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Anotace 

Diplomová práce Romantické komedie a představy žen o partnerských vztazích se 

zabývá výzkumem generace matek a jejich dcer, které tento žánr sledují. Jako východisko 

tohoto výzkumu byla zvolena teorie feministické filmové kritiky, za jejíž hlavní 

představitelku je považována Laura Mulvey. Cílem výzkumu je zjistit, jak se recepce 

romantických komedií podílí na tvorbě představ o partnerských vztazích u generace matek 

a dcer. Jako relevantní metoda pro zajištění odpovědí na položené otázky je zvolena 

kvalitativní metoda, přičemž sběru dat se docílí pomocí polostrukturovaného rozhovoru. 

Následná analýza bude vycházet především ze zakotvené teorie, která se jeví jako 

nejadekvátnější způsob pro vytvoření závěru výzkumu.  

 

Annotation 

The diploma thesis Romantic Movies and the Women’s Vision of Partnership 

describes and discusses a study of two generations of women — mothers and their 

daughters — who watch this genre. Feminist film criticism theory, of which Laura Mulvey 

is considered to be the main representative, was selected as the foundation for this 

research. The aim of the research is to determine how the reception of romantic comedies 

helps to shape conceptions regarding intimate relationships for mothers and for their 

daughters. The qualitative method has been chosen as a relevant method for providing 

answers to the questions posed; meanwhile data is collected using semi-structured 

interviews. The subsequent analysis will primarily be based upon grounded theory, which 

shows itself to be the most appropriate method for producing the conclusion for this study.  

Klíčová slova 

Romantické filmy, feministická filmová teorie, Laura Mulvey, zakotvená teorie, partnerské 

vztahy, generace matek a dcer 
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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce, která nese název Romantické filmy a představy žen o 

partnerském vztahu, je zjistit souvislost mezi konzumací obsahu romantických komedií a 

představou žen-matek a žen-dcer o partnerských vztazích. Avšak v tomto kontextu je nutné 

brát ohled na nemožnost odloučit sledování romantických obsahů a izolování tak této 

činnosti od dalších faktorů ovlivňující sociální realitu každého jedince. Aby bylo možné 

zodpovědět si tento výzkumný problém, je výzkum rozdělen na dílčí části, jež mají pomoci 

objasnit hlavní výzkumnou otázku. V rámci šetření se tedy budu zabývat tím, jak ženy 

z těchto dvou generací konzumují romantické komedie a jaký pro ně má tento typ žánru 

význam. Dále se budu zajímat o to, jak se respondentky ztotožňují s obsahem 

romantických komedií a jejich postavami a v neposlední řadě bude předmětem zájmu i 

zjištění, jak ženy dnes vnímají situaci v partnerském vztahu obecně a hlavně, jak si samy 

představují ideální partnerský vztah a ideálního partnera, což je pro tento výzkum jedno ze 

stěžejních témat.  

Žánr romantických komedií bývá opomíjen, snad pro svou konotaci okrajového 

žánru. Dokonce jsou v současné době romantické komedie stále méně produkovány na 

úkor filmů založených na komiksové předloze, které generují filmovému průmyslu větší 

zisk (Guerrasio, 2017). Přesto by se neměl podceňovat potenciál těchto snímků, které jsou 

mezi ženským publikem stále velmi oblíbené. Jen za minulý rok vydělaly romantické 

komedie přes 85 miliónů dolarů (The Numbers, 2017).  Nicméně i přesto na akademické 

půdě chybí studie na obdobné téma, proto jsem jako střed zájmu tohoto výzkumu zvolila 

právě tento žánr, který se řadí do kategorie tzv. „ženských žánrů“.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část je poté rozdělena 

na dva oddíly, z čehož první z nich se zabývá především feministickou filmovou kritikou, 

za jejíž hlavní představitelku je považována Laura Mulvey. V této části se pokusím 

zmapovat myšlenkový vývoj této teorie. Z počátku byl hlavním zájmem této teorie 

klasický hollywoodský film a to, jak žena-divačka prožívá vizuální slast ve snímcích, které 

jsou tvořeny na základě partriachálního společenského uspořádání. Přes vývoj, kterým od 

sedmdesátých let prošla feministická filmová kritika, se dostanu až ke zkoumání ženy-

divačky v souvislosti s ženskými žánry, jako je například mýdlová opera, která je 

některými svými charakteristikami podobná právě romantickým komediím. Druhá část 
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teorie se pak bude zabývat rozborem tohoto žánru a popisu jeho hlavních elementů, jako 

jsou postavy, zápletka a zobrazovaná romantická láska.  

Druhá část diplomové práce je věnována již samotnému výzkumu a je pomyslně 

také rozdělena na dva oddíly. V první části, která se zabývá metodologií, je blíže 

představen samotný design výzkumu, výzkumný vzorek a způsob analýzy zakotvené 

teorie. Další a poslední část diplomové práce se pak věnuje již samotné analýze a 

interpretaci výsledných zjištění a prezentace výsledného modelu, který byl identifikován 

na základě deseti rozhovorů s ženami z generace matek a deseti rozhovorů z generace žen-

dcer.  
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2. Teoretická část 

2.1. Od moderní společnosti k první vlně feminismu  

Historický kontext vzniku feministického hnutí se může zdát velkým historickým 

paradoxem. První vlna feminismu, která se dle obecně přijímané periodizace řadí do 

poslední třetiny 18. století do roku 1930 (Valdrová & Formánková, 2004: 169), úzce 

souvisela s nastolením moderního státu a společnosti, ze kterého vychází i naše současná 

koncepce společnosti. Za příčinu nerovného genderového uspořádání bychom mohli, 

s trochou nadsázky, označit dvě revoluce, které otřásly tradičním feudálním řádem: 

Americká revoluce (1773-1783) a Velká francouzská revoluce (1789-1799). Výsledkem 

poslední z nich byla Deklarace práv z roku 1789, jež se později stala předlohou ústavních 

dokumentů nově vzniklých svobodných a moderních států. Tato deklarace ustanovovala 

nezcizitelná práva občanů na svobodu, vzdělání, rovnost atd. Přestože se deklaraci psalo o 

základních právech přisuzovaných všem a nikoliv pouze mužům, v praxi to však 

znamenalo prakticky pouze posílení jejich práv. Ačkoliv tento fakt ze znění tohoto 

dokumentu nevyplývá, role ženy ve společnosti byla upravena v občanských zákonících. 

Na muže bylo pohlíženo jako na bytost obdařenou inteligencí, jež se může realizovat ve 

veřejném prostoru a být nositelem ekonomické moci, zatímco žena byla izolována jako 

opatrovnice rodinného krbu s nemožností participovat na manželově rozhodnutí (Valdrová 

& Formánková, 2004: 172). S přiznáním základních lidských práv tak sice bylo dosaženo 

jakési rovnosti, avšak jen mezi stavy (míněno ve smyslu politickém, nikoliv 

ekonomickém). Role ženy byla posunuta opačným směrem, nemůžeme ani mluvit o 

zpátečnictví, protože podřadnost a nerovnost ženy s mužem byla vytvořena uměle a 

nevycházela z evoluce společnosti ale z její revoluce (Valdrová & Formánková, 2004: 

174).  

Prakticky souběžně s takto „nově“ ustanovenou rolí ženy ve společnosti vznikla 

touha po jejich zrovnoprávnění, jak můžeme vidět na příkladu sufražetek působících 

v Anglii. K naplnění jejich požadavků a tím pádem k završení první vlny feminismu pak 

významně přispěla první světová válka, která zapříčinila nutnost nahrazení mizející 

mužské pracovní síly. Ženy musely převzít jejich dosud okupovaná místa ve fabrikách a na 

polích a tím si vydobyly po skončení války větší úcty a uznání.  
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2.2. Neutuchající boj žen v druhé vlně feminismu 

Během prvních dvaceti let dvacátého století si feministické aktivistky mohly připsat 

k dobru prosazení ve většině evropských zemí volebního práva pro ženy, již jim bylo 

doposud odepíráno. S dozněním první světové války ženy znovu nabyly sebevědomí o své 

hodnotě a přínosu pro společnost nikoliv jen pro rodinný krb. Ovšem s ústupkem 

volebního práva jakoby se porozumění společnosti pro vysvobození žen z rodinného jha 

vyčerpalo. Nutno dodat, že celkový průběh feministického hnutí byl podmíněn 

geograficky. Zatímco ve Spojených státech se formovaly myšlenky o zrovnoprávnění žen, 

v zemích východního bloku nebyl prostor pro nároky tohoto druhu, proto se v těchto 

zemích obdobný vývoj nekonal, a to je i jeden z důvodů, proč v naší společnosti má termín 

feminismus negativní konotaci. Vládnoucí komunistická strana totiž „zlikvidovala ženské 

hnutí a tím i možnost artikulovat požadavky žen jimi samými“, avšak potřeba komunismu 

vytvořit socialistického člověka, jenž je nadřazen genderu, vyžadovala „zrovnoprávnění“, 

které tak sloužilo jako „nástroj k prosazování politických zájmů“ (Havelková & Oates-

Indrucohová, 2015: 20). 

Vraťme se však do Spojených států a k jeho americkému snu, který byl pro 

každého vyjma žen. Vzdělání sice bylo pro ženy zpřístupněno (mluvíme o vzdělání 

v oblastech vytyčených pro ženy, jako byly například kurzy ve vedení domácnosti apod.), a 

dokonce se na ženy nahlíželo jako na rovnocenné partnery avšak jen u rodinného stolu. 

Z politicky aktivního života byly i nadále ženy vyloučeny s odkazem na jejich křehkost a 

labilní povahu.  

Opět to byla válka a s ní spojený odliv mužské pracovní síly, která dopomohla 

ženám opět k lepší pozici ve společnosti. Ovšem i v tomto případě to byl úspěch pouze 

dočasný a s nastolením míru byla žena opět odkázána do kuchyně (Valdrová & 

Formánková, 2004: 176). Až do konce padesátých let trvalo, než ženy začaly opět 

formulovat své myšlenky na zrovnoprávnění se světem mužů. Specifická situace v zemích 

ovládaných komunismem byla již nastíněna výše. Docházelo sice k jistým ústupkům 
1
ze 

                                                           

1
 Rovnoprávnost žen byla u nás dokonce zakotvena v Ústavě 9. května 1948 a zaručovala ženám 

přístup ke vzdělání, aktivní politice a rovnost v pracovní sféře. Avšak je potřeba se na celý tento proces 

zrovnoprávňování žen podívat v dobovém kontextu. Začlenění ženy do sfér, do kterých předtím neměla 

garantovaný přístup, byl politickým kalkulem. Tento proces vycházel z ideových představ komunismu o 
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strany komunistického vedení, jež vedlo k rovnoprávnějšímu přístupu k ženám, avšak 

mluvíme o zrovnoprávnění svobodné volby mužů a žen v zemích, kde prakticky svobodná 

vůle neexistovala a pokud ano, tak pouze v hranicích, které povoloval komunistický aparát.  

Proto v případě východních zemí ovládaných komunismem nemůžeme mluvit o druhé vlně 

feminismu. Zatímco na západě se feministické hnutí direfencovalo a začala se etablovat do 

všech myslitelných odvětví vědy. Feminismus tak pronikl do tradičních oborů, jako byla 

třeba psychologie nebo sociologie, avšak své místo si našel i v nedávno založených 

oborech, jako byla právě filmová studia. První feministické výzkumu na téma 

vyobrazování žen ve filmu byly zaměřeny na politický aspekt věci stejně tak, jako tomu 

bylo ve feministickém hnutí. Důležitá byla interpretace genderu, která se dávala do 

souvislosti s nastoleným patriarchálním řádem. (McCabe, 2004: 6). 

Zpočátku byl feministický proud ucelený a konzistentní a měl jasný cíl dodat 

ženám sebevědomí a umožnit jim stejné příležitosti ve společnosti a kultuře, stejně tak jako 

ustanovit jejich roli i mimo jejich rodinné zázemí. Hlavním požadavkem první vlny bylo 

volební právo žen, kterého se ženám na našem území dostalo v roce 1920. Požadavky 

druhé vlny se stupňovaly a měly za cíl nastolit rovnoprávnost žen ve všech možných 

směrech. Tím se počal kdysi jednotný proud feminismu diferencovat a zasahovat i do 

akademické oblasti. Od konce sedmdesátých let diferenciace z druhé vlny feminismu 

dostává ještě dál, až dochází k takové rozmanitosti, že nastínit kompletní a ucelený obraz 

třetí vlny feminismu, která se datuje od této doby, je téměř nemožný. Je tím myšleno, že 

„jednotlivé feministické proudy se staly tak různorodé, roztříštěné a zahleděné do 

rozpracování vlastních myšlenek, že mezi nimi přestává fungovat interní dialog“ (Valdrová 

& Formánková, 2004: 207). Stejný osud postihl i proud feministické filmové teorie, která 

se po vydání stati Laury Mulvey začala tříštit na specializované oblasti zájmu, jež každá 

sledovala jiný cíl.  

 

                                                                                                                                                                                

vytvoření socialistického člověka (jímž byla i žena), jenž vybuduje socialistický stát. A zároveň po válečných 

útrapách bylo zapotřebí další pracovní síly, jež by se na tomto budování aktivně podílela. (Havelková & 

Oates-Indrucohová, 2015: 45-81) 
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2.3. Feministická filmová teorie 

Za ustanovení feministické filmové teorie se považuje vydání statě, která měla 

povahu manifestu, feministickou kritičkou
2
 Laurou Mulvey v roce 1975. Tato stať, která ve 

své době vydání vzbudila velkou vlnu zájmu, měla poměrně nevinný název „Visual 

Pleasure and Narrative Cinema“ a vyšla v časopise Screen. A přestože je datum 1975 

považován za více či méně faktický vznik feministické filmové teorie, neměli bychom 

přesto opomenout dřívější snahy feministických teoretiček o kritiku tehdejšího klasického 

filmu. Jednou z takovýchto žen byla Claire Johnstonová, která jako jedna z prvních 

kritizovala vykonstruovaný obraz ženy ve filmu. Svou kritiku založila na Barthesově teorii 

o mýtu a problém viděla v konstrukci obrazu ženy jako jakéhosi protipólu muže, který bez 

mužské existence postrádá smysl, nebo lépe řečeno, žena je konstruována jako ne-muž 

k svému protikladu tedy muži (Johnston, 1973). 

Teoretičky Marjorie Rosenová a Molly Haskellová také významně přispěly 

v chápání, jak reprezentace genderu je propojená s mýty, hodnotami a názory 

v patriarchální společnosti. Rosenová ve své studii Popcorn Venus: Women, Movies, and 

the American Dream (1973) rekonstruuje měnící se pojetí ženy ve filmu od počátku století 

do let šedesátých. Na základě své analýzy dochází k závěru, že měnící se obraz žen 

v klasickém filmu je cyklickým jevem, skrze nějž dochází k vědomému 

upevňování nastoleného řádu mužské nadvlády nad ženami. Jak bylo řečeno, vyobrazení 

ženy není neměnné, v jistých etapách je ženská postava ve filmu vedena k větší volnosti, 

jako tomu bylo například v době po první světové válce, jindy bylo zase potřeba skrze 

identifikaci s obrazem ženy na plátně upevnit pozici žen jako opatrovatelek rodinného 

krbu. Haskellová ve své knize From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the 

Movies (1974) vnímá stejně jako její kolegyně film jako nástroj k udržení nastaveného 

patriarchálního řádu, nicméně liší se od Rosenové tím, že v jejím pojetí není film vědomě 

vytvořeným nástrojem k prosazování status quo patriarchální společnosti vedené muži. 

Naopak připouští další nevědomé vlivy, které se podílejí na konstrukci obrazy ženy a 

neopomíjí dodat, že i samotné ženy mohou přispívat k tomuto obrazu tím, že mohou 

                                                           

2
 Ve sbornících a odborné literatuře zabývající se filmovými studii se můžeme setkat jak s termínem 

feministické filmové teorie, tak i s názvem feministické filmové kritiky. Oba pojmy přitom označují totéž. 
Proto si dovoluji ve své práci zacházet s pojmy teoretička a kritička jako se synonymy, protože v případě 
tohoto názorového proudu obě tyto role splývají.  



 

 

9 

filmové fantazie vnímat jako slastné. Metoda obrazu žen Rosenové a Haskellové se řadí 

mezi sociologický proud feminismu, který vznikl ve Spojených státech. Druhý 

metodologicky-objektivní proud známý též jako britská škola se stal dominantním 

proudem feministické filmové teorie a to hlavně díky zmiňované stati od Laury 

Mulveyové, ke které se vrátím v samostatné kapitole. Jedním z důvodů, proč se vedoucím 

proudem stala britská škola, byla jednoduchost pojetí sociologického proudu, jež 

předpokládal přímý vztah mezi světem na plátně a světem reálným, tedy film je chápán 

jako odraz dané společnosti a nepřipouští se další složité jevy a vztahy, které se do plátna 

mohou promítat. Teoretičky sociologického proudu ve svých tvrzeních zredukovaly obrazy 

žen na omezený počet ženských stereotypů (McCabe, 2004: 10), což se ukázalo jako 

veliký nedostatek vzhledem ke komplexnosti filmu, a vůči tomuto přístupu se ženské 

protagonistky řadící se do britské školy vymezily.  

Počátky britské školy jsou neodmyslitelně spjaty se jménem již zmíněné Claire 

Johnstonové a Pam Cookové, které se ostře vyhranily vůči sociologickému feministickému 

proudu. Přestože Johnstonová odmítá sociologickou metodu svých amerických kolegyň, 

zajímá se také o procesu vyobrazení žen na filmovém plátně, ale konstrukci tohoto obrazu 

vidí ve složitějších souvislostech. Obraz zakládá na stereotypech, jež jsou protkány 

ideologií společnosti, avšak nejsou dílem jen dobového kontextu, protože obrazy žen jsou 

relativně stálé napříč historií. Stereotypy jsou pak i praktickým požadavkem pro snazší 

orientaci v dějové lince mediálního obsahu a jejich tvorba není záměrná (Johnston: 1973). 

Tehdejší feministické kritičky viděly problém v tom, že často to byli muži, co stáli 

za klapkami a kamerami a udávali (ať již vědomě či nevědomě) tak tón celému filmu a 

podíleli se na vyobrazování žen ve filmech. Kritika celospolečenského nastavení nadvlády 

mužů nad ženami se netýkala pouze filmu. Na konci let šedesátých probíhala vlna 

demonstrací proti Miss America a Miss World, jež byly feministickým aktivistkám trnem 

v oku pro předvádění žen, které „jsou zřetelně definovány svými fyzickými atributy, 

narozeny, aby plodily děti, nebo mají-li štěstí, narodí se krásné; podmínka, která činí 

v rámci maloměšťácké etiky možné a přijatelné to, že se dívky promenují tiše a usmívající 

se, aby byly souzeny“ (Mulvey, 2009: 3). Kritizováno pak bylo podobné schéma jako u 

filmu, tedy odcizení žen od sebe sama a předvádění své krásy pro potěchu mužů/porotců. 

Vlna kritiky, jež se snesla na patriarchální dominantní řád, se pak přelila do kritiky tehdejší 

filmové tvorby, protože zde byly patrné vlivy ideologie společnost, ze kterých bylo možné 
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dedukovat závěry a rozvíjet teorie. Nehledě na to, že hollywoodský filmový průmysl byl 

takřka nepřehlédnutelný. Již ve dvacátých letech byl pátým největším průmyslem 

v Americe. Dříve než došlo však na samotné studie a kritické statě, vyjadřovaly ženy své 

názory v dokumentárních snímcích od začátku sedmdesátých let. Hlavním cílem těchto 

dokumentů pak bylo „naučit ženy vyjadřovat se ke svému útlaku, definovat své postavení, 

nacházet vlastní hlas“ (Hanáková, 2007: 16). Dokumentární snímky tohoto ražení 

následovaly zásad tzv. direct cinema, v Evropě je tento styl více známý pod pojmem 

cinéma-verité. Hlavními zásadami tohoto stylu je nezasahovat do přirozenosti natáčené 

situace, tím je myšleno neovlivňovat plynutí děje, ale ani nezasahovat do její estetiky 

umělým osvětlením apod. V tomto duchu se natáčely první feministické dokumenty, které 

měly skrze identifikaci s vyobrazenými ženami zvýšit sebevědomí obyčejným ženám 

k tomu, aby samy začaly vnímat svou nepostradatelnou hodnotu ve společnosti a nejen 

v rodinném kruhu. Veřejnosti byly představeny tyto filmy v rámci festivalů ženských 

filmů, které se počaly pořádat také na začátku sedmdesátých let. První festivaly se konaly 

jak ve Spojených státech, tak ve Velké Británii a nabízely i filmovou produkci 

opomíjených režisérek. Nakolik se feministická filmová teorie etablovala ve vědeckém, ale 

i veřejném diskurzu, lze pozorovat na vzniku distribučních a produkčních společností 

zabývající se produkcí ženských snímků. Díky těmto společnostem, jako byla New Day 

Films a Women Make Movies, se k divákům mohly dostat první experimentální filmy, 

které vycházely z teoretických feministických konstrukcí. Tyto experimentální filmy pak 

vznikaly z inspirace avantgardním filmovým a divadelním uměním, přičemž využívaly 

střihových technik ruského režiséra Sergeje Ejzenštejna
3
, zcizovacího efektu Bertolda 

Brechta
4
 a progresivního pojetí filmové tvorby francouzského režiséra Jeana-Luca 

                                                           

3
 Sergej Ezejštejn je považován za průkopníka filmových montáží, přičemž využíval prvek atrakce, 

který představuje jakýkoliv agresivní moment divadla (myšleno obecně jako podívané), jež smyslově a 
psychologicky působí na diváka a vyvolává v něm emocionální reakci. Montáž atrakcí je pak v Ezejštejnově 
pojetí sled zdánlivě nesourodých atrakcí, které však mají vzájemným působením vyvolat určitou emoci 
v divákově mysli. Tohoto efektu docílil pomocí pěti typů montáží: metrické, rytmické, tonální, alikvotní a 
intelektuální. Pomocí těchto technik docílil zpomalování nebo naopak zrychlení vnímaného času, pomocí 
rytmu a tempa vytvářel napětí a vytvořením vizuálních metafor dotvářel smysl děje (Ezejštejn,1963).  

4
 Brechtovy divadelní hry jsou pověstně prvkem zcizovacího efektu. Brecht vycházel z tvrzení 

Viktora Šklovskije o tendenci člověka zobecňovat a automatizovaně vnímat a mluvit, proto aby nedošlo 
k tomuto procesu, kdy člověk přestává vnímat a začíná být apatický k vnějším procesům, je potřeba ho 
něčím překvapivým vytrhnout. Brecht ve svých hrách využíval momentů neodpovídající zobrazované realitě 
k tomu, aby donutil diváka k přemýšlení a nikoliv jen k pasivnímu sledování děje na jevišti (Havelková, 2013: 
20). 
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Godarda
5
. To vše za účelem vyhnout se konvencím hollywoodské filmové produkce a 

zničit vizuální slast diváka. (Smelik,1999: 492).  

Nesmíme však opomenout další platformy, kde zaznívala feministická kritika a 

díky níž se vlastně tento teoretický proud etabloval ve společnosti. Tuto důležitou roli 

sehrály vědecké časopisy, které byly buď již zaběhnuté a feministické kritice daly prostor, 

to je příklad již zmíněného časopisu Screen, anebo byly založeny přímo pro potřeby 

feministické filmové kritiky. V roce 1972 založily v Los Angeles Siew-Hwa Behová a 

Saunie Salvyerová časopis s výmluvným avšak velmi obecným názvem Women and Film. 

Obecnost se týkala také témat publikovaných příspěvků, které byly často z rukou dosud 

nepublikujících žen a zabývaly se širokým spektrem námětů. Koncepce tohoto periodika se 

zdá být poněkud nekonzistentní, přesto se dá vystopovat velký zájem o analýzu rolí žen 

v tehdejších hollywoodských filmech. Pro svou nekonzistentnost a jakousi triviálnost 

v podobě generalizace vyzkoumaných závěrů v publikovaných článcích byl i časopis trnem 

v oku Claire Johnstonová stejně jako metoda jejich zaoceánských kolegyň (Hanáková, 

2007: 26). Nastavený formát časopisu přestal o pár let později vyhovovat čtyřem 

redaktorkám, a proto založily v roce 1976 nový teoretický časopis Camera Obscura, který 

posunul pole zájmu směrem k ženskému experimentálnímu filmu. Časopisy zasvěcené 

feministické filmové teorii nevznikaly pouze na území anglofonních zemí, ale i mimo ně, 

jako tomu je například u německého časopisu s názvem Frauen und Film, který vznikl 

v západním Německu. Tento časopis založila režisérka a kritička Helke Sander v roce 1974 

a měl za cíl zabývat se otázkou kulturní diskriminace žen a nalézat alternativní cesty 

reprezentace žen ve filmech.  

 

 

 

 

                                                           

5
 Jean-Luc Godard byl jedním z představitelů tzv. nové vlny (francouzsky La Nouvelle Vague) jež 

prostřednictvím experimentů se střihem a změnou narativních struktur odmítali tradiční filmovou formu.  
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2.3.1. Laura Mulvey a její vizuální slast 

V předcházející kapitole byl stručně nastíněn počáteční vývoj feministické filmové 

teorie, pro které byla typická jakási jednota v rámci dvou proudů dané teorie, tj. britské 

školy a sociologického směru v Americe. V první polovině sedmdesátých let se v rámci 

feministické filmové kritiky zkoumal především vytvářený obraz ženy ve filmu a 

analyzovaly se především práce konkrétních režisérů. V roce 1975 dala Laura Mulveyová 

tomuto vývoji nový impuls, se svou statí Vizuální slast a narativní film zpevnila základy a 

určila směr teoretickému proudu. Pro všeobjímající obecnost její práce byla vnímána jako 

ustanovující milník tohoto směru. Prvně prezentovala své závěry v rámci veřejného čtení 

na akademické půdě univerzity ve Wisconsinu již v roce 1973, ale ohlas získala až 

vydáním své stati v časopise Screen o dva roky později, protože se tak dostala do širšího 

povědomí. Abychom mohli deklarovat význam její práce, stačí si uvědomit fakt, že 

všechny následující práce týkající se feministické filmové teorie vznikaly buď z polemiky 

s touto statí, anebo na ni navazovaly a dále ji rozvíjely.  

Jedním z hlavních přínosů její práce spočívá v již zmíněné univerzálnosti jejích 

dedukcí. Laura Mulveyová zkoumá hollywoodskou filmovou produkci jako celek, 

nezabývá se pouze jen její částí (byť své závěry demonstruje na práci významných režisérů 

té doby, jako byl Alfréd Hitchock nebo Josef von Sternberg). Tímto postupem tak mohla 

docílit obecné platnosti tezí. Avšak hlavní novátorství spočívá v úhlu pohledu, který ve své 

práci zaujala. Ústředním tématem její práce není jen podat jakousi analýzu ať již uměle 

nebo neuměle vykonstruovaného obrazu ženy na filmovém plátně. Důležitější pro Laury 

Mulveyovou bylo, jaký zaujímá vůči němu vztah divák, jež je obdařen mužským 

pohledem, jímž konstruuje narativní film za účasti kolektivního potažmo patriarchálního 

nevědomí.  Paradoxem je, že k postihnutí takového komplikovaného vztahu, Mulveyová 

dochází za použití „mužských“, dalo by se říci až antifeministických patriarchální teorií 

jako je Freudova psychoanalýza a Lacanovo čtení Freudova učení. Spojila tím zdánlivě 

nespojitelné, je však pravdou, že nebyla první, kdo využil Freuda a Lacana v souvislosti 

s filmovými studii. Jedním takovým předchůdcem byl Christian Metz, který ve své knize 

Imaginární signifikant (1991) si pokládá otázku „jak může freudovská analýza přispět ke 

studiu kinematografického signifikantu?“ (1991: 38). Nicméně v Metzově pojetí není 

divákova slast nikterak vázána na pohlaví, rozměr obohacený o genderovou závislost slasti 

z dívání se dodala až Laura Mulveyová. V následujících podkapitolách budou blíže 

https://www.csfd.cz/tvurce/2497-josef-von-sternberg/


 

 

13 

analyzovány jednotlivé stěžejní části této stati, protože právě na ně budou navazovat i další 

práce, které budou tvořit teoretický základ k praktické části této práce.  

2.3.1.1. Freudova psychoanalýza 

Britská škola feministické filmové teorie velmi dbala na teoretický substrát, ze 

kterého čerpala podklady pro své závěry. Tato potřeba interdisciplinarity vznikla z potřeby 

etablovat se na úrovni již uznávaných teorií, a tím dojít k jakémusi zrovnoprávnění 

feministické filmové teorie s dalšími vědními disciplínami uznávanými akademickou 

půdou. Proto můžeme v ní nalézat inspiraci ze strukturalismu, poststrukturalismu, 

sémiotiky, marxismu a především z psychoanalýzy. Tímto důrazem se mimo jiné 

odlišovala od sociologické metody, jež sloužila americkým kolegyním k popisu 

vyobrazeného obrazu ženy ve filmové produkci. Pojetí britské školy, které v sobě 

zahrnovalo kompilaci několika již existujících teorií a metod, jež měly dopomoci vysvětlit 

současný stav tehdejší kinematografie, můžeme s jistou nadsázkou označit za 

sofistikovanější.  

„Tyto teorie nejenže umožnily feministický zásah tím, že jí (feministické filmové 

teorii) daly jazyk, kterým by mohla mluvit, ale také legitimizovala feministickou teoretickou 

pozici, protože se tak zařadila do současného akademického myšlení.“ (McCabe, 2004: 16)  

S nástupem poststrukturalismu se posouvá i význam filmu dříve chápaného jako 

svébytný projev autorovy umělecké vize, se smrtí autora, jíž předpověděl Roland Barthes, 

se zrodil film nově vnímaný jako komplexní systém, v němž se produkují hodnoty 

společnosti, a tudíž lze analogicky předpokládat úzký vztah filmu a ideologie. K tomu aby 

se odkryl vliv ideologie na text, nedostačovala pouhá textová analýza, bylo zapotřebí 

takové metody, která by dokázala proniknout pod povrch, protože ideologie se neprojevuje 

jen vědomě, ba právě naopak. K tak složité „podpovrchové“ dekonstrukci filmového textu 

se čerpalo ze Saussurova lingvistického strukturalismu, Barthesovy sémiotické teorie, 

Marxova a Althusserova marxismu a s nevědomím úzce spjatou Freudovu a Lacanovu 

psychoanalýzu.  

Kromě posunu ve vnímání filmu došlo také k posunu zkoumání, které se již 

nelimitovalo pouze na výsledný filmový produkt, ale ústředním zájmem byl nově vztah 

diváka k filmu a jeho textu. Tento posun můžeme vysledovat právě v zájmu o divákovu 

slast z dívání se. Psychoanalytická teorie pak byla využita (myšleno již jen v rámci 
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feministické filmové teorie) až v práci Laury Mulveyové a tak byla neodlučitelně 

zapracována do feministického diskurzu. Ve své stati jasně vytyčila, jak a s jakým 

záměrem využila psychoanalýzy, a to jako politickou zbraň, jenž je „schopná ukázat, jak 

nevědomí patriarchální společnosti strukturovalo filmovou formu“ (2009: 14). Přesto se 

může zdát spojení feminismu a Freuda, který nemůže být za feministu pokládán, poněkud 

neopodstatnitelným. Právě ale jeho mužský pohled a víra v jakousi mužskou nadřazenost 

(vycházejíc z představy, že muž má falus a žena je definována jeho nedostatkem) vystihuje 

falocentrismus společnosti, jež prostupuje jako ideologie i do kinematografického systému. 

V tomto smyslu je důležitou teorií v pozadí Vizuální slasti i Althusserovo pojetí ideologie, 

které řadí film, vedle náboženství, rodiny a školy, do tzv. ideologického aparátu, 

prostřednictvím něhož se realizuje ideologie (Althusser, 1971). 

Ve Freudově psychoanalýze hraje stěžejní roli libido (sexualita), které není u lidí 

dáno od přírody, ale je důsledkem dlouhého procesu socializace. Uvědomoval si, že lidská 

sexualita je podmíněna kulturním diktátem, který omezuje člověka v tom kdy, jak a kde 

sexuálnímu pudu podlehne (pokud se zde budeme bavit o normě a nebudeme se zabývat 

deviantním chováním). Přitom v dnešní společnosti oslabuje pud reprodukce související 

s pudem záchovy rodu, což lze například vysledovat na změně priorit při výběru partnera, 

kdy se ke slovu dostává touha a je upozaděna potřeba mít potomka. Proces formace 

dětského primitivního eroticismu v sexualitu dospělého člověka Freud rozdělil do několika 

fází, přičemž tvrdil, že do jistého věku se dítě vyvíjí stejně bez rozdílu pohlaví
6
, dítě si tedy 

do jisté doby není vědomo rozdílnosti pohlaví. Vše se změní v tzv. falickém období, kdy 

dítě začne vnímat tento rozdíl. Následný proces Freud vysvětluje tzv. oidipovským 

komplexem a kastračním komplexem. Freud se zde inspiroval příběhem z řecké mytologie 

o králi Oidipovi, jenž nevědomky zabil svého otce a oženil se svou matkou. Dle Freuda si 

dítě začne ve věku tří let uvědomovat rozdílu mezi matkou a otcem a jejich vzájemného 

vztahu, kterého chce také docílit prostřednictvím odstraněním konkurenčního rodiče. 

Vedle touhy, která je v dětském nevědomí, zapudit rodiče stejného pohlaví, existuje 

paralelně touha nepřijít o životně důležitého ochránce, jenž nachází v osobě tohoto rodiče. 

                                                           

6
 Nancy Chodorow (*1944), americká feministka a teoretička genderu a psychoanalýzy, se ve svém 

díle The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender (1978) zabývala vznikem 
sexuální identity v dětském věku. Oponuje zde Freudovu tvrzení, že dítě se vyvíjí do určitého věku jaksi 
„bezpohlavně“, respektive že psychický vývoj dívky v ženu je odvozen od vývoje chlapce v muže. Tedy tvrdí, 
že psychický vývoj u dívky a chlapce probíhá samostatně a zcela nezávisle na sobě.  

javascript:open_window(%22https://ckis.cuni.cz:443/F/IG6JTELNN6RNL18EAY8UPCXJ4HB5U4QYVPQAP6XGR4JR9PR674-26936?func=service&doc_number=000956038&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Mimo jiné mu v naplnění vražedného přání brání sociální norma a strach z kastrace. O 

strachu z kastrace, stejně tak o celém komplexu, musíme uvažovat v symbolické rovině. Je 

vhodné si také uvědomit kulturní kontext, na jehož pozadí vznikla Freudova úvaha o 

oidipovském komplexu. V té době bylo běžné vyhrožovat chlapcům za špatné chování 

vykastrováním (Ruti, 2016: 25).  

Správně dokončený proces se završuje v případě chlapce tím, že matku nechá jít 

výměnou za svůj penis a identifikuje se svým otcem, jehož si přivlastní za svůj vzor. 

V případě děvčete si dívky, která je poznamená tím, že penis nemá, opovrhne svou matkou 

a přesune svůj zájem na otce, respektive partnera, jenž se podobá jejímu otci a ten ji dá 

náhradou za penis dítě. V procesu formování je hlavním distinktivním znakem mezi 

mužem a ženou penis. Přičemž muž je vlastníkem penisu a má něco „navíc“ na rozdíl od 

ženy, která ho postrádá. Tvrzením, že ženě něco chybí, uvrhl ženu do podřízeného 

postavení vůči mužům
7
. 

„…(žena) je vázána symbolickým řádem, ve kterém muž může prožívat své fantazie 

a obsese prostřednictvím ovládnutí jazyka tak, že je autoritativně vkládá do němého obrazu 

ženy, i nadále upoutané v pozici nositelky významu a nikoliv jeho tvůrkyně.“ (Mulvey, 

2009: 15) 

 Vlastnictví falu symbolicky představuje moc, kterou muž má nad ženou. Mužova 

role je tedy chápána jako aktivní a naopak žena je brána jako pasivní objekt, který 

vyžaduje komplementárně doplnit subjektem tedy mužem. Nicméně tento komplementární 

vztah subjektu a objektu je reciprocitní, protože ženina „neúplnost dává zrod falu jako 

symbolické přítomnosti“. (Mulvey, 2009: 14). Pozice ženy pak určuje její vlastnost „bytí-

pro-pohled“, žena je ukazována a vystavována pro potěchu mužova oka, a to nejen na 

plátně ale i například v případě různých soutěží krásy (viz protest proti Miss World a Miss 

America v předešlé kapitole). Zde se ke slovu dostává skopofilie, neboli slast z fixace 

pohledu na okolní objekty, která má původ ve vývojové fázi dítěte, které prostřednictvím 

                                                           

7
 Proti této teorii „méněcennosti“ ženy se ohradilo několik feministek, mezi nimi i francouzská 

filozofka Luce Irigaray (*1930), jež se ostře vymezila proti patriarchálně zaměřené západní filozofii. Její 
kritika byla zaměřena proti vyzdvihování falu (představujícího rozum a moc) a upozaďování a utlačování 
emocí (atributy připisované především tedy ženě a ženskému tělu). Oponovala Freudovi v jeho vnímání ženy 
jako bytosti, jež postrádá penis, a tudíž je méně dokonalou bytostí než muž. Vagínu nevnímá jako ránu či 
místo zející prázdnotou, ale jako záhadné území pocitů a alternativních názorů.  
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voyeuristických praktik objevuje okolní záhadný a zakázaný svět. Mulveyová aplikuje toto 

Freudovo tvrzení na vztah diváka k filmovému plátnu, přičemž filmy tyto voyeuristické 

tendence podporují tím, že „vyvolávají podmínky při promítání a narativní konvence 

v divákovi iluzi, že pozoruje soukromý svět“ (Mulvey, 2009: 18). Sledování filmu 

v kinosále poskytuje ideální podmínky pro slastné dívání tím, že odděluje sledovaný objekt 

(plátno) a subjekt (diváka) a vytváří tak distanci podtrženou tmou v sále (to platí jak pro 

sledování filmu v kině tak i doma, kde si vytváříme obdobné podmínky). Potlačena je 

divákova touha být vystaven pohledu ostatních (tedy exhibicionismus) a tato potlačená 

touha je přenesena na herce.  

Mulveyová syntézou Freudových teorií legitimizuje proces slastného sledování 

diegetického příběhu obsahující mimo jiné i obrazy ženy, přičemž dokazuje, nakolik je 

tento proces podmíněn falocentrismem a patriarchálním řádem. Na Freudovi tak staví 

základy své teorie, avšak pro dotvoření celistvosti o vizuální slasti implikuje i Lacanovu 

revizi freudovské psychoanalýzy.  

2.3.1.2. Lacan rozvíjí psychoanalýzu  

V padesátých letech dvacátého století navázal na tehdy již poněkud opomíjenou 

freudovskou psychoanalýzu Jacques-Maria Émile Lacan, který ji přepracoval a obohatil o 

poznatky z literární vědy, jazykovědy (inspiraci načerpal především ze strukturalistické 

lingvistiky Ferdinanda Saussura a Romana Jacobsona) a antropologie Clauda Lévi-

Strausse. Spojením zdánlivě nespojitelného dosáhl nového pohledu na psychoanalýzu a 

přiblížil tak tuto metodu tehdejší akademické společnosti a především feministickým 

teoretičkám, které se jí inspirovaly pro další rozvoj svých teorií.  

 Využití Lacanovy revidující psychoanalýzy se našlo i ve filmových studiích, pro 

něž byla nejpřínosnější jeho teorie o stádia zrcadla, v níž se pokusil formulovat tezi o 

imaginárním vývoji lidského „já“. Vývoj uvědomění si vlastní subjektivity deklaroval na 

metafoře s dítětem, které v určitém zlomovém okamžiku pohlédne do zrcadla a při tomto 

pohledu si uvědomí, že je jedná o jeho vlastní odraz. Tento obraz (imago) vnímá jako 

dokonalejší než své vlastní reálné tělo, které je stále ještě nemohoucí (tento formativní 

proces nastává od šestého měsíce narození a trvá zhruba do osmnáctého měsíce) odkázané 

na pomoc ostatních. Jeho odraz se mu jeví jako dokonalejší a přijme jej proto za své, jako 

„skutečnou“ verzi sebe sama. Uvědoměním si vlastního imaga je procesem, který 
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představuje pro dítě ustanovení vztahu k jeho realitě, vymezuje se tím jeho nově objevený 

vnitřní svět vůči světu okolnímu (Lacan, 2016: 3).  Ztotožněním se s tímto dokonalejším 

obrazem (imaga) se dítě nachází v imaginárním prostoru zrcadlení, jež je předstupněm 

k další nevyhnutelné abstrakci tedy symbolickému řádu tvořeného jazykem a dalšími 

kulturními prvky, jež vytváří společenskou realitu a jež ovlivní další jeho psychosexuální 

vývoj.  

Stadium zrcadla Lacan popisuje jako drama, které pro „subjekt, propadlý šalbě 

prostorové identifikace, plodí fantasmata, jejichž sled vede postupně od obrazu 

rozparcelovaného těla až k určité formě, kterou označíme jako ortopedickou formu jeho 

celistvosti- a k onomu posléze vybudovanému krunýři zcizující identity, která bude svou 

rigidní strukturou poznamenávat celý jeho duševní vývoj.“ (Lacan, 2016: 4). 

Právě přechod z imaginárního prostoru do symbolického dochází k velké 

transformaci našeho „já“. Prvně poznané zrcadlové „já“ se pod tíhou symbolického řádu 

přemění v sociální „já“, v tomto procesu tak dochází ke spojení „já“ se sociálními 

konstrukcemi. Tento moment pak Lacan považuje za determinující pro lidské vědění, které 

se stane závislé na zprostředkování touhy druhého, bude ovlivňovat jeho objekty na 

základě představy druhého a člověk bude záviset na kulturním prostředí, v němž se nachází 

(Lacan, 2106: 6). 

Ve filmových studiích došlo pak k paralele Lacanova zrcadla a filmového plátna, 

jež díky své antropomorfní povaze metaforicky představuje naše vlastní zrcadlení a vtahuje 

nás tak zpátky do imaginárního řádu. Díky analogii mezi zrcadlem a filmovým plátnem se 

s promítaným obrazem na plátně člověk identifikuje a dosahuje tak potěšení z dovršení 

imaginární úplnosti, jako tomu je v případě dítě ztotožňujícího se spíše se svým 

dokonalejším odrazem v zrcadle než s jeho nedokonalým a nemotorným tělem. Jeden 

z prvních, který využil této metafory filmu jako zrcadla, byl Jean-Louis Baudry, jež přiřkl 

filmu tu moc nechat člověka mylně ztotožnit se s jeho dokonalejším odrazem a nechat ho 

tak podlehnout utišujícímu dojmu celistvosti. Baudry přirovnal film mimo jiné i k sněnému 

snu, nacházel v těchto dvou entitách paralely v zpředmětnění představ, fantazií a snů a 

v možnosti prezentovat nepřítomné. A jako se nám může zdát sen skutečný, chtěl Baudry 

nalézt odpověď na to, jak film dokáže vytvořit dojem reálna (1986a; 1986b). 
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Christian Metz ve své knize Imaginární signifikant
8
 navázal stejně jako Baudry na 

Lacanovu psychoanalýzu, avšak proces identifikace vzal za jiný konec než jeho inspirátor. 

Film ve srovnání se zrcadlem nemá tu možnost zrcadlit subjekt samotný.  

……existuje jedna věc, jedna jediná, která se v něm (filmovém plátně) nikdy 

neobráží: vlastní tělo divákovo. V jednom určitém místě se zrcadlo stává náhle zrcadlem 

slepým. (Metz, 1991: 65) 

Obrazy promítané na filmovém plátně není tedy odraz subjektu, ale samostatně se 

odvíjející obrazy nezávislé na přítomném divákovi. Divák již prvotní identifikaci se svým 

obrazem v zrcadle již zažil, nemůže se navrátit a znovu prožívat tedy tuto fázi identifikace 

jednoduše proto, že se již nenachází v imaginárním řádu, ale v symbolickém a z tohoto 

symbolického světa se nemůže jen tak vytratit a vymanit se z osidel sociálních konstrukcí. 

Otázkou tedy zůstává s čím se subjekt/divák identifikuje. Metz připouští proces druhé 

identifikace s fiktivní postavou nebo hercem na plátně, ta se však ve filmovém poli 

nenachází nepřetržitě. Dochází k závěru, že „divák se zkrátka identifikuje se sebou samým, 

se sebou jakožto čirým aktem vnímáním (jakožto bdělostí, vyburcovaným zpozorněním): 

jako s podmínkou možnosti vnímaného, a tedy s jakýmsi transcendentálním subjektem, 

předcházejícím čemukoliv jsoucímu“ (1991: 68). Dle Metze není identifikace vedena od 

diváka k obrazu, ale tkví v samotném procesu dívání se. Divák si je vědom prostředí, ve 

kterém se nachází při promítání, okolnosti této projekce, je si vědom své nepřítomnosti na 

plátně, za to si uvědomuje své „já“ nechávající se unést slastí z podvolení se účinkům 

                                                           

8
 Důležitým pojmem v jeho práci je vjemový signifikant, tedy nositel významu, který v případě 

kinematografie je „perceptivnější“. Tím je myšleno, že v sobě zahrnuje zrakový i sluchový signifikant a je 

tím pádem složitější a komplexnější než například signifikant fotografie postrádající složku auditivní nebo 

signifikant hudby, který naopak v sobě nezahrnuje vizuální vjem. Komplexnost kinematografického 

signifikantu je také dána faktem, že se neodvíjí v reálném čase (jako se tomu děje v případě divadla), ale jde 

o jakousi „paměťovou stopu“, která je imaginární. Na druhou stranu není plně symbolická, jako je jazyk. 

Lidské podvědomí je tvořeno jazykem, ale zároveň je jazykem neuchopitelné, protože snové obrazy, jež jsou 

komunikační spojnicí mezi podvědomím a lidským vědomím, nelze převést do jazyka. Tato podobná 

ambivalentní vlastnost umožňuje imaginárnímu signifikantu komunikovat s naším podvědomím. Metz tak 

analogicky přirovnává sledování filmu k procesu denního snění, při němž filmový text mobilizuje nevědomé 

fantazie. 
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filmu. Divákova touha je aktivována prostřednictvím distance diváka od plátna a jeho 

absence ve „filmovém“ zrcadle.  

Laura Mulveyová ve své stati o vizuální slasti definovala jako její druhý formativní 

prvek narcistní konstituování „já“ vycházejíc tak jako předcházející dva z Lacanova stádia 

zrcadla. Na rozdíl od Metze předpokládá přímou analogii mezi zrcadlem a filmovým 

plátnem. Ať už odraz v zrcadle nebo obraz filmu, který je antropomorfní, představuje pro 

Mulveyovou „základ imaginárna, správného a mylného poznání a identifikace, odtud i 

prvního vyjádření Já a tedy subjektivity“ (Mulvey, 2009: 17). Divák se stává opět oním 

malým dítětem, jež prvně uvědoměle pohlédlo do zrcadla a identifikuje se s tím, co vidí.  

„(…) film disponuje strukturami fascinace dostatečně silnými k tomu, aby způsobily 

dočasnou ztrátu Já a zároveň je posílily. Pocit, který Já následně vnímá jako zapomnění na 

okolní svět (zapomněl jsem, kdo jsem a kde jsem), nostalgicky připomíná onen 

předsubjektivní okamžik rozpoznání obrazu.“ (Mulvey; 2009:18) 

První složka touhy je vedena od diváka k druhému, druhá naopak vede k divákovi 

samotnému a spočívá v rozpoznávání jemu podobných na filmovém plátně, se kterými se 

posléze identifikuje. Stěžejní je tedy samotný pohled, a to pohled na předmět touhy a 

pohled na „svůj vlastní odraz“ v zrcadle.  
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2.3.1.3. Síla mužského pohledu 

Divák v pojetí Baudryho a Metze je de-sexualizovaný, pohlavně bezpříznakový, 

takže teoreticky přístup k slastnému požitku ze sledování filmu má žena i muž. To však 

vyvrátila Laura Mulveyová, když ve své stati napsala, že hollywoodské filmy můžou být 

„jak uměleckým řemeslem, tak i kapitalistickým podnikáním (…) odrážející dominantní 

ideologické pojetí“ (2009: 15). Patriarchální ideologie tak zasahuje (vědomě i nevědomě) 

do diegeze celého filmu, filmových postav, ale i toho, jak je celý výsledný produkt vnímán 

divákem a jak je k filmu přistupováno. Pohlavní nerovnost je hluboce zakořeněna 

v západní společnosti
9
, a z toho vychází i Mulveyová: 

„(…) slast z dívání se je rozštěpena mezi aktivní (mužskou) a pasivní (ženskou) 

pozici. Určující mužský pohled promítá svou fantazii do postavy ženy, která je příslušně 

stylizována. Ženy, ve své tradiční exhibicionistické roli, jsou zároveň sledovány pohledem 

a ukazovány, přičemž jejich vzhled je kódován pro dosažení mocného vizuálního a 

erotického účinku, takže můžeme říci, že konotují bytí-pro-pohled.“ (2009: 19)  

Jakožto aktivní participant je muž nositelem děje, zatímco žena ve své pasivitě dává 

muži sice popud k rozehrání děje skrze vzbuzení žádostivosti, ale sama o sobě děj stagnuje. 

Ženě byla svěřena role erotické objektu pro mužské protagonisty ve filmu a diváky v sále. 

Ti se pak, z mužské pozice, identifikují s hlavním protagonistou, který představuje stejně 

jako jeho odraz v Lacanově zrcadle jeho ideálnější já. Skrze tuto identifikaci mohou 

ovládnout ženu-objekt a dojít tak k slastnému pocitu „všemocnosti“.  

Celý tento proces se odehrává na pozadí kastračního komplexu, který vystihuje 

mechanismus fungování západní patriarchální společnosti. Žena představuje pro muže 

hrozbu kastrace a vzbuzuje v něm tak nepříjemný pocit a strach, což ohrožuje jeho 

„mužskou“ identitu. Aby se dokázal muž vyrovnat s tímto problémem, má, dle Mulveové, 

dvě možná řešení. První z nich je odhalit ženino tajemství a takto obnažená již nebude 

působit ten palčivý pocit strachu a hrozby. Na ženu se zde nazírá jako na provinilou osobu, 

jejíž vina tkví právě v tom, že nevlastní penis a ohrožuje svou přítomností falus muže. 

                                                           

9
 Ačkoliv se nám může zdát, že pohlavní nerovnost je již přežitkem, dle výzkumů tomu tak není. 

Organizace Social Watch hodnotí postavení žen v oblasti vzdělání, politické scény a socioekonomické 
zdatnosti ve 154 zemích světa. Dle posledního šetření z roku 2012 se Česká republika zařadila do průměru 
hned vedle Kyrgyzstánu a Botswany. Úplný seznam všech zemí je k nalezení zde: 
http://www.socialwatch.org/node/14367 
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Východiskem je pak ženu potrestat, či spasit. Druhou možností je zakrýt ženinu ránu a 

vinu, zahalit ji do hávu fetiše. Vyzdvihnout její ženské atributy a tím zakrýt její nedostatek 

(2009).  

Tato druhá cesta, fetišistické skopofilie, rozvíjí fyzickou krásu objektu a přetváří ji 

v cosi uspokojivého samo o sobě. První cesta, voyeurismus, má naopak blízko k sadismu: 

slast vychází z prokázání viny (okamžitě spojené s kastrací), z ustanovení kontroly a 

podrobení si viníka prostřednictvím trestu či odpuštění. Tato sadistická část se dobře hodí 

k vyprávění. Sadismus vyžaduje příběh, závisí na podněcování událostí, na nucení jiné 

osoby ke změně, na bitvě vůle a síly, na porážce či vítězství, přičemž to vše se děje 

v lineárním čase se začátkem a koncem. Fetišistická skopofilie, na druhé straně, může 

existovat mimo lineární čas, protože erotický pud je zaměřen na pohled samotný. (Mulvey, 

2009: 22)  

Díky těmto postupům je muž schopný mít pod kontrolou svůj ovládající pohled a 

potlačením strachu z ženy mít tak nad ní moc. Projevem fetišismu je kult hereček jako 

sexuálních symbolů (Marlene Dietrich, Merilyn Monroe apod.). Fetišizací jednotlivých 

atributů, ať jsou to smyslná ústa, dlouhé nohy nebo podmanivý pohled, je žena 

idealizována a degradována na krásný předmět, který již „nenese vinu, ale je dokonalým 

produktem, a její tělo, stylizované a roztříštěné detailními záběry, je obsahem filmu a 

přímým příjemcem divákova pohledu“ (Mulvey, 2009: 23). 

Slast tedy spočívá v kombinaci s voyeuristickým díváním se a v procesu 

identifikace. Důležitým prvkem je tedy pohled, který Mulveyová rozlišuje trojího typu: 

„pohled kamery, která zaznamenává předfilmovou událost, pohled diváků, kteří sledují 

konečný produkt, a pohledy, které si postavy vyměňují mezi sebou v iluzorním prostoru 

plátna“ (2009: 26). Na pohled je však nazíráno z mužské dominantní pozice. Kamera 

zachycuje ženu v její předmětné kráse, hlavní protagonista ji kontroluje svým vlastním 

kontrolujícím pohledem, s nímž se ztotožňuje muž-divák, a hlavní ženská postava tento 

pohled podněcuje. 

Vizuální slast Laury Mulveové se stala nejcitovanějším textem feministické 

filmové teorie a kromě feministických teoretiček, které na její stať navázaly, se možná 

trochu překvapivě dostalo její teorie podpory mezi muži-teoretiky a „záhy byla tato esej 

zařazena do kánonu ‚klasických‘ textů filmové teorie“ (Hanáková, 2007: 89). Avšak i přes 

zavazující univerzálnost své teorie, díky níž svázala feministické teoretičky do mantinelů 
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uvažování o filmu na základě patriarchální psychoanalytické metody, měla její práce jisté 

nedostatky. Její teorie vycházela z přesvědčení, že jediným možným nositelem pohledu, a 

tudíž i jediným příjemce slasti je divák-muž. V její stati však již nebylo zmíněno a vůbec 

nebylo bráno v potaz, co se děje, když ten samý děj sleduje žena, a to je otázka nanejvýš 

zásadní. Je opravdu tedy pohled jen výsadou mužů?  

2.4. Zrození ženského pohledu? 

Šest let po vydání statě Vizuální slasti v časopise Screen se Laura Mulveyové 

v eseji Afterthoughts on 'Visual Pleasure and Narrative Cinema' inspired by King 

Vidor's Duel in the Sun (1946) pokusila rozvinout opomíjený aspekt ženských divaček a 

problémy s jejich identifikací. Kriticky zhodnotila, že ustanovením trajektorie mužského 

pohledu jako jediného výchozího bodu pro prožití slasti nechtěně odřízla veškeré další 

možné cesty otázek, které by měly být prozkoumány (Mulvey, 2009: 31). 

Na základě tohoto zhodnocení se ve své nové práci soustředí na dvě otázky, jejichž 

odpovědi se navzájem protínají. První z nich se týká žen přítomných v publiku filmového 

představení a jejich prožívání slasti, které může být ještě složitější než v případě mužů. 

Druhá z otázek se zabývá tím, jak se s filmovým textem identifikují diváci, když hlavní 

postavou snímku je ženská postava. Odpověď na komplexnost ženské identifikace hledá 

Mulveová tradičně odpověď u otce psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Tentokrát však není 

odpovědí na její otázku psychoanalýza, ale jeho teze o ženství. Mulveyová vychází 

z Freudova předpokladu, že sexuální vývoj ženy a muže byly do určité doby spjaty, proto 

nemůžeme nahlížet na ženství jako něco jiného, než je mužství. Ženství je koncipováno 

jako opozitum mužství, kdy vůči sobě zaujímají antonymní vztah pasivního a aktivního 

elementu (odtud i označení opačné pohlaví). Zároveň však je ženství v jistém smyslu 

mužství podobné vycházejíc právě z předpokladu, že se paralelně tyto dvě entity vyvíjely 

až do falické fáze. To umožňuje být ženě někdy více či méně ženou/mužem, a tudíž 

dovoluje přepínat mezi aktivní a pasivní pozicí (Mulvey, 2009: 33). Právě hollywoodské 

filmy, které se soustředí na potěšení z mužské pozice, nabízejí ženě identifikaci z pohledu 

muže, čímž mohou, alespoň na pár okamžiků, znovuobjevit svou dávno ztracenou sexuální 

identitu. Tato transsexuální identifikace se pro ženu může stát přirozeností, která však 

„nesedí snadno a neklidně poposedává ve svých vypůjčených transvestivních šatech“ 

(Mulvey, 2009: 35). Tato schopnost přepínat mezi pasivní ženskostí a regresivní mužskostí 
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znemožňuje dosáhnout ženě stabilní sexuální identity, jako demonstrativní příklad ji slouží 

film objevující se již v názvu eseje Duel in the Sun [Souboj na slunci] (King Vidor, 1946). 

Hlavní hrdinkou westernového dramatu je Pearl Chavezová (Jennifer Jones), která právě 

tak jako divačka v sále přepíná mezi jednotlivými postoji, když je lapena mezi dvěma zcela 

odlišnými mužskými protagonisty, Jessem (Joseph Cotten) a Lewtem (Gregory Peck). 

Jesse je hodný a milující muž nabízející Pearl manželství, představuje tedy konvenční 

status quo mezi ženstvím a mužstvím, kdy žena ustrne ve své sexuální pasivitě. Naopak 

Jessův bratr Lewt je nevyzpytatelný a vášniví a svou misogynií symbolizuje regresivní 

mužství, které může imponovat ženě pro svou aktivní sexualitu. V postoji hlavní hrdinky 

panuje nerozhodnost, přestože ji touha táhne více k druhému z bratří, je si však vědoma i 

katastrofálních následků, které pro ni může podlehnutí této touze znamenat, tak nemůže 

„nalézt své ženství, kde se ona a mužský svět střetávají“ (Mulvey, 2009: 38). Symbolika je 

zde přitom velmi výmluvná, Lewt, který představuje pro Pearl svobodu, myšleno ve 

smyslu přijetí prefalického mužství, je zároveň i její zkázou a celý příběh se uzavírá smrtí 

obou hrdinů poté, co se oba navzájem zastřelí. Výmluvný je také fakt, že Lewt je 

prezentován jako záporný hrdina, zatímco Jesse, jakožto kladná postava, je vyobrazen jako 

správná volba pro ženu, pokud si přeje dosáhnout šťastného a harmonického života. 

Analogický proces nastává u divačky, jejíž oživení „vzpomínky na „mužskou“ fázi má 

svou romantickou přitažlivost, je posledním zoufalým pokusem, kdy je moc mužství 

použita k potlačení moci patriarchátu“ (Mulvey, 2009: 39). Podle Mulveyové spočívá však 

celá tragédie v tom, že stejně jako se Pearlina maskulinizace nesešla s pochopením u 

Lewta, který ji přijal až ve své blížící se smrti, tak se nesetkává proces maskulinizace, tudíž 

identifikace s trajektorií mužského pohledu, s pochopením a je chápáno jako něco 

nepřirozeného. Důsledkem toho není pokus ženského diváka o převzetí mužského pohledu 

trvalý a posléze se opět vrací ke své pasivní pozici, která je jí přisouzena.  

Dopad doplňující eseje k Vizuální slasti se nedá srovnat s účinkem, jaký měla první 

stať Mulveyové na další vývoj feministické filmové teorie. Snaha o rozkrytí problematiky 

ženského diváctví je tak považována za pokus, který „vyznívá poněkud nepřesvědčivě, 

především proto, že v okamžiku jeho publikace již vývoj feministického zkoumání pozice 

divačky významně pokročil“ (Hanáková, 2007: 96).  

O ohlasu, jaký měla stať Vizuální slast, bylo již řečeno mnohé. Dala podnět 

k novému možnému chápání ženství a mužství v rámci klasického filmu a zpolitizovala 

https://www.csfd.cz/tvurce/2887-nora-ephron/
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jejich společensky dané pozice, ustanovila tak nové pojetí feministické filmové kritiky, 

které se stalo stavebním kamenem pro její pokračovatelky. Může se zdát být paradoxem, 

že největší inspiraci pro její následovnice bylo právě její zanechání divačky před 

zavřenými dveřmi do sálu plného mužů užívající si vizuální slasti. Jedna z prvních 

teoretiček, která se pokusila rehabilitovat ženského diváka, byla americká profesorka Mary 

Ann Doane, která se ve své eseji Film and the Masquerade: Theorising the Female 

Spectator publikované v časopise Screen v roce 1982 snaží rozkrýt ženské prožívání slasti. 

Doanová navazuje na pojetí slasti z kontrolujícího (tedy mužského) pohledu upřeného na 

zpředmětněný (tedy ženský) objekt touhy. Pokud by se žena chtěla však vymanit z tohoto 

rozvržení rolí a jako divačka by převzala mužský pohled, zaujala by i mužskou pozici a 

došlo by pouze k reverzi rolí. V případě, že žena převezme mužskou roli a stane se 

vlastníkem pohledu, riskuje, že ztratí své ženské rysy a často se z ní stane osoba „chladná, 

silná, ambiciózní, manipulativní stejně jako muž, jehož pozici uzurpovala“ (Kaplan, 1983: 

29). Naopak muž je feminizován do pasivní role předmětu tužby a žena by byla odcizena 

svému ženství. Dichotomie rolí příznačné pro patriarchát by tak byla zachována. Doanová 

viděla ženství ještě komplexněji, když přirovnala ženu k egyptským hieroglyfům. Spojitost 

pak nalézala v ambivalentnosti těchto elementů. Na jedné straně hieroglyfy (potažmo žena) 

jsou pro nás obestřeny tajemství a záhadou, na druhé straně jsou dobře čitelné, protože 

hranice mezi označovaným a označujícím se stírá, vztah mezi nimi není arbitrární, jak je to 

v případě našeho písma. Blízkost s jakou se vyznačuje vztah mezi referentem a znakem 

v případě hieroglyfů je příznakový i pro ženu, která tak nemůže docílit potřebné distance 

od sebe samé, aby mohla prožívat stejné slastné uspokojení jako muž. Doaneová zde 

vychází z Metze a jeho chápání vzdálenosti jako nutného předpokladu k prožívání slasti: 

„Divák nesmí sedět moc blízko nebo naopak moc daleko od plátna. Výsledek obou pozic 

by byl stejný – v obou případech by ztratil obraz své touhy“ (Doane, 1999: 135). 

Nemožnost odloučit se od sebe samé je pak hlavním zdrojem problematického slastného 

prožívání pro divačku. Tato neschopnost jednoduchého oddělení odvozuje od sexuálního 

vývoje ženy, která si během jednoho okamžiku uvědomí svůj nedostatek v podobě penisu a 

přijme tento fakt za součást svého bytí. Naopak chlapec nechce vnímat tuto zející ženinu 

ránu, jež mu hrozí kastrací, proto ji nebere na vědomí a časem se uchýlí ke lsti a zamaskuje 

ránu prostřednictvím fetiše. Žena však takovou moc nemá, protože časová prodleva mezi 

viděním a poznáním je přímo úměrná schopnosti distance od svého vlastního těla. Muž, 

který nedostatek ženy uzřel, ale popřel ho, disponuje touto schopností na rozdíl od ženy, 

https://academic.oup.com/screen/article-pdf/23/3-4/74/4591188/23-3-4-74.pdf
https://academic.oup.com/screen/article-pdf/23/3-4/74/4591188/23-3-4-74.pdf
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která uzřela a nedostatek přijala za svou „nechtěnou“ součást. Tuto „klaustrofobní“ 

blízkost pak žena zažívá i ve vztahu ke svému obrazu na plátně.  

Jde právě o opozici mezi blízkostí a vzdáleností, o kontrolu obrazu a jeho ztrátu, 

která určuje možnosti diváctví v rámci problematické sexuální diferenciace. V případě 

ženského diváka je zde jistá přílišná přítomnost, protože ona je zároveň oním obrazem. 

S ohledem na blízkost tohoto vztahu lze touhu divačky popsat pouze jako určitou podobu 

narcismu – ženský pohled si nárokuje své vznikání. (Doane, 1999:135) 

Kvůli ženině neschopnosti distance není v její moci ovládnout moc vidění z ženské 

perspektivy, vizuální slast z dívání se bude možná pokaždé pouze z mužské pozice.  

Na druhou stranu díky ženské schopnosti sexuální mobility má divačka alespoň 

omezený repertoár možností k dosažení slasti. Buď se nepokusí o jakýkoliv odstup od 

svého obrazu na plátně, a tím dojde k masochistické nad-identifikaci, nebo mohou zvolit 

narcistní cestu a stane se svým vlastním předmětem touhy.  Další možností je přijmutí ve 

smyslu Laury Mulveyové „transvestivní šaty“, avšak za podstoupení toho rizika, že dojde 

k maskulinizaci ženy. V tomto případě Doanová přichází s možností tzv. maškarády
10

, 

respektive přijetí masky až koketního ženství, která zamaskuje ženinu přílišnou 

maskulinitu:  

„Transvestismus přijímá sexualitu někoho jiného – žena se stane mužem, aby 

získala potřebný odstup od obrazu. Na druhé straně maškaráda zahrnuje přeskupení 

ženskosti, zotavení nebo přesněji simulaci chybějící mezery nebo vzdálenosti. Maskovat se 

vlastně znamená přetvořit nedostatek ve formě jisté vzdálenosti mezi sebou a svým 

obrazem.“ (Doane, 1999: 139) 

Z toho implicitně vyplývá, že pohled mužského diváka je definován jako 

bezproblémový proces, kdy muž před plátnem zaujme dostatečnou vzdálenost, která mu 

umožní voyeuristický nebo fetišistický pohled a snadnou identifikaci s hrdinou na plátně, 

prostřednictvím něhož kontroluje děj a předmět své touhy. Naproti tomu ženský pohled je 

doprovázen nejedněmi obtížemi, pokud není zcela vyloučen. Žena, která v patriarchálním 

                                                           

10
 S pojmem maškarády přišla jedna z prvních ženských následovnic Freuda Joane Rivièrová v knize 

Womanliness as a Masquerade z roku 1929. Maskování některých žen do hávu až přílišné ženskosti chápala 
jako kompenzaci těchto žen uzurpace mužského falické moci. Na rozdíl od Freuda Rivièrová označila 
falickou moc za nezávislou na vlastnictví penisu, proto přístup k této moci mají i ženy. Aby však nedocházelo 
k porušení rovnováhy v ditochomním řádu zahalují ženy svou moc do ženské koketnosti.  
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řádu bývá předmětem touhy ostatních, nedokáže z podstaty svého sexuálního vývoje 

zaujmout dostatečnou vzdálenost vůči svému odrazu na plátně, a tudíž je jí odepřen ničím 

nerušený vizuálně slastný zážitek
11

. Buď může setrvat ve své ženské pasivitě, která je ji 

předurčena a je považována za stav přirozený, nebo v případě přání jednat aktivně ji 

nezbývá nic jiného než přijmout sexualitu opačného pohlaví, anebo pomocí kamufláže 

simulovat vzdálenost mezi sebou a jejím obrazem. Jinými slovy ženě nezbývá než přijmout 

podmínky mužského pohledu a tak maskulinizovat svou pozici.  

Theresa de Laurentis ve své práci Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, 

Cinema  (1984) vyzdvihla oproti Mary Ann Doanové důležitost narace. Přičemž na ženství 

a mužství nehledí jako na soubor kvalit spjatých s určitým pohlavím, ale, jak tvrdí de 

Laurentisová, jsou to termíny označující různé pozice ve vztahu k touze (1984). De 

Laurentisová nevnímá prožívání slasti skrze úhel pohledu, ale slast nalézá v identifikaci 

s narativním procesem, pro který je však pohled velmi důležitý (bez pohledu by nebylo 

identifikace a vice versa). Pro identifikaci je důležitá narace, která tradičně rozděluje 

ženinu subjektovou identifikaci na pozici aktivního hrdiny a pozici překážky (fixovaného 

objektu personifikované jako ženy), kterou musí hrdina zpravidla překonat. Dosud byly 

ženské divačce nabídnuty dvě možné cesty identifikace a to buď s aktivním pohledem 

kamery, nebo s pasivním obrazem fixovaným v naraci. Ani jedna z těchto cest by však 

nenabízela ženě slastný prožitek, protože každá z nich by vedla jen částečně k tomuto cíli, 

přesto narativní film „svádí ženu k ženskosti“ a snaží se divačku popostrčit k ztotožnění se 

s pasivní pozicí objektu, jíž nepřísluší pohled. Obraz by nemohl být však rozpoznán, pokud 

by nebylo pohledu, jenž by ho vepsal do narace a naopak pohled by nemohl existovat, 

pokud by nebyl upřen na objekt tedy obraz. De Laurentisová tedy opouští Mulveyovské 

„převlékání do transvestitivních šatů“ a ustrnutí v ženské pasivitě a navrhuje proces tzv. 

                                                           

11
 Althusser se ve své knize Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an 

Investigation) (1970) zabýval tím, jak ideologie prostřednictvím ideologických aparátů formuje lidskou 

subjektivitu. Tím, že se narodíme, se stáváme subjekty ideologie, které se neustále angažují v dennodenních 

rituálech. Ideologie tak formuje lidské vědomí a staví nás do předem daných pozic. Z toho lze vyvozovat 

neschopnost vymanit se z dané pozice a zaujmout dostatečnou vzdálenost od sebe sama (odrazu), o které 

mluví Mary Ann Doanová.  

 

http://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1970/ideology.htm
http://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1970/ideology.htm
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dvojí identifikace, kdy se divačka identifikuje jak s aktivním mužským pohledem, tak s 

ženským obrazem a to paralelně. Divačka je tak vedena k dvojí identifikaci: 

„(…) s figurou narativního pohybu tedy s mytickým subjektem (aktivním hrdinou) a 

s figurou narativního uzavření tedy narativním obrazem (překážka personifikována jako 

žena). Kdyby nebylo možné této druhé narativní identifikace, ženská divačka by uvízla mezi 

dvěma neslučitelnými entitami, mezi pohledem a obrazem. Identifikace by byla buď zcela 

nemožná, rozpadlá natolik, že by už nemohla existovat, nebo by byla zcela mužská. Na 

druhou stranu figurální narativní identifikace je dvojí; obě dvě figury můžou a musí být 

rozpoznány naráz, protože jsou inherentní v naraci samotné. Je to právě narativní 

identifikace, která „drží obraz“, ukotvuje subjekt v plynutí filmového pohybu.“ (de 

Laurentis, 1984: 144) 

De Laurentisová alespoň částečně rehabilitovala divačku a přiřkla ji nejen touhu 

pasivní, tedy chtít být předmětem touhy, ale i aktivní tužbu po druhé osobě. Na rozdíl od 

Mulveyové uznává existenci ženského pohledu, ale zároveň se ptá, proč se divačka stejně 

jako Sněhurka nebo Šípková Růženka probudí, až po polibku? (1994: 135). V usměrňování 

divaček o pozice, kde ženě nepřísluší pohled, v tom spočívá síla filmu, filmové plátno 

„neutralizuje moc ženského pohledu, umrtvení ženského vidění je v něm zachyceno, aby 

mohlo být nekonečně předváděno a připomínat tak divačkám, kde je jejich ‚normální‘ 

místo ve vizuálním poli“ (Hanáková, 2007: 117).  
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2.4.1. Nový úhel pohledu na ženské vidění   

Navazující teze Doanové a de Laurentisové na teorii vyřčenou Laurou Mulveyovou  

o neochvějné a kontrolující moci mužského pohledu a ženské problematice nalézt cestu 

k prožívání vizuální slasti se s vývojem nových akademických oborů
12

 stala poněkud 

nedostatečnou. Přílišní universalismus, pro který si původně Mulveyová získala své 

příznivce, se stal svazujícím pro další bádání. Psychoanalýza integrovaná do filmových 

studií nabízela jen omezený prostor pro vytváření teorií o subjektivitě na pozadí kulturní a 

historické specifičnosti, na kterém vznikala filmová produkce. Hlavním předmětem kritiky 

byla přílišná pozornost, jež byla věnována textu, a tudíž konstituování diváctví na základě 

omezeného a izolovaného textového mechanismu. Annette Kuhnová viděla v dosavadních 

teoretických pracích „propast mezi textovou analýzou a kontextovým šetřením“ (1999: 

148). S postmodernistickou tendencí nepostačovalo již zkoumat pouze oddělený text od 

kontextu, ve kterém kulturní produkce vznikala a byla konzumována. S překonáním tohoto 

přístupu tak bylo možné docílit zrušení propastného rozdílu mezi „feminismem a 

skutečnou ženou, mezi politickou ideologií a osobní zkušeností, mezi tím jak feministická 

filmová teorie interpretuje text a jak skutečné ženské publikum jej využívá“ (McCabe, 

2004: 38). Jak popisuje Kuhnová, zrušení této propasti není zcela bez problémů, protože 

kontext diváka z psychoanalytického hlediska, jež je konstruován a vyvozován z textu, je 

zcela odlišný od kontextu produkce a recepce, ve kterém se nachází sociální publikum
13

. 

Při výzkumu proto nelze zaměňovat tyto dva termíny, na druhou stranu ale nelze 

vyvozovat závěry bez braní na vědomí jejich provázanosti jednoho s druhým (Kuhn, 1999: 

149).   

                                                           

12
 Jeden z důležitých milníků, který zapříčinil posun v pohledu na zkoumání ženského diváka, byl 

vznik nového interdisciplinárního oboru kulturálních studií institucionalizovaném v rámci založení Centra 
pro současná kulturální studia v roce 1964 na britské univerzitě v Birminghamu. Hlavním cílem oboru je 
postihnout formativní vliv kultury a jejích hodnost na jednotlivé aspekty lidského života. Významným 
představitelem kulturálních studií pak byl Stuart Hall (1932-2014), jež svou teorií o kódování a dekódování 
změnil dosavadní chápání fungování komunikace. Dříve byla role odesílatele sdělení chápána jako stěžejní, 
alespoň co se týče určování významů obsažených ve sdělení. Příjemce naopak jen pasivně přijímal toto 
sdělení v té podobě, jak odesílatel určil. Proti tomu se vyhradil Hall, když označil příjemce sdělení také za 
tvůrce smyslu sdělení, který za působení dalších faktorů (citové rozpoložení, sociální situace apod.) 
dekóduje význam sdělení nehledě na odesílatelův záměr. Důležitým aspektem je tedy kontext, ve kterém je 
sdělení dekódováno, protože může do jisté míry ovlivnit obsah zprávy.  

13
 Sociálním publikem se zde míní skupina lidí, která se rozhodne v daný moment zapnout televizi 

nebo jít na určitý snímek do kina, u takovéto skupiny lidí lze zkoumat demografické údaje jako je věk, rasa, 
pohlaví, vzdělání apod. V momentě, kdy se sociální publikum zapojí do procesu sledování pořadu, filmu aj. 
stává se z něj divák.  
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2.4.2. Divačka a ženské žánry aneb prostředek k úniku  

Se vznikem nových žánrů určených především pro ženské publikum se podnítil 

nový impuls feministických teoretiček o jejich komplexnější analýzu. Jedním z takovýchto 

genderově zatížených žánrů byla mýdlová opera
14

 a melodrama, které skýtaly příležitost 

pro nově pojatou analýzu, ať už byly teoretizovány jako textový konstrukt nebo zkoumány 

jako sociologický fakt (Brunsdon, 1995: 62). Avšak pohnutky pro hlubší studium těchto 

žánrů při nejmenším z počátku velmi protichůdné. Obzvlášť na žánry jako byla mýdlová 

opera, se nazíralo jako na „projekt masových médií sloužící k vymývání mozků, který měl 

držet ženy v domnění, že se nehodí k ničemu lepšímu než být ženou v domácnosti“ 

(Brunsdon, 1995: 58). Avšak i přes to nebo možná právě proto, vzbudil tento žánr pro svou 

regresivní politiku zájem o jeho hlubší vědecké probádání a první badatelky (Modleski, 

1988; Kuhn, 1999; Ang, 1997 aj.) pozvedly mýdlovou operu jako předmět svého zkoumání 

a částečně ji zbavily negativní konotace, když ji označily za programy podporující ženskou 

touhu a ženský pohled na věc.  

 Stále rostoucí obliba mýdlových oper u žen vyvolávala otázku, jak tyto produkty 

masové kultury oslovují ženského diváka? Annette Kuhnová odpověď nalézala 

v kombinaci s masochismem a s pocitem nadvlády, který divák zažívá v hermeneuticky 

uzavřeném narativu melodramatu, ale i v rámci mýdlové opery mohou prožívat tento pocit, 

i když v tomto případě se může zdát, že narativ mýdlové opery je nevyčerpatelný. Do 

masochistické pozice jsou diváci uváděni při sledování ženských pořadů skrze 

identifikaci s hrdinkou prostřednictvím sebezapření nebo v případě sledování mýdlových 

oper nekonečného předvídání rozhřešení zápletky (1999). Kombinací nadvlády a 

masochismu dochází k vzájemnému působení a prolínání mužské a ženské subjektivní 

pozice. Kulturně dominantní je mužská pozice, kterou lze upozadit potlačovanou ženskou 

pozicí a přepsat tak kulturně dominantní pozici, avšak pouze na úkor navržení subjektové 

pozice pro diváka (Kuhn, 1999). V kulturně mužské dominantní společnosti tak Kuhnová 

přiznává i jakousi sílu ženské pozici, na rozdíl od dřívějších tezí Laury Mulveové, nicméně 

                                                           

14
 Mýdlový opera v originále soap opera je televizní případně rozhlasový formát, který se převážně 

točí okolo tématu mezilidských vztahů. Významným jejich rysem je nekonečné pokračování, které ukončí až 
opadající zájem diváků. Pod označením mýdlová opera spadají programy jako jihoamerické telenovely, 
britské sociálně realistické seriály, americké seriály vysílané v dopoledních hodinách a cílené především na 
ženské publikum nebo i americké televizní show vysílané v hlavním večerním čase.   
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masové umění vnímá jako přechodné, protože důležitý je i kontext, ve kterém je text 

vytvářen, přijímán a v neposlední řadě kým je přisvojen.  

Naproti tomu Janice Radway (1991) a Tania Modleski (1988) vnímají knižní 

romance a mýdlové opery jako specifický žánr vytvořený výhradně pro ženské publikum. 

Přestože se Janice Radwayová zabývala čtenářkami romancí, stala se svým výzkumem, při 

němž využila metodu hloubkových rozhovorů přímo se čtenářkami těchto ženských 

románů, inspirací pro další výzkumy na obdobné téma. Využití této metody bylo 

opodstatněné, protože více odkrývaly samotný proces čtení místo soustředění se na 

význam příběhu, proto je tato metoda relevantní i co se týče sledování ženských filmových 

a televizních žánrů. Zajímavým zjištěním bylo, že konzumace romantické literatury 

zprostředkovává jejím čtenářkám zkušenosti a očekávání skrze identifikaci s hlavní 

hrdinkou, jež naplňuje čtenářku „pocity pramenící z emocionálního naplnění a fyzického 

uspokojení, ale neméně důležité je, že také posiluje její pocit sebe“ (Radway, 2007: 183). 

Přestože tyto knižní romance a televizní pořady vrhaly ženu zpět, protože čtenářky/divačky 

hledaly to pravé potěšení v kulturních formách, jež ženu umisťovaly do její tradiční role, 

vidí Radwayová ve čtení emancipační potenciál, když si ženy vyhradí určitý čas jen pro 

sebe samu, zapomínají na denní povinnosti matky a manželky a „cení si pocitu 

soběstačnosti, který zakoušejí jako důsledek své schopnosti udělat si radost“ (Radway, 

2007: 174). Tradiční rolí se zde nemyslí nutně povinností ženy stát se dobrou manželkou a 

pečující matkou, ale setrvání v tradiční pasivní roli:  

„Pasivita je v jádru romantické zkušenosti v tom smyslu, že cílem každé narace je 

vytvořit ono dokonalé spojení, kde ideální muž, který je mužný, silný, ale zároveň citlivý, 

konečně rozpozná vnitřní cenu hrdinky. Od tohoto okamžiku hrdinka nemusí nic jiného, než 

existovat jako střed pozornosti tohoto modelového jedince.“ (Radway, 2007: 177) 

V rámci svého šetření se Radwayová setkávala velmi často s označením tohoto 

literárním žánru jako prostředku k úniku a dočasného vymanění se z reality patriarchálního 

uspořádání ve společnosti. Přičemž čtení romancí bylo přirovnáno k obdobnému účinku, 

jako navozuje alkohol či jiné omamné látky. Přestože je únik prostřednictvím četby 

romancí (potažmo sledováním jejich obdoby na plátně) všeobecně vnímán jako neškodný, 

jak ale implicitně vyplývá z práce Radwayové nemusí tomu tak být, když „ pomíjivost 

požitku může zaručit nepřetržitou touhu požitek opakovat.“ (Radway, 2007: 184).   



 

 

31 

Odpověď na to, proč ženy mohou dosáhnout takového intenzivního splynutí, 

můžeme nalézt v odpovědi jedné z čtenářek, která definovala rozdíl mezi mužem a ženou 

následovně: 

„Mám pocit, že muži nejsou nikdy součástí ničeho, ani v případě televize. (…) A 

taky nikdy neopouštějí svá těla. I když se jedná o fotbalový zápas. Myslím, že si 

nepřestávají uvědomovat, kde jsou. (…) Ale žena ponořená do knihy, si to neuvědomuje.“ 

(Radway, 2007: 173).  

Zde můžeme vidět jistou paralelu s tvrzením Mary Ann Doanové o přílišné 

blízkosti mezi ženským divákem a svým obrazem, který v tomto případě zakusuje 

čtenářka, když kniha (film, televizní pořad) si žádá její spoluúčast.  

Tematicky na Radwayovou navázala Tania Modleski, která však kromě ženských 

romancí podrobila svému zkoumání i samotné mýdlové opery. Stejně jako Radwayová 

shledala knižní romance jako prostředek pro únik pro ženy od všedního života, tak 

Modleski vnímá mýdlové opery. Nicméně existenci tohoto produktu masové kultury 

představuje jako paradoxní vzhledem k tomu, že na jedné straně sice poskytuje divačkám 

únik od patriarchálního uspořádání společnosti, na druhou stranu potvrzuje a dále šíří 

tradiční hodnoty, postoje a způsoby chování. Přesto mýdlové opery považuje za spíše 

pozitivní produkt masové kultury, když nabourávají tradiční strukturu příběhu tím, že 

neslibují divákovi vývoj, vyvrcholení či rozuzlení děje jako tomu je v případě klasických 

příběhů (Modleski, 1988: 105). Naopak mýdlová opera nabízí divačce cyklické vnímání 

času a neuzavřenou naraci, a tím se vymezuje vůči dosavadním kulturně ustáleným 

představám o výstavbě diegeze. Navíc Modleski vypozorovala, že tento typ pořadu 

vyvolává doposud nepoznaný jev, kdy se divačka identifikuje se zápornou hrdinkou seriálu 

a v průběhu příběhu jí někdy více jindy méně fandí. Tuto identifikaci se zápornou postavou 

spatřuje jako důsledek snahy o překonání pasivity a potřeby skrze prostředníka kontrolovat 

a manipulovat druhé. Tím tedy podněcuje a stimuluje divaččinu fantazii o moci. Na druhé 

straně se v mýdlových operách častokrát vyskytuje postava ideální matky, se kterou je 

divačka konfrontována. Postava matky v seriálu je většinou osoba moudrá, jež nemá větší 

ambici než stmelit celou svou rodinu a poskytnout ji patřičnou emocionální oporu. Tím 

může vyvolat v potencionálních divačkách pocit úzkosti z nenaplnění tohoto ideálu.  

Modleski se na příkladu mýdlových oper vymezuje proti tvrzení Laury Mulveyové, 

že představení a příběh společně pracují, aby stimulovaly mužovo potěšení a zmírnily jeho 



 

 

32 

psychické nejistoty. Vychází z toho, že mýdlové opery jsou svou vizualizací a narací 

týkající se převážně rodinné a emoční tematiky přizpůsobeny ženskému divákovi, stejně 

jako vysílací čas těchto pořadů, jež odpovídá běžnému biorytmu ženě v domácnosti. Díky 

výše zmíněné charakteristice tak mýdlová opera představuje ženský protipól „mužských“ 

žánrů jako je tradičně vnímán western či akční film. Hlavním hnacím motorem mýdlových 

oper tedy není akce zajišťována mužským protagonistou, jak o tom psala Laura Mulveová 

v případě klasických hollywoodských filmů, ale slovo zde představuje „nástroj moci“ 

(Modleski, 1988: 107).  

Přestože Modleski neupírá populárně kulturní tvorbě jisté klady v případě 

posilování ženské emancipace a vymezování se vůči kulturně dominantnímu kódu, tak 

vnímá, jak tyto produkty masové kultury čtenářky/divačky „podporují k tomu, aby se 

zúčastnily a aktivně si přály ženinu sebevraždu“ (Modleski, 1988: 37). Sebevraždou se zde 

myslí akt obětování své pýchy, hrdosti a jiných atributů převážně připisovaných opačnému 

pohlaví k tomu, aby dosáhly štěstí. Přesto tento typ ženských žánrů rozvíjí a vytváří ženinu 

fantazii. 

„Nejenže mýdlové opery představují pro ženy alternativní narativní potěšení, ale 

také nám napovídají něco o tom, co Johnstonová nazývá ženskou ‚kolektivní fantazií‘“. 

(Modleski, 1988: 108).  

V případě mýdlových oper Modleski vnímá jako kolektivní fantazii vytvoření 

pevného rodinného zázemí, otázkou je jakou kolektivní fantazii pro ženské diváky může 

ztělesňovat současný romantický film. Odpověď na tuto otázku se pokusíme nalézt 

v následujících kapitolách. Celou ambivalentní charakteristiku masové kultury Modleski 

výstižně shrnuje takto: 

„Text masové kultury stimuluje a zároveň zmírňuje sociální úzkost, vzbuzuje a 

symbolicky uspokojuje nezničitelné touhy a fantazie žen.“ (1988: 28) 
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2.4.3. V hlavní roli emoce 

Odpověď na otázku ženského diváctví posunul zase o něco dál výzkum Ien Angové 

(1997) zabývající se divačkami oblíbené americké melodramatické mýdlové opery Dallas 

(1978) vysílané od sedmdesátých let. Svůj výzkum založila na dopisech od diváků, kteří 

reagovali na její výzvu v dánském týdeníku. Na základě těchto obdržených odpovědí 

postavila svou teorii, která částečně potvrdila i teze Radwayové a Modleski, alespoň v tom 

bodě o podněcování fantazie, která dovoluje ženám uniknout. Roli fantazie vytyčila 

Angová jako zcela klíčovou, přičemž zdůrazňuje, že není možné nahlížet na fantazii jako 

na něco nereálného, ale jako na „dimenzi psychické reality“.  

„Fantazie je imaginativní scéna, ve které fantazírující subjekt je hlavním 

protagonistou a v níž jsou evokovány alternativní scénáře pro skutečný život subjektu.“ 

(Ang: 1997: 162) 

Melodrama podněcuje tuto fantazii a tento proces stejně jako Laura Mulveyová 

přirovnává k dennímu snění:   

„Pokud melodrama nabízí fantazijní únik pro ztotožňující se ženy v publiku, je iluze 

tak silně poznamenána rozpoznatelnými, reálnými a dobře známými nástrahami, že tento 

únik je více podoben dennímu snění než pohádce.“ (Mulvey, 2009: 46) 

Přičemž reálnost je mimo jiné dána tím, že televizní a filmové postavy jsou 

konstruovány jako možné existující „způsoby ženskosti“, jež vystupují jako symbolické 

realizace ženské subjektivní pozice, se kterou se diváci mohou identifikovat (Ang, 1997: 

162). Melodrama tak rozehrává hru, v níž bilancuje na hraně reálnosti a fikce. V tomto 

procesu fantazírování Angová oproti svým předchůdkyním vyzdvihuje emocionální 

angažovanost, kterou divačky podstupují při identifikaci s hrdinkami a bez níž by 

identifikace ani nemohla proběhnout.  

Úspěch melodramatických mýdlových oper Angová neshledává pouze v naplnění 

vědomých a nevědomých tužeb fantazujícího subjektu, ale v možnostech zaujmout pozice, 

které by byly jinak pro divačku nemožné, neakceptovatelné nebo příliš nebezpečné a 

riskantní, aby byly uskutečnitelné v reálném životě (Ang, 1997: 164). Ženy jsou denně 

konfrontovány s tím, co znamená být ženou. Těmito instrukcemi jsou obklopovány ve 
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všech sférách a to včetně mediálního obsahu, který může být často kontradiktorní
15

. Pro 

ženu to pak znamená neustálou práci na „sebe-rekonstrukci“ (Ang, 1997: 164). Avšak 

prostřednictvím fantazírování neboli denního snění může divačka zaujímat i takové pozice, 

které by byly pro ni jinak kulturně nepřijatelné. Takto Angová vysvětluje identifikaci 

s postavou Sue Ellen z Dallasu, která by se dala popsat jako sebedestruktivní proces, jež je 

regresivní a neproduktivní
16

 (Ang, 1997: 164).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15
 Jako příklad si dovoluji uvést protichůdnost sdělení v romantických komediích, kde je na jednu 

stranu kritizována přílišná ženská krása, jež konotuje hloupost a povrchnost, např. v romantické komedii 
Legally Blonde [Pravá blondýnka] (Robert Luketic, 2001), na druhou stranu transformace hlavní hrdinky 
v krásku představuje žádoucí vyvrcholení děje, které hrdince pomůže dosáhnout vysněných cílů. Tento jev 
můžeme nalézt například v komedii Miss Congeniality [Slečna drsňák] (Donald Petrie, 2000), ve které hlavní 
postava hrubé a nepřitažlivé FBI agentky dosáhne úspěchu jak v pracovním, tak milostném životě až poté, 
co je esteticky zkrášlena.  

16
 Obdobné „kulturně nepřijatelné“ ztotožnění můžeme nalézt i v romantických komediích. 

Příkladem může být postava prostitutky v jednom z nejoblíbenějších romantických filmů Pretty woman 
(Garry Marshall, 1990). Na začátku příběhu prostitutka Vivien (Julia Roberts) je nezávislá osoba, která se o 
sebe dokáže postarat a není na nikom závislá. Poté co projde transformací v pravou dámu, však tuto 
samostatnost postrádá a stává se z ní pouhý krásný doplněk muže. V dnešní společnosti, kde je hlásána 
rovnost pohlaví, se může tato identifikace jevit jako regresivní a tím pádem i nežádoucí.  

 

https://www.csfd.cz/tvurce/7441-robert-luketic/
https://www.csfd.cz/tvurce/3456-donald-petrie/
https://www.csfd.cz/tvurce/3003-garry-marshall/
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2.4.4. Harmonizace dosavadních přístupů 

Jackie Stacey (1994) založila svůj výzkum na vzpomínkách divaček na 

hollywoodské filmy z let 1940 až 1950. Jejím výzkumným záměrem bylo sblížit kulturní 

pesimismus feministické filmové teorie vycházející z psychoanalýzy a kulturální přístup 

k výzkumu publik. Jejím cílem bylo tedy propojení dvou opozic, přičemž jedna se 

soustředila výhradně na text, jenž byl interpretován jako produkt patriarchální řádu a druhá 

více či méně vyzdvihovala kontext, ve kterém byl text produkován. Zdůraznila vzájemné 

působení sociálně konstruované identity divaček a ve filmu nabízené alternativní ženskosti, 

přičemž obé je ovlivňováno stejnou měrou jak kontextem, tak samotným sledovaným 

filmem.   

Na základě svého šetření, které probíhalo obdobně jako v případě Radwayové, 

vytyčila tři stěžejní procesy, které během sledování filmu u diváků probíhají: únik před 

skutečností, identifikace a konzumace. Únik před skutečností není vzhledem k tomu, co 

bylo řečeno v předešlých kapitolách nic nového. Když vezmeme v úvahu, že předmětem 

výzkumu byly vzpomínky žen na filmové projekce z válečné a poválečné doby, tak nám 

únik k utopistické ženskosti dává o to větší smysl.  

V rámci procesu identifikace Staceyová navrhuje dvě nové normy, a to 

identifikační fantazii a identifikační praktiky. Zavedením těchto dvou distinkcí zdůrazňuje, 

že proces identifikace se neděje jen na úrovni imaginace, ale projevuje se také jako sociální 

aktivita (Stacey, 1994: 171). Identifikační fantazie představuje bezprostřední ztotožnění se 

s hrdinkou na plátně a má posléze za následek identifikaci mimo prostor a čas a projevuje 

se jako identifikační praktika. Divák si tedy na základě prvotního ztotožnění se osvojí 

určitý typ účesu, oblečení nebo třeba specifického způsobu chování. Identifikace je tedy 

velmi komplexní proces, v němž se vrství několik identit, a to existující divaččina 

identita, její vytoužená identita a identita filmové hvězdy, jak ji divačka přijala za svou 

(1994: 172).  

Vytváření divaččiny identity Staceyová opřela o teorii objektových vztahů, přičemž 

vycházela z interpretace Jessicy Benjaminové (1988), jež využila tuto teorii pro vystavení 

svého konceptu o identifikační a ideální lásce. Benjaminová na proces formování identity 

hledí jako na snoubení se vnitřního světa, kde jsou formulovány naše přání, fantazie, ale i 

obavy a úzkosti, s intersubjektivním prostředím, na jehož pozadí se odehrává interakce 
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s ostatními.  V tomto procesu hraje velmi důležitou roli potřeba uznání a identifikace 

s ideálním subjektem vlastně není nic jiného než snahou naplnění této potřeby. 

Identifikováním potřeby uznání Benjaminová přesáhla Lacanovo stádium zrcadla, protože 

tím označila interakci mezi „já“ a ostatními za důležitější ve formativním procesu. Nutkání 

dosáhnout uznání je nutným předpokladem pro identifikační lásku, jež je předstupněm pro 

ideální lásku, která představuje v podstatě hledání v ostatních ideální obraz sebe sama:  

„Chlapcova identifikační láska k otci, jeho přání být uznáván jako on, je erotickým 

motorem na pozadí separace. Chlapec je zamilován do svého ideálu a skrze svůj ideál 

začíná vidět sebe samého jako subjekt touhy. Skrze tuto homoerotickou lásku si vytváří 

svou maskulinní identitu a zachovává svůj narcismus tváří v tvář své bezmocnosti.“ 

(Benjamin, citováno ve Stacey, 1994: 174) 

Benjaminová se sice zaměřuje na vztah otce a syna, Staceyová však analogicky 

předpokládá, že obdobný vztah mezi subjektem a ideálem nastává i v případě divaček a 

filmových hvězd na plátně. Jinými slovy vztah divačky a ženské hrdinky je poznamenán 

touhou uspokojit potřebu uznání tím, že si osvojí identitu ideálu. Nejde tedy pouze o 

homoerotickou lásku, protože láska k ideálu vyjadřuje především touhu být více jako tento 

ideál.  

Pro postihnutí komplexnosti vztahu mezi divačkou/obrazem sebe sama a filmovou 

hvězdou/obrazem na plátně Staceyová dotvořuje pomocí teorie o projekci a interjekci od 

Melanie Kleinové (2005).  

„Projekce je proces, při němž jsou city a nevědomé tužby vykázány z nitra sebe 

samé a jsou přisouzeny jiným osobám nebo věcem. Introjekce je zase proces, při němž 

kvality náležející externímu objektu jsou absorbovány a nevědomě pokládány za náležející 

sobě samé.“ (Klein, citováno ve Stacey, 1994: 229) 

Koncept ideální a identifikační lásky je tedy popisován jako aktivní činnost 

subjektu přiblížit se ideálnímu objektu, zatímco projekce a introjekce jsou procesy, jež se 

dějí bez aktivního přičinění subjektu v tomto případě divaček. Formování identity 

představuje nikdy nekončící proces, který je mimo jiné ovlivněn kulturními a historickými 

specifiky, ve kterém tento proces probíhá (Stacey, 1994: 240).  
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3. Ženské diváctví a romantické komedie 

Romantické komedie jsou asi právem řazeny mezi tzv. ženské žánry stejně jako 

výše zmiňované a zkoumané romantické novely, mýdlové opery nebo melodrama. Milióny 

žen na světě si vychutnávají nekomplikované potěšení, které jim nabízí šťastný konec. Při 

určování zdali je žánr ženský či nikoliv ani tak nejde o diváckou základnu, jako spíše o 

samotný obsah, který je šitý ženě „na míru“. Tania Modleski o mýdlových operách mluví 

jako o produktu masové komunikace, který je svým emočním nábojem a všudypřítomným 

tématem problematiky mezilidských vztahů přizpůsoben zájmům a touze divaček 

(Modleski, 1988). Tyto atributy jsou vlastní i romantickým komediím, kde téma 

mezilidských vztahů je zcela nepostradatelné (bez důrazu na tento aspekt by se pak ani 

nemohlo jednat o romantický film). Dalším shodným rysem, který Modleski vyzdvihla 

v případě mýdlových oper, je i důležitost slova v těchto žánrech. Verbální komunikace je 

zde hlavním zdrojem posunu děje na rozdíl od „mužských“ žánrů (western apod.), kde je 

hlavním hnacím motorem akce. Sílu slova můžeme deklarovat třeba na typickém vyznání 

„I love you“, po jehož vyřčení ve většině případů dostane narace nový směr. Jako příklad 

může sloužit film Hitch [Hitch: Lék pro moderního muže] (Andy Tennant, 2005) kde 

hlavní hrdina Alex Hitch (Will Smith) obrátí hněv Sary Melasové (Eva Mendes) poté, co 

vyřkne tato tři slova nebo podobný zvrat narace můžeme nalézt ve snímku The Wedding 

Crashers [Nesvatbovi] (David Dobkin, 2005), kde se John Becwith (Owen Wilson) vyzná 

své milované a přesvědčí ji tak o hloubce svého citu, přestože ji celou dobu lhal o tom, kdo 

ve skutečnosti je. Kromě verbálních projevů je na místě zmínit i ty neverbální, které také 

v mnohých případech posouvají děj kupředu a většinou doprovází projevy verbální. 

Příkladem nám může být scéna ze snímku 10 Things I Hate About You [Deset důvodů proč 

tě nenávidím] (Gil Junger, 1999), kde Patrik Verona (Heath Ledger) před publikem tančí a 

zpívá za doprovodu školní kapely na stadionu, aby potěšil hlavní hrdinku Kat (Julia Stiles). 

Spojovacím rysem těchto žánrů je jejich konstrukce narace, jež je motivována ženskou 

touhou a procesem divácké identifikace řízené ženským úhlem pohledu (Kuhn, 1999: 

145).
17

  

                                                           

17
Romantické komedie bychom mohli rozdělit na tři skupiny podle toho, z jakého pohledu jsou 

vyprávěny. První skupina filmů je vyprávěna z pohledu ženských postav: 27 Dresses [27 šatů] (Anne Fletcher, 
2008), Bridget Jones's Diary [Deník Bridget Jonesové] (Sharon Maguire, 2001), Maid in Manhattan [Krásná 
pokojská] (Wayne Wang, 2002), The Wedding Planner [Svatby podle Mary] (Adam Shankman, 2001) atd. 

https://www.csfd.cz/tvurce/3098-andy-tennant/
https://www.csfd.cz/tvurce/2874-david-dobkin/
https://www.csfd.cz/tvurce/5943-gil-junger/
https://www.csfd.cz/tvurce/27295-anne-fletcher/
https://www.csfd.cz/tvurce/14933-sharon-maguire/
https://www.csfd.cz/tvurce/2098-wayne-wang/
https://www.csfd.cz/tvurce/3608-adam-shankman/
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Výše jsou tedy uvedené hlavní rysy, které spojují tyto žánry a tím tak částečně 

legitimizují, proč jsou teoretické a výzkumné závěry teoretiček uvedených v předešlých 

kapitolách aplikovatelné i na tento typ žánru. Tania Modleski a Janice Radwayová ve 

svých knihách mluví o důležitosti fantazie, která hraje bezesporu velkou roli i 

v romantických komediích a svou narací fantazii i stimulují. Radwayová dokonce popisuje 

proces čtení romancí jako únik žen od jejich každodenního života a povinností, stejná 

analogie se dá očekávat i u romantických snímků, přičemž divačky také mohou zakoušet 

„provinilá potěšení“ (1991) při jejich konzumaci. V případě Laury Mulveyové možná 

nemusí být analogie romantických komedií a hollywoodských filmů, které bychom stěží 

označili za ženský žánr, na první pohled zřejmá, nicméně i v romantických komediích se 

projevuje ideologie dominantního řádu, o čemž bude řečeno více v následujících 

kapitolách.  

Bezpochyby asi největší diváckou základnou romantických komedií jsou ženy 

(Wühr & Lange & Schwarz, 2017; Holmes, 2007), otázkou však je, co může způsobovat 

konzumace takového žánru? Kuhnová ve svém článku o ženských žánrech konstatuje, že 

ženy jsou sice již stvořené pro tento typ žánrů, ale zároveň jsou jimi i formované (Kuhn, 

1999: 150). Je tedy možné, aby postoje, hodnoty a názory žen ohledně partnerských vztahů 

byly třeba jen částečně také formované na základě sledování romantických komedií? A 

pokud ano, tak jak? Podobnou otázku si položil i McDonald, když se zabýval ve své práci 

jednotlivými typy romantických komedií: 

                                                                                                                                                                                

Další skupině vévodí filmy, kde jsou muž a žena bráni jako dva rovnocenné subjekty, úhel pohledu je tedy 
jaksi neutrální: 10 Things I Hate About You, Love Actually [Láska nebeská] (Richard Curtis, 2003), 
Something's Gotta Give [Lepší pozdě nežli později] (Nancy Meyers, 2003) atd. Třetí skupina romantických 
komedií je asi nejzajímavějších, protože hlavní slovo má zde muž a z jeho perspektivy je také příběh 
vyprávěn: Hitch, (500) Days of Summer [500 dní se Summer] (Marc Webb, 2009) The Wedding Crashers aj. 
Nabízelo by se tedy, že je takovýto typ romantických komedií určených pro muže, a i když se nevylučuje, že 
se na tyto snímky rádo podívá i mužské publikum, uplatňuje se v tomto typu filmů logika vystavená na 
„ženském“ úhlu pohledu. Hlavní hrdina je většinou stereotypně vyobrazený muž, který opovrhuje 
monogamií, ale skrze tzv. citovou výchovu (Kučera, 2009) dojde k prozření o důležitosti pravé lásky. 
Případně je hlavní hrdina feminizován (500 Days of Summer) a hledá pravou lásku od začátku. První typ 
hlavního hrdiny je tedy narací doveden tam, kam si divačka přeje a druhý typ hlavního hrdiny je feminizován 
(hlavní hrdina ve filmu 500 Days of Summer je vyobrazen jako snílek snící o pravé lásce, což jsou atributy 
připisované ženě, naproti tomu ženská hrdinka je cynická, vrtkavá a nevěří na lásku, to jsou zase vlastnosti 
připisované mužům. Výmluvná je taky moment „citové výchovy“, které se nakonec dostane hlavní ženské 
postavě). 

 

https://www.csfd.cz/tvurce/6726-richard-curtis/
https://www.csfd.cz/tvurce/3367-nancy-meyers/
https://www.csfd.cz/tvurce/51198-marc-webb/
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„Jsou romantické komedie neškodné tím, že nabízejí šťastný konec a věčnou 

fantazii na obrazovce o dokonalém štěstí, které většinou postrádá skutečný život? Nebo 

podporují denní snění tím, že publikum nutí toužit po perfektnosti, kterého nemohou 

v reálném životě nikdy docílit a zanechávají tak lidi nespokojené se sebou samými a se 

vztahy které mají? Asi obojí bude pravda.“ (2007, 14) 

 

Odpověď na tuto otázku však není tak jednoduchá. Doba, kdy se věřilo 

ve všemocnou moc médií, pominula a v dnešní době se již ví, že na utváření reality 

člověka působí více faktorů než jen mediální obsah. Proto je relevantnější se ptát, jak 

konzument mediálního obsahu s ním nakládá a jakou roli zaujímá v jeho každodenním 

životě. Naskýtá se tedy otázka, jak divačky nakládají s obsahem romantických komedií, 

jejichž hlavním tématem je romantická láska.  

 

3.1. Sémantika romantické lásky 

Pojem romantické lásky konotuje specifické způsoby chování a symboly, které se 

staly pro tento pojem až ikonické. Večeře při svíčkách, polibek v dešti, vyznání lásky na 

veřejnosti bychom nemohli označit za nic jiného, než projev zamilovanosti dvou lidí, jež 

pojí cit v moderní společnosti považovaný za jeden z těch nejušlechtilejších.  Kolem 

romantické lásky se vytváří mnoho mýtů, které určují i naše vnímání tohoto fenoménu. 

Příkladem je víra, že romantická láska může být pro jednoho člověka jen ta jedna, trvá 

navždy a zpravidla překoná všechny překážky (Ellis, 1985: 33). Zdůraznění silné vazby 

s evropskou moderní společností je zde zcela na místě. Sémantika romantické lásky a její 

faktický vznik není přítomný odjakživa, naopak je silně kulturně podmíněn.  

Láska v mezilidských vztazích nebyla podmínkou a v některých kulturách byla 

dokonce překážkou k uzavření manželství (Giddens, 2012: 49). Naopak láska byla 

akcentována ve vztahu k Bohu stejně jako vášeň, která byla akceptovatelná pouze v této 

rovině
18

. Toto vnímání lásky bylo neodmyslitelně spjato se strachem a tento model se 

                                                           

18
 Za doklad tohoto tvrzení mohou být považována dobová umělecká díla, jež vášeň a lásku k Bohu 

často vyzdvihovala jako důležitý aspekt křesťanství. Jako příklad uveďme obdivovanou sochu Gian Lorenza 
Berniniho Extáze svaté Terezy vystavené v kostele Santa Maria della Vittoria v Římě. Avšak již ve středověku 
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prosazoval i ve svazku manželském a kopírovalo obdobnou hierarchii, jako tomu bylo 

v křesťanství. Takto pěstovaná láska stavěla na účelu, který měla splňovat, tedy zajistit 

pokračování rodu nikoliv jeho zakládání (Luhmann, 2002: 135). Často smluvená 

manželství plnila ekonomickou funkci a měla za cíl zajistit status quo sociální stratifikace. 

Manželství nebylo ničím jiným než kalkulem a láska na jeho uzavření neměla vliv. Láska 

v předmoderní době mohla existovat pouze mimo manželství a můžeme v tomto pojetí 

lásky částečně nalézt jisté paralely s dnešním pojetím romantické lásky.  Takto pojímanou 

lásku, kterou můžeme nalézt již ve středověkých rytířských románech, je líčena jako 

unikátní, osudová, zidealizovaná avšak nedosažitelná. Přestože překonává překážky, nikdy 

ji, kvůli již uzavřenému manželství, nemůže zcela překonat a dojít tak naplnění.  

Na začátku 18. století se počíná objevovat koncept romantické lásky tak, jak ho 

známe dnes. Více se však objevuje v literatuře než v životní praxi manželů. Avšak 

romantická láska, která v literatuře tohoto typu překonává společenské vrstvení, je spíše 

projevem odmítnutí tohoto společenského ustavení než důsledkem romantické lásky 

samotné (Luhmann, 2002: 144). V této době stále romantická láska operuje na poli literární 

fikce a manželská láska je stále podmíněna hospodářskou prosperitou. Avšak v druhé 

polovině 19. století dochází ke změně v hospodaření a domov se vyděluje od 

ekonomického zisku. Tím se tedy vytrácí smysl tvrzení, že „člověk miluje to, co mu patří“ 

(Luhmann, 2002: 136). Manželův vliv na domácnost se tak počal oslabovat a naopak 

manželčina „kontrola nad výchovou dětí vzrostla, když se rodiny začaly zmenšovat a dítě 

začalo být vnímáno jako křehký a zranitelný tvor“ (Giddens, 2012: 56). V tom druhém 

tedy bylo potřeba, kromě ekonomického zajištění rodiny, hledat i jiné kvality. Nemalý vliv 

na směr vývoje vedoucí k uzavírání sňatků na základě zamilovanosti dvou lidí měl proces 

individualizace jedince (Luhmann, 2002), který se počal prosazovat od renesance přes 

osvícenství a humanismus a k jeho akcentaci došlo v moderní době. Jednání a volba 

člověka není podmíněna celospolečenským přesahem a hledáním universa, ale pomalu se 

individualizuje důležitost každého jedince a jeho právo nalézt štěstí, která nalézá v osobě 

druhého a unikátního individua.  

                                                                                                                                                                                

se počíná prolínat koncept lásky náboženské s láskou k ženě jako takové, jak můžeme doložit postavou 
Beatrice v Božské komedii od Alighieriho. Přesto je tato láska, jež je prezentována jako mimomanželská, 
platonická a nevinná, prostředkem k přiblížení se k Bohu.  
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Volba životního partnera na základě citových preferencí a nikoliv jen ze 

společenského a ekonomického kalkulu se praktikovala nejdříve v Americe (Illouz, 1997: 

27). A přestože tento ideál romantické lásky spojující dva lidi v manželství byl již 

přítomný ve společnosti, tak masová média se podílela na jeho rozšíření a utužení. 

Romantická láska se nezrodila s filmem, ale tyto filmy poskytovaly nikdy nekončící 

zásobu romance (Illouz, 1997: 31), jež se etablovala jako záruka úspěchu u diváků a 

především u divaček. 

 

3.2. Romantické komedie jako žánr 

Slovo žánr je fonetickým přepisem francouzského slova genre znamenající 

v původním významu „druh“ nebo „typ“. V přeneseném a teď již ustáleném významu 

představuje určitou podobu umění vyznačující se obdobnými typickými rysy:  

„Žánry fungují jako diskurzivní shluky a s určitými definicemi, interpretacemi, a 

významy se shodují v daném okamžiku, aby naznačily soudržnost a jasnost žánru. Tyto 

shluky jsou podmíněné a přechodné, posunují se v čase a berou na sebe nové významy, 

definice a hodnoty v různých kontextech.“ (Mittel, 2004: 17) 

Stanovení jednotlivých rysů dané formy není nikterak kodifikováno a určuje se 

povětšinou na základě obecně ustálených představ. Určení daného žánru ještě ztěžuje fakt, 

že se jednotlivé jeho podoby překrývají a to je i případ romantické komedie, která v sobě 

snoubí komediální prvky spolu s romantickým poselstvím romantických filmů. Určení 

tohoto žánru neusnadňuje ani marketing, který se snaží zacílit na co největší publikum, 

takže často je romantická komedie poznamenána dalšími žánry jako je třeba drama, např. 

film Sleepless in Seattle [Samotář v Seattlu] (Nora Ephron, 1993), sci-fi, Probudím se 

včera (Miloslav Šmídmajer, 2012), fantasy, např. snímek Groundhog Day [Na hromnice o 

den více] (Harold Ramis, 1993) nebo Enchanted [Kouzelná romance] (Kevin Lima, 2007), 

krimi, např. film Focus (Glenn Ficarra, 2015). Právě jakási hybridnost romantických 

komedií může být příčinou, proč je tento žánr považován za nízký. Tato nízkost může 

souviset i s faktem, že již od dob starověkého Řecká byla komedie považována za 

pokleslou zábavu pro prostší publikum, zatímco tragédie byla určena pro náročnějšího 

diváka. Komediální prvky v romantických komediích pak dle Freudovy teorie komična 

může působit jako zmírnění emočního napětí (McCabe, 2004: 61). Přesto se může zdát, že 

https://www.csfd.cz/tvurce/2887-nora-ephron/
https://www.csfd.cz/tvurce/31960-miloslav-smidmajer/
https://www.csfd.cz/tvurce/470-harold-ramis/
https://www.csfd.cz/tvurce/2986-kevin-lima/
https://www.csfd.cz/tvurce/35734-glenn-ficarra/
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označení komedie není v jistých případech zcela opodstatněné. Často v těchto snímcích 

dochází k sbližování takových kontrastních žánrů jako je drama, kdy příběh je uvězněn 

v melancholickém někdy až tragickém hávu a komično se skrývá pouze v jistém 

nadneseném tónu, v němž se příběh odehrává. Příklad může být Sleepless in Seattle nebo 

You’ve got a mail [Láska přes internet] (Nora Ephron, 1998), kde jsou komické scény 

eliminovány na naprosté minimum, zatímco příběh se odvíjí na melodramatickém pozadí 

osobní tragédie hrdinů, kdy v prvním případě hlavní hrdina ztratil milovanou manželku, a 

v druhém snímku hlavní hrdinka musela kvůli konkurenci zavřít krámek s knihami, 

k němuž ji pojila citová vazba. Určit alespoň jeden z hlavních prvků romantických filmů 

by nemělo být zas tak složité, je to zcela předvídatelně téma lásky, které se sice vyskytuje 

v nezanedbatelné míře i v jiných žánrech, avšak v romantických filmech je motivem lásky 

prostoupen snímek od začátku až do konce a k jejímu naplnění směřuje celá narace 

filmu.
19

Přesto problém může nastat v případě označení komedie. Proto bychom mohli 

romantickou komedii definovat asi nejlépe jako „film, jehož ústředním narativním 

pohonem je hledání lásky, jež je líčeno veselým způsobem a téměř vždy je zakončeno 

šťastným koncem“ (McDonald, 2007: 9).
20

  

Dalším spojujícím prvkem v romantických komediích je klišé, jež tyto filmy 

„reflektují a přijímají, zesměšňují a berou smrtelně vážně“ (Kučera, 2009). Termín klišé 

vychází z francouzského slova cliché a v přeneseném významu znamená ustálené spojení, 

metaforu nebo obraz, jehož význam se vyprázdnil neustálým opakováním. Tato stále se 

opakující stereotypy jsou typické pro romantické komedie a objevují se na rovině vizuální, 

narativní a ideologické (McDonalds, 2007:10-17). V rovině vizuální je tak typické pro 

romantické komedie (potažmo romantické filmy) planoucí svíčky, puget růží nebo třeba 

romantická večeře v luxusní restauraci. Na úrovni narace se nejčastěji vyskytuje příběh, 

kdy muž potká ženu, ztratí ji a nakonec ji opět získá. V těchto příbězích se pak velmi často 

vyskytuje klišé v podobě velkého gesta, které danou osobu přesvědčí o hloubce jeho/jejích 

                                                           

19
 Například ve snímku Back to the Future [Zpátky do budoucnosti] (Robert Zemeckis, 1985) je 

motiv lásky také velmi silný, přesto je tento motiv jaksi druhořadý oproti prožívanému dobrodružství. Přesto 
nelze vyloučit, že by tento snímek mohl být označen za romantický, to souvisí se zmiňovanou nejasnou 
hranicí mezi jednotlivými žánry.  

20
 Přesto i v případě této definice můžeme nalézt jisté výjimky jako je například film 500 Days of 

Summer nebo My Best Friend’s Wedding [Svatba mého nejlepšího přítele] (P.J. Hogan, 1997), který je sice 
definován jako romantická komedie, přesto zde není ústřední pár a hlavní hrdinka nakonec svého 
vysněného prince ani nezíská.  
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citů. Takové patetické gesto je třeba přerušení probíhající svatby a vyznání se 

z nejniternějších pocitů ve filmu The Wedding Crashers nebo roztancování několika tisíc 

lidí na nádraží jako vyznání lásky ve filmu Friends with Benefits [Kamarád taky rád] (Will 

Gluck, 2011). Dalším stereotypně opakovaným vzorcem je vydávání se za někoho jiného a 

získání si i tak náklonnosti ostatních, přestože by tento vzorec ve skutečném světě asi stěží 

mohl fungovat. Toto téma můžeme nalézt ve filmech The Wedding Crashers, While You 

Were Sleeping [Zatímco jsi spal] (Jon Turteltaub, 1995); The Proposal [Návrh] (Anne 

Fletcher, 2009) apod.  

V ideologické rovině romantické komedie reflektují zcela bez podivu hodnoty a 

postoje západní společnosti. Filmy tak nejenom reflektují realitu, ale i se na ní podílejí 

(McDonalds, 2007: 13). V centru příběhu tak zpravidla bývá heterosexuální pár bílé pleti, a 

pokud tak již nevěděli dříve, jsou oba partneři nebo jeden z nich narací dovedeni až k 

zjištění, že jediná možná cesta k naplnění životního štěstí je monogamní způsob života 

s tím/tou pravým/pravou. Nezřídka je pak narace zakončena manželstvím, což je jenom 

potvrzením důležitosti této instituce fungující jako pečeť té pravé lásky. V romantických 

komediích určených především pro dívky a mladší ženy nemusí zpravidla končit 

manželstvím, nicméně motiv obětování se pro druhé nebo láska překoná veškeré překážky 

a rozdíly a je důležitější než práce či peníze, je takřka vždy přítomný, např. ve filmu It 

Could Happen to You [Může to potkat i vás] (Andrew Bergman, 1994).  

V následujících podkapitolách pak budou blíže rozebrány typické postavy, postoje 

a způsoby chování, se kterými se divačky romantických filmů mohou identifikovat a jež se 

posléze mohou odrážet v jejich přesvědčení o fungování ideálního vztahu.  
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3.2.1. Vzorce romantických komedií aneb romantické pojetí 

lásky  

Každý žánr obsahuje typické vzorce narace, které se více či méně opakují, tím 

získávají již řečené atributy, které snímek zařadí do určité typizované skupiny filmů. 

V thrilleru se můžeme setkat s poměrně častým vzorcem, kdy hlavní hrdinka případně 

hrdina začne podezírat z nekalosti svého partnera či jinak blízkou osobu: Sliver [Někdo se 

dívá] (Phillip Noyce, 1993); Original Sin [Sedmý hřích] (Michael Cristofer, 2001); Never 

Talk to Strangers [Schůzka s cizincem] (Peter Hall, 1995). V detektivních příbězích zase 

často nalézáme postavu hlavního ztroskotaného detektiva, jež i přes dřívější příkoří a 

nesnáze vyřeší zapeklitý případ: Lethal Weapon [Smrtonosná zbraň] (Richard Donner, 

1987). Romantické komedie se v tomto směru nevymykají a také v sobě nesou zakódované 

vzorce, které se mohou v jistých obměnách opakovat. O vzorce v naraci se jako první 

zabýval Vladimir Propp, když ve své knize The Russian folktale (1928) dekomponoval 

naraci pohádek na několik dílčích funkcí. Tyto funkce se váží k jednotlivým postavám 

v příběhu stejně jako typ chování s tím související. Pro naraci určitého žánru není tedy 

stěžejní „psychologická motivace jednotlivých charakterů, ale funkce, kterou v naraci 

zastávají“, tyto funkce se pak projevují buď jako „akce postav“ nebo jako „následky akce 

pro daný příběh“ (Lacey, 2000: 46). Tyto funkce pak lze vysledovat napříč narací všech 

žánrů, liší se však v tom, jak jsou jednotlivé funkce seskupeny a s jakou intenzitou jsou 

akcentovány, proto některé žánry mohou mít k sobě blíže a naopak. Například žánr 

romantické komedie jsou kvůli podobně vykonstruované naraci považovány za pohádky 

pro dospělé publikum. Zpravidla se v těchto typech narací objevují hlavní postavy muže a 

ženy (prince a princezny), přičemž (většinou) muž musí překonat překážku (zlomit kletbu, 

porazit draka, vysvobodit princeznu z věže apod.) například v podobě nepřízně osudu: 50 

First Dates [50x a stále poprvé] (Peter Segal, 2004), Six Days Seven Nights  [Šest dní a 

sedm nocí] (Ivan Reitman, 1998). Když v roce 1990 byla natočena modla všech 

romantických komedií Pretty woman, zvedl se zájem o tento typ mediálního obsahu ze 

strany feministických teoretiček. Tento typ moderní romantické komedie je ukázkou 

prolínání se tradičních a stále přežívajících hodnot naší společnosti s novými požadavky 

rovnoprávnosti pohlaví. Scala ve své eseji přirovnává naraci tohoto filmu k středověké 

romanci, přičemž označuje tuto naraci za stejně regresivní s tou obměnou, že nahrazuje 

uvěznění ve věži za jiné modernější osvobozující procesy vedoucí k vysvobození, které 

https://www.csfd.cz/tvurce/3372-phillip-noyce/
https://www.csfd.cz/tvurce/3544-michael-cristofer/
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nejsou již genderově vázané na mužskou postavu (1999, 35). Tato skutečnost, že záchrany 

se může dostat muže ze strany ženy, nemusí být na první pohled zcela zřejmá. Vždyť 

Vivian (Julia Roberts) byla zvednuta ze společenského dna bohatým Edwardem (Richard 

Gere), nicméně „ona zachránila jeho“, jak sama přiznává Vivien na konci filmu (1:51:10). 

Vivian se sice dříve živila jako prostitutka a na konci filmu z ní již byla velká dáma, avšak 

tato proměna byla jaksi povrchní, protože změna tkvěla ve změně visáže nikoliv ve vnitřní 

proměně. Naopak Edward, který na začátku filmu představuje bezcitného byznysmena, se 

přemění v citlivého a vnímavého muže (dochází zde již ke zmíněné tzv. citové výchově, 

kterou můžeme nalézt ve více filmech např. Hitch, 10 Things I Hate About You atd.)  Je 

zde tedy patrná snaha přiblížit obsah narace i ženám, jež nechtějí být již nadále chápany 

jako jen pasivní postavy, které potřebují zachránit, zároveň se však ještě zcela nevymanily 

z vleku zažitých tradičních hodnot. Vivian je zde tedy analogií rytíře, jež prochází stejně 

jako ve středověkých eposech a románech testem ušlechtilosti (v případě Vivian je to 

prokázání ctností a hodnoty ducha, když s dojetím sleduje něco tak kultivovaného jako je 

opera La Traviata), a který je subjektem prožívající dobrodružství a není jen objektem jako 

v klasickém příběhu (Scala, 1999).  

Často až stereotypně narativní vzorce se odehrávají na základě ustálených mýtů 

ohledně lásky, která je, jak již vyplývá z označení žánru, pojata romanticky. Galicianová 

(2004) ve své knize extrahovala z romanticky orientovaných médií 12 takovýchto mýtů a 

většinu z nich lze aplikovat i na romantické komedie. Prvním mýtem je osudová 

předurčenost partnera, takže nic a nikdo nemůže tyto dva od sebe rozdělit, dokonce dva pro 

sebe stvoření lidé nemohou být rozděleni ani časoprostorem, jak můžeme vidět v případě 

filmu Kate & Leopold [Kate a Leopold] (James Mangold, 2001). Téma spřízněných duší je 

jedním z nejčastěji se opakujících, tento fakt vychází z výzkumu 52 romantických komedií 

Hefnerové a Wilsonové, během něhož bylo zjištěno, že toto téma bylo akcentováno 

přibližně v 38% (2013). Na tento mýtus pak navazuje zpravidla další, a to je jakási 

vševědoucnost partnera o tom, co si ten druhý myslí, tedy jde o schopnost nejen číst mysl 

toho druhého, ale také jednat takovým způsobem, jak ten druhý chce, aniž by to řekl 

(Johnson, 2007: 359). Následující mýtus o lásce na první pohled (Galician, 2004) není sice 

tak často akcentován (dle výzkumu Hefnerové a Wilsonové se objevuje v 7%, tudíž se řadí 

až za tématy o spřízněné duši, idealizování toho druhého a o lásce překonávající všechny 

překážky), nicméně je neodmyslitelně spjat právě s tímto žánrem. Zamilovaný pohled lze 

vidět při prvním setkání Toma (Aston Kutcher) a Sarah (Brittany Murphy) ve filmu Just 
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Married [Líbánky] (Shawn Levy, 2003), Touly (Nia Vardalos) s Ianem (John Corbett) ve 

filmu My Big Fat Greek Wedding [Moje tlustá řecká svatba] (Joel Zwick, 2002) nebo 

Henryho (Adam Sandler) a Lucy (Drew Barrymore) ve filmu 50 First Dates. Ve většině 

případů, kdy hlavní postava zažije lásku na první pohled, se jedná o toho „pravého“, jež je 

osudem předurčený.
21

 S takovým partnerem je pak sex snadný a úžasný (Galician, 2004) a 

je zpečetěním jejich předurčenosti. Avšak i přes fakt, že se dle logiky romantické komedie 

jedná o vztah s tím/tou pravým/pravou je jejich chování často kontradiktorní. Tím se 

dostáváme k dalšímu mýtu, že hašteření a bojůvky ve vztahu dvou lidí ve skutečnosti 

znamená pouze to, že se vášnivě a doopravdy milují (Galician, 2004). Ačkoliv se jistě 

jistému hašteření ve skutečném vztahu nelze jistě ubránit, intenzita a kontinuita s jakou se 

novomanželé Tom a Sarah ve filmu Just Married urážejí a hašteří, by ve skutečném životě 

vedle pokud ne rovnou k rozvodu, tak do manželské poradny. S tím souvisí i navazující 

mýtus, že nejdůležitější je láska (Galician, 2004) a to, že žena a muž mají rozdílné 

hodnoty, ničemu nepřekáží (motiv „láska vše překoná“ se ve výzkumu Hefnerové a 

Wilsonové umístil s 25 % na třetím místě). Proto je třeba možné, aby se Quinn (Harrison 

Ford) a Robin (Anne Heche) do sebe zamilovali ve filmu Six Days Seven Nights [Šest dní, 

sedm nocí] (Ivan Reitman, 1998), i přes očividný nesoulad povah, hodnot a priorit. 

K tomuto mýtu Johnson (2007: 364) přidružuje další a tedy, že na úspěch vztahu nemá vliv 

ani finanční potíže, když dva jsou pro sebe stvořeni (viz již zmiňovaná vše překonávající 

láska Toma, chudého neúspěšného mladíka a Sarah, mladé a bohaté dědičky ve filmu Just 

Married). 

V předešlých kapitolách bylo již řečeno, jak jsou důležitá v romantických 

komediích slova, jež jsou hnacím silou celého děje. Prostřednictvím slovních vyjádření 

jsou v komediích vyjádřeny romantické ideály, a to v naprosté většině filmů (Hefner & 

Wilson, 2013). V obdobné míře jsou ve filmu přítomné i zpochybnění romantických 

ideálů, což je vzhledem k nutnosti nějakého konfliktu ve filmu, opodstatněné. Dle 

výzkumů Hefnerové a Wilsonové vyplývá, že vyřčení romantických ideálů je ve větší míře 

určeno mužským postavám a naopak jejich zpochybnění připadá většinou postavám 

ženským: 

 

                                                           

21
 jsou zde i výjimky jako v případě filmu 500 Days of Summer, kde hlavní hrdina sice prožije lásku 

na první pohled, nejedná se však o tu pravou, jak se ukáže na konci filmu 
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Kate: S muži to moc neumím. 

Leopold: Zřejmě jste nenalezla toho pravého. 

Kate: Možná je láska taková dospělácká verze Santa Clause, kterým nás krmí od 

dětství. Proto čteme básně, vstupujeme do klubů, chodíme na terapie a koukáme na 

zamilované filmy s dojemnou hudbou, abychom našli nějaké vysvětlení, proč ten princ 

z pohádky za námi stále nepřichází. (Kate & Leopold, 1:10:44) 

Kate nepřímo označuje celý mýtus o pravé lásce za produkci naší společnosti, která 

v rukou inzerentů a marketéru prohlubuje víru v něj a tím zaručují další konzumaci 

romantických obsahů. Byť by mohlo být svým způsobem osvobozující uvěřit její 

výpovědi, zpochybnění je zde předurčeno k tomu být vyvráceno. Celá situace se pak 

odehrává na romantické večeři, přízvisko romantické vychází z faktu, že se večeře 

odehrává při svíčkách a za něžné hudby houslí. Tyto často se opakující motivy se podílejí 

na stereotypu romantických komedií a vytváří klišé, jehož je tento žánr velkým 

producentem. Holmesová s Johnsonovou (2009) v jejich výzkumu extrahovala nejčastěji se 

opakující klišé a vytvořily tak poměrně komplexní obraz romantických komedií. 

Zkoumaný vzorek čítal 40 současných nejoblíbenějších romantických komedií a na 

základě šetření se zjistilo, že nejčastějším jevem byla demonstrace citů a náklonosti vůči 

druhému (do této kategorie spadají takové projevy jako je polibek, držení se za ruce, 

mazlení apod.), přičemž nejčastěji toto chování inicioval muž. Muž zde tedy vystupuje 

jako aktivní a tuto svou aktivní roli přijímá i v dalších činnostech, jako je vyjadřování 

komplimentů, darování darů, dělání laskavostí a v iniciování vztahů. Na základě této 

analýzy je tedy zřejmé, že ve většině případů žena funguje jako pasivní příjemce, zatímco 

úsilí o budování vztahu připadá muži. V rámci kategorie zahrnující veškeré otevřené 

projevy citů a záměrů (jež jak bylo řečeno výše, zaznívalo častěji z úst mužů) se pouze 

malá část týkala vyslovení důvěry či nedůvěry vůči partnerovi, přičemž tyto projevy byly 

vůči sobě poměrně vyvážené. Nicméně zanedbatelná část týkající se důvěry v partnerském 

vztahu může vyvolat pocit, že důvěra ve vztahu je méně důležitá než jiné aspekty. 

V podpoře negativního chování v partnerském vztahu přispívá i fakt, že z kategorie týkající 

se podvodu (tato kategorie zahrnuje podvádění, lhaní a jiné zneužití důvěry partnera), která 

sice z celkového zkoumaného vzorku se vyskytla jen ve 2 % případů, došlo pouze v devíti 

případech k doznání podvodu, přičemž ve třetině případů z celkového počtu šlo o doslovné 

podvádění s jinou osobou. Podvádění tak často není odhaleno a není potrestáno, což může 
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vést k představě o morální legálnosti tohoto činu a nejsou brány v potaz důsledky tohoto 

jednání v reálném vztahu. Kathleen (Meg Ryan) měla dlouholetý poměrně vážný vztah se 

svým přítelem, když navázala intimní (ve smyslu psychologickém) vztah s Joem (Tom 

Hanks) ve filmu You’ve Got a Mail, vztah s přítelem byl sice ke konci ukončen v přátelské 

atmosféře, přesto Kathleen nebyla za své jednání morálně potrestána, když investovala své 

emoce a city do jiného vztahu. Ve snímku Au-pair [Au-pair aneb Slečna na hlídání] (Mark 

Griffiths, 1999) Jenny (Heidi Lenhart) navázala vztah se svým zasnoubeným 

zaměstnavatelem, přičemž toto jednání bylo vyobrazené jako správné, nebo přinejmenším 

nebylo odsouzeno jako nesprávné. Naopak kategorie důvěry v partnera byla jednou 

z nejmenších kategorií, implicitně z tohoto šetření vyplývá, že podvodné chování je 

obhajitelné a v jisté míře i přijatelné, načež ztrácí na důležitosti aspekt důvěry mezi 

partnery, který není ani dostatečně ve snímcích akcentován. 

V romantických komediích zpravidla sledujeme (zjednodušeně řečeno), jak hlavní 

postava, jež je nezadaná, prožívá začínající vztah, který, v případě, že jde o toho 

pravého/pravou, vede k manželství. Ve filmech se tedy lze setkat s vyobrazením a 

prezentací svobodného, manželského a začínajícího vztahu, přičemž prezentace těchto typů 

vztahů je poměrně výmluvná. Z výzkumu (Holmes, 2009) vyplývá, že status „být 

svobodný“ byl často konotován s mizérií, depresivním stavem a frustrací, např. Bridget 

Jones (René Zellwerger) ve snímku Bridget Jones’s Diary, Lucy (Sandra Bullock) ve filmu 

While You Were Sleeping, nebo Abby Richter (Kathrine Heigel) ve snímku The Ugly Truth 

[Chceš mě, chci tě] (Robert Luketic, 2009). Vysvobození z této mizérie nastává až 

v případě navázání nového vztahu s partnerem. Začínající vztahy jsou pak spojovány 

s pozitivními projevy náklonosti, tyto projevy jsou pak nejčastěji demonstrovány na 

veřejnosti. V začínajícím vztahu pak dochází zpravidla k velmi brzkému vyznání lásky 

nebo navázání intimního vztahu. Například ve filmu Just Married se Tom a Sarah vezmou 

již po krátké známosti. Přes veškerou deklaraci lásky k tomu druhému z analýzy vyplývá 

jistá kontradikce v případě hádek mezi partnery, které ve třech třetinách skončily 

rozchodem obou partnerů a často tyto hádky proběhnou na základě banálních důvodů:  Just 

Married, The Break-up [Rozchod] (Peyton Reed, 2006). Nicméně i přes křehkost pouta 

dvou partnerů je jejich vztah vyobrazován jako něco výjimečného a zvláštního. Nick (Mel 

Gibson) je ambiciózní sukničkář, který nevěří na romantické ideály jako je láska na první 

pohled nebo pravá láska, přesto po setkání s krásnou Darcy (Helen Hunt) svůj názor změní 

a tu pravou v ní nalezne ve filmu What Women Want [Po čem ženy touží] (Nancy Meyers, 

https://www.csfd.cz/tvurce/14926-mark-griffiths/
https://www.csfd.cz/tvurce/14926-mark-griffiths/
https://www.csfd.cz/tvurce/7441-robert-luketic/
https://www.csfd.cz/tvurce/8883-peyton-reed/
https://www.csfd.cz/tvurce/3367-nancy-meyers/
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2000). Tato analogie funguje i naopak. Amanda (Cameron Diaz) ve filmu The Holiday 

[Prázdniny] (Nancy Meyers, 2006) neplakala již několik let, bála se, že ztratila sebe sama, 

avšak když se měla odloučit od Grahama (Jude Law) spustil se jí proud slz dokazující 

jedinečnost jejich vztahu. Tento příklad dobře funguje i v rámci další významné kategorie 

zahrnující veškeré projevy vyzdvihují pravé lásky nade vše ostatní, Amanda je ochotná 

obětovat svoji kariéru v Americe, aby mohla zůstat v Anglii s Grahamem, kterého zná 

čtrnáct dní.  

Vyústěním většiny romantických komedií je pak svatba ústřední dvojice. Může se 

zdát, že instituce manželství je zde vyzdvihována jako kýžený cíl každého vztahu s tím 

pravým/tou pravou. Tento vzorec by zapadal i do projevu ideologie naší společnosti, kde 

„rodina je základ státu“. Avšak z obsahové analýzy vyplývá opak, manželské páry jsou 

vyobrazovány ve větším případě jako nešťastné, hašteřivé, anebo případné projevy 

náklonosti doprovodí negujícím gestem. Pete (Paul Rudd) ve filmu Knocked-up 

[Zbouchnutá] (Judd Apatow, 2007) shrnul manželství těmito slovy: 

„Manželství je jako Raymonda má každý rád, ale smutný. Všechny problémy jsou 

stejný ale místo těch směšnějch, vtipnejch dialogů jsou všichni jenom nasraný a napjatý. 

Manželství je jako jedna velká smutná verze Raymonda má každý rád, jenže netrvá dvacet 

minut, ale navěky.“ (1:21:01) 

  Vzniká tak velká rozporuplnost v pojetí manželství, které je na jednu stranu 

kýženým cílem hrdinů a hrdinek romantických komedií, na druhou stranu však manželské 

páry nejsou prezentovány v lichotivém světle.  
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3.2.2. Mužské postavy  

Představíme-li si typického hlavního hrdinu romantické komedie, asi většinou 

půjde o hezky vypadajícího a charismatického muže. Pokud však snad hlavní hrdina 

postrádá tento estetický atribut, vyvažuje ho jinou předností třeba humorem, který navíc 

koresponduje s žánrem filmu, např. Jack Black ve filmu The Holiday nebo ve filmu 

Shallow Hal [Těžce zamilován] (Peter Farrelly, Bobby Farrelly, 2001). Ruti ve své knize 

trefně shrnuje, na jakém principu funguje hrdina v romantické komedii, jež vytváří 

„postavu vedoucího muže, který je silný, ale také trochu zranitelný, sebevědomý, ale i 

citlivý a ohleduplný“ (Ruti, 2016: 117). Muž se buď takový již narodí (Tom z 500 Days of 

Summer; Darcy z filmu Bridget Jone’s Diary), ale ve větší části případů se takovým stane 

na základě narativních peripetií, proto se z cynického záletníka stane partner oddaný jedné 

ženě, např. Nick z What Women Want, Jacob z filmu Crazy, Stupid, Love [Bláznivá, 

zatracená láska] (Glenn Ficarra, John Requa, 2011), Hitch ze snímku Hitch, nebo se 

z bezcitného podnikatele vyklube romantický princ, např. Edward z Pretty woman,  

George z filmu Two Weeks Notice [Láska s výstrahou] (Marc Lawrence, 2002). 

Romantické filmy tak pracují s rozporuplnými požadavky dnešní moderní doby, kdy je na 

jedné straně žádané nedělat velké genderové rozdíly mezi pohlavími v zájmu hlásání 

rovnocennosti a na druhé straně je potřeba uspokojit ženskou touhu po silném a rozhodném 

muži a o tom svědčí i jeden z mýtů romanticky orientovaných mediálních obsahů, že muž 

by neměl být nižší, slabší, mladší, chudší nebo méně úspěšný než je žena (Galician, 2004). 

V romantických komediích jsou přítomni maskulinní muži a feminní ženy, ale jejích 

maskulinita a feminita je poznamenána charakteristikami, které náležejí opačnému pohlaví. 

Ruti mluví o jistém předstupni androgynního typu postav (2016, 118), Doanová zase o 

reverzi mužské a ženské role. Přestože jsou ženy ve filmech ambicióznější, rozhodnější a 

bezcitnější (například Sandra Bullock ve filmu Miss Congeniality nebo ve snímku The 

Proposal), nakonec dochází k přesvědčení, že netouží než po ničem jiném než po citlivém 

muži, který nabídne emocionální oporu (Holmes, 2009). A pokud takový muž není, tak 

láska dobré a věrné ženy muže změní z bezcitného v krásného prince (Galician, 2004).  

 

https://www.csfd.cz/tvurce/2888-peter-farrelly/
https://www.csfd.cz/tvurce/2889-bobby-farrelly/
https://www.csfd.cz/tvurce/35734-glenn-ficarra/
https://www.csfd.cz/tvurce/35735-john-requa/
https://www.csfd.cz/tvurce/3949-marc-lawrence/
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3.2.3. Žena 

Žena v současných romantických komediích není zpravidla již zobrazována jako 

pasivní objekt mužské touhy. V současné době, kdy se zdá být boj o rovná práva obou 

pohlaví téměř u konce a rovnost je vetší části implementována v našich celospolečenských 

hodnotách (alespoň deklarativně), by tento vzorec o zcela pasivní a poddajné ženě nemohl 

uspět, přesto v nějaké své podobě přežil nadále. Ve filmu Pretty woman Vivian Edwardovi 

důrazně osvětluje, že není jeho „majetkem a sama se rozhodne, kdy, kde a s kým“, přesto 

je narací filmu vedena (a později si sama tuto cestu dobrovolně zvolí) k tomu být dáma a 

být tak doplňují součástí muže. Ruti dokonce analogicky vyvozuje, že Vivian je stejně tak 

vedena být luxusním doplněk k Edwardovi, jako je vypůjčený náhrdelník doplňkem Vivian 

(2016: 139). Vyobrazení žen se tak může zdát kontradiktorní. Na jedné straně je zde 

mnoho samostatných a emancipovaných žen, které však nakonec netouží po ničem jiném, 

než aby je zachránil princ, nebo v některých případech, aby ony zachránily svého prince. 

Za své touhy po kariéře a nezávislosti jsou buď potrestány (Darcy z filmu What Women 

Want je zářným příkladem kariéristky cítící se uvnitř mizerně pro svou samotu) nebo jsou 

„nuceny“ potlačit své maskulinní tužby na úkor pravé lásky s tím pravým mužem. Kimmy 

(Cameron Diaz) by si přála, aby její snoubenec Michael (Dermot Mulroney) ve filmu My 

Best Friend’s Wedding pracoval pro jejího otce, ona pokračovala ve studiích na škole a žila 

by si život po svém. Všeho je však ochotná se vzdát kvůli své velké lásce k Mikeovi. 

Pokud by tuto oběť nepodstoupila, mohla by zůstat sama, a jak bylo již řečeno výše, status 

svobodná je v romantických filmech konotován velice negativně (Holmes & Johnson, 

2009). Naopak svobodných mužů se tato negativní konotace netýká. Svobodní muži nejsou 

vyobrazováni (jsou zde i výjimky, avšak mnoho jich není), jak pláčou u romantického 

filmu, zatímco se přejídají zmrzliny z kyblíku, naopak jsou většinou stereotypně 

zobrazováni jako charismatičtí lamači dívčích srdcí, kteří skrze již zmiňovanou citovou 

výchovou dojdou v závěru filmu k zjištění, že bez té pravé jsou jaksi prázdní. Z toho 

analogicky vyplývá, že muž potřebuje „okrášlit“ svou existenci tou pravou, zatímco 

existence ženy bez muže postrádá smysl.  

Podíváme-li se na romantické komedie optikou nastíněnou Laurou Mulveyovou, 

zjistíme, že i zde nalezneme jisté paralely. Zdůrazňování aspektů ženství je poměrně 

neodmyslitelným nábojem romantických komedií. Voyeristické tendence jsou podpořeny 
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záběry na ženské tělo, které se stává předmětem obdivu jak diváků, tak hlavní mužské 

postavy.  

Takovéto záběry jsou doprovázeny obdivným pohledem hlavního mužského hrdiny 

a daný moment na svůdnost ženské postavy je často zdůrazněn.  Proto máme možnost si 

vychutnat ženské křivky Gracie (Sandry Bullock) při zpomaleném záběru poté, co je 

kosmetickým géniem přeměněna v americkou miss ve filmu Miss Congeniality, nebo 

máme možnost pomocí záběru od zdola nahoru detailněji si prohlídnout svůdné linie 

jednotlivých částí těla Lancy (Rachael Leigh Cook), když ve filmu She’s All That [Taková 

normální holka] (Robert Iscove, 1999) schází po schodech dolů esteticky zkrášlena. 

V romantických komediích dochází často k vyzdvihování ženské krásy jako důležitého 

předpokladu ke štěstí v partnerském vztahu (téma přeměny z ošklivého káčátka v krásnou 

labuť je obsahem mnoha komedií: She’s All That, Miss Congeniality, Pretty woman aj.) a 

následné vystavování ženské krásy pro pohled ostatních podporuje mýtus o nutnosti 

vypadat jako modelka z přední strany časopisu, aby byla žena atraktivní pro partnera 

(Galician, 2004).  

Mulveyová ve své stati mluví o mužské potřebě zakrýt hrozbu ženské kastrace 

pomocí fetišistického vyzdvihování ženských atributů. Tyto fetišistické tendence jsou 

podporovány záběry zdůrazňující ženské tělo, např. v úvodních záběrech Pretty woman 

může divák i bez přítomnosti hlavního hrdiny obdivovat detailní záběry na dlouhé nohy a 

pozadí krásné Julie Roberts nebo ve filmu Bridget Jones’s Diary se Bridget Jonesová 

(René Zellwerger) objeví v kostýmu Playboy, přičemž kamera zabere velmi detailně její 

pozadí a poprsí. Za fetišistickou tendenci lze považovat i potřebu okrašlovat ženu šperky, 

jako to mu je již ve zmiňované scéně z Pretty women, kdy Edward nasazuje Vivian 

půjčený náhrdelník nebo v případě Andie (Kate Hudson) z filmu How to Lose a Guy in 10 

Days [Jak ztratit kluka v deseti dnech] (Donald Petrie, 2003) jíž náhrdelník má zdůraznit 

její krásu. Žena je tedy nadále uváděna do stavu zpředmětnění a je zahalováním do 

fetišismu předváděna mužům pro potěchu jejich oka. Ruti však dodává, že je typické pro 

postfeministickou éru, že ženy vyobrazené na plátně se snaží vyrovnat představám jejich 

divaček, které touží po ženskosti a svém zpředmětnění, jež jim slouží jako zbraň (Ruti: 

2016: 132).  

https://www.csfd.cz/tvurce/2123-rachael-leigh-cook/
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https://www.csfd.cz/tvurce/3456-donald-petrie/
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4. Metodologická část 

4.1. Předmět výzkumu a stanovení výzkumných otázek  

Důležitou částí přípravné fáze výzkumu je stanovení výzkumných otázek, které 

umožňují udržet celý průběh dotazování konzistentní, bez tematicky nerelevantních 

odboček. Před samotným stanovením výzkumných otázek je však esenciální vymezit si 

obecně problém, kterým se bude výzkumník zabývat. Zkoumaný problém je dobré 

definovat v základní výzkumné otázce. Takto zvolená základní výzkumná otázka udává 

základní směřování výzkumu a nastiňuje jeho další postup, ale až dílčí výzkumné otázky 

zpřesňují předmět výzkumu, protože jej klade do vztahu s dalšími jevy (Sedláková, 2014: 

73). Jako základní otázka pro výzkum v této diplomové práci byla zvolena následující: 

Jak se recepce romantických komedií podílí na tvorbě představ o partnerských vztazích u 

generace matek a dcer?  

Pro její zodpovězení byly ustanoveny dílčí výzkumné otázky, jež základní otázku 

dále rozvíjejí. Pro jednotlivé výzkumné otázky byl vymezen i odpovídající teoretický 

rámec, který má za úkol teoreticky otázku ukotvit.  

VO1 Jaký význam má pro respondenta romantická komedie?  

Cílem této otázky je zajistit relevantní data, která by pomohla poodhalit, jakým 

způsobem a s jakým cílem respondentky konzumují obsah romantických komedií, protože 

stejně jako v případě mýdlových oper se předpokládá, že romantické komedie jsou 

převážně žánr určený ženskému publiku. V předešlých kapitolách bylo zmíněno jméno 

Janice Radwayové, která se zabývala čtenářkami romancí a tím, jak s takovým obsahem 

nakládají (1991). Během analýzy hloubkových rozhovorů zjistila, že tyto ženy se 

identifikují s hlavní ženskou postavou a tím dochází k pocitu naplnění a zároveň jsou těmto 

ženám skrze romance zprostředkovány zkušenosti. Tania Modleski, jež se zabývala už i 

mýdlovými operami, stejně jako Radwayová označila tyto žánry za prostředek úniku žen 

od patriarchálního uspořádání světa (1988). Vzhledem k tomu, že romantické komedie 

nesou s sebou jistá specifika podobná žánru mýdlových oper a romancí, bylo možné využít 

tohoto teoretického rámce. Sdílenými specifiky těchto žánrů je míněné mimo jiné zaměření 

na ženské publikum, akcentace mezilidských vztahů, ústřední romantický příběh a pojetí 

romantiky jako takové.  
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VO2 Jak se respondentky ztotožňují s obsahem romantických komedií a jejich 

postavami?  

Druhá výzkumná otázka se zabývá vztahem mezi ženskou divačkou a obsahem 

romantické komedie a jejich postavami. Mary Ann Doanová (1982) mluví v případě 

klasického filmu o tzv. přílišné blízkosti, která byla nastíněna již v předešlých kapitolách 

teoretické části. Přílišná blízkost ženy ke svému odrazu na plátně je podle Doanové 

zapříčiněna ženinou neschopností distance od svého odrazu na plátně, a tudíž omezení 

možnosti ovládnout pohled z perspektivy mužské pozice a prožít tak slast z dívání se. 

Mužskou pozici žena může sice zaujmout, avšak dochází pak k její maskulinizaci, proto se 

nabízí další možnost a tou je jakási masochistická nad-identifikace s odrazem na plátně.  

Tato otázka se bude tedy zabývat především rozkrytí vztahu mezi respondentkami a 

postavami romantických komedií, přičemž snahou bude zjistit, nakolik je tento vztah silný 

a blízký. Pro nastínění ztotožnění se respondentek s obsahem romantických komedií bylo 

využito několik mediálních mýtů o romantické lásce (Galician, 2004), které se překrývají 

s obsahem romantických komedií.  

VO3 Jak vnímají současnou situaci partnerského vztahu?  

Tato výzkumná otázka nemá konkrétní teoretické ukotvení, funguje zde spíše jako 

otázka, jež doplňuje ostatní, protože se vztahuje především k popisu sociální reality dané 

respondentky. Přesto zde má své místo a opodstatnění. Dále rozvíjí a obohacuje nasbíraná 

data, která jsou relevantní pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky.  

VO4 Jak si představují ideální partnerský vztah?  

Poslední z výzkumných otázek vychází především z výzkumů mediálních publik, 

které byly postaveny především na sociálně kognitivní teorii od Alberta Bandury (1986). 

Tato jeho teorie předpokládá, že člověk se učí v interakci se svým okolím. Na základě 

získaných zkušeností (v tomto případě zkušeností zprostředkovaných filmovou produkcí) 

si jedinec formuje svůj hodnotový systém, jenž se může promítnout i v představách o 

správném fungování okolního světa. Další teorií využitou pro tyto výzkumy byla kultivační 

teorie od George Gerbnera (1986, 2002), jež vychází z časté konzumace určitého 

mediálního obsahu, který představuje uzavřený svět pro sebe sama a ovlivňuje tak 

představy tohoto jedince o světě. Přestože je tato teorie kritizována pro přílišný 
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mediocentrický ráz, protože nebere ohledy na další možné okolní faktory a bere jedince 

jako bezmocného příjemce mediálního obsahu, z výzkumu Bachenové a Illouzové (1996) 

vyplývá, že 90% mladých lidí hledá informace o lásce ve filmech, 94% v televizi a jen 

33% procent si zajišťuje odpovědi u matky a 17% u otce. Dospělí jedinci jsou díky 

zkušenostem schopni rozeznat přehnané a nerealistické obrazce partnerství v romantických 

komediích (Illouz, 1998), zatímco mladí tuto schopnost mohou postrádat. Další výzkumy 

mediálních publik prokázaly pozitivní korelaci mezi sledováním romantických mediálních 

obsahů a víry v existenci osudového partnera (Holmes, 2007) a přesvědčení, že osudový 

partner je schopný číst myšlenky, aniž by byly vyřčeny nahlas (Haferkamp, 1999).  Mimo 

jiné byla zjištěna i spojitost mezi sledováním mýdlových oper a vírou v nemožnosti změnit 

vztah nebo partnera a s tím i souvisí přesvědčení, že pokud vztah nefunguje hladce i bez 

vynaloženého úsilí partnerů, nemá smysl tento vztah měnit (Haferkamp, 1999). Bylo 

zjištěno, že aktivní divačky romanticky orientovaných obsahů, kam se řadí právě i 

romantické komedie, mají zidealizovaná očekávání o partnerských vztazích a manželství 

(Segrin & Nabi, 2002) a více lpí na tradičním uspořádání, kdy muž je aktivní při vytváření 

vztahu a žena pasivně přijímá svou roli (Ridaveneyra & Lebo, 2008).  

Otázky, které by měly vést k zodpovězení výše zmíněných výzkumných otázek, se 

nalézají v příloze této diplomové práce. Jedná se však jen o návod s otázkami, protože pro 

účely této diplomové práce byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, jež je pružnější než 

standardizovaný rozhovor a je tak vhodnějším nástrojem pro zajištění relevantních dat. 

Opodstatněním zvolení výzkumné metody a jejím podrobnějším nástinem se budou 

zabývat kapitoly níže.  

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

4.2. Opodstatnění volby kvalitativní metody 

V rámci výzkumu v sociálních vědách lze rozlišit dvě paradigmata, kvantitativní 

metoda výzkumu dat a metoda kvalitativní. Delší tradici pro výzkum představuje první 

z uvedených metod, která se etablovala z věd přírodních a vyznačuje se tak větší 

exaktností. Na kvalitativní metodu je tak někdy neprávem nahlíženo jako pouhý nástroj 

rozvíjející poznatky z kvalitativního výzkumu, popřípadě jako jeho pouhý protiklad. Avšak 

i navzdory své kratší tradici se v akademické obci postupně kvalitativní paradigma ujalo 

jako rovnocenný nástroj k výzkumu dat (Hendl, 2016: 45).  

Hlavní rozdíl mezi jednotlivými paradigmaty tkví v rozdílnosti přístupu k realitě, 

přičemž kvantitativní přístup za pomocí exaktních metod se snaží postihnout realitu, na niž 

hledí jako na nezávislou na individuích, zatímco kvalitativní přístup chápe realitu jako 

stále se měnící skutečnost každého jedince, jež realitu tvoří a zároveň vytváří (Sedláková, 

2014: 48). Kvantitativní metodu zajímá několik málo proměnných v rámci rozsáhlého 

zkoumaného vzorku, zatímco kvalitativní metodu naopak zajímá každý jednotlivec a s tím 

neodmyslitelně souvisí i velikost zkoumaných jednotek, kterých v případě kvantitativní 

metody zpravidla víc než v kvalitativním šetření, avšak zajišťuje omezené informace o 

zkoumaném jevu a v kvalitativním šetření je naopak zajištěno mnoho poznatků o pár 

individuích. V kvantitativní metodě se převážně pracuje s tzv. tvrdými daty, jež mají často 

číselnou povahu, a naopak v druhé metodě se pracuje s tzv. měkkými daty, které není často 

slovní nebo vizuální charakter. (Sedláková, 2014: 51).  

V kvalitativním výzkumu hraje velkou roli i výzkumník, který je sám jedincem, 

který vytváří významy reality a především interpretuje získané poznatky a i přes vědomou 

snahu o minimalizaci zásahu do výzkumu a zachování nepředpojatosti, dochází k interakci 

se zkoumanými jedinci a tím pádem i k jistému zkreslení získaných poznatků.  

Dalším rozdílem mezi kvantitativní a kvalitativní metodou je proces dobírání se 

k závěrům. V případě kvantitativní metody se častěji uplatňuje deduktivní proces, kdy se 

aplikuje již známá teorie a zkoumá se, jestli její tvrzení jsou platná pro zkoumaný vzorek. 

Naopak v kvalitativní metodě se využívá induktivního procesu, jenž prostřednictvím 

sledování pravidelnosti ve zkoumaném vzorku dochází ke generalizování nového 

obecného pravidla (Hendl, 2016: 33). S induktivním postupem pracuje také zakotvená 

teorie, která bude představovat stěžejní inspiraci pro práci s daty. Vzhledem 
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ke zkoumanému tématu v této diplomové práci je toto tedy i jedním z odůvodnění, proč 

byla zvolena kvalitativní metoda místo metody kvantitativní. Mimo jiné v případě 

kvalitativního výzkumu je brán velký důraz na kontext, se kterým je potřeba při zkoumání 

daného tématu také počítat. Cílem výzkumu v této diplomové práci též není dosáhnout 

obecné platnosti, naopak cílem je zkoumat danou problematiku do hloubky a tím 

postihnout i nepatrné nuance a toho lze dosáhnout především aplikací kvalitativní metody 

analýzy dat.  

4.2.1. Výhody a nevýhody kvalitativní metody 

Výhody kvalitativního výzkumu jsou z části nastíněny již v předešlé kapitole. 

Jednou z výhod je možnost zkoumat danou problematiku do hloubky, přičemž nachází i 

příčinné souvislosti. Díky kvalitativní metodě je možné docházet k novým teoriím, jejichž 

obecnou platnost je pak posléze možné testovat prostřednictvím kvantitativní metody. 

Další z nepopiratelných výhod kvalitativní metody je zachování kontextu a možnost 

zkoumat v přirozeném prostředí (Hendl, 2016: 48). Avšak jsou zde i nevýhody a úskalí této 

metody, pro něž bývá tato metoda odpůrci zavrhována. Především prostřednictvím této 

metody nemůžeme dojít k obecně platným závěrům, které by mohly být generalizovatelné. 

Další výhodou, ale zároveň i nevýhodou, může být samotný výzkumník, který sám 

vstupuje, ať již vědomě nebo nevědomě, do celého procesu výzkumu a tím může 

zkreslovat jeho výsledky. Jinými slovy kvantitativní výzkum, kde je role výzkumníka 

maximálně potlačena, je snadno replikovatelný, na rozdíl od kvalitativního výzkumu, kde 

je role výzkumníka více akcentována, a při zkoumání dané problematiky jiným 

výzkumníkem lze dojít ke zcela odlišným závěrům. Na druhou stranu je výzkumník sám 

jedincem, jež je součástí sociální reality, proto se na tento aspekt nehledí vždy negativně.  

Mezi další nevýhody kvalitativního výzkumu může být i nestandardizovanost 

postupu, to však může být bráno i jako pozitivum, protože je tak zajištěna i vysoká 

pružnost daného výzkumu reagovat na nové poznatky a podněty a s tím souvisí i jistá 

variabilita v přeskupování jednotlivých kroků výzkumu a k jejich možnému opětovnému 

navracení se a přehodnocování, nicméně tato možnost činí kvalitativní výzkum velice i 

časově náročným.  
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4.3. Výzkumný vzorek 

V souvislosti s kvantitativní metodou výzkumu dat se často hovoří o tzv. 

reprezentativitě, jež je obecně chápána jako reprezentativita vzhledem ke zkoumané 

populaci, té se však jen velmi zřídka snaží docílit metoda kvalitativní, protože by tak činila 

realizaci této metody takřka neproveditelnou vzhledem k nutnosti velikosti zkoumaného 

vzorku. V případě kvalitativní metody můžeme mluvit však o jiném druhu reprezentativity, 

a to o reprezentativitě vzhledem ke zkoumanému tématu (Sedláková, 2014: 93), jež je 

cílem výzkumu v této diplomové práci. Předmět zkoumání tohoto výzkumu je zaměřit se 

na aktivní konzumentky romantických komedií, pro tento účel byl zvolen záměrný neboli 

účelový výběr vzorku. Nevýhodou záměrného výběru může být jistá limitace získaných 

zjištění jen na daný omezený vzorek. Opakem záměrného výběru je výběr náhodný, který 

za použití pravděpodobnostního výběru zaručuje výše zmíněnou reprezentativitu vzhledem 

k populaci a umožňuje generalizaci získaných zjištění pro danou populaci, tento typ výběru 

je zpravidla využíván právě pro potřeby kvantitativního výzkumu a vyznačuje se zpravidla 

velikostí počtu vybraných jednotek. Naopak u záměrného výběru, který bývá častěji 

využíván v kvalitativním výzkumu, je menší, avšak není předem daná jeho velikost. Při 

tomto výběru se zpravidla přibírá do vzorku stále více jednotek, dokud nedojde k tzv. 

saturaci dat, tedy k bodu, kdy již nedochází k novým zjištěním. V případě tohoto výzkumu 

byla velikost vzorku stanovena na 20 respondentek, přičemž deset ze zvolených žen 

představovaly generaci matek, tedy žen narozených v letech 1957-1967, a generaci jejich 

dcer, žen narozených v rozmezí 1992-1997. Logika tohoto rozdělení spočívá ve faktu, že 

generace matek, jež vyrůstala v předrevoluční době, neměla k dispozici v takové míře 

romantické komedie, jak je známe dnes, na rozdíl od jejich dcer, které se narodily po 

revoluci a měly tak přístup k tomuto typu žánru. Jak bylo již naznačeno výše, výběr 

respondentek probíhal účelově. Prvotní myšlenka byla zařadit do výzkumu ty ženy, které 

se označí za aktivní divačky romantických komedií, nicméně jistý nízký status tohoto 

žánru, který byl již nastíněn v předešlých kapitolách, by mohl vést k popření sledování 

daného žánru ze strany respondentek, proto byla nakonec zvolena jiná strategie, v rámci 

níž byly do výzkumného vzorku přibrány ty respondentky, které více jak jednou viděly 

předem zvolené romantické komedie, tj. Pretty woman, Bridget Jones's Diary a Love 

Actually. Dále byly respondentky omezeny na ženy, které mají heterosexuální preference, 

protože vybrané romantické komedie jsou založeny na tomto partnerském uspořádání. 
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Nicméně záměrem této práce není šíření heteronormativní ideologie a představy, že 

romantický náboj je podmíněn heterosexualitou. V tabulce č. 1, jež je uvedena níže, je 

představen výsledný zkoumaný vzorek. 

 

 

Tabulka 1. Zkoumaný vzorek  

Generace matek Generace dcer 

Křestní jméno (věk) Křestní jméno (věk) 

Renata R. (55) Simona R. (25) 

Edita S.(58) Natálie S. (25) 

Jolana F. (51)  Jolana T. (25) 

Milena K. (54) Adéla K. (26) 

Jana K.(52) Kristýna K. (24) 

Helena V. (58) Zuzana V. (26) 

Lenka P.(51)  Tereza P. (24) 

Jitka B. (55) Kateřina B. (25) 

Zuzana P. (52) Kateřina P. (23) 

Helena G. (52) Tereza G. (20) 

 

 

4.4. Sběr dat a etická stránka vedení rozhovorů 

Jednou ze základních technik sběru dat je rozhovor, který „není neutrálním 

nástrojem sběru dat, ale aktivní interakcí mezi výzkumníkem a informantem“ (Sedláková, 

2014: 208). S tím souvisí i vysoká míra odpovědnosti tazatele, jenž by měl disponovat 

určitými dovednostmi, mezi něž patří dostatečná míra otevřenosti, taktnosti a vnímavosti 

(Sedláková, 2014:208). Pro potřeby výzkumu této diplomové práce se jako nejvhodnější 

nástroj ke sběru dat jeví polostrukturovaný rozhovor s artefaktem (tzn. polostrukturovaný 

rozhovor obohacený o doprovodný materiál, jako jsou v tomto případě videoukázky a 

fotografie) neboli rozhovor s návodem, který díky předem připravenému rámci stanovuje 
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témata, kterých je potřeba se během rozhovoru dotknout, zároveň však jeho pružnost 

zaručuje možnost usměrňovat rozhovor tak, aby bylo možné se dobrat k požadovaným 

datům. Jinými slovy polostrukturovaný rozhovor „umožnuje provést rozhovory s několika 

lidmi strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnání a pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale 

dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti.“ (Hendl, 2016: 

179). Polostrukturovaný rozhovor je tvořen primárními otázkami, jež jsou připraveny 

dostatečně dopředu, a sekundárními, které vznikají během rozhovoru s cílem doplnit si 

informace nebo podnítit respondentku k rozvinutí předešlé odpovědi. Otázky by měly být 

otevřené, nestranné, citlivé a neměly by být zavádějící (Hendl, 2016: 173). Aby bylo 

docíleno těchto charakteristik, byl rozhovor prve proveden nanečisto, což mělo za cíl mimo 

jiné otestovat jasnost primárních otázek.  

V rámci výzkumu byly všem respondentkám puštěny ukázky ze tří romantických 

komedií, které respondentky před začátkem výzkumu viděly více jak jednou za život. 

Cílem bylo vybrat ukázky, kde každá představuje jistý protipól k ostatním dvěma. První 

z vybraných filmů, Pretty woman, byla vybrána pro svou konotaci s pohádkovým žánrem. 

Druhá z filmu Love Actually zase pro svůj neotřelý konec, který nelze považovat za happy 

end a třetí ukázka z filmu Bridget Jones’s Diary zase pro svůj komičtější charakter.  

 

Pretty woman 

Popis scény: V poslední scéně filmu Pretty woman se Edward (Richard Gere) 

objeví v bílé limuzíně před bytem Vivian (Julia Roberts) a vyšplhá se po požárním 

schodišti, přestože trpí závratěmi z výšek. 

Love Actually  

Popis scény: Mark (Andrew Lincoln) vyzná lásku novomanželce jeho nejlepšího 

přítele Juliet (Keira Knightley) prostřednictvím cedulí s vyznáním, aniž by očekával, že mu 

bude jeho cit opětován. 

Bridget Jones’s Diary  

Popis scény: V závěrečné scéně se Bridget Jonesová (René Zellwerger) vrhne ve 

spodním prádle do ulic zasněženého Londýna, aby dohonila Marka Darcyho (Colin Firth), 

https://www.osobnosti.cz/andrew-lincoln.php
https://www.osobnosti.cz/keira-knightley.php
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který si před chvilkou přečetl nelichotivý zápis o jeho osobě v jejím deníku. Nakonec se 

ukáže, že Mark šel pouze koupit Bridget nový deník a celá situace je završena polibkem. 

 

Výzkumný vzorek respondentek, který již byl nastíněn v předešlé kapitole, byl 

nejprve telefonicky kontaktován za účelem prvotního obeznámení s výzkumem a 

domluvení se, dle možností respondentky, na termínu a místě uskutečnění rozhovoru. 

Místo konání rozhovoru bylo ponecháno na respondentce a převážná část rozhovorů se 

konala přímo u respondentek doma, kde jim byl zajištěn komfort a bezpečí jejich 

domácnosti, kde se cítí příjemně a dobře. Pouze v jediném případě respondentka 

upřednostnila konání rozhovoru v kavárně. Ve všech případech bylo však mou snahou 

zajistit dostatečný klid na rozhovor bez rušivých elementů, ať se již jednalo o ostatní členy 

domácnosti nebo přítomné zákazníky a personál v kavárenském zařízení. Před konáním 

samotného sběru dat jsem se představila a snažila se respondentku rozmluvit 

prostřednictvím neformálního rozhovoru, který měl mimo jiné i za cíl překonat ostýchavost 

a bariéru k neznámému člověku, tedy mně. Když jsem nabyla dojmu, že z respondentky 

opadla tréma z neznámého, nenuceně jsem se vrátila k samotnému výzkumu, který jsem 

tentokrát detailněji představila. Respondentce byl, v zájmu etiky rozhovoru, předložen 

informovaný souhlas (viz příloha), který byl následně respondentkou podepsán a který 

jsem po skončení rozhovoru archivovala. Podepsáním informovaného souhlasu 

respondentka vzala na vědomí, že rozhovor bude nahráván, že její osoba bude uchována 

v anonymitě a že může kdykoliv odstoupit od výzkumu. Poté jsem si mohla připravit 

nahrávací zařízení, návod s otázkami a doprovodný materiál, který v tomto případě tvořily 

fotografie se scénami z filmů Pretty woman, Bridget Jones's Diary a Love Actually a 

počítač, na němž byly promítané ukázky z těchto filmů. V této fázi již bylo možné klást 

první otázky. Během rozhovoru jsem se snažila vystupovat jako rovnocenný partner, jež 

vhodnými otázkami, citlivým projevováním zájmu o výpověď respondentky a neverbální 

komunikací podněcoval respondentku ke spolupráci. Po položení poslední otázky byla 

respondentka ještě vyzvána, zdali nechce k nějaké své výpovědi něco doplnit, a pokud 

nikoliv, zdvořile jsem poděkovala za věnovaný čas a zajímavý rozhovor. Poté zpravidla 

následoval ještě neformální rozhovor, který často skýtal další zajímavé poznatky 

k rozhovoru, jenž jsem si zaznamenala. Ve vhodnou chvíli jsem se rozloučila 

s respondentkou.  
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4.5. Proces analýzy dat - zakotvená teorie 

Jednou z velmi oblíbených kvalitativních metod pro zkoumání publik, ale i obsahů 

je zakotvená teorie (grounded theory). Její oblíbenost spočívá v tom, že se může „využít 

skoro v jakékoliv sociálně vědní disciplíně…navíc vyjadřuje přesvědčivou ‚logiku objevu‘ 

spolu se souborem formalizovaných pravidel a slovní zásobou, jež přinášejí pocit pořádku 

v chaotickém procesu kvalitativního výzkumu.“ (Lindlof & Taylor, 2011: 250). 

Pojmenování této metody může být poněkud zavádějící, protože označuje nejen výsledek 

metody, ale i samotný její proces. Metodologie zakotvené teorie se vyvíjela od 60. let 

minulého století, kdy ji vynalezli Barney Glaser a Anselm Strauss. Tato metoda byla 

vytvořena se záměrem spolehlivého nástroje pro vytváření teorií v oblasti, jež nebyly 

mnohdy dostatečně vědecky probádány. Převážně induktivní charakter tak dovoloval 

zkoumat i méně popsané fenomény a etabloval se tak vedle tehdy velmi oblíbených 

kvantitativních metod (Hájek, 2014: 67). Avšak právě důraz kladený na intenzitu 

induktivního procesu vedl k rozklížení zakotvené teorie na dvě linie, přičemž radikálnější 

postup razil Glaser, podle něhož měl výzkumník sbírat a analyzovat data bez dříve 

získaných znalostí o zkoumaném problému, protože by jinak mohlo dojít při jeho analýze 

ke zkreslení. Druhou linií, kterou zastával Strauss s Julií Corbinovou, byla poněkud méně 

striktní a výzkumník mohl fenomén analyzovat i se znalostí odborné literatury, přesto se 

„nesmí nechat odbornými znalostmi svázat a omezit vlastní interpretační kreativitu“ 

(Sedláková, 2014: 403). Druhá ze zmíněných variant bývá také častěji v našem prostředí 

aplikována a bude tomu tak i v případě výzkumu této diplomové práce.  

Postup analýzy je poměrně systematický, ačkoliv přecházení mezi jednotlivými 

fázemi analýzy a jejími prolínáními je obvyklé a mnohdy i žádoucí. Proces analýzy se 

skládá z fáze, kdy se sebraná data kódují, kódy
22

 se poté sdružují do kategorií a následně se 

vytváří propozice, které formují zobecněné vztahy mezi kategorií a koncepty a mezi 

kategoriemi (Hendl, 2016: 249). Kódování pak probíhá ve třech fázích, přičemž tyto fáze 

nemusí nutně za sebou následovat, ale naopak většinou je výzkumník aplikuje současně. 

                                                           

22
 Přestože zakotvená teorie má poměrně daný úzus, jak se aplikuje, může v některých učebnicích 

zabývající se touto metodou k využívání mírně odlišné terminologie. Například Sedláková a Hájek mluví o 
kódech, jež označují v datech relevantní významové celky, zatímco Hendl pracuje s termínem koncept.  
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Nicméně zpravidla prvním krokem výzkumníka po nasbírání dat, které však neskončí, 

dokud nedojde k tzv. saturaci, tedy k bodu, kdy nedochází k obohacení vznikající teorii, je 

otevřené kódování. Na otevřené kódování navazuje, pokud zároveň již neprobíhá, 

kódování axiální a na závěr se přichází k selektivnímu kódování, v rámci něhož dochází 

k finálnímu spojení kategorií do teoretického celku.  

4.5.1. Otevřené kódování  

Po nasbírání dat je třeba, aby výzkumník daný materiál zredukoval a tematicky 

roztřídil, tento proces se nazývá otevřením kódováním. V podstatě jde o to, že „výzkumník 

projde celým textem řádek po řádku a na základě souvislého významu opatřuje části dat 

kódy, které stojí samy o sobě a nejsou pouhým libovolným označením“ (Lindlof & Taylor, 

2011: 251). Přitom je důležité, aby daný kód nebyl příliš konkrétní a nevystihoval tak jen 

jeden konkrétní jev a naopak, aby nebyl moc abstraktní a nebyl tak rovnou na úrovni 

kategorie, jež má být abstraktnější než kód a má výzkumníkovi pomoci při sestavování 

teorie. Sedláková navrhuje jako nejvhodnější název kódu jedno klíčové slovo, které daný 

úsek dat nejlépe vystihuje (2014: 413). Cílem výzkumníka je okódovat veškerá relevantní 

data vzhledem k výzkumné otázce a poté je možné přistoupit ke sdružování kódu do 

kategorií, čímž dochází k další žádoucí redukci dat.  

4.5.2. Axiální kódování 

V této fázi kódování dostává pomalu zakotvená teorie stále jasnější obrysy, protože 

zde dochází k vytváření vztahů mezi jednotlivými kategoriemi. Pro lepší orientaci 

výzkumníka navrhla Corbinová se Straussem tzv. paradigmatický model, který zasazuje 

výzkumný jev do širšího kontextu. Vychází se zde z přesvědčení, že každé sociální jednání 

neprobíhá samovolně, ale je součástí širšího schématu. Má se tedy za to, že k jevu vedou 

příčinné podmínky, které ho vyvolají. Takto vyvolaný jev se odehrává v jistém kontextu a 

působí na něj intervenující podmínky. Zkoumaný jev pak souvisí s jistým jednáním a 

interakcí, což je pro zakotvenou teorii zásadní, protože vychází z přesvědčení, že 

„významy se vytvářejí až v interakcích jedinců, kteří do nich vstupují s určitými záměry“ 

(Hájek, 2014: 72). Jako důsledek jednání a interakce jsou následky. Tento model 

usnadňuje výzkumníkovi uvažovat systematicky, což může být při velkém množství dat o 

to komplikovanější, na druhou stranu výzkumníkovo uvažování poněkud i svazuje, proto je 

dobré mít na paměti limity tohoto modelu (Sedláková, 2014: 405). 
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Tabulka č. 2 Paradigmatický model 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3. Selektivní kódování  

Na základě stanovených vztahů mezi jednotlivými kategoriemi výzkumník 

zpravidla přichází do fáze selektivního kódování, ve které dochází k navržení samotné 

zakotvené teorie na základě spojení kategorií do jednoho koherentního celku. Hájek mluví 

o nalezení pointy, která výzkumníkovi pomůže vytvořit centrální kategorii, jíž výzkumník 

určí pomocí relevantní odborné literatury (2014: 74).  

Nedílnou součástí při aplikování metody zakotvené teorie je systém poznámek, 

které si výzkumník pořizuje od samotné přípravy sběru dat až po finální interpretaci 

zakotvené teorie. Poznámky mají za cíl pomoci výzkumníkovi se vyznat ve velkém 

množství nasbíraných dat a neuvést v zapomnění ty části dat, které jsou relevantní 

vzhledem k finální teorii. Hendl rozlišuje nepřeberné množství poznámek, a to „přípravné 

poznámky; poznámky o počáteční orientaci v situaci; poznámky zachycující inspiraci; 

poznámky na začátku setkání s novým jevem; poznámky o nových kategoriích; poznámky 

o objevech; poznámky, které od sebe odlišují dvě nebo více kategorií; poznámky, které 

rozlišují implikace užitého konceptu; shrnující poznámky, které uvádějí témata a kategorie 

do diskuze; integrativní poznámky pro propojování jednotlivých myšlenek a nápadů 

z poznámek; metodické poznámky; poznámky o poznámkách“ (2016: 260). Bez vhodně 

zvládnutého poznámkového aparátu by byla výzkumníkova práce značně ztížena, jelikož 
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podmínky 
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poznámky „tvoří základ, na němž jsou analytická zjištění postupně vystavena“ (Lindlof & 

Taylor, 2011: 155) a usnadňují tak výzkumníkovi definování zakotvené teorie.  
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5. Analytická část 

5.1. Kategoriální systém 

V rámci analýzy dat byl výzkumníkem vytvořen kategoriální systém, který 

umožňuje mimo jiné lépe se orientovat v následné interpretaci analýzy. Během analýzy tak 

bylo extrahováno šest kategorií, které se dále dělí na subkategorie, vlastnosti a v některých 

případech jsou doplněny o dimenze. V následujících podkapitolách bude zvlášť rozebrána 

jednotlivá kategorie, přičemž pro lepší orientaci bude tato podkapitola dělena na dvě části, 

kde v první části bude interpretace výsledků z rozhovorů generace matek a v druhé části 

pak interpretace výsledků z rozhovorů dcer. Poté bude vypracován a okomentován 

paradigmatický model obou generací. 

Tabulka č. 3 

kategorie subkategorie vlastnosti dimenze 

konzumace RK 

důvod 

    

důsledek  

hodnocení RK 

poselství RK 

ostatní žánry ne/sledování násilí--přemýšlení nad dějem 

sledování    

cílená--necílená 

nízká--vysoká (vůči ostatním 
žánrům) 

O samotě--sdíleně 

důvod proč 
nesledovat 

nálada iritace 

čas nedostatek--dostatek 

mediální mýty 

ten pravý  

existence 
mýtu neexistence--existence 

poznání toho 
pravého    

zkušenost vlastní--blízkého--absence 

výlučnost někdo--všichni  

láska na první pohled 

existence 
mýtu 

neexistence--částečná existence 
(nevyšlo)--existence 

zkušenost vlastní--blízkého--absence 

změna muže v 
lepšího člověka  

existence 
mýtu nemožnost změny--možnost změny 
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výlučnost někdo--všichni  

osudová 
předurčenost jednoho 
partnera 

existence 
mýtu jeden--více  

zkušenost vlastní--blízkého--absence 

výlučnost někdo--všichni  

čtení myšlenek  

existence 
mýtu neexistence--existence 

souvislost délka vztahu--empatie 

charakteristika 
romantiky, lásky 

hodnocení romantiky 

    

popis romantiky 

okolnosti romantiky 

romantická gesta  

hodnocení- já   

romantička/neromantička 

pragmatička/emotivní člověk  

charakteristika 
ideálního partnera 
vztahu 

vlastnosti 

    

schopnosti  

vztah 

vnímání 
vztahové situace 

genderové role  

    

hodnocení vztahu 

negativní jev 

ztotožnění/blíz
kost 

s postavou  

podobnost  věková--charakterová/atributy 

podobnost 
životní situace 

  

fyzický vzhled 

emoce 

se situací  

podobnost  
vlastní zkušenost-zkušenost 
blízkého  

přání zažít 
situaci    
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5.1.2. Konzumace romantických komedií 

Generace matek 

Většina žen z této generace si volí žánr romantické komedie cíleně, to znamená, že 

si na daný snímek zajdou do kina případně si ho stáhnou na internetu a následně obsah 

zkonzumují.  

„..je to podle nálady, protože někdy člověk má vyloženě chuť na něco příjemného, 

oddychového, potřebuje si udělat trošku náladu, takže buďto jdu do toho kina anebo si 

stáhnu film samozřejmě nebo půjčím anebo na doporučení, to je taky motivace, ale 

v televizi vyloženě příležitostně přiznám se, že televizi cíleně nesleduji, takže to je opravdu, 

že se mi trefí do nálady a že mám chuť si takový film pustit.“ (Lenka P.)(M) 

Zbylé matky, které uvedly, že se na romantickou komedii podívá pouze, když je na 

programu v televizním vysílání
23

, svou volbu odůvodnily nedostatkem volného času a 

přílišného pracovního nasazení.  

„…jenom v televizi, ale je to z časových důvodů, prostě já nemám čas chodit do 

kina.“ (Renata R.) (M) 

Zajímavá byla rozdílnost v samotném procesu konzumování. Některé matky rády 

sledují romantického komedie o samotě, což usouvztažňují s potřebou skrývání emoci před 

okolím, které by dané emoce nemuselo pochopit. Faktorem je tedy strach z toho, jak by 

reagovalo okolí. To se však nevztahuje na společné sledování romantických komedií 

s dcerami, které je vnímáno jako trávení společných chvil a utužování vztahu a nebrání 

v projevu silnějších emocí.  

„…no u všeho no u toho, že u těch romantických filmů nebo když čtu romantickou 

knížku, tak pláču, to se mi stává, až tak silný emoce, já jsem hrozně emotivní člověk, ve mě 

to tryská, jako když si povolím uzdu teda jako v těch romancích tak jako určitě, ale bohužel 

já mám kolem sebe lidi, před kterýma své emoce nemůžu dávat moc najevo, takže jako 

trošku to jakoby sama v sobě tutlám, ale tohle to si užívám o samotě.“ (Renata R.) (M) 

                                                           

23
 Sledování televize bylo kódováno jako necílené. Vycházelo se zde z předpokladu, že televizní 

program je pevně daný a respondentka tudíž nemůže si zvolit konzumaci romantické komedie pokaždé, 
když se v ní probudí potřeba shlédnout romantickou komedii.  
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„když běží v televizi nebo když mi moje dcery na to navedou, když jsme se rozhodly, 

že si prostě strávíme večer s takovým filmem“ (Helena G.) (M) 

Frekvence sledování romantických komedií se neodvíjí u matek pouze od 

případného nedostatku volného času, ale jistý vliv má i specifické citové rozpoložení, ve 

kterém má respondentka chuť se podívat na romantickou komedii, anebo se nachází ve 

smutné náladě a hledá rozveselení, které jí pomůže uniknout od těchto pocitů.  

„…tak je to hloupý, ale zrovna když mám čas a běží to v televizi, tak se na to zrovna 

podívám, anebo se ráda na to podívám, když mám nějaký splín, že se tak nějak odreaguju.“ 

(Zuzana P.) (M) 

Jako jedna z nejsilnějších motivací ke konzumaci obsahů romantických komedií u 

matek figuruje potřeba odpočinout si a relaxovat. Jako důvod k volbě sledování tohoto 

žánru pro dosažení výsledného pocitu uvolnění a odpočinku je udáván prvek jednoduchosti 

děje a předvídatelnosti zápletky. Sledování romantické komedie nepředstavuje tudíž pro 

respondentky potřebu zapojení logického uvažování, jako je tomu u jiných žánrů, a 

umožňuje se jen bezmyšlenkovitě nechat unášet dějem. 

„…s cílem si odpočinout, nepřemýšlet, uvolnit trochu mozek a nechat se unášet 

dějem, protože většina romantických filmů je zasazena do nějaké nádherné přírody nebo 

do pěkného prostředí, jsou tam milé příběhy, někdy veselé, někdy malinko smutné, říkám 

pro mě je to prostě oddychový žánr, příjemně oddychový žánr.“ (Lenka P.) (M) 

Potřeba odpočinout si souvisí s potřebou útěku od denních starostí a problémů, 

které respondentky tíží. Často zmiňované bylo právě výše zmíněné pracovní vytížení. Zde 

se může nacházet jistá paralela se zjištěním Janice Radwayové, která identifikovala 

potřebu úniku od patriarchálního uspořádání u svých čtenářek romancí (1991). V rámci 

tohoto výzkumu nelze s jistotou označit, že únik žen k romantickým komediím je 

zapříčiněn nerovným genderovým uspořádáním. Ba naopak u generace matek byl v rámci 

kategorie vnímání vztahové reality identifikován názor, že žena v současnosti sice dosáhla 

jisté rovnoprávnosti, s tímto vývojem však spojují i negativní vlivy, které na ženy působí. 

Více o této kategorii bude řečeno níže. Do jisté míry je však vnímání vztahové reality žen 

v současné době jako jedna z příčin potřeby odreagování se.  

„…já myslím, že je potřeba, aby se člověk trochu uvolnil a nepodléhal stresu i v 

televizi nebo prostě měl něco na odpočinutí od práce a tak celkově.“ (Helena V.) (M) 
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Jedním z aspektů, který ženám-matkám umožňuje útěk od denních starostí je proces 

snění, kterému se mohou během sledování romantické komedie oddávat.  

 „…podle mě to má odvést od takové problematiky každého dne, má to tu ženu, 

které to spíš preferují než muži, jako odreagovat, navést jí to na nějaké mladické představy, 

sny, říct si jako není to tak, ale příběh to byl hezký.“ (Helena G.) (M) 

V rámci procesu snění u romantické komedie se respondentky často vrací k vlastní 

minulosti.  

„…no právě takový jéééé jako to je hezký, to bych chtěla taky a vždyť já to mám, 

anebo měla jsem to, jakoby spíš i takové ty vzpomínky na to mládí a tak, když je to v mém 

věku, tak je to pro mě impuls k tomu to udělat taky. Buď taková hezká vzpomínka, anebo 

rada k tomu to zlepšit třeba ještě.“ (Jolana F.) (M) 

„… protože je to hezký a že mě to třeba zpátky vrátí do minulosti a byla jsem třeba hodně 

zamilovaná, hodně šťastná a shledávám se tam třeba s určitýma věcma, se kterýma jsem se 

třeba nesetkala, tak mě to nabudí a zároveň mě to třeba i zasmutní, protože si pobrečím, 

protože vím, že to třeba už takový nikdy nebude a třeba to dřív bylo, ale teď už to není.“ 

(Zuzana P.) (M) 

Respondentky však nakládají s obsahem romantických komedií i jiným způsobem 

než jen k relaxaci a snění. V romantických komediích také nachází srovnání se svým 

vlastním životem a potvrzením jejich chování, případně nalézají v nich inspiraci a návod, 

jak jednat v životě. Je zajímavé, že respondentkám slouží romantické komedie i jako 

nástroj k náhledu na problém z jiného úhlu pohledu, i když romantické komedie vesměs 

hodnotí jako „okrajový“, „ulítlý“ nebo „odpočinkový“ žánr.  

„…že mi to třeba pak připomene ty situace, ten film třeba a víc se tomu třeba 

zasměju, že je to třeba pravda, že to je potvrzení třeba toho filmu a že vlastně je to ve všech 

třeba rodinách takhle a o to víc mě to třeba takhle přijde i hezčí pak ta reální situace.“ 

(Jolana F.) (M) 

„…no tak asi, že si odpočinu, že si odpočinu a taky ten člověk vidí z jiný strany 

žejo, že sám by to nějak řešil, ale vidí, že jiná osoba, to řeší jinak a v podstatě třeba líp 

nebo hůř anebo i se můžete sejít žejo.“ (Jitka B.) (M) 
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Respondentky-matky přiznávají romantickým komediím ozdravný účinek, který 

probíhá skrze ventilaci emocí, které se projevuje dojetím a vede až k slzám. Sledováním 

romantického obsahu si respondentky ospravedlňují projev takto silných emocí. Tento jev 

se týkal i těch respondentek-matek, které se samy označily za pragmatické a realisticky 

uvažující osoby. Po ventilaci těchto emocí, které slouží i jako s vyrovnání se životní 

situací, dochází u respondentek následně k pocitu uvolnění.  

„..že se člověk zasměje, ukápne mu slza a potěší se tak, jako je to takový uvolnění.“ 

(Helena V.) (M) 

„..podle toho jaká je ta komedie někdy, většinou je to citlivé, citové, takže jak se 

říká, vezmu si balíček kapesníčků a třeba si nad tím i pobrečím, jako proč né, o to jde, o 

tom je to vlastně uvolnění, to vlastně náladové vydechnutí jakoby, někdy je to milé, někdy 

to člověk opravdu potřebuje, když řeší třeba nějaký vážný problém, nechce zažívat žádnou 

tragédii, žádné násilí, žádné akční věci, ale chce prostě nějaké to pohlazení po duši, které 

prostě dobře dopadne, takže vesměs příjemné pocity.“ (Lenka P.) (M) 

Pocit dobré nálady může navodit i srovnání s postavami ve filmech, které zažívají 

těžké chvíle, a divačce tak umožňuje pocítit, že někdo je na tom hůře než právě ona.  

„…člověk já nevím říká kolikrát ježiš, jaký je chudák a pak vidí, že i jiný mají ještě 

horší problémy a že vlastně v tom jsem najednou nad věcí, takže pak jako mám větší chuť 

do života.“ (Jitka B.) (M) 

Romantická komedie je vyhledávána také pro pobavení a prožití zábavy, s čímž 

souvisí i její konzumace jako prostředku k zahnání nudy. Vzhledem k tomu, že tento žánr 

je odnoží žánru komedie, není toto zjištění až tak překvapivé.  

„…teď tím, jak jsem čtyři neděle musela ležet kvůli těm kolenům, nesměla jsem se 

hnout v těch ortézách, takže jsem měla puštěnou televizi a vybírala jsem si, takže to byl 

jeden z těch filmů, na který jsem se podívala, tak jako možná trošku pro krácení času, 

normálně to nevyhledávám, když člověk nemá čas, tak spíš něco jinýho.“ (Helena V.) (M) 

Atributy, pro něž jsou respondentkami romantické komedie považovány za 

okrajový žánr a nepříliš hodnotný žánr, jsou zároveň přednostmi, které způsobují, že 

respondentky si v určitých chvílích zvolí raději romantickou komedii, přestože není ve 

většině případů preferovaným žánrem respondentek, než žánr jiný. Mezi tyto atributy patří 

předvídatelnost zápletky a konce děje, jistá schématičnost a naivita. Respondentky-matky 
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uvažují nad romantickou komedií jako nad pohádkou pro dospělé, přičemž nevycházejí ze 

samotného schématu děje (snad až s výjimkou filmu Pretty woman), ale z toho, že 

romantické komedie končí šťastným koncem. Pro svůj ukolébávající efekt tedy 

respondentky upřednostňují tento typ žánru oproti jiným v určitých situacích, které byly 

nastíněny již výše. U ostatních žánrů jako je psychologické drama, romantické drama, 

thriller, detektivka atd. je zpravidla vyžadována aktivita diváka a děj těchto žánrů nutí 

diváka k aktivnímu diváctví. Svým obsahem jsou pro respondentky příliš reálné a 

připomínají jim pomíjivost života a hezkých věcí a představují „surovost života“. Avšak 

pro zmíněné atributy romantické komedie mohou ženy-matky dojít k uklidnění, pocitu 

harmonie a přináší optimistický náhled na budoucnost.  

„…prostě mě to tak nějak jako takový, nevim no, takový harmonizující nebo já 

nevim prostě přijde mi to uklidňující.“ (Milena K.) (M) 

„…abych se třeba těšila víc na prožitky těch dní, který budou následovat. je to 

zpříjemňuje mi to čas a současně to i potom si z toho třeba i odnáším do těch dalších dní 

něco.“ (Jolana F.) (M) 

Častým důvodem, proč si matka zvolí danou romantickou komedii je její předešlá 

znalost. Motivací ke zhlednutí nové romantické komedie je doporučení blízké osoby, vliv 

na volbu má kvalita snímku, filmoví tvůrci, ale i herecké obsazení, které musí působit 

přirozeně a sympaticky, aby nedošlo k narušení uvěřitelnosti daného děje.  

„..postavy jsou roztomilý a oni jsou taky a uměj hrát třeba no, tak to je jedna z mála 

komedií, kterou můžu vidět, už jsem jí viděla mockrát a líbí se mi prostě.“ (Milena K.) (M) 

Generace žen-matek klade velký důraz na pravděpodobnost děje a zápletky. Často 

jsou pak zmiňovány americké komedie, přičemž přídavné jméno „americké“ je zde 

synonymem pro „přeslazenost“ a „nepravděpodobnost“ děje. Takovéto snímky pak 

hodnotily spíše negativně.  

„…je to moc americký, je to tak, Američani z toho udělali zase takovou tu jejich 

variantu evropského filmu, mě to strašně připomíná něco jinýho a oni z toho udělali zase 

takovou romantickou pohádku a mě se to nelíbí prostě, bohatý, prachatý chlap si vezme 

prostitutku no “ (Edita S.) 
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Hodnocení pravděpodobnosti děje se odrazilo i při sledování filmových ukázek. 

Například při sledování první ukázky z filmu Pretty woman respondentky-matky hodnotily 

tuto scénu jako nepřiměřenou vůči životní realitě. V souvislosti s jejím hodnocením často 

volily přirovnání k pohádce. Tato závěrečná scéna v případě respondentek-matek působí 

jako vyhrocená a příliš „americká“. Líbivost dané scény se mezi matkami liší, některé na ní 

pohlížejí opravdu jako na pohádku a některé jí vnímají jako negativní a vzbuzující 

výsměch. Ve většině případů však působí na respondentky spíše pozitivně a vzbuzuje 

v nich příjemné pocity ze šťastného konce. Zatímco nejkladněji byla mezi respondentkami-

matkami hodnocena ukázka z filmu Bridget Jones’s Diary. V dotazovaných vzbuzuje tato 

scéna především pobavení na rozdíl od předešlých scén. Tato scéna byla také hodnocena 

jako nejpravděpodobnější.  

 

Generace dcer 

Ze zkoumání výpovědí generace dcer vyšlo najevo, že dcery si volí tento typ žánru 

cíleně. Lišily se však v názorech, jak vyhledávají tento typ žánru. Některé dcery chodí na 

romantické komedie do kina, jiné konstatují, že jim sledování tohoto obsahu na velkém 

plátně neumocní zážitek z filmu a proto raději volí stáhnout si film na internetu a 

zkonzumovat ho v pohodlí domova. I v případě dcer je zmiňováno doporučení blízkého 

člověka jako důvod, proč si zvolit ten daný snímek.  

„No pokud mě ten film zajímá, že třeba jsem o něm jako slyšela a někdo mi o něm 

řek a jde to v televizi, tak se jako podívám, pokud mám zrovna jako náladu na romantický 

film a stejně tak na to jdu třeba do kina“ (Natálie S.) (D) 

U dcer se je zmiňováno i opakované sledování těch snímků, které respondentce 

přinese žádoucí příjemné pocity. Na tomto příkladu lze deklarovat tvrzení, že 

respondentky-dcery konzumují záměrně některé obsahy romantických komedií, které jsou 

jejich zkušeností ověřeny jako zaručený prostředek k navození dobré nálady. Romantická 

komedie je zde přirovnána k léku, medicíně, která zažene symptomy nemoci.  

„…No tak prostě když na to mám náladu a taky když třeba slyším od někoho, že to 

je dobrá romantická komedie, tak se na to podívám, nebo když mam nějakou oblíbenou, 

třeba deník Bridget Jonesové, tak když je mi smutno a potřebuju takovou tu slepičí polévku 

pro duši, tak si to jako pustím znova…“ (Adéla K.) (D) 
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U dcer lze vystopovat i jisté specifikum, kterým se odlišují od svých matek. 

V jejich případě se vyskytuje i specifický způsob jak romantickou komedii konzumují. 

Obsah tohoto žánru totiž využívají i jako kulisu při dalších činnostech.  

„…každý ví, jak to skončí, asi tak v minimálně polovině spíš dřív, dobré 

odreagování při vaření.“ (Zuzana V.) (D) 

Na druhou stranu si respondentky-dcery volí romantické komedie v případě, že si 

chtějí udělat chvilku pro sebe. V tomto případě pak konzumaci spojují s jistým rituálem.  

 „…když mám čas pro sebe, tak to je jeden večer za tři týdny třeba a spíš jako fakt 

no, že si to pustím v televizi, udělám si nějaký pití dobrý nebo i něco k jídlu a takovýto že 

jsem na gauči sama, lakuju si nehty a mám svou pohodu, jako když mám večer jen pro 

sebe“ (Kristýna K.) (D) 

Stejně jako respondentky-matky se i respondentky-dcery spojují příjemné pocity a 

pocity relaxace se šťastným koncem snímku. Avšak u dcer, které se hodnotily jako 

neromantické, oceňují u romantických komedií i konce, které nekončí zcela typicky 

šťastně, oceňují i ty závěry, kterou jsou pro romantické komedie spíše netypické, avšak 

jsou originální a neotřelé.  

„..asi tak možná ta Láska nebeská, protože to dopadlo dobře a není to úplně takový 

ten konec, kdy spolu zůstanou nebo tak, že je to takový trošku jiný.“ (Tereza P.) (D) 

V rámci analýzy respondentek-dcer vyšel najevo fenomén, který se u respondentek-

matek nevyskytoval. Respondentky-matky konzumovaly obsah romantických komedií, aby 

jej porovnaly se svou současnou životní situací, případně aby se inspirovaly jednáním 

postav nebo si mohly zavzpomínat na dřívější etapu svého života. Pocit uvolnění a 

zmírnění vnímání vlastního problému nacházely také ve srovnání s postavami, které 

prožívaly nesnadné životní situace. Respondentky-dcery se při sledování romantických 

komedií více soustředily na svou současnou situaci, která se týká partnerského vztahu. 

V případě, že respondentka-dcera je ve vztahu, může jí konzumace romantických komedií 

zvýšit pocit zamilovanost vůči jejímu stávajícímu partnerovi. 

„…takový pocity jako pohody, možná někdy třeba jakoby větší jak to říct jakoby 

zamilovanosti, toho že pak se třeba víc těším na toho manžela, takový jako prostě pohody, 

klidu, i jako nějaký legrace nebo prostě něčeho takovýho veselýho, asi takhle no“ (Jolana 

T.) (D) 
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„…tak buď se chci zasmát, nebo chci nějakou romantickou věc, ve smyslu toho, 

buď si chci pobrečet, nebo mám vedle sebe přítele, se kterým si chci cítit zamilovanějc, než 

jsem zamilovaná, takže asi proto.“ (Kateřina B.) (D) 

Respondentky z generace dcer také uvedly, že v případě potíží ve vztahu nebo 

dokonce ukončení vztahu, nacházejí v romantických komediích jakési útočiště nebo 

alespoň dočasné uvolnění od prožívaného pocitu vzteku či smutku. Narace romantických 

komedií a především samotný typicky optimistický závěr snímku může působit jako jisté 

analgetikum.  

„…tak třeba kamarádka se rozešla s klukem a byla naštvaná a smutná, a tak jsme jí 

vzaly do kina na Sex ve městě to bylo prostě v kinech a jí to strašně zvedlo náladu prostě, 

tam se sice na ní taky vykašlal že jo, ale prostě byla to komedie a u toho jsme se pobavily a 

mě pak přišlo, že měla lepší náladu, že prostě jakoby zjistila, že je to prostě, že to nemá 

cenu se kvůli němu trápit, v tomhle ohledu to možná lidem pomůže…taky mi to pomůže se 

z toho dostat, nebo se věnuju hudbě nebo tak.“ (Tereza P.) (D) 

Sledování romantických komedií má pro respondentky-dcery význam i v případě, 

že žádný vztah nemají. V takovém případě dcery mohou konzumovat obsah těchto filmů 

s cílem uspokojení potřeby pociťovat zamilovanost.  

„No tak hodně jsem to řešila, když jsem partnera neměla, protože mi to jako sytilo 

nějaký moje potřeby toho vztahu koukat se na zamilovaný páry a potom bych řekla, že si 

člověk někdy jakoby dosycuje nějakou idyličnost toho, jak je to jako romantický nebo jak je 

to super, že jo, i když je to třeba jenom povrchní nebo jde jenom o takovýto dobývání, 

takovýto co má podle mého…“ (Adéla K.) (D) 

 Nejčastěji zmiňovaný důvod a důsledek sledování romantických komedií zůstává 

stejně jako u respondentek pocit uvolnění, pobavení. Žánr romantické komedie tedy 

představuje pro obě generace jakýsi útěk před denními problémy a shonem, se kterým se 

musí potýkat. Avšak zatímco pro respondentky-matky byl tento žánr romantické komedie 

označen za preferovaný pouze ve specifických situacích (únava, chuť odpočinout si, 

smutek nebo zahnání nudy) a ve většině případů označily za nejvíce oblíbené ty žánry, 

které nutí k nějaké myšlenkové úvaze, respondentky-dcery častěji označily tento snímek za 

nejoblíbenější a nejpreferovanější, avšak i v tomto případě je uváděn nejčastěji důvod 

konzumace potřeba odpočinout si a uvolnit se.  
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„Tak asi když už koukám na nějaký filmy sama, tak je to většinou romantická 

komedie, takže asi jako nejsilnější vztah, tím že opravdu ve svém volném čase si chci 

odpočinout a koukat na něco pozitivního, co hezky dopadne, tak asi tak, nerada koukám na 

nějaký dramata nebo na to koukáme s přítelem, takže to je dobrý, to jako je povinný občas, 

ale když mám prostě čas sama pro sebe, tak chci něco takového.“ (Kristýna) (M) 

Co se týče vnímání pravděpodobnosti děje tak se respondentky-dcery od svých 

matek v tomto hodnocení poměrně lišily. V případě dcer se přízvisko „americké“ 

v negativním slova smyslu takřka neobjevovalo. Například ukázka z filmu Pretty woman 

byla dcerami na rozdíl od jejich matek hodnocena výhradně kladně a přirovnání tohoto 

filmu k pohádce se objevovalo také výrazně méně často, než jak tomu bylo v případě první 

skupiny dotazovaných.  

 

5.1.2.  Mediální mýty 

Generace matek  

V rámci tohoto výzkumu byly zkoumány určité mediální mýty, které se objevují ve 

vybraných třech snímcích. Cílem bylo zjistit, jak respondentky vnímají tyto mediální mýty 

a zdali jim v reálném životě věří a řídí se jimi, respektive zjistit, jestli koresponduje obsah 

romantických komedií s přesvědčením respondentek o partnerovi a partnerském vztahu. 

Zkoumány byly následující mýty:  

1. Na světě existuje pro každého ten pravý. 

2. Osudově předurčený partner je pouze jeden. 

3. Láska na první pohled 

4. Láska dobré ženy může změnit muže v lepšího člověka. 

5. Ten pravý ví, co si myslíte, nebo co cítíte, aniž byste museli něco říct. 

Respondentkám bylo řečeno tvrzení vyjadřující podstatu daného mediálního mýtu a 

respondentky následně vyslovily svůj názor na daný mýtus. První z mýtů o existenci toho 

pravého byla většinou respondentek vnímána jako pravdivá, a ve většině případů byl ten 

pravý pouze výsadou někoho. Ve vnímání tohoto jevu funguje tedy jakási výlučnost, 

jelikož dle respondentek člověk musí mít štěstí nebo případně je to role náhody. Přestože 

se většina shodla na existenci toho pravého, lze respondentky rozdělit na dvě skupiny, jak 
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k mýtu přistupují. Jedna skupina matek na otázku, jak podle nich člověk pozná, že se jedná 

o toho pravého, se odkazovala na intuici. Druhá část respondentek vyznává pragmatičtější 

přístup. Ten pravý se podle nich pozná až po společném soužití, anebo to nepozná nikdy. 

Ženy-matky se přiklánějí také spíš tvrzení, že existuje více osudově předurčených partnerů 

než jeden za život. Osudově předurčení partneři jsou respondentkami chápani jako soubor 

osob, se kterým si partnerka rozumí a může s ním pocítit jisté souznění.  

„Já nevim, to je prostě daný takovým radarem, mě vysvitne taková červená 

kontrolka v hlavě, když prostě on řekne třeba něco, co se mi nelíbí a já už bych byla prostě 

už schopná s ním se jako rozejít, když jsme spolu chodili, stačí pouze z jedné věty, já to 

poznám, to je prostě nějaká intuice.“ (Jolana F.) (M) 

„No určitě, že se ty dva rozumějí, jak prostě ve volném čase, tak když třeba musí 

řešit něco vážnýho, že si navzájem prostě vyhovujou, prolíná se ta jejich sounáležitost, 

rozhovor úplně stejný, podobný názory nebo se dokážou dohodnout vlastně najít ten 

kompromis bez nějakých větších emocí, cholerismu a tak dále a jsou schopný třeba založit 

rodinu a v té rodině zůstat v těch vztazích a zůstat a snažit se budovat tu rodinu, vztahy, 

lásku, ať už mezi sebou nebo mezi dětma, mezi rodiči, a to si myslím, že se dá poznat.“ 

(Jana K.) (M) 

Co se týče mediálního mýtu lásky na první pohled, panuje mezi respondentkami-

matkami shoda ve víře existence lásky na první pohled, nebo alespoň uznávají možnost 

existence tohoto jevu, aniž by ji samy zažily nebo viděly ve svém okolí. Stejně tak však 

panuje mezi respondentkami shoda v tom, že láska na první pohled se vyznačuje 

dočasností a zpravidla nemá dlouhého trvání. V případě lásky na první pohled se mluví o 

chemii a práci hormonů, která tuto lásku podmiňuje. Nejedná se tedy o lásku v pravém 

slova smyslu, ale o vzplanutí založené na vzájemné fyzické přitažlivosti. 

„…jako já ze svého pohledu si nemyslím, že ten první pohled je nějak jako 

podstatný a myslím si, že to je takový, že jsou to emoce, vzplanutí, hormony, prostě 

obrovský vzestup, ale často že to prostě splaskne a nemá to jako větší hodnotu, ale 

samozřejmě nevylučuju, že by to nemohlo existovat.“ (Helena G.) (M) 

Respondentky-matky s jistým váháním připustily jistou možnost změny muže 

pomocí lásky dobré ženy, avšak nejedná se o změnu kompletní a případná změna souvisí 
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se začátkem vztahu. K tomuto jevu se také váže jistá výlučnost, protože ne každý se změnit 

dokáže.  

„..teda jako asi to dá hodně práce, ale já si myslím, že když někdo v dospělosti se 

nějak chová, něco si myslí, tak jako prostě dospělýho člověka nelze předělat, on se může 

pak třeba snažit, jako nebo prostě může se něco změnit, ale že by úplně ho změnila tak to 

né, to si nemyslím  (Edita S.) (M) 

Tvrzení, že ten pravý by měl vědět, co si partner/ka myslí, nebo cítí, aniž by to 

musela říct, byl respondentkami hodnocen jako nemožný. Připuštění možnosti existence 

tohoto jevu bylo odůvodněno buď schopností vcítit se do toho druhého, anebo tato 

schopnost vyplývala z dlouholetého soužití dvou osob, a tudíž dobré znalosti toho druhého. 

Zajímavé je, že respondentky tuto schopnost od pravého nevyžadují, ba naopak je pro ně 

přímo nežádoucí, přičemž odůvodněním je zachování tajemství a soukromí jejich osoby.  

„…to si teda vůbec teda nemyslim tohle to, protože nikdo nevidí druhýmu do hlavy, 

to je úplně prostě jako opravdu taková stupidní, dětinská a opravdu hodně romantická 

myšlenka, ale tohle je nesmysl. Může to vycítit, co by možná chtěl, co by udělalo dobře, ale 

nikdy prostě jako ten jeden člověk druhýmu do hlavy nevidí, takže by se i v tomhle tom by 

měla být férovost a říct, když někoho chci, tak to mám prostě říct a nemůžu očekávat od 

druhýho, že prostě to uhodne, to je blbost.“ (Renata) (M) 

„…tak podmínka ne, ale myslím si, že se to tam může dostat ten vztah, že se to 

prostě jako vytvoří postupně.“ (Jana K.) (M) 

„.ne, taky nemusí, taky je to jenom člověk, není to jenom robot, ale jako asi dobře, 

kdyby to asi věděl, co si myslím, tak nevím, jestli bych to chtěla…v něčem jo, ale nemuselo 

by to být úplně, jako aby vstal a zhasnul…to by se mi asi nelíbilo, to by moc všechno 

věděl.“ (Jolana F.) (M) 
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Generace dcer 

Na otázku, zdali věří v to, že každému na světě je určen ten pravý, se respondentky-

dcery shodly, že ten pravý pro každého existuje. Stejně jako u matek se v případě 

respondentek-dcer ve víře v toho pravého většinou uplatňuje jakási výlučnost a naleznutí 

toho pravého přičítají jisté dávce štěstí.  

„Jestli tomu věřím, že je ten pravý…No, asi jo. Asi tomu fakt věřím. Otázka je, jestli 

už ho pak člověk dokáže najít….“(Simona R.) (D) 

Na druhou stranu se respondentky-dcery se ve většině případů shodly na tom, že 

člověku není určen pouze jeden jediný pravý na celý život. V tomto bodě tedy zaujaly 

podobné stanovisko jako jejich matky. Přesto, na rozdíl od generace matek, se objevily 

výjimky. Část z respondentek z druhé skupiny dotazovaných přiznaly, že věří, že existuje 

pouze jeden pravý na celý život, případně jedna životní láska.  

„Nevěřím tomu, protože už se mi stalo, že sem si myslela, že to ten pravý je, říkala 

jsem si, že je to ta jediná životní láska a potom vlastně, když ten vztah nedopadnul, tak jsem 

si říkala no jo, ale tak jako, no jo, to prostě ta moje životní láska není, když nám to 

skončilo. No a teď mám samozřejmě zase pocit, že jsem si svoji životní lásku našla. Takže 

jo jako a když tak nad tím přemýšlím, tak si říkám, člověk nikdy v tu chvíli neví, jestli je to 

ta ona, ta životní láska, ale jo…věřím, že ta životní láska je jenom jedna.“ (Adéla K.) (D) 

V přístupu k tomu, jak člověk zjistí, jestli se jedná o toho pravého, se dcery od 

svých matek příliš nelišily. I zde byl zastáván názor přikládající důležitost intuici: 

„Já si myslím, že je to o tom, že to musí člověk cítit v sobě, že si s tím člověkem 

rozumí, že mu může říct všechno, že ten druhý tě neodsuzuje za tvé názory nebo za to 

prostě, jak ty se chováš, já si myslím, že je to v takovém tom bohémství, bláznovství, 

dobrodružství, že prostě v tobě vyvolá pocit, že ty jsi ta vlastně nejdůležitější pro něho a on 

je ten nejdůležitější pro tebe.“ (Kateřina P.) (D) 

Objevují se zde ale také zastánkyně, které zastávají názor, že pravý se pozná až na 

základě společně prožitých let a vzájemnou kompatibilitou obou partnerů, stejně jako 

v případě generaci matek byl tento přístup označen za pragmatický. Avšak v případě dcer 

byl tento pragmatický přístup poznamenán i prvkem intuice: 
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„…ale taky si myslím, že to není možné poznat hned na začátku, jó tohle je ten 

pravý, ale že postupně jak spolu začnou trávit čas, tak poznají, že mají společné témata, o 

čem se bavit, že mají společné zájmy, že si rozumí a prostě tak postupně vycítí, že to tak má 

být.“ (Tereza G.) (D) 

V čem se však respondentky-dcery výrazně lišily od generace matek, byl prvek 

mystičnosti, kterých se u některých respondentek objevoval. V několika případech bylo 

zaznamenáno, že osudová předurčenost dvou partnerů vychází až z nadpřirozené 

osudovosti:  

„… myslím, že lidí je na světě tolik, že asi možná i jo. Jo, myslím si, že jo. Já 

v tomhle tom zas jako věřím i na ty názory, že jako právě ten pár, jako ty lidi, prapůvodně 

byli třeba jedna duše, která se rozdělila a ty duše se teď hledají a pak se najdou. To já si 

myslím, že něco takhle jako nadpřirozenýho klidně může být.“ (Natálie S.) (D) 

V případě mýtu lásky na první pohled nepanuje mezi respondentkami-dcerami 

jednotný názor. Část respondentek nevěří v existenci tohoto mýtu, a stejně jako 

respondentky matky vycházejí z přesvědčení, že se nejedná o lásku, ale o fyzickou 

přitažlivost dvou lidí, která zpravidla nemá dlouhého trvání.  

„Ne, myslím takový to jako zalíbení ale, že by se na sebe někdo podíval a hnedka se 

zamilovat asi to ne.“ (Kristýna K.) (D) 

Další část respondentek zastává názor, že láska na první pohled není také nic 

jiného, než pouhé zalíbení v druhém, ale věří v existenci lásky na „první rande“. V tomto 

případě vychází z vlastní zkušenosti a zpravidla stačí krátký časový úsek, během něhož 

může láska mezi dvěma lidmi vzniknout.  

„Možná na první rande až si alespoň trošku promluví tak můžou poznat, že už k 

sobě patří, jako to jo. Na první pohled existuje určitě zamilovanost. Láska je silný slovo, 

láska je něco ještě trošku hlubšího. Na prvním rande už věřím i na tu lásku, že si ty lidi 

dokážou říct něco, co je absolutně spojí.“ (Simona) (D) 

Na rozdíl od respondentek-matek se mezi dcerami objevují i zastánkyně tohoto 

mýtu, přičemž vycházejí z vlastní zkušenosti nebo ze zkušeností blízkého.  

„…taková láska na první pohled, jestli to existuje, tak asi jo, řekla bych, že jsme to 

s Kubou měli“ (Jolana T.) (D) 
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Podle většiny respondentek-dcer je možné, aby láska dobré ženy změnila muže 

v lepšího člověka. Tato změna může být pouze částečná a vychází ze samotné vůle muže, 

jedná se tedy o podobný názor, jako zastávají respondentky-matky, avšak v případě, že 

muž potká tu pravou, může být tato změna i komplexní. I v tomto mýtu hraje většinou roli 

zkušenost respondentky, případně zkušenost někoho blízkého.  

„Já si myslím, že i částečně vidí, jaká ta žena je, že...třeba do té doby nepoznal, ne 

nepoznal, ale neměl takový jako vzor, ale že když vidí, že nějaká teď…já mám třeba 

kamarádku, která má teď aktuálně muže, ale on než ji poznal, tak byl samý průser a má už 

dvě děti, kterým neplatil alimenty a byl v dluzích a podobně a od té doby, co jsou spolu, tak 

ona ho z toho dokázala v podstatě vytáhnout v tom smyslu že, on vidí jaká ona je 

neskutečně chytrá a šikovná a schopná a vlastně ne jakože by se před ní připadal jako 

malý, ale prostě vidí jaká je a že to jde a tím jak jí vlastně i částečně, když řeknu obdivuje, 

tak ho to prostě jako vytáhlo, motivovalo a chce být pro něj i jako dobrý muž...“ (Zuzana 

V.) (D) 

V menší míře se objevuje mezi respondentkami-dcerami názor, že se nejedná o 

změnu muže samotného, ale o vzájemné působení obou partnerů na začátku vztahu.  

„Tak asi to může mít vliv…jakože když se mají dva fakt rádi, tak jsou ochotni udělat 

jisté ústupky a třeba ne vždycky, ale občas se to může zlepšit v lepší.“ (Tereza P.) (D) 

Mýtus o tom, že ten pravý ví, co si partnerka myslí, nebo cítí, byl ze strany 

respondentek-dcer ve většině případů potvrzen, alespoň tedy částečně. Ideální partner by 

měl dle respondentek vycítit především jejich pocity. Tato schopnost není brána jako 

podmínka vztahu s tím pravým a respondentky vycházejí, že tato schopnost není vrozená, 

ale vychází buď z delšího spolužití dvou partnerů, nebo vychází z povahových 

předpokladů jedince. Pouze v ojedinělém případě byl tento mýtus označen jako nemožný. 

V případě respondentek-dcer byl tento mýtus vnímán jako pozitivní a žádoucí, zatímco 

respondentky-matky pociťovaly omezení svého soukromí, kdyby tento mýtus nebyl dle 

jejich mínění pouhým mýtem.   

Respondentky-dcery obecně vykazovaly větší náchylnost k víře v existenci 

mediálních mýtů. Své názory častěji než matky vycházely z vlastních zkušeností, případně 

ze zkušeností zprostředkovaných blízkou osobou.  



 

 

82 

Zatímco respondentky-dcery tedy inklinují spíše k víře v existenci vybraných 

mediálních mýtů, tak jejich matky sice v některých případech existenci těchto mýtů přímo 

nevyvrací, avšak spíše inklinují k tomu jim nevěřit, nebo věřit ale s výhradami, viz obrázek 

č. 1. 

Obr. č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.1.3.  Charakteristika romantiky, romantické lásky 

Generace matek  

Respondentky-matky vnímají romantiku, potažmo romantickou lásku spíš jako 

druhotnou potřebu k životu, přičemž ji vnímají pouze jako zpestření vztahu, nikoliv jako 

esenciální základ vztahu, přičemž nejsou jimi vyžadována žádná velká romantická gesta.  

„…tak já tenhle ten pojem tak jako sama jako pro mě to není, nemám ráda prostě 

velikánské vzlety a potom velké pády, jak říkávám svým dcerám, ale když bych měla tedy 

definovat romantickou lásku, tak jak to třeba vidím očima svých dětí, tak je to něco, co 

třeba za nás nebylo vůbec nějak důležité, to je třeba žádání o ruku, zásnuby, prostě 

takových jako spousta věcí kolem toho, který mě připadají úplně nepodstatný, zbytečný…“ 

(Helena G.) (M) 

„Já moc nemám ráda ty sladký řeči a tak romantika se dá jako třeba tou kytkou a 

nějakým tím výletem jo, tak tohle beru za romantiku, ale takový to neustálý slintání, já tě 

miluju a prostě jako tak to já nemusím no.“ (Helena V.) (M) 

Nevíra v existenci 

mediálních mýtů 

Víra v existenci 

mediálních mýtů 

Dcery Matky 
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Na romantickou lásku je nahlíženo ze dvou perspektiv. Buď jí respondentky 

považují za reálnou, nebo na ní hledí jako na nereálný jev, který je nám znám pouze z knih 

a romantických filmů. V druhém, méně častém případě je romantika chápána jako 

synonymum lásky platonické a nereálné.  

„No tak je to takový, je to taková ta ideální že jo, prostě z červený knihovny, no 

romány pro ženy, ale spíš bych řekla, že to ve skutečnosti tak není spíš výjimečně no, je to 

opravdu jako spíš do knížky, do románu nebo do filmu no.“ (Edita S.) (M) 

Nejčastěji je však romantická láska vnímána generací matek jako láska, která musí 

překonat překážky a váže se k ní romantická gesta, přičemž celkově nejčastěji zmiňované 

romantické gesto napříč výzkumem bylo darování květiny a poté společná večeře. 

V souvislosti s romantickou láskou a romantikou jsou akcentovány společné chvíle 

partnerů, kteří romantickou lásku prožívají, přičemž často jsou zdůrazňovány výlety a 

procházky, tedy cestování obecně a to i u žen, které se neoznačily za romantičky.  

„...takový věci, o kterých člověk sní, no to jsou různý, svíčky, večeře, kytičky, 

procházky, nebo já nevím i různý výlety, noční výlety, jako takový věci, který prostě člověk 

asi by jinak nedělal a je tak zamilovaný a chce to pro toho druhýho to, to co si myslí, že je 

nejhezčí nebo jako nejpříjemnější……“ (Jitka B.) (M) 

Hodnocení a prožívání romantiky se do jisté míry odrazilo i v sebehodnocení jako 

romantičky a neromantičky a souviselo se sebehodnocením jako ženy pragmatičky nebo 

emotivně založeného jedince. Ženy vnímající se jako romantičky více akcentovaly 

romantiku ve vztahu a bylo pro ně méně obtížné vybavit si pod tímto pojmem určité 

asociace a naopak. Přičemž však romantika je ženami-matkami spojována především se 

začátkem vztahu. Pozdější slabší konotace romantiky ve vztahu je odůvodňována 

především nedostatkem času a únavou.  

„tak když člověk je mladý, je to prostě spojený s tím mládím, pak je člověk starej, 

kulhá, teda nemusí kulhat, ale už je starej, tak už na to není tolik prostoru no...taky jsem 

orvaná, třeba dřív jsem víc snila, teď už tolik nesním no.“ (Jolana F.) (M) 

Okolnosti tvořící romantiku byly respondentkami identifikovány jako je specifická 

atmosféra, romantické prostředí. Romantika byla vnímána jako překonávání překážek a 

byla usouvztažněna s citem pro krásu, mezi níž se počítá umění, kultura, příroda.  
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Generace dcer 

Respondentky-dcery často spojují romantickou lásku a romantiku se začínajícím 

vztahem nebo naopak ji usouvztažňují se vztahem, který je šťastný a dlouhodobý. Nicméně 

v obou případech jsou respondentkami asociována romantická gesta, jako jsou dávání 

květin, společné chvíle a především cestování, romantické procházky v romantickém 

prostředí a společné prožívání nových zážitků. Zmíněné cestování a tvorbu společných 

zážitků pak souvisí s přirovnáním romantické lásky, potažmo romantiky, 

s dobrodružstvím. Romantická láska pro respondentky představuje dělání nepraktické 

činnosti, které druhému dokazují svou oddanost a lásku. Ve výpovědích respondentek je 

také často akcentována oboustrannost romantických činností.  

„Romantická láska tak to si představuju, že těm dvěma, co se mají rádi, tak si 

navzájem dělají nějaká pěkná gesta, takže může to být, že si navzájem se třeba pozvou na 

večeři nebo půjdou do kina a prostě si tak hezky tráví čas spolu a že to tráví právě jenom 

ve dvou prostě, že můžou být klidně doma a doma spolu se kouknout na film a tak.“ 

(Tereza G.) (D) 

„No tak si je to takový, že ten druhý ti dokáže nabídnout nějaký dobrodružství, že tě 

někam vezme a že ti ukáže, že v podstatě ten svět není tak třeba takový, jaký ty si myslíš, ale 

že ti dokáže nabídnout něco víc, dokáže rozesmát, dokáže tě překvapit, dokáže tě vzít na 

nějaký hezký místo, dokáže ti prostě ukázat, že ten svět s nim bude pro tebe lepší a 

v podstatě nějaké to vzájemné souznění, že si vlastně nebudete vyčítat nějaký já nevím 

svoje zájmy, kamarády, že prostě se dokážete navzájem sobě přizpůsobit tak, aby to 

vyhovovalo oběma dvěma.“ (Kateřina P.) (D) 

Ve většině případů respondentek-dcer se objevovalo sebehodnocení jako 

romantičky, které vycházelo z potřeby důkazů lásky od protějšku v podobě romantických 

gest. Skupina těchto respondentek-dcer se vyznačovala zálibou v malých romantických 

gestech a tzv. romantice všedního dne, která spočívá ve všedních, zato však originálních a 

spontánních malých důkazech lásky. Velká romantická gesta (např. psaní básní) byla 

respondentkami-dcerami odsouzena jako zbytečná a v podstatě neromantická, protože 

představují klišé.  

„…jako jak jsem říkala na začátku, mě prostě jako i přijdou romantický takovýhle 

ty jako gesta všedního dne, kdy ti prostě chlap otevře dveře a ráno tě pohladí anebo ti 
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přinese ze zahrady rozkvetlý kytky a naškube je na tvém záhoně, chápeš, který ty si pěstíš 

dvacet let…“ (Kateřina B.) (D) 

„…mě třeba právě víc potěší, když přijdu domů a J. byl nakoupit a on mi schová do 

třeba do šuplíku, kde mám ponožky a spodní prádlo a on mi tam schová, on mi většinou 

kupuje Kinder Happy Hippo, takový ten hrošík, tak mi tam dá hrošíka, jakože jsem hrošík, 

na jednu stranu si dělá srandu, na druhou stranu mi tam dá jako hrošíka do toho a nebo mi 

ho dá na polštář a tak, tak to je jako, tak tohle mě třeba víc nadchne, než prostě něco 

jinýho…“ (Zuzana V.) (D) 

Ocenění „všedních“ romantických gest nepocházelo pouze od respondentek 

hodnotících se jako romantičky. Tato gesta ocenily i dcery, které se při otázce, zdali se 

považují za romantického člověka, odpověděly záporně. Jejich negativní hodnocení 

vnímání se jako romantického člověka vycházelo pak především z neschopnosti iniciovat 

jakákoliv romantická gesta, avšak u svých protějšků tuto schopnost ocenily.  

„No já strašně neumím dělat romantický gesta doma, můj přítel si myslím, že třeba 

je, protože mě občas překvapí něčím romantickým a já to fakt neumím a nenapadá mě to, 

až se za to stydím občas.“(Kristýna K.) (D) 

Obecné chápání romantiky je v představách respondentek-dcer spojené 

s romantickými gesty, jako již zmíněné cestování, obdarovávání se, květiny, večeře při 

svíčkách, ale souvisí i s intimními něžnosti dvou lidí a jejich komunikací, která při 

správném souznění může být i beze slov. Oproti respondentkám-matkám je také více 

akcentována hudba jako okolnost tvořící romantiku.  

„Asi si představím západ slunce, deku, jak mají piknik prostě dva a prostě se 

koukají, jak zapadá slunce, mají tam piknikový koš, víno, takhle tam jako polehávají a nic 

jako extra neříkají, jenom tak prostě, že jsou spolu, šťastní, tohle to si 

představím…“(Jolana T.) (D) 
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5.1.4. Charakteristika ideálního partnera, vztahu 

Generace matek 

Kódy specifikující charakteristiku ideálního partnera a vztahu byly rozděleny do 

subkategorií: vlastnosti, schopnosti a vztah. První dvě subkategorie se týkají pouze 

ideálního partnera a poslední z nich se zabývá celkovým vztahem mezi partnery, tedy 

specifiky, které se týkají obou v páru.  

V souvislosti s popisem ideálního partnera byla nejvíce akcentována vlastnost 

tolerance, která se zdá být z jejich pohledu nejvíce esenciálním prvkem ideálního vztahu.  

Ve většině případů respondentky negovaly existenci ideálu partnera a partnerského 

vztahu.  

Respondentky-matky se při popisu vlastností ideálního partnera zaměřovaly 

především na rodinné hodnoty a s tím spjaté vlastnosti. Hodnotily tedy muže z pohledu 

funkčnosti celé rodiny, nikoliv pouze ze svého pohledu. Zdůrazňovány byly především 

aspekty jako smysl pro rodinu, být dobrým otcem a spolehlivost. Se smyslem pro rodinu a 

zodpovědnost respondentky vyzdvihovaly pracovitost a pevnou vůli ideálního partnera, 

tedy vlastnost, která zaručuje respondentkám, že ideální partner nepropadne závislosti na 

omamných látkách a alkoholu. Přestože generace matek vesměs pozitivně hodnotí 

postupující rovnoprávnost a rovnost žen a mužů, stále při jejich popisu ideálního partnera 

převažuje pozice lehce dominantnějšího muže nad ženou. To se odráží především 

v akcentaci na roli ideálního muže, jenž by měl být schopen zabezpečit rodinu, měl by mít 

snahu čelit problémům a překonávat překážky a měl by vystupovat jako ochranitel ženy, 

zatímco žena by ve vztahu měla fungovat primárně jako pečovatelka. Stále tedy převažuje 

potřeba muže jako aktivního jedince a ženy jako pasivního objektu.  

„…Myslím si, že jo, že to je ten ideál té rodiny, alespoň na mě to tak vždycky působí 

a i ten chlap dokáže, pro tu rodinu já nevím prostě zařídit bydlení nebo dovolenou, ta 

ženská zase naopak to asi jakoby dokáže ocenit, přizpůsobí se té myšlence a už to s tím 

manželem budujou dohromady. Určitě taky nějaký krize a nesnadnosti, ale dokážou se 

vždycky přesto nějakým způsobem překlenout.“(Jana K.) (M) 

„Tak ono by to chtělo nějakou vyváženost, něco prostě jako, furt si říkám, že ženská 

by měla zůstat ženskou a chlap by měl zůstat chlapem, že se mi takový ty chlapi, co nejsou 
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chlapi, jako nelíbí, protože mám pocit, že mi neimponujou, ale nicméně asi určitě nesnáším 

takový ty nebo prostě nemám ráda tu podřízenost žen, zažila jsem to u svých rodičů a 

hrozně mě to vždycky rozčilovalo.“ (Milena) (M) 

Respondentky-matky se obecně zabývaly spíše praktickými vlastnosti vztahující se 

k rodině. Romantika v případě popisu ideálního partnera nehrála příliš významnou roli, 

romantická gesta byla především omezena na vystupování ve společnosti jako gentleman a 

pro respondentky toto vystupování spíše znamenalo příslib kvalitního charakteru. Důraz na 

lásku, zamilovanost a dokazování náklonosti bylo u respondentek spíš až druhotné, pokud 

se vůbec o těchto aspektech vztahu zmiňovaly.  

„No přiznám se, že na mě vždycky působilo to chování toho partnera jakoby v té 

společnosti, jak se projevoval, přesně že otevřel dveře, pomohl do kabátu, mluvil hezky, 

nepoužíval vulgarismu, já nevím… gentlemanské chování, to je pro mě jako důležité, na 

tom se hodně ukáže jaký ten člověk je, jakože když má tyhle ty věci zakomponované v sobě, 

zažité v sobě a automaticky je používá, tak je potom používá pořád a vlastně se tak chová i 

v té společnosti a vlastně se tak chová i doma, není to jenom venku, ale je to i doma taková 

ta úcta k té ženě a takové to, že si jeden člověk váží toho druhého, takže to bylo pro mě 

takové to první kritérium, kterého jsem si všímala.“ (Lenka P.) (M) 

Ideální vztah dvou lidí je podle respondentek založen především na kompromisu, 

společné domluvě, úctě, vstřícnosti. Je důležité mít společné cíle, hodnoty, zájmy a 

koníčky, být si oporou a mít společný humor. Poměrně významně bylo respondentkami 

akcentováno souznění mezi partnery, což souvisí s předešlými charakteristikami ideálního 

vztahu.  

Generace dcer 

Podstatný rozdíl mezi respondentkami-matkami a jejich dcerami byl v případě 

hodnocení znalosti a existence ideálního vztahu. Na rozdíl od první skupiny dotazovaných, 

která ve většině případů negovala možnost existence takového vztahu, dcery reagovaly na 

tento výrok méně radikálně. Většina z nich dokonce připustila i blízkou znalost takového 

páru. Takovýto vztah se pak dle jejich slov vyznačuje harmonií, společnými koníčky a 

zájmy, upřímností a především vzájemnou láskou.  

Právě velká akcentace lásky ve vztahu je i jistým specifikem této skupiny 

respondentek. Zatímco respondentky z generace matek mnohem více kladly důraz na 
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rodinné hodnoty a schopnost a ochotu partnera budovat společný vztah a rodinu, tak dcery 

se více zaměřovaly na vzájemnou lásku obou partnerů a pouze v několika málo případech 

zdůraznily i ochotu partnera budovat rodinu.  

„Ideální partnerský vztah. No tak když vezmeme to, co já považuju za ideu, jo, tak 

je to prostě láskyplný vztah za každých okolností, bez hádek, absolutní porozumění 

pokaždé, souznění duší, prostě, spříznění. Porozumění.“ (Simona R.) (D) 

Respondentky-dcery se od svých matek také lišily kladením velkého důrazu na 

společný humor obou partnerů a na schopnost partnera ženu rozesmát. S touto schopností 

souvisí i schopnost chování ve společnosti, která má být vůči společnosti zábavné a 

extrovertní a vůči partnerce uctivé a gentlemanské.  

„Charisma, aby byl vtipný, já mám ráda prostě baviče, co si dokážou pokecat 

s každým, že prostě když někam jdeme, že nebude sedět jenom sám v koutě a jenom 

pozorovat ostatní, ale že se prostě dokáže zapojit do jakýhokoliv rozhovoru, i když třeba o 

tom neví nic, tak se o to začne třeba víc zajímat nebo tak…no takže mám ráda docela 

extroverty.“ (Tereza P.) (D) 

Ideální partner by měl být také odpovídajícího vzhledu. Důrazem kladeným na 

specifický vzhled ideálního partnera byl také rozdílem, který odlišuje od sebe generaci 

matek a dcer. Z řad dcer byla vyzdvihována pak nutná přitažlivost partnera, který by měl 

být charismatický a maskulinní.  

„Tak asi měl by být přátelský (smích), takový přátelský charakter, ale zároveň, aby 

se dokázal za mě postavit, aby nebyl zas s každým moc kamarád, ale dokázal si vybudovat 

jako i to nějaký respekt, že prostě, kdyby mi někdo ubližoval, tak aby se dokázal postavit a 

aby se nestáhl, nesnáším prostě sraby, nenávidím sraby.“ (Kateřina P.) (D) 

„Tak jako určitě je pravda, že třeba bych nechtěla menšího chlapa, to je jako pro 

mě problém, musí být prostě chlap jako chlap ve smyslu alespoň vyšší než já, ideálně 

mohutnější nebo prostě, cítila bych se blbě, kdybych měla nějakého vychrtlíka, nějakého 

králíka vychrtlýho bych třeba nechtěla a ani menšího bych nechtěla, ale jinak prostě, ale 

co se týče fyzična, tak to jsou takový ty charismatický chlapi…“ (Kateřina B.) (D) 

Maskulinita ideálního partnera by se měla projevit i ve schopnosti vydělávat peníze 

a být tak ochráncem ženy, ať již v případě hmotné stránky věci nebo v případě psychické 

pohody. Z toho důvodu by měl být partner i pracovitý a měl by se vyznačovat šikovností.  
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„No asi s nikým to není jednoduchý, každý je prostě nějaký, já mám taky určitě 

svoje mouchy a ty by měl fakt zkousnout, neměla by s ním být fakt nuda, musí být trochu 

akční, musí se umět postarat, já mám docela vysoký kritéria, ale tak ten můj je splňuje, 

takže dobrý.“ (Kristýna K.) (D) 

Kromě těchto maskulinních aspektů hodnotí respondentky jako žádoucí, aby byl 

partner inteligentní a uměl vyčíst aktuální citové rozpoložení své partnerky. Poslední ze 

zmíněných aspektů souvisí s mediálním mýtem, který byl popsán v kapitole výše.  

„…prostě aby na mě byl hodný, aby si mě vážil, abych já si zase vážila jeho 

samozřejmě, aby mě respektoval a já jeho. Aby byl třeba právě, to jak jsme se bavily, že by 

třeba na mě poznal, že se něco děje, aniž bych to třeba musela říct…“ (Natálie S.) (D) 

Dalším předpokladem k tomu, aby mohl být vztah hodnocen, jako ideální je 

podmínka společných koníčků a zájmů. V této souvislosti je zmiňováno právě cestování, 

které představuje pro respondentky dobrodružství, které je spojováno, jak již bylo 

naznačeno výše, s láskou obecně.  

Ideální partnerský vztah by měl být dle respondentek-dcer založen na komunikaci a 

upřímnosti. O toleranci respondentky-dcery také mluví, avšak již není tak často a tak 

intenzivně vyzdvihována jako v případě respondentek-matek. Respondentky-dcery také 

často mluvily o rovnosti v partnerském vztahu, avšak s jistým náznakem rozdělených rolí, 

kde muž vystupuje stále jako ochranitel a aktivní prvek ve vztahu, který činí gesta vůči 

ženě, která zůstává i nadále pečovatelkou a částečně pasivní příjemkyní mužských gest.  

„Tak v ideálním partnerském vztahu by role muže měla být lichotit ženě na začátku, 

občas jí přinést květinu, nějaký romantický gesta, žena by to měla hezky přijmout a 

postupem času já si myslím, když ta žena jako vyváří a peče pro toho svého muže, ale zase 

si na to nesmí moc zvyknout, aby se to pak nezvrtlo…“ (Tereza G.) (D) 

V rámci popisu ideálního partnera byly zaznamenány významné rozdíly mezi 

skupinami respondentek. Respondentky-matky se lišily do svých dcer především ve volbě 

určitých specifických vlastností, kterými by měl ideální partner disponovat, viz obrázek č. 

1 a č. 2.  
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Obr. č. 2- Ideální partner - dcery 

 

 

Obr. č. 3- Ideální partner -  matky 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentky-dcery nejvíce 

akcentují motiv lásky ve vztahu. 

Dalším významným kritériem je 

schopnost partnera vystupovat 

extrovertně ve společnosti, avšak 

nikoliv na úkor partnerky, se kterou 

musí mít společný humor. Na stejné 

úrovni je i podmínka vzhledu, který by 

měl být dostatečně maskulinní a 

charismatický.   

Respondentky-matky zmiňují 

lásku ve vztahu až druhotně. Nejvíce 

kladou důraz na tolerantnost partnera. 

Jako velmi významné kritérium je 

vyzdvihována schopnost partnera 

postarat se o rodinu a zabezpečit ji 

určitý standard. S tím souvisí podmínka 

pracovitosti a schopnosti vydělat peníze 

na potřeby rodiny.  
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5.1.5. Vnímání současné vztahové reality  

Generace matek 

Respondentkami-matkami jsou poměrně pozitivně konotovány genderové změny, 

které nastaly v případě ženského pohlaví. Vyzdvihována je větší emancipace, větší pole 

možností v oblasti vzdělání a pracovní kariéry. Přestože pozitivně hodnotí větší svobodu 

žen v případě volby budoucího směřování v životě, spojují s touto změnou i negativní jevy. 

Negativně hodnotí uvolňování rodinných vztahů a s tím související rozvodovost a větší 

důraz na konzumní způsob života. 

„…dřív víc bych řekla, že když se ty lidi poznali a žili spolu, tak věděli, že na prvním místě 

je ta rodina a vždycky nějak se zase dali dohromady, aby tu rodinu nerozbili, když to 

dneska bych řekla, že lidi kolikrát řeší hlouposti a strašně rychle rozvedou kvůli 

blbostem… 

jsou takové dneska více výbušnější, víc je tam domácího násilí a hodně se tam člověk baví 

o penězích, hodně tam vládnou peníze.“(Zuzana P.) (M) 

S větší rovností muže a ženy vnímají respondentky i jisté prolínání mužských a 

ženských rolí, které pokládají za negativní. Muž ztrácí něco ze svého aktivního statutu a 

stává se jaksi feminním, zatímco ženy přejímají některé role muže a stávají se schopnější, 

rozumějme více maskulinní.  

„…dřív mi to přišlo hodně takový, že většinou žena byla víc podřízená v postavení… dá se 

říct ještě, že je to asi teďkon možná lepší, ale zase na úkor asi možná něčeho jinýho…jak 

říkal můj manžel, chtěli jste emancipaci, máte jí a chlapi už nejsou chlapi.“ (Milena K.) (M) 

I přes přejímání některých dříve mužských rolí ženami respondentky stále vnímají 

roli ženy jako hlavní pečovatelky o domácnost. V případě, že tomu tak není a muž se 

aktivně podílí na výchově třeba tím, že zůstává s dětmi na mateřské dovolené, je tento jev 

pak hodnocen jako výše zmíněné prohazování genderových rolí a maskulinizace žen a 

feminizace mužů. Zvyšující se nároky na ženu, kdy má možnost budovat kariéru a podílet 

se na hmotné a nehmotné péči o rodinu může být usouvztažněno s výše zmíněnou 

konzumací romantických komedií jako prostředku k odpočinku, uvolnění a ventilaci 

emocí.  
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Generace dcer 

V hodnocení současné vztahové reality se respondentky-dcery pomyslně rozdělily 

na dvě skupiny, přičemž první skupina kladně hodnotila současnou situaci v tom smyslu, 

že je zajištěna větší rovnost pro ženy a ženy tak dostávají větší příležitosti se realizovat 

v pracovním životě a to i díky pomoci partnera, který může v domácnosti vypomáhat a 

nepředstavuje to již pro něj tabu. Na druhou stranu tuto rovnost pohlaví nepovažují ještě za 

zcela završený proces a je zde stále dost prostoru na zlepšení situace. Muži podle 

respondentek-dcer oplývají společností lépe přijímaným statutem.  

„No vnímám to tak, že je to taková větší emancipace, větší a větší emancipace žen, 

že víceméně už se ty ženy, ale jak v čem dostávají se jakoby na stejnou úrovni s muži, v tom 

směru, že chodí do práce, prostě starají se o já nevím, řídí auto, starají se o poplatky a 

takovýhle věci, na druhou stranu pořád ty chlapy mají prostě větší posty jako, co se týče 

práce a zaměstnání a vyšší platy, takže jsou chlapi braní jako důležitější jako hmmm jako 

ve směru, ženy jsou braný důležitý, že rodí ty děti, ale chlapy jako takový váženější asi 

no…“ (Jolana T.) (D) 

Druhá skupina respondentek-dcer se více zaobírala negativním dopadem, jaká má 

daná změna ve společnosti vliv na partnerský vztah a roli muže a ženy v něm. Obavy 

vyplývají z jistého promíchávání mužských a ženských rolí, kde muž se stává femininním 

a žena dostává více maskulinních rysů. Oceňována je sice větší odvaha žen opustit vztah, 

ve kterém nejsou spokojeny, na druhou stranu je s tímto jevem spojováno i negativum 

zvýšené lenosti překonávat překážky a čelit problémům ve vztahu. 

„…prostě že některý lidi fakt jako utíkají z těch vztahů, myslím si, že jako s blbostí 

a myslím si, že naopak ty problémy v reálném životě ten vztah utužuje, čím víc jich 

překonáš, tak tím je jako ten vztah pevnější, když tomu druhému víc věřím, můžeš se na něj 

víc spolehnout a on zas na tebe…“ (Kateřina B.) (D) 

„No mám pocit, že se ty role dost jako sjednocují, že každý musí, každá ženská musí 

být trochu chlap a každý chlap trochu ženská a trochu mi to vadí.“  (Kristýna) (D) 
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5.1.6. Pocit blízkosti 

Generace matek  

V rámci tohoto výzkumu byly identifikovány jisté pocity blízkosti, někdy až 

ztotožnění a to buď přímo s postavou v romantické komedii, nebo se situací. V rámci 

ztotožnění se s postavou si respondentky na otázku, zdali zažily někdy pocit blízkosti 

s nějakou postavou, v několika případech vybavily postavu Karen (Ema Thompson) 

z filmu Love Actually. Karen, matka dvou dětí, prožije zklamání, když zjistí, že její manžel 

Harry (Allan Rickman) udržuje vztah se svou zaměstnankyní z práce. Respondentky 

odůvodnily pocit ztotožnění se s touto postavou kvůli věkové blízkosti, schopnosti vcítit se 

do její situace a hodnotily vysoký pocit sounáležitosti z důvodu podobnosti s vlastním 

životem (v tomto případě hrálo hlavně roli, že Karen byla matkou od dvou dětí).  

„…ano tady Láska nebeská a tohle je v podstatě takový podobný příběh můj osobní 

akorát nevím jméno herečky (ukazuje na Emu Thompson a Alana Rickmana). Tak tam je 

tam sounáležitost…jsem v podobným věku v podstatě podobný problém jsem řešila, 

v podstatě něco velmi podobného a dvě děti, muž, který má kariéru, takže tam 

jsem...vlastně jako ten příběh je hodně podobný.“(Jana K.) (M) 

Jako další silné pojítko pro ztotožnění se s postavou bylo sdílení podobných 

povahových vlastností, jako tomu je v případě Bridget Jonesové (René Zellwerger) a její 

roztržitosti. Některé z žen-matek nacházely pocit blízkosti ve scénách, kde Bridget 

Jonesová způsobuje různé trapné situace a společenská faux-pax. V takovýchto 

momentech se dokázaly do scény vcítit na základě podobných životních zkušeností.  

„(Bridget Joneosvá), protože vždycky udělá nějaký trapas a to je mi blízký, to já 

znám, to se mi stává docela část.“ (Milena K.) (M) 

Nebo v případě postavy Kathleen Kelly (Meg Ryan) ze snímku You’ve got a mail 

byly důvodem k vnímání pocitu blízkosti podobné hodnoty a zájmy respondentky a dané 

postavy:  

„…ta knihovnice z toho Láska přes internet…protože měla ráda knížky a nechtěla 

prostě, měla ráda takový ten osobní přístup k lidem a nechtěla, aby jí zblajznul tak říkajíc 

Agrofert.“ (Milena K.) (M) 
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Důvodem k ztotožnění se pro respondentku-matku představovala také sdílená 

zkušenost, jako tomu bylo v případě rozvodu Jane Adler (Meryl Streep) z filmu It’s 

Complicated [Nancy Meyers, 2009]: 

„…byla to komedie, a úplně jsem ten přesně život zažívala v komedii a bylo to 

s Meryl Streep a ještě s jedním hercem, ale to bych pak poprosila Kačku, aby mi řekla, co 

je to za film.“(Zuzana P.) (M) 

Další možností respondentek-matek bylo ztotožnění se nikoliv s postavou, ale se 

samotnou situací. V tomto případě respondentky zmínily ve více případech scénu 

prostitutky Vivien z filmu Pretty woman, konkrétně šlo o scénu v obchodě, kdy 

prodavačky nechtěly Vivien obsloužit kvůli jejímu zjevně nízkému sociálnímu statutu. 

Respondentky se buďto s podobnou situací setkaly, dokázaly se tedy vcítit do scény a 

ztotožnit se s ní v momentě, kdy došlo ve snímku k zadostiučinění, když se Vivien do 

obchodu vrátila již jako dáma.  

„…no v tom, že vás lidi soudí podle toho, jak vypadáte, když spolu mluvíte, 

pozdravíte, tak to jako se ztotožňuji, protože to se mi i stalo….jste najednou úplně obyčejný 

člověk a najednou jste jinak oblečená a řeknete totéž, co jste dělala předtím a jste někdo 

úplně jiný, tak to je ten moment, kdy jsem cítila ztotožnění, to je jako docela, a tam se 

právě v podstatě to bylo paradoxní, protože vlastně to co se vám stalo, bylo ve filmu…“ 

(Jitka B.) (M) 

Avšak ve většině případů mluvily respondentky spíše o pocitu sympatií a pocity 

blízkosti a ztotožnění, až na případy výše zmíněné, nebyly tak časté. Jedna z respondentek 

to shrnula následovně: 

„No jako ztotožnila, jako já se jako moc s nikým neztotožňuju, protože si myslím, že 

jsem docela jako slušný originál, ale spousta charakterových rysů prostě bych tam jako 

možná našla nejspíš.“ (Renata R.) (M) 

 

 

 

 

 

https://www.csfd.cz/tvurce/3367-nancy-meyers/
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Generace dcer 

Respondentky-dcery častěji vykazovaly schopnost vcítění se do filmu a prožívání 

osudů postav, než tomu bylo v případě respondentek-matek.  

„… tak já prostě jako prožívám s nima ten příběh, stopka a hotovo vypouštím...“ 

(Kateřina B.) 

„No pocity, jako když jde o ty komedie…tak taky záleží na tom filmu, když je ten 

film dobrý a pak tě vtáhne do děje, tak prostě mi přijde, že skoro na ničím nepřemýšlím 

jenom nad tím filmem a jakoby se dokážu do toho pak zažrat…“ (Tereza P.) (D) 

Respondentky-dcery pak mohou skrze obsah romantických komedií posilovat 

určitý pocit, v tomto případě pocit zamilovanosti, nebo nacházejí v romantických 

komediích nástroj k uspokojení potřeby cítit se zamilovaná, jak bylo řečeno již v předešlé 

kapitole.  

V případě respondentek-dcer bylo také zjištěno, že dotazované dcery pociťovaly 

jistou blízkost napříč pohlavím, zatímco respondentky-matky vztahovaly tyto pocity pouze 

k ženským představitelkám.
24

 Respondentky-dcery tento pocit blízkosti stavěly většinou na 

nějaké velké emoci, jako je soucit, lítost, nebo pocit sounáležitosti vycházející z podobné 

životní situace. 

„…jo tak počkej, určitě jsem se s někým ztotožňovala, s ním (Richard Gere), se bojí 

výšek, stejně jako já, se podívej jak tam tak stojí chudák, já bych udělala tohle a pak bych 

se zase hned vrátila k té stěně….“ (Zuzana V.) (D) 

Důležitým předpokladem k prožívání pocitů blízkosti s postavou u respondentek-

dcer přispívá mínění, že respondentka a postava prožívají podobné pocity a nacházejí se 

v podobné životné situaci. V tomto případě respondentky-dcery pociťovaly bližší pouto 

k postavě Bridget Jonesové a postavy sekretářky z filmu Love Actually. Zmiňované 

postavy ve snímcích často řešily svůj vnější vzhled, který dle jejich mínění neodpovídal 

společenským standardům pro klasifikaci krásné ženy. První ze zmíněných navíc řešila 

partnerské problémy a vystupovala v některých scénách nešťastně.  

                                                           

24
 Pocit blízkosti byl kódován jako pocit silnější než je sympatie. V případě pocitů sympatie 

respondentky-matky pociťovaly i vůči mužským protagonistům, zejména v případě postavy z druhé ukázky 
Love Actually a Markem Darcym z Bridget Jones’s Diary.  
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„…No a v Bridget Jonesové to je zase jiná kategorie, tam je to prostě zaměřený na 

nějaký třicetiletý ženský, který prostě jsou v krizi a jsou prostě bezdětný, nemají prostě 

žádného přítele a tak, no a tlačí na ně rodina, ona v podstatě žije jen v okruhu přátel a 

nevím no, v té Bridget Jonesové jsem se viděla nejvíc, že to je vlastně problém dnešní doby, 

prostě holek, že všechny řeší jen postavu, všechno je prostě hrozně moc naplánovaný a ona 

si vlastně žila ten svůj život, akorát na ní tlačila ta rodina, měla přátelé a ona se snažila 

prostě zapadnout…“ (Kateřina P.) (D) 

Naopak v případě postavy Vivien ze snímku Pretty woman necítila ani jedna 

z respondentek-dcer jakoukoliv blízkost. S touto postavou nenacházely jakoukoliv paralelu 

a dokonce její fyzický vzhled představoval hlavní problém k naplnění pocitu blízkosti.  

„...je mi prostě hodně vzdálená. Je to taky strašně krásná ženská. Taky jako, že ví, 

že se na tebe všichni dívají a obdivují tě, to taky jsem se s tím nemohla nikdy úplně 

ztotožnit, takže možná i pro to jakoby…“ (Simona R.) (D) 

V případě respondentek-dcer hraje jistou roli i hodnocení filmu, postavy a 

konkrétní scény jako uvěřitelné, tedy že je možné, aby se něco podobného událo i 

v reálném životě. V případě respondentek-matek toto hodnocení více souviselo 

s hodnocením, zdali dotazované hodnotí danou scénu, film, postavu kladně či záporně. 

V hodnocení, zdali je scéna uvěřitelná se mezi dcerami a jejich matkami nacházely jisté 

rozdíly. V případě ukázky ze snímku Pretty woman matky hodnotily chování hlavních 

postav jako nepravděpodobné a nereálné, často přirovnávaly závěr snímku k pohádce. 

Naopak dcery se tohoto hodnocení ve většině případů zdržely.  

„…dojímá mě to, jako je to hezký, jako rozhodně si neřeknu je to nereálný nebo tak 

něco, jako neřeknu si, není to úplně nereálný, zase můžu říct, že v dnešní době se to zas 

tolik nestává, ale zase si řeknu, že je to fakt hezký, jako přijde mi to hezký no, jako neřeknu 

si, že je to úplná slátanina.“(Kateřina P.) (D) 

Hodnocení závěrečné scény z filmu Bridget Jones’s Diary se u obou generací spíše 

lišil. Respondentky-matky vesměs hodnotily tuto scénu jako střídmou a nevylučovaly, že 

by se něco podobného mohlo stát i v reálném životě. Respondentky- dcery i přesto, že se 

častěji ztotožňovaly s touto postavou, hodnotily tuto konkrétní scénu jako spíše nereálnou. 

Za nereálnou ze strany respondentek-dcer byla považována především z nepochopení 

konkrétního jednání ženské hrdinky nebo hlavní mužské postavy: 
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„...že je to hodně romantický, ale že je to hodně takový trošku jak to ty romantický 

filmy přeháněj, že vyběhla jenom v kalhotkách, takže jakoby tohle se podle mě moc neděje, 

aspoň doufám.“ (Tereza P.) (D) 

Samotná postava Bridget Jonesové a její příběh jako osamělé ženy bojující 

s nadváhou je naopak hodnocen respondentkami-dcerami uvěřitelně a shoduje se 

s pocitem, jaký dnešní generace dcer prožívá.  

„No nejvíc ta z Bridget Jonesové, protože to je můj oblíbený film. A jak říkám, 

nejvíc se ztotožňuju s tou hlavní hrdinkou. A ještě navíc miluju ten film, že mi přijde takový 

nejvíc realistický...“(Adéla K.) (D) 
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5.2. Komparace paradigmatických modelů 

Na základě axiálního kódování byl při analýze extrahován paradigmatický model, 

který vzhledem ke komparativnímu charakteru výzkumu vznikl ve dvou vyhotoveních. 

První z modelů vychází z analýzy deseti rozhovorů s ženami řadící se do kategorie matek.  

Obr. č. 4 Paradigmatický model- generace matek  

Příčinné podmínky:                                                                           Jev: 

 

 

 

 

 

Kontext:                                                                            Intervenující podmínky: 

 

 

 

 

 

Souběžné představy o partnerství:                                                      Následky: 
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 Smutek 

 Útěk od problémů/odpočinek 

 Prožívání nudy, dlouhá chvíle 
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komedií 

 

 Vnímání vztahové reality  

 Sebehodnocení jako 

pragmatik/romantik 

 

 

 

 Míra schopnosti vcítit se do děje 

 Hodnocení pravděpodobnosti  

 Pocit blízkosti 

- Povahové rysy/hodnoty 

- Podobná životní situace 

 

 

 
 Charakter ideálního partnera 

 Kritéria při volbě partnera 

 Představa ideálního vztahu 

 Víra v mediální mýty 

 

 uvolnění 

 nostalgie, snění 

 ventilace emocí, zmírnění 

negativních emocí 

 srovnání s vlastním životem pro 

získání lepšího pocitu  

 optimismus  

 vztahování k jednání 

- inspirace pro vlastní život 

- potvrzení jednání  
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Obr. č. 5 Paradigmatický model- generace dcer 

Příčinné podmínky:                                                                         Jev: 

 

 

 

 

 

 

Kontext:                                                                                  Intervenující 

podmínky: 

 

 

 

 

 

Souběžné představy o partnerství:                                                         Následky: 
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 Charakter ideálního partnera 
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- zvýšení pocitu zamilovanosti ke 

stávajícímu partnerovi 

- sycení potřeby cítit se 

zamilovaná v případě absence 

partnera 
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Jak lze vyčíst z paradigmatických modelů výše, motivace respondentek 

konzumovat obsah romantické komedie se příliš neliší. Výchozí rozpoložení respondentky 

se v obou případech musí nacházet buď ve specifické dobré či smutné náladě, nebo si 

respondentka potřebuje odpočinout od denních problémů. V rámci posledně zmíněné 

motivace ke sledování romantické komedie zazněl od respondentek napříč oběma 

skupinami motiv potřeby útěku od denních problémů. Může se zdát, že do jisté míry tato 

motivace koresponduje s únikem čtenářek od patriachálního uspořádání tak, jak ho popsala 

Janice Radwayová (1991). Nicméně je potřeba brát v potaz rozdílný historický a 

společenský kontext obou těchto výzkumů. Zatímco v případě čtenářek romancí se ženy 

odpoutávaly od nerovného uspořádání ženských a mužských rolí, respondentky v tomto 

výzkumu naopak usouvztažňovaly tuto motivaci se stále zvyšující se rovnoprávností žen, 

jelikož s tímto jevem jsou spojená i negativa v podobě zvyšujících se nároků na roli ženy 

v práci a ve vztahu. Proces útěku a úniku je však stejný, čtenářky i divačky v tomto 

výzkumu se skrze ponoření do narativního děje uvolní. V případě respondentek tohoto 

výzkumu plyne uvolnění především ze šťastného konce a předvídatelnosti a jednoduchosti 

děje, který nenutí diváka k žádné velké myšlenkové aktivitě. V případě respondentek-

matek se objevil motiv, který se u dcer neobjevil, a to potřeba zahnání nudy v případě déle 

trvající nemoci či dlouhé chvíle. Respondentky-dcery se zase na rozdíl od svých matek 

uchylovaly k tomuto žánru v případě, že si chtějí udělat tzv. chvilku pro sebe, která 

většinou spočívá v jakémsi rituálu, během něhož respondentka-dcera umocní zážitek ze 

sledování romantické komedie. Mezi respondentkami-dcerami dochází také ke sledování 

romantických komedií v případě konání jiné činnosti, romantická komedie zde tak 

vystupuje jako kulisa k jiným činnostem, které má zpříjemnit. Poslední motivací, kterou se 

odlišovala skupina dcer od svých matek, byla potřeba skrze obsah tohoto žánru sytit své 

potřeby v případě nezdaru ve vztahu nebo jeho neexistenci.  

Jako kontext ovlivňující konzumace romantického obsahu bylo v obou případech 

identifikováno vnímání vztahové reality, respektive to, jak ženy vnímají roli muže a ženy 

v dnešním partnerském vztahu. Jak již bylo řečeno výše, respondentky vnímají, že se role 

ženy významně posunula směrem k větší rovnoprávnosti, avšak za cenu méně pevných 

partnerských svazků a zvýšenými nároky na ženu a tím zapříčiňují její maskulinizaci. 

V rámci kontextu se uplatnilo i sebehodnocení respondentek jako romantiček nebo 

pragmatiček. Toto o něco více platilo v případě respondentek-matek. Respondentky, které 
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se označily za romantičky, více cíleně konzumovaly tento žánr a dělalo jim menší 

problémy asociovat si s termínem romantické lásky odpovídající jevy.  

Skrze blízkost k postavám a schopnost vcítit se do děje snímku dochází u 

respondentek k žádoucí podpoře ventilace emocí. Přestože se během výzkumu vycházelo 

z tvrzení Mary Ann Doane (1982) o přílišné blízkosti žen ke svému odrazu na plátně, nelze 

tvrdit, že bylo toto tvrzení možné zcela zakomponovat do výzkumu, protože v rámci něho 

se zkoumala spíš vědomá blízkost respondentek vůči postavám, zatímco v případě tvrzení 

Mary Ann Doane probíhá přílišná blízkost divaček na nevědomé bázi. Nicméně i tak zde 

bylo možné vysledovat jisté zajímavá specifika obou skupin. Respondentky-dcery pocit 

blízkosti zakládaly především na fyzickém vzhledu ženských postav, nebo na základě 

vyvolání nějaké silné emoce jako je soucit, lítost nebo strach. V druhém případě tuto 

blízkost však cítily i vůči mužským postavám. Respondentky-matky prožívaly pocity 

blízkosti jenom vůči ženám, a to na základě sdílených hodnot, povahových rysů nebo 

podobné životní zkušenosti.  Bylo také zjištěno, že v případě respondentek-matek zde 

existuje souvislost mezi konzumací snímku a vnímání pravděpodobnosti děje, které mělo 

za následek kladnější hodnocení obsahu romantických komedií. Hodnocení scény, postavy 

nebo celého snímku jako pravděpodobného u dcer fungovalo na jiném principu. V jejich 

případě toto hodnocení spíše souviselo se schopností vcítit se do dané postavy, a proto se 

tento prvek nachází v další části.  

Respondentky z generace matek a dcer, které konzumují romantické komedie 

částečně odlišným způsobem, jak je popsáno výše, mají v mnohém odlišné představy o 

ideálním partnerském vztahu a partnerovi. V rámci souběžných představ o partnerství byla 

zařazena intenzita víry respondentek v mediální mýty, která v případě respondentek-dcer 

se více blížila mediálním mýtům v romantických komediích, přičemž částečně tyto mýty 

byly pak vyzdvihovány v kritériích při volbě partnera. V této části se nachází také 

hodnocení respondentek charakteru a kritérií při volbě partnera. V případě respondentek-

matek dochází k větší akcentaci na rodinné hodnoty, jako je spolehlivost, pracovitost a 

schopnost zabezpečit finančně rodinu. Zatímco u respondentek-dcer byla mnohem více 

akcentována vzájemná láska ve vztahu a samotný vzhled partnera, který by měl být 

maskulinní. Ze strany respondentek-dcer je také kladen velký důraz na smysl pro humor a 

schopnost extrovertního chování ve společnosti a gentlemanského vystupování vůči 

partnerce.  
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Jako následek konzumace romantických komedií byl v obou případech 

identifikován pocit uvolnění, zlepšení nálady a zvýšeného pocitu optimismu vůči 

budoucím událostem. Jak již bylo zmíněno, dalším následkem konzumace je i ventilace 

emocí a zmírnění těch negativních, jako je v případě respondentek-matek vztek způsobený 

hádkou partnerů. Respondentky-matky v romantické komedii i nalézají zmírnění 

negativních emocí spojených s řešením nějakého problému prostřednictvím srovnání se 

svízelnou situací, ve které se nachází filmová postava. Respondentky-matky také nalézají 

uvolnění skrze snění a evokaci nostalgických vzpomínek na dřívější fáze jejich 

partnerského vztahu nebo života. Respondentky-dcery na rozdíl od jejich matek více 

vztahují obsah romantických komedií k jejich současné vztahové situaci a pocitu 

zamilovanosti. V případě, že respondentka má vztah, nalézá v romantických komediích 

umocnění pocitu zamilovanosti vůči stávajícímu partnerovi. Pokud vztah nemá, 

romantické komedie jim poskytuje možnost pro sycení této potřeby. Respondentky-matky 

zase vztahují obsah romantické komedie ke svému jednání v mezilidských vztazích, a to 

buď jako potvrzení vlastního jednání a chování, nebo případně jako inspiraci pro vlastní 

život.  
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6. Závěr 

Diplomová práce na téma Romantické filmy a představy žen o partnerských 

vztazích měla za cíl zjistit, jak ženy z generace matek a dcer nakládají s konzumovaným 

obsahem romantických komedií a jak se následně liší jejich představy ohledně 

partnerských vztahů.  

V rámci teoretické části byla jako teoretický substrát pro tento výzkum využita 

feministická filmová kritika, která se zčásti zkoumaného jevu týká, ačkoli v rámci této 

teorie je obsah romantické komedie ještě nedostatečně probádaný. Z tohoto důvodu byla 

pro účel výzkumu využita metoda zakotvené teorie. Respondentky pak byly záměrně 

rozděleny do dvou skupin podle věkové specifikace z důvodu relevantnějšího způsobu 

zajištění výsledků díky komparaci.  

Romantické komedie, jež jsou řazeny mezi tzv. ženské žánry, konzumují obě 

generace žen víceméně ze stejných důvodů. Mezi tyto důvody patří především potřeba 

uvolnit se, ventilace emocí a zlepšení nálady. V tomto ohledu se motivace zkoumaných 

žen nijak výrazně neliší. Jako důsledek této konzumace byla pak, kromě výsledných pocitů 

uvolnění a většího optimismu do budoucnosti, identifikována ještě další specifika, kterými 

se tyto dvě skupiny od sebe liší. Zatímco generace matek více vztahuje obsah 

romantických komedií ke svému minulému životu a vzorcům svého počínání, 

respondentky z generace dcer tak činí spíše v souvislosti s jejich aktuální vztahovou 

situací. Matky hledají v obsahu žánru buď potvrzení svých vzorců chování v rámci 

mezilidských vztahů, případně v jednání postav hledají inspiraci pro svůj partnerský vztah. 

Sledování romantické komedie vzbuzuje v respondentkách-matkách i proces snění a 

přináší nostalgické vzpomínky, které pomohou divačce k dosažení požadovaného efektu 

uvolnění. Respondentky-dcery mimo jiné nalézají v obsahu romantické komedie posílení 

pozitivních pocitů, tj. zamilovanost, vůči svému současnému partnerovi, případně si 

sledováním tohoto žánru tento pocit uměle navozují. Tyto následky konzumace obsahů 

romantických komedií souvisí i s hodnocením ideálního partnerského vztahu, potažmo 

ideálního partnera. V případě respondentek-matek se kritéria více vztahují k zabezpečení 

rodiny, zatímco respondentky-dcery, stejně jako v případě následků sledování 

romantických komedií, akcentují více motiv lásky, zamilovanosti.  
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Vzhledem k tomu, že se výzkum odehrává na poli zkoumání lidského jednání, které 

je proměnlivé, není možné dosáhnout exaktnosti, což je umocněno i využitou kvalitativní 

metodou. Jedním z úskalí tohoto výzkumu, se kterým je třeba počítat, je jeho 

nepřevoditelnost na jiné zkoumané jednotky, zjištěné závěry platí pouze v případě tohoto 

výzkumného vzorku. Stejně jako interpretativní charakter této metody je částečným 

limitem, protože zde intervenují znalosti a zkušenosti samotného výzkumníka. Zároveň je 

výzkum vytržen z širšího kontextu, který může mít na daný jev vliv, např. osobní 

zkušenosti dané generačními rozdíly jako je politický režim, proměnlivé společenské 

uspořádání, feminizace a emancipace apod. 

Tento výzkum je pouze malou sondou do výzkumu na toto téma. Naskýtá se zde 

ještě mnoho otázek, které by bylo třeba blíže probádat. Mimo jiné by bylo zajímavé ještě 

detailněji prozkoumat, jak vnímání současné vztahové reality může působit na konzumaci 

romantických komedií a hodnocení partnera a partnerského vztahu, případně nakolik se 

pocit blízkosti a schopnost vcítit se do děje filmu odráží v konzumaci romantického 

komedie, což v rámci tohoto výzkumu bylo zkoumáno spíše okrajově.   
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Summary 

This diploma thesis on the topic Romantic Movies and the Women’s Vision of 

Partnership sought to determine how women from two generations — mothers and their 

daughters — work with the contents of romantic comedies they consume and how their 

conceptions regarding intimate relationships then differ.  

Within the theory section, feminist film criticism was used as the theoretical 

substrate for this research; this criticism relates in part to the phenomenon studied, 

although the contents of romantic comedies has not yet been sufficiently explored within 

the framework of this theory. For this reason, the method of grounded theory was utilised 

for the purposes of this research. The respondents were then deliberately divided up into 

two groups by age so as to achieve a more relevant method for providing results thanks to 

a comparative approach.  

Romantic comedies, which are classified among so-called women’s genres, are 

consumed by both the generations of respondents for essentially the same reasons. These 

primarily include the need to relax, vent emotions, and improve one’s mood. In this regard, 

the motivations of the women studied do not significantly differ. Further specific outcomes 

of this consumption in which the two groups differ were identified, alongside the shared 

resulting feelings of relaxation and increased optimism for the future. While the generation 

of mothers relates the contents of romantic comedies more to their past life and the patterns 

taken by their own actions, the respondents from among the daughters relate it more to 

their current situations in relationships. Within this genre’s contents, the mothers either 

seek a confirmation of their patterns of behavior in interpersonal relationships, or in some 

cases a mother seeks inspiration for her own intimate relationship within the characters’ 

behavior. Watching romantic comedies also arouses with the mothers the dreaming process 

and brings nostalgic memories that help them to achieve the desired effect of relaxation. 

The daughters find within the contents of romantic comedies a bolstering of positive 

feelings, among other things. These feelings are those of love, felt towards their current 

partner — or in some cases, the daughters artificially evoke this feeling by watching this 

genre. These consequences of consuming the contents of romantic comedies are also 

connected with respondents’ evaluations of the ideal intimate relationship and thus the 

ideal partner. The mother respondents’ evaluating criteria relate more strongly to providing 
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for the family, while the daughter respondents, just as in the above case of the effects of 

watching romantic comedies, more strongly emphasize the motif of love, of being in love.  

Since this is research exploring human behavior, which is changeable, no 

exactitude can be achieved here, and this is further amplified by the qualitative method 

used. One thorny aspect of this research, which must be taken into account, is that it cannot 

be converted into other studied units; the conclusions found apply for this studied sample 

only. Just like the interpretative character of this method, this partially limits the research, 

as the researcher’s own knowledge and experience interfere here. Simultaneously, the 

research is taken from a broader context that can have an effect on the given phenomenon. 

This research is only a small probe towards deeper research on this topic. There are 

still many questions here that would require deeper exploration. Among other things, it 

would be interesting to look in even more detail into the question of how one’s perception 

of the reality of their own relationship can act upon their consumption of romantic 

comedies and their assessment of their partner and their intimate relationship, and perhaps 

also into the question of how strongly a feeling of closeness and ability to identify with a 

film’s plot is reflected in the consumption of a romantic comedy, which was essentially 

only marginally explored within this research.   
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psychologii. Někteří autoři ji staví do opozice s racionální, partnerskou láskou. Dokonce se lze setkat 
s pojetím romantické lásky jako nefunkčním modelem představ a očekávání od partnerských a 
manželských vztahů, který nositelům a jejich okolí přináší problémy. Konkrétním mýtům romantické 
lásky jako nefunkčnímu myšlení se věnuje v psychologii třeba Albert Ellis a se zaměřením na 
manželství pak Arnold Lazarus. Jaké romantické mýty se objevují v médiích, zase zkoumá Mary-Lou 
Galicianová. Při komparaci textů je zjevné, že romantické mýty, jaké abstrahují zmínění 
psychologové ze své terapeutické praxe, a mýty reflektované v médiích se z velké části shodují. 
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