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 ÚVOD 

 

 Toto téma jsme si vybraly, protože Alexandra si před třemi roky začala 

psát po internetu s jedním klukem z Alžírska. Je to Arab, tudíž muslim. Začala  

tak poznávat jejich svět, kulturu a náboženství. Jejich kultura, povaha a smysl 

pro víru jsou nám sympatické. Líbí se nám jejich styl oblékání, zdá se nám být 

velmi temperamentní a přitom elegantní. Jejich oblečení má jasná a 

nekompromisní pravidla, i když pro Evropany těžko pochopitelná.  

 V této práci se zaměříme na oděvy arabských žen. Toto téma se nám 

líbí, protože se zajímáme o módu. A právě ta arabská nás přitahuje svým 

smyslem pro tajemno a intimitu. Žena se zahaluje pro okolí a odhaluje se jen 

svému manželovi, tím podle nás vyjadřuje svou věrnost a výlučnost jejich 

vztahu. 

 

 

 



 

Kapitola I.  

Kulturní a náboženské pozadí ženských oděvů 

 

 1  Odívání a Korán 

 1.1 Základní pravidla pro odívání muslimských žen 

 Základní pravidla pro odívání muslimských žen jsou napsána v Koránu 

a Sunně. 

 Korán je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné 

zjevení Mohamedovi. Mohamed tvrdil, že Korán nepochází od něj, ale že mu 

jej diktoval sám archanděl Gabriel, který Korán obdržel od Alláha. Korán je 

tedy mezi muslimy považován za autentické sdělení od Alláha. Je základem 

islámského vyznání. Jakožto „svatá kniha islámu“ bývá srovnáván s 

křesťanskou Biblí. 

 Sunna je výklad konkrétních pravidel obsažených v koránu, je to 

souhrn islámských právních a morálních předpisů. 

 Ve verši 24,31 koránu je psáno: „A řekni věřícím ženám, aby cudně 

klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, 

jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své 

ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo 

synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo 

jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří 

nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť 

nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni 

pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení!“ 

 Na základě Koránu a Sunny existují následující pravidla pro odívání 

žen: povinnost sklánět pohled, střežení nahoty a zákaz dupání nohama. 

 



 

 Sklánět pohled znamená nedívat se na to, co je zakázáno vidět z mužů 

nebo jiných žen. Podle Sunny je zakázáno vidět z mužů oblast od 

pupku po kolena, zatímco z jiných žen je zakázáno vidět oblast od 

hrudníku po kolena. 

 Střežení nahoty znamená, že by ženino tělo nemělo být viděno nebo 

dotýkáno nikým jiným než manželem. Tělem je zde myšlena oblast od 

hrudníku po kolena ženy.  

 Dupání nohama odkazuje na praktiku předislámských žen, které 

chodily takovým způsobem, že jejich kotníkové ozdoby cinkaly. 

Obecněji to znamená jakýkoli druh pózování, který ukazuje, co je 

skryto. 

 

 1.2 Dodatek o odívání mužů 

 I mužům je nařízeno sklánět své pohledy a střežit svá těla. Rovněž 

provokativní způsob chůze zmíněný u žen je forma „ukazování se“. Sunna 

uvádí, že „ukazování se“ (předvádění se) pro muže zahrnuje nošení hedvábí, 

zlata, celočerveného oděvu a domýšlivé tahání dlouhého oděvu (vlečky) po 

zemi. Tedy ve skutečnosti byly mužům a ženám zjeveny shodné příkazy k 

ochraně jejich cudnosti a také vyvarování „předvádění se“. 

 

 2. Současná pravidla oblékání 

 V současné době islámské ženy dodržují pouze některá pravidla: 

 Ve společnosti manžela může mít muslimka na sobě, co chce, protože 

neexistují žádná omezení v tom, co může manžel vidět nebo se dotýkat. 

 Mezi dětmi, jinými ženami a nejbližšími příbuznými si musí zahalovat 

oblast od hrudníku po kolena. 

 



 

 Mezi cizími muži musí zahalovat vše s výjimkou obličeje a rukou. To 

znamená, že musí nosit závoj zahalující vlasy, krk, uši a hrudník. 

Oblečení také musí zakrývat hrdlo, zápěstí a kotníky a zahalovat její 

postavu. Ponožky a boty musí skrývat celé nohy a celá chodidla. 

 Venku žena musí nosit plášť nebo jiný zevní oděv, který ji celou 

zahaluje. 

 

Kapitola II.  

Popis částí oděvu islámských žen 

Tradiční oděv arabských žen je složen z: abayi, niqabu, hijabu a burky. 

V této kapitole jednotlivé části oděvu popíši. 

 1.  Abaya  

 Abaya je dlouhá tunika, která zakrývá celé tělo. Některé připomínají 

empírové šaty a hodně jiných stylů. Módní islámské oděvy jsou často 

ozdobeny výšivkami nebo vzácnými kameny. 

 

                      abaya  

 



 

 2.  Niqab 

 Slovo niqab označuje závoj, který zakrývá obličej kromě očí. Niqab 

bývá často zaměňován s burkou – pojmenování závisí hlavně na zeměpisné 

oblasti. Podle některých islámských učenců je niqab povinností, zatímco jiní 

jeho nošení považují pouze za chvályhodný čin. 

 

       niqab 

 3. Burka 

 Burka je oděv nošený 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 (tj. cudného) oděvu ženy na veřejnosti 

– jde ale o jejich vlastní výklad pasáží v koránu, které tak určité nejsou. Nosí 

se hlavně v přísnějších islámských zemích (např. Afghánistán, Pákistán, 

Bangladéš, Spojené arabské emiráty a Indie).  

 



 

 

               burka 

 3.1 Rozdíl mezi burkou a niqabem. 

 Burka bývá často často zaměňována s niqabem. Na rozdíl od niqabu 

burka zakrývá celé tělo i s obličejem. 

  

 4. HIJAB 

 Mezi tradiční dámské oblečení patří také hijab – šátek na hlavu. Je 

základní součástí oděvu každé ženy, ale vedou se tu spory. První otázkou je, 

zda je či není povinný. Někteří tvrdí, že je to povinnost, druzí, že je to volba 

ženy, třetí, že záleží, jak dotyčná hijab nosí, protože někdy to působí spíše 

 



 

vyzývavě než skromně a když si žena, co hijab nosí, neustále šátek upravuje, 

přičemž jí stále vlasy lezou ven, může to v mužích vzbuzovat zvědavost. Navíc 

hodně žen vypadá lépe v šátku než ve skutečnosti, a když se k tomu hezky 

nalíčí, upoutávají pozornost na 100%. 

 4.1 Nošení hijabu 

 Jak se hijab nosí? V Íránu je zcela běžné nosit šátek asi od prostředku 

hlavy, což je podle některých naprosto nepřijatelné. V Turecku zase mají zcela 

specifické šátky a vážou je jinak než Arabky, takže Turkyni v arabské zemi 

poznáte snadno. Do toho přichází Malajky s šátky ve tvaru trojúhelníku. 

  

 hijab 

  4.2 Barva hijabu 

 Povoleny jsou všechny barvy a tvary, ale na šátku nemohou být 

obrázky zvířat a lidí. Výjimkou je Saúdská Arábie, kde je stanovena jenom 

černá barva. Když si tedy v Saúdské Arábii vezmete na sebe žlutý šátek, 

neporušujete islám, ale porušujete saúdské zákony. Totéž platí, pokud si šátek 

nevezmete – opět dojde jen k porušení zákona, ne k porušení islámských 

pravidel. 

  

 



 

 

 ZÁVĚR 

 Udělaly jsme absolventskou práci na tohle téma, protože jsme chtěly 

přiblížit módu jiných krajů a mravů. Podle nás je velmi zajímavá a je i 

poměrně pestrá. Má v sobě i jakési kouzlo, které jsme si uvědomily a chceme 

jej předat dál.  

 Líbilo by se nám oběma nosit například abayu, protože vypadá hezky a 

dá se sehnat v mnoha variantách barev a střihů. 

 Elegantně může působit i hijab. Existuje hodně vzorů, materiálů a 

délek. Kolik má průměrná muslimka doma takových hijabů? Protože na 

tržištích je koupíte levně, mají jich docela hodně. Ještě víc než hodně jich mají 

francouzské, britské, německé, americké a dubajské muslimky a dokonce i 

Češky jsou na předních příčkách. 365 šátků na jednu ženu je málo, ve Francii 

je to kolem 500 šátků na jednu ženu. Nutno dodat, že pokud byste si chtěli 

šátky kupovat tady, vyjde Vás to na desetitisíce, kdežto šátek v Dubaji (byť 

značkový) seženete za přibližně za 50 Kč. Takže je lepší vyjet si občas na 

nakupovací dovolenou do Egypta nebo na Djerbu a naučit se pár slov arabsky, 

abyste usmlouvali slevy na tržištích. Jako hijab lze použít i pashminu, jaká se 

běžně prodává u nás, hodně muslimek ji používá jako tzv. zimní hijaby. V létě 

se pak nosí lehčí druhy látek.  

 Abaye a niqaby jsou poměrně drahou záležitostí, i když v arabských 

zemích jsou ale levnější. V Německu koupíte abayu za asi 24 euro. 

 Asi bychom ale nenosily například burku, protože zakrývá celý obličej 

a nejsou vidět ani ústa, nos a brada. Někdy nejsou vidět ani oči, které jsou 

překryté mřížkou, přes niž lze jen stěží vidět. 

Závěrečnou částí této absolventské práce je praktická ukázka vázání arabského 

šátku hijabu. Způsob oblékání hijabu je možné naučit se i na internetu 

například na této adrese http://www.youtube.com/watch?v=ynhqmDoQGmU 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ynhqmDoQGmU
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RESUMÉ 

The topic of this graduation essay is female clothing in Arab states. We chose 

this topis because we are interested in fashion and Islamic culture. 

The paper is divided into two main chapters. The first chapter is about female 

clothing in Muslim countries in general. It explains its religious and cultural 

background as based on the holy book of Islamic religion, Koran, and 

describes the basic rules for clothing in today Islamic world. The second part 

of the paper consists of descriptions of individual pieces of clothes (abaya, 

niqab, hijab and burka) and contains also their photos. Part of this work is 

practical demonstration on site showing how the Arab scarves are bound. 

As for our personal opinion, we would’t wear burka or abaya myself but we 

like for example hijab very much. We would love to wear it. It is also said that 

many women look better wearing hijab than without it. It is a very long scarf 

made in different colours and patterns. Women do not wear only the traditional 

Islamic clothes, underneath they wear casual clothes known in Europe. They 

wear the traditional clothes only outside.  

When we asked the Muslim men why women wear abaya, burka and hijab in 

their countries, they suggested that it makes the men not to be jealous of their 

women. A married woman has her husband and has no need to seduce others. 

We think that this is the way it should be even though many people take 

infidelity as a matter of course which we don’t like. In fact it is not the point to 

cover the whole of your body. The main thing is to stay faithful and respect 

each other. Many Arabic couples get married without knowing each other and 

they believe that the love will coma later. We hope that we got you acquainted 

with this culture. We learned a lot of interesting things when we  were writing 

this paper. 


