siš jak by to 
jako byloš kdybych ho chtělaš jedna strana mi 
eklaš e jsou daný nějaký p edpisyš co se má no-

sit jako pracovníš a  e tohleto by nebylo povolený.  
Od někoho jinýho jsem se zase dozvědělaš e po-

kud by to mělo určitou úpravu a délkuš tak by to 
mohlo jít. Úplně jako nevímš jak by to vypadalo  
v reálu. Myslím siš e t eba ani ti pacienti by ne-

chtěli být takhle o et ovaníš nevím. V této práci  
jsem byla je tě p ed tímš ne  tohle v echno zača-

loš tak e mo ná je to i tímš e mě znají p edtím  
a teď. Setkalo se to s posmě nejma reakcema. 
Kdyby byla ta mo nostš tak bych ho nosilaš spí  
jako e nechci vyvolávat nějaký konlikty nebo  
nedorozuměníš nebo jako zbytečný st ety s tím- 

hlentímš jak ze strany pacientůš tak ze strany 
spolupracovníků. žni si ho nebudu prosazovat 
v tý nemocniciš snad by jako nebylo ani zhor eníš  
e by mi dělali t eba naschvályš myslím siš e by 

to spí  ani nepro lo a byly by kolem toho akorát  
problémy a víc by je to na tvalo. T eba se to ale 
změní.“ 

Je patrnéš e muslimské eny se cítí na pra-
covním trhuš ať u  oprávněně či na základě  
svých potencionálních domněnekš skutečně  
znevýhodněné. Stigmataš která zde panujíš 
jsou natolik silnáš e mnohé z nich ani svou 
mo nost zahalovat se v zaměstnání nezkusí  
či neprosadí. Ov em na tom není nic nepo-
chopitelnéhoš pokud se tyto eny musí samy 
postarat o svou inanční nezávislost a zabez-
pečit seš pokud nemají rodiče či man eleš kte-
í by je ivilyš nemohou si dovolit jakékoliv 

znevýhodnění sama sebe na pracovním trhu. 
Vět ina z nich by byla ochotná se ve  patné 
inanční situaci vzdát vizuálního vyjád ení 
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svého nábo enství a do zaměstnání se neza-
halovat. Mnohé z nich to vnímají jako posled-
ní mo nost. Některé z nichš jako nap íklad 
Báraš si p ipadají v západní společnosti natolik  
sociálně vyloučenéš e átek nenosí nejen do 
zaměstnáníš ale i v bě ném ivotě. (Davidová  
2015: 85)

EXPERIMENT
Během mého dosavadního výzkumu jsem 

provedla také experimentš během něho  jsem 
sama nosila átek. žni p i jednom z experi-
mentů se nejednalo o kontinuální no ení átku  
po del í časový úsek. Tímto experimentem 
jsem se sna ila v ít do mých respondentekš do 
tohoš jaké to je si átek vzít poprvé do ve ej-
ného prostoruš jaké je sná et pohledy kolem-
jdoucích. Sama jsem si chtěla pro ít pocityš 
jaké mají mé respondentky. 

átek jsem během prvního výzkumu nosila 
pouze nárazově a situačně nap íklad do městaš  
na brigádu do nákupního centraš na veče i s ka- 
marádkouš do kolyš nosila jsem ho ve svém 
rodném městěš nebo v Praze.

Na počátku jsem měla obavy z tohoš jak 
bude mé okolí reagovat. Pocítila jsem ztrátu 
p ede lé vizuální podobyš kdy  mě nepoznali 
lidé z mého okolí. Pro lidi na ulici jsem se sta-
la objektem zájmu. Nebylo prakticky mo né 
splynout s davem a být neviditelná. Sama jsem 
vnímala jakési zrcadlení náladš pokud jsem se 

cítila v daný den psychicky dob e a měla dob-
rou náladuš měla jsem pocitš e lidí kolem mě 
na mě reagují lépe. Pokud jsem měla patnou 
náladuš měla jsem pocitš měla jsem z lidí ko-
lem sebe nep íjemný pocit. 

Během druhého experimentu jsem se roz-
hodla zkusit ádat o zaměstnání s  átkem. Vy-
hledala jsem si informaciš e v nákupním cen-
tru hledají do několika obchodů a restaurací 
pokladní nebo servírky. Vytiska jsem si ivoto-
pisy a rozhodla se o zaměstnání ucházet p ímo 
 v provozovnách. Na prvních t ech místech 
jsem byla bezprost edně odmítnutaš reakce 
byla natolik pohotováš e jsem átku nep iklá-
dala p íli  velkou váhu. V dy mě odmítli s tímš 
e pozice je ji  obsazena. Následovala prodej-

na Tescoš kde hledali pokladní na kasu. Dámaš 
která vedla pracovní pohovorš se mě ihned ze-
ptalaš zda musím nosit átek. Nače š na mou 
odpověďš e anoš e ho nosím z nábo enských 
důvodůš reagovala pozitivně s vysvětlenímš e 
jí to nevadíš ale e se musí zeptat své nad íze-
né. Kdy  za námi dorazila její nad ízenáš také 
mě ubezpečilaš e s  átkem problém nemáš 
ale e musí zavolat svým nad ízeným. S tímto 
jsme se rozloučili. Je tě to samé odpoledne mi 
paníš která vedla pracovní pohovorš volalaš e 
by mě ráda p ijala.

Je nutné dodatš e v době tohoto experimen-
tu jsem měla vlastní zaměstnáníš domnívám 
seš e jsem díky tomu na pohovoru působila  

uvolněně a sebevědoměš jeliko  mi ne lo 
o vlastní inanční a existenční zaji tění. P esto  
naprosto chápu mé respondentkyš které se to-
hoto kroku obávajíš mají strach p ijít na pra-
covní pohovor v  átku anebo se v zaměstnání 
po konverzi začít zahalovat.

ZÁVĚR
Pro některé muslimy znamená nezahalená  
ena pokrok a modernizaci a pro jiné zase 

úpadek kulturních hodnot a vzdálení se od 
boha a p ijetí západní dominance. 

Čím více se zabývám tématem zahalováníš 
tím si více uvědomujiš e zahalování nebude 
nikdy neutrálním fenoménem. Nebude nikdy 
jednotný v rovině osobníš nábo enské a kul-
turní. Zahalování mělo v dy rozmanité mno -

ství významů v rozdílných časech a na rozdíl-
ných místech. 

Zahalování u konvertitek není kolektivní  
praxíš která by byla vykonávána na základě  
tlakuš který by na ně byl veden z vněj ího pro-
st edí společnosti ba naopak. Stejně tak mé 
respondentky vnímají ka dá zahalení jinakš  
jedná se o silně individuální rozhodnutí 
a osobní volbuš kterou si některé zvolí ihned 
po konverziš jiné do ní musíš ať u  psychicky  
anebo jiným způsobem dospět. V echny se 
ov em shodují na pot ebě skromného obleče-
níš které není obepnutéš vyzývavé a činí je tak 
cudnými.
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