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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá tématem politizace sexuality v Jihoafrické republice 

v souvislosti se sexuálním násilím páchaném na dětech. Pomocí kvalitativní obsahové 

analýzy je zkoumáno, jakým způsobem je v jihoafrické mediální produkci tematizována 

problematika „baby rape“ (znásilnění kojence), a jak souvisí s novou demokracií v 

postapartheidní Jihoafrické republice. V souvislosti s tím je také věnována pozornost 

problematice zkoušky panenství, která je interpretována jako reakce na „morální krizi“ nově 

vzniklého demokratického národa. Na zkoumanou problematiku je nahlíženo v širším 

kontextu sociálních vztahů, tedy prostřednictvím intersekcionálního přístupu. Analytickým 

hlediskem jsou kategorie rasy, genderu a sexuality. Prostřednictvím konceptu 

intersekcionality je analyzováno, jakým způsobem se mediální reprezentace podílí na 

konstruování jednotlivých společenských kategorií, a posiluje tak určité formy útlaku. Z 

hlediska teoretických východisek vychází práce z černého feminismu a teorie morální paniky 

Stanleyho Cohena. Práce se snaží odpovědět na otázku, jak se do této problematiky, skrze 

vytýčené analytické kategorie, prolíná západní diskurz. Prostřednictvím analýzy mediální 

reprezentace je sledováno, jak jsou konstruovány a reprezentovány gender, sexualita a rasa. 

 

Klíčová slova: mediální reprezentace, kvalitativní obsahová analýza, intersekcionalita, 

politizace sexuality, morální panika, sexuální násilí, Jihoafrická republika
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Abstract 
 

This diploma thesis deals with the topic of politicization of sexuality in South Africa 

in relation to sexual violence against children. Using qualitative content analysis the paper 

examines, how the "baby rape" phenomenon is described in South African media production 

and how it relates to the new democracy in the post-apartheid South Africa. Likewise, 

attention is paid to the issue of virginity testing, which is interpreted as a reaction to the 

"moral crisis" of the newly formed democratic nation. The examined issue is viewed in the 

wider context of social relations, therefore using an intersectional approach. The analytica l 

aspect of the analysis includes the categories of race, gender, and sexuality. The 

intersectional concept analyzes the role of media representation in designing individua l 

social categories and thus strengthening certain forms of oppression. The theoretical 

background of the work is  based on black feminism and the Stanley Cohen´s theory of moral 

panic. With analysing media representation it is examined the way the gender, sexuality, and 

race are studied and represented in order to answer the thesis question of how Western 

discourse intersects through these analytical categories. 

 

Keywords: media representation, qualitative content analysis, intersectionality, politiza t ion 

of sexuality, moral panic, sexual violence, Republic of South Africa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 Úvod 

 

Ve své práci jsem se rozhodla zabývat tématem politizace sexuality v Jihoafr ické 

republice, která je spojována s problematikou HIV/AIDS a sexuálním násilím. Zaměřuji se 

na sexuální násilí (ačkoliv problematiku HIV/AIDS nelze od daného tématu zcela oddělit), 

které se v analyzovaném případě pojí s problematikou sexuálního násilí páchaného na dětech 

(kojencích). Tato problematika se dostala do veřejného povědomí až po roce 2001, a to 

v souvislosti se znásilněním několikaměsíčního kojence, o kterém bylo v médiích 

referováno jako o „Baby Tshepang“. Medializováním tohoto případu se stala problematika 

znásilnění dítěte nejen ústředním zájmem samotných médií, ale také veřejnosti. Nejvíce 

šokující vysvětlení výskytu tohoto jevu bylo patrně spojení sexuálního násilí páchaného na 

dětech s vírou, že muži mající virus HIV se vyléčí pohlavním stykem s pannou. Tento případ 

zároveň otevřel veřejnou debatu o sexualitě a násilí, která eskalovala do podoby strachu o 

morálku národa. (Decoteau 2013: 164-165; Posel 2005: 239)  

Doprovodným tématem, které se v odborné literatuře, ale i v médiích, objevuje, je 

také zkouška panenství. Zkoušku panenství vnímám jako reakci na nastalou „morální krizi“ 

národa, v rámci které, v souvislosti s internalizací stereotypně pojímané „černé“ sexuality, 

dochází ke snaze obnovit a udržet zvyklosti, jenž oslavují a zdůrazňují zulské morální 

hodnoty spjaté s kulturním sebepoznáním, „tradičními“ hodnotami (jejichž základem jsou 

rodiny, generační vztahy a vztahy mezi pohlavími) a bojem proti HIV/AIDS. 

Z hlediska struktury je práce členěna do čtyř kapitol (úvod, teoretický kontext, 

výzkumná část, závěr). V úvodní části své práce (2 Teoretický kontext) vycházím z odborné 

literatury, která se k dané problematice váže. V první kapitole teoretické části práce se věnuji 

problematice sexuálního násilí v Jihoafrické republice, u kterého je potřeba zohlednit také 

dlouhé období apartheidu, v jehož důsledku bývá jihoafrická kultura popisována jako 

násilná. Nastiňuji také téma vztahů mezi pohlavími, zejména v souvislosti s krizí 

maskulinity, které bývá prezentováno jako jedna z příčin sexuálního násilí v Jihoafr ické 

republice. V následující kapitole se zabývám politizací sexuality, která je úzce spjata s 

problematikou sexuálního násilí a HIV/AIDS, a která je dávána do kontextu s novou 

demokracii spojenou s upevňováním a zdůrazňováním morálních zásad země. S politizac í 

sexuálního násilí v Jihoafrické republice se pojí i politizace problematiky HIV/AIDS. 

Biomedicínský diskurz HIV/AIDS vychází do značné míry ze stereotypně pojímané „jiné“ 

sexuality (v případě Afriky „černé sexuality“). Toto pojetí se následně odráží i do mýtu 
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panenství, který je v části odborného diskurzu prezentován jako příčina znásilňování dětí v 

Jihoafrické republice. V tomto ohledu považuji za důležité uvést, jakým způsobem se 

referuje o problematice HIV/AIDS prostřednictvím západního myšlení, které v tomto ohledu 

africkou kulturu značně stigmatizuje. Dále se věnuji problematice znásilnění dítěte 

v souvislosti s případem „Baby Tshepang“ a mýtem panenství, který je v odborném diskurzu 

uváděn jako možná příčina sexuálního násilí páchaného na dětech. V neposlední řadě se 

věnuji také zkoušce panenství a různým interpretacím, které se s danou problematikou pojí.  

Ve výzkumné části (3 Výzkumná část) objasňuji cíle výzkumu a výzkumné otázky 

následujícím způsobem:  

Cílem mé práce je analyzovat problematiku politizace sexuality v  Jihoafrické 

republice v souvislosti se sexuálním násilím páchaném na dětech. Předmětem mé analýzy je 

snaha odpovědět na otázku, jakým způsobem je v  jihoafrické mediální produkci 

tematizována problematika „baby rape“ (znásilnění kojence), a jak souvisí s novou 

demokracií v postapartheidní Jihoafrické republice. V souvislosti s tím se také zaměřím na 

problematiku zkoušky panenství, kterou si interpretuji jako reakci na „morální krizi“ nově 

vzniklého demokratického národa. 

Dále si kladu otázku, jak se do této problematiky, skrze vytýčené analytické kategorie, 

prolíná západní diskurz. Prostřednictvím analýzy mediální reprezentace bude sledováno, jak 

jsou konstruovány a reprezentovány gender, sexualita a rasa. 

Na zkoumanou problematiku nahlížím v širším kontextu sociálních vztahů, tedy 

prostřednictvím intersekcionálního přístupu. Analytickým hlediskem jsou v mé práci 

kategorie rasy, genderu a sexuality. Tyto kategorie chápu jako pořádající sociální konstrukt, 

který slouží k upravení sociálních vztahů ve společnosti. S ohledem na toto pojetí se snažím 

prostřednictvím konceptu intersekcionality analyzovat, jakým způsobem se mediální 

reprezentace podílí na konstruování jednotlivých společenských kategorií, a posiluje tak 

určité formy útlaku. Z hlediska teoretických východisek pracuji s černým feminismem, 

přičemž zohledňuji také jihoafrický feminismus. Dalším teoretickým konceptem, který ve 

své práci využívám, je teorie morální paniky Stanleyho Cohena.  

Zvolenou výzkumnou metodou je obsahová analýza. Rozhodla jsem se pro 

kvalitativní obsahovou analýzu, neboť souhlasím se stanovisky a přístupy feminist ické 

metodologie tak, jak je charakterizovala Letherby (2003). Charakteristiky feminist ické 

metodologie jsou v tomto ohledu spjaté primárně s kvalitativním výzkumem, nežli s 
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kvantifikací dat. Data pro analýzu mediálního diskurzu byla selektována na základě analýzy 

periodik s největším nákladem z roku 2016, kterou vydal The Audit Bureau of Circulations 

of South Africa. Na základě této statistiky byly vytvořeny dvě kategorie. První kategorii 

představuje deset největších deníků (např. The Citizen), týdeníků a víkendových vydání 

(např. Sowetan).  Další výběr je založen na médiích, která jsou dostupná pouze online (např. 

Eyewitness News, Ground Up, South Africa Today). Vyhledávány byly také novinové články 

prostřednictvím databáze IOL (Independent Online). Poslední skupinu k analýze tvoří 

největší online zpravodajský web v Jihoafrické republice News24.com.  

V rámci kódování využívám induktivní přístup a tzv. otevřené kódování, tedy postup, 

při kterém jsou témata a kategorie vytvářeny a přiřazovány čistě na základě analyzovaných 

dat. (Strauss, Corbin 1998). Při procesu kódování pracuji s počítačovým softwarem 

MAXQDA. 

V samotném závěru práce předkládám shrnutí provedené analýzy v souvislost i 

s vytyčenými cíli a výzkumnými otázkami. 

Mou motivací k sepsání této práce je nejen zájem o téma jako takové, ale také fakt, 

že mu v tuzemské akademické sféře není věnována téměř žádná pozornost. Mou volbu 

ovlivnilo také studium afrikanistiky a pobyt v Jihoafrické republice, kde jsem strávila část 

svého dětství. 
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2 Teoretický kontext 

 

V této části práce se věnuji problematice spjaté se sexuálním násilím a zkouškou 

panenství v Jihoafrické republice tak, jak je pojímána v odborné literatuře. Problematika 

sexuálního násilí je představena v souvislosti s jihoafrickou politikou rasové segregace, 

v jejímž důsledku bývá jihoafrická kultura popisována jako násilná. Pozornost je věnována 

také nerovným vztahům mezi pohlavími, které se v odborném diskurzu objevují jako jedna 

z hlavních příčin sexuálního násilí v Jihoafrické republice. Dále jsem se zaměřila na 

politizaci sexuality v Jihoafrické republice, která je úzce spjata s problematikou sexuálního 

násilí páchaného na dětech a HIV/AIDS, a která je dávána do kontextu s novou demokracií 

spojenou s upevňováním a zdůrazňováním morálních zásad země. V souvislosti se 

sexuálním násilím páchaném na dětech jsem také představila mýtus panenství a interpretace 

objevující se v odborné literatuře, které se s touto problematikou pojí. 

 

2.1 Sexuální násilí v Jihoafrické republice 

 

Sexuální násilí je v Jihoafrické republice rozšířeným fenoménem. Podle organizace 

Rape Crises Cape Town Trust došlo v roce 2014 přibližně k 563 841 sexuálních trestných 

činů, na policii však bylo hlášeno pouhých 62 649. Případy, u kterých padl nějaký trest, bylo 

následně 5 484, pouhé 1% obětí se tak dočká spravedlnosti. Řada zdrojů uvádí, že stoupá 

také počet případů znásilněných dětí, k čemuž ovšem těžko můžeme v současné situaci, kdy 

zůstává drtivá většina těchto případů nehlášena, sehnat relevantní data. (Humans Right 

Watch 2004: 10) Problémem je také fakt, že řada případů se vyšetřuje jako zločin jiného 

typu. Například dojde-li k vraždě, při které byla oběť i znásilněna, zločin se zahrne do 

statistik vražd a znásilnění oběti je podružné. To samé platí i v případech loupeže, kdy dojde 

při vykrádání domu i ke znásilnění. Ve většině případů se tak neeviduje případ jako 

znásilnění, ale jako vražda či loupež. (Centre for the Study of Violence and Reconcilia t ion 

2008: 18) 

V případě sexuálního násilí v Jihoafrické republice selhává rovněž policejní a právní 

systém. V minulosti měli policisté roli utlačovatelů, kteří v příměstských oblastech zabili 

stovky protestujících. Lidé s ne-bílou barvou pleti tak po dlouhou dobu neměli v policejní 

složky důvěru, a jen velmi pomalu jí nacházejí. Strach z toho, že oběti nebude nikdo věřit a 

korupce policie jsou další závažné důvody, proč řada obětí tyto činy nehlásí. Problém 
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spočívá také v tom, že v těchto oblastech není dostatek policistů, kteří by si s vysokou mírou 

kriminality a násilnými činy mohli poradit. Meier (2002: 532) uvádí, že jsou zaznamenány i 

případy, kdy policisté věděli, že je žena držena v zajetí a znásilňována skupinou mužů, avšak 

nebylo dostatek policistů, kteří by jí mohli jít pomoci. (srov. Jewkes a Abrahams 2002: 1232) 

Sexuální násilí nebývá často vnímáno jako něco, co by se vůbec mělo hlásit. Násilí 

jako forma vyjádření či řešení konfliktu se stalo běžným jevem v jihoafrické společnosti, 

zejména v intimních vztazích. Některé oběti si internalizovaly projevy násilí vůči své osobě 

natolik, že je nepovažují za něco, co by se mělo hlásit na policii. Znásilnění je jedna z forem 

násilí, která se v jihoafrické společnosti hlásí na policii nejméně. Aby takovýto čin mohl být 

hlášen, je v první řadě nutné, aby ho tak vnímala sama oběť. Primárním problémem tedy 

mnohdy je, že oběť znásilnění nevnímá jako trestný čin. Druhým problémem jsou pak úskalí, 

která s hlášením těchto činů souvisí. Jako některé z příkladů lze uvést stigma, diskriminace, 

sebeobviňování, společenské tabu či druhotná viktimizace skrze justiční systém. (Centre for 

the Study of Violence and Reconciliation 2008: 23) Epstein dodává, že většina znásilněných 

v Jihoafrické republice jsou dospělé či mladší ženy, a to mnohdy ze strany partnerů, což není 

v určitých lokalitách považováno za sexuální násilí. Problematické také je, že v případě řady 

znásilnění jsou obviňovány převážně oběti, a to jak ze strany mužů, tak ze strany žen. Podle 

těchto názorů by se ženy měly naučit vhodně oblékat a chovat, a neměly by vycházet ven ve 

večerních hodinách. Některé oběti si v důsledku mohou internalizovat tuto logiku, a následně 

se domnívají, že si za napadení mohou vlastně samy, a znásilnění tak zůstává neohlášeno. 

Toto autorčino tvrzení samozřejmě neplatí pouze pro Jihoafrickou republiku. (Epstein 2006: 

32) 

Sexuální násilí definuje zákon z roku 2007 (Criminal Law Amendment Act 32 of 

20071). Zákon2 obsahuje definice znásilnění, incestu, sexuálního násilí vůči dětem aj. 

Ačkoliv z hlediska práva je definice znásilnění definována poměrně jasně, veřejný diskurz 

toho, co je a není znásilnění, tak jasný není. Interpretace vynuceného pohlavního styku se 

liší podle toho, zda oběť znala pachatele, jaký byl věk účastníků/nic tohoto aktu, zažitých 

společenských představ o genderových rolích a z toho vyplývajících možností rozhodování 

se v záležitostech intimity, otázky viny a dalších okolností. To, zda se jedná o znásilnění, 

mnohdy také závisí na tom, kdo, kde, s kým a za jakých okolností o daném diskutuje. Z řady 

šetření vyplývá, že za znásilnění je většinou považován akt, který provedla cizí osoba či 

                                                 
1 Známý také jako Sexual Offences Amendment Act (SOAA). 

2 Podrobněji přímo zákon http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2007-032.pdf, 13. 4. 2016. 

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2007-032.pdf
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pokud jde o skupinové znásilnění. Je-li žena napadena osobou známou, nejčastěji partnerem, 

nepovažuje se to za znásilnění. Distinkce mezi tím, jak znásilnění nahlíží právní systém a 

jak veřejnost je klíčová, neboť souvisí s tím, jak si daný čin interpretují samy oběti či 

pachatelé. (Jewkes a Abrahams 2002: 1232)  

V praxi se tedy objevují případy, ve kterých nejen oběť, ale i pachatel nevnímá svůj 

čin jako znásilnění. Jedná se například o znásilnění ženy ze strany manžela. V některých 

komunitách se má za to, že v manželském svazku znásilnění neexistuje, neboť muž má právo 

na pohlavní styk kdykoliv. To většinou platí i v partnerských vztazích. Vynucený pohlavní 

styk mezi mužem a ženou se tak stává běžně akceptovanou normou a tento akt není chápán 

jako znásilnění3. Ačkoliv tedy zákon formálně definuje znásilnění jako protiprávní jednání, 

kulturně stále přetrvávají „akceptované“ formy znásilnění. Znásilnění se tak omezuje na 

konkrétní podoby (např. pachatel jako cizí osoba), přičemž jiné formy sexuálního násilí 

nebývají chápány jako znásilnění. Tyto formy pak bývají ze strany komunity nereflektovány 

či bagatelizovány. (Centre for the Study of Violence and Reconciliation 2008: 17) 

Vynucení pohlavního styku se však netýká jen partnerských vztahů, ale dochází 

k tomu i vně tyto vztahy, a to konkrétně formou směnného obchodu4. V některých oblastech 

platí nepsané pravidlo, že pokud muž zaplatí ženě například pivo nebo jí koupí cokoliv 

jiného, vzniká tak jeho nárok na pohlavní styk. Jedná se tedy o materiální směnu, přijetím 

daru žena v očích muže přistupuje na tuto nepsanou „dohodu“ a není již potřebný její 

výslovný souhlas. To samé platí pro děti, které přijmou nějaký dárek. To samozřejmě 

zvyšuje riziko přenosu HIV/AIDS, neboť mnohdy probíhají tyto sexuální vztahy bez použití 

kondomu. Ve vztazích, kde jsou ženy závislé na mužích, což vyplývá zejména z jejich 

ekonomického statusu ve společnosti, ženy mnohdy psychické i fyzické násilí tolerují. 

V důsledku chudoby se některé ženy uchylují k tomu, že se tohoto typu směny účastní. 

Chudoba tedy tvoří jednu z příčin genderově motivovaného násilí a sexuálního 

vykořisťování. (Centre for the Study of Violence and Reconciliation 2008: 87-88; 

Lekalakala 2015; Vetten 2014: 6; Jewkes a Abrahams 2002: 1238) 

 

                                                 
3 V rámci výzkumu v oblasti KwaZulu-Natal uvedla jedna z respondentek k sexuálnímu násilí v partnerském 

vztahu “They say it is nice because it is spiced”, kdy výraz „spiced“ je eufemismem pro brutalitu související 

s vynuceným pohlavním stykem. (Centre for the Study of Violence and Reconciliation 2008: 87)  

4 Jedná se o tzv. transactional sex. 
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2.1.1 Kultura násilí jako trvalé dědictví apartheidu5 

 

Ačkoliv jsou poznatky k historii sexuálního násilí v Jihoafrické republice značně 

limitované, je jisté, že se tam tento fenomén vyskytoval i před rokem 1994. Posel uvádí, že 

během apartheidu bylo sexuální násilí politicky marginalizovaným tématem. Toto téma bylo 

vnímáno spíše jako sociální a morální deviace než jako problematika, které by se měla 

věnovat pozornost. Z hlediska práva bylo znásilnění popisováno jako vynucený vaginá lní 

styk dospělého muže s dospělou ženou. Tato charakteristika tedy vylučovala znásilnění 

manželem či neheterosexuální sexuálně násilné činy. Vzhledem k tomu, že bylo znásilnění 

vnímáno jako akt, který se odehrává „mimo domov“, pachatel sexuálního násilí byl vnímán 

jako predátor, cizinec, tedy jako protiklad otce/poskytovatele ochrany rodiny. (Posel 2005: 

241) Posel dále uvádí, že objektem znásilnění bylo pouze ženské tělo. Její osobnost byla 

irelevantní, neboť byla vnímána pouze skrze tělesnost. Problematice psychického stavu obět i 

či legitimizování praktik spjatých s mužskou autoritou, tak nebyla v období apartheidu 

věnována téměř žádná pozornost. (Posel 2005: 242-243) 

Výraznou úlohu v celé problematice sehrávala v období apartheidu rasa. Objevovaly 

se stereotypní představy o „černé“ sexualitě, kdy „černá“ žena byla vnímána jako 

„přirozeně“ lascivní a „černý“ muž jako predátor s nadměrným sexuálním chtíčem. Státní 

instituce se nikterak významně nezajímaly o zhoršující se situaci a míru sexuálního násilí v 

„černošských“ komunitách a policie nevěnovala příliš pozornosti hlášením o sexuálním 

násilí v případě, že se jednalo o ne-bílé obyvatelstvo. Fakt, že se sexuální násilí vyskytova lo 

v určitých oblastech ve vysoké míře, se stal základem pro ignorování této problematiky. 

Posel dále argumentuje, že čím více mělo sexuální násilí intimní charakter, zejména v 

souvislosti s rodinnými příslušníky, tím hůře bylo pro veřejnost rozpoznatelné. Zvyk lobola6 

                                                 
5 V rámci rasové politiky apartheid separoval „bílé“ obyvatelstvo od „černého“ a od „míšenců“ (místním 

obyvatelstvem označováni jako „Coloureds“). V roce 1948 vstoupil v platnost The Separate Amenities Act, ve 

kterém byl vymezen veřejný prostor zvlášť pro „bílé“, „černé“ a „míšence“ (viz oddělené vchody do veřejných 

budov, školy, lavičky či veřejné toalety). The Population Registration Act z roku 1950 zavedl tzv. pasový 

zákon, kdy ne-bílé obyvatelstvo muselo mít u sebe vždy identifikační dokument neboli pas, kterým se mohlo  

legitimovat. Zákonem z roku 1951 (The Prevention of Illegal Squatting Act) byla ne-bílému obyvatelstvu 

vyhrazena místa pro život a bydlení. Tím vznikly příměstské oblasti jako je Soweto (předměstí Johannesburgu, 

ve kterém žije převážně „černé“ obyvatelstvo, zdroje uvádí, že ne-bílé obyvatelstvo tvoří až 99% ze všech 

obyvatel v této oblasti), které přetrvávají dodnes. (Meier 2002: 532) 

6 Cena, kterou platí dle zulské tradice ženich za nevěstu, pozn. autorky. 
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tvořil smlouvu mezi rodinami, což zároveň strukturovalo vzájemné nároky a povinnos t i. 

Odhalení sexuálního násilí v manželství, tedy zejména v souvislosti s vážnými fyzickými 

důsledky u ženy, ohrožovalo tuto smlouvu. Tato smlouva vytvářela výrazný tlak na ženy, 

které ji nechtěly ohrozit, a v důsledku toho raději následky znásilnění skrývaly. Mlčení žen 

bylo také umocňováno ekonomickou závislostí. Zajištění rodiny hrálo klíčovou úlohu, a tak 

ženy raději mlčely, než aby přišly o finanční podporu, která jim byla ze strany muže 

poskytována. (Posel 2005: 242) Obdobný proces skrývání a udržování tajemství byl spjatý 

také se sexuálním násilím páchaným na dětech. Rodina se v takovém případě snažila tuto  

záležitost skrýt před veřejností a udržet jí jako tajemství. V důsledku to bylo pro děti 

bezpečnější, neboť znásilněná dívka by se provdala jen s obtížemi a zároveň by byla 

vystavena riziku, že se stane terčem sexuálního násilí ze strany dalších osob z komunity. 

(Posel 2005: 242) 

Apartheid měl bezpochyby také značný vliv na „černé“ rodiny a na vztahy v 

komunitě. Lidé byli často přemísťováni či se museli přestěhovat někam za prací, a to 

v důsledku vedlo k narušení sociálních vazeb, sociálním nerovnostem a deprivaci. 

Marchetti-Mercer (2003: 8) dochází k závěru, že „černí“ muži přišli v tomto systému o 

sebevědomí a důstojnost. V této souvislosti lze interpretovat maskulinitu jako dominanci nad 

slabšími skupinami, v tomto případě nad ženami a dětmi. Problematika může být tedy 

nahlížena skrze modelovou podobnost mezi apartheidem a znásilněním jako dominantní 

skupině vůči té, která je jí podřízena. V apartheidu jako dominantním hodnotovém systému 

existovala skupina (ne-bílé obyvatelstvo), jejíž hodnoty byly odlišné. Tato skupina je 

zpravidla reprezentována sociálně slabšími. Vládnoucí skupina používá násilí vůči skupině 

slabší, aby si udržela dominanci. Slabší skupina však může převzít násilí jako metodu 

k tomu, aby byla vyslyšena, což je jedním z projevů mladých „černých“ mužů, kteří násilí 

přijali jako způsob života. (Marchetti-Mercer 2003: 8) 

Meier a další autoři/ky vnímají na základě výše uvedených poznatků rasovou politiku 

v Jihoafrické republice jako jeden z klíčových faktorů v souvislosti se znásilněním, všímají 

si souvislosti mezi znásilněním a stupněm násilí mezi lidmi ve společnosti. Jihoafr ická 

kultura bývá popisována jako násilná, a to v důsledku jihoafrické politiky rasové segregace, 

ve kterém bylo násilí užíváno jako způsob řešení konfliktů. (Meier 2002: 532) 
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2.1.2 Sociální konstrukce genderu7: krize maskulinity jako příčina sexuálního násilí 

 

Na základě studie zpracované neziskovou organizací Centre for the Study of Violence 

and Reconciliation8 lze vynucený pohlavní styk interpretovat jako součást stále 

přetrvávajících „kmenových“ představ o intimních vztazích mezi muži a ženami, které 

vychází z „heteropatriarchální“ kulturní imaginace. Kromě snahy o pochopení těchto 

„tradičních“ představ jsou zde brány v potaz i procesy modernizace, jako industrializace, 

urbanizace, kolonialismus a rasová dominance, demokratizace a konzumní ekonomie. To  

může být důvodem přetrhání tradičních sociálních vazeb a vykořisťování žen v některých 

komunitách. Dle textu je ženská sexualita v některých komunitách vnímána jako vlastnic tví 

muže. Kultura a myšlení lidí jsou poznamenány minulostí apartheidu, ve kterém byly 

vyšetřovány pouze případy znásilnění „bílých“ žen, mezitímco násilí páchané na ne-bílých 

ženách bylo přehlíženo, což je jednou z příčin vzniku sociálních praktik, při kterých si muži 

nárokují ženské tělo jako nástroj, který má uspokojit jejich potřeby. V kontextu, kdy mladí 

muži neměli přístup ke zdrojům, které by jim umožnili finančně zajistit rodinu a oženit se, 

vzniklo prostředí, ve kterém již sex nebyl součástí manželství, nýbrž ve kterém muži 

uplatňovali nárok na sex mimo manželství. Sexuální dominanci nad ženou lze v tomto 

kontextu interpretovat jako součást maskulinity, kterou by muž v očích ostatních ztratil, 

pokud by si kontrolu nad ženou nebyl schopen vynutit. „Heteropatriarchální“ systém je tedy 

založen na mužských zájmech a přístupu mužů k sexu, ženské potřeby nehrají v sexuálních 

vztazích žádnou roli. Znásilnění je vnímáno jako něco špatného, avšak jen pokud přijde ze 

strany neznámé osoby. (Centre for the Study of Violence and Reconciliation 2008: 85-87) 

                                                 
7 Jihoafrická republika byla první zemí na světě, která zanesla do své ústavy (v roce 1996) zákaz diskriminace 

na základě sexuální preference. Od roku 1996 jsou v zemi legální potraty, v roce 1997 byla ustavena Komise 

pro genderovou rovnost, od roku 1998 je legislativně ošetřen zákaz sexuálního obtěžování na pracovišti a od 

roku 2006 jsou v zemi legální sňatky stejnopohlavních párů. Proces demokratizace a postapartheidní 

Jihoafrická republika tak bývají spojovány s transformací vztahu mezi státem a genderem/sexualitou. Poněkud 

méně úspěšný už se jeví způsob, jakým bylo téma genderu a sexuality pojato, tedy optikou liberáln í 

demokracie. Důsledkem je to, že celá řada strukturálních nerovností zůstala mimo centrum zájmu, a že 

soustředění se na lidská práva je v tomto kontextu stavěno do opozice k tradicím. Jádro problému, tedy 

ekonomický a genderový systém postapartheidní Jihoafrické republiky, tak zůstává bez povšimnutí. (Decoteau 

2013: 166) 

8 Tato organizace byla založena v  roce 1989 v Jihoafrické republice s  cílem prevence násilí a budování míru  

jak na lokální, tak národní úrovni. Více na: http://www.csvr.org.za/index.php, 8.5. 2018  

http://www.csvr.org.za/index.php
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Marchetti-Mercer dochází ve své publikaci A socio-psychological perspective on the 

phenomenon of infant rapes in South Africa k obdobným závěrům, když hovoří o sexuálním 

násilí jako důsledku modernizačních procesů 20. století, které podkopaly tradiční 

„heteropatriarchální“ způsob života. Jádrem problému se stala zejména vysoká 

nezaměstnanost, která znemožňuje mužům finančně zajistit svou rodinu, tedy ženu a děti. 

Vzniká tak rozpor mezi ideální představou a reálnou situací, ve které se tito muži nacházejí. 

To vybízí ke kriminálnímu způsobu života. Úskalí přinesla i demokratizace a konec rasové 

diskriminace. Nejen muži, ale i ženy, získaly řadu práv a mezi nimi i práva sexuální. Na 

pracovním trhu se ženy staly pro muže konkurentkami, což odporuje mužské „tradiční“ 

představě o roli ženy ve společnosti. Doménou pro demonstraci maskulinity se tak stala 

oblast soukromé sféry. Marchetti-Mercer uvádí maskulinitu jako jeden z motivů takového 

chování. Maskulinní chování se dle autorky může rozvinout v případě, že se muž či žena 

nechová podle genderové role. Jako nápravu takové situace pak může spatřovat v násilí, 

které demonstruje jeho sílu a moc, a navrací mu tak respekt a uznání ze strany komunity. 

„Černí“ muži přišli v tomto systému o sebevědomí a důstojnost, je tedy možné se domnívat, 

že někteří muži chápou maskulinitu jako dominanci nad slabšími skupinami, v tomto případě 

nad ženami a dětmi. (Marchetti-Mercer 2003: 8; Beljuli Brown 2009: 12)  

Z hlediska výše uvedeného dochází řada autorů a autorek k názoru9, že mužský nárok 

na sex utváří i ženskou představu o vlastní sexualitě. Mnoho žen věří, že muž ve vztahu jí 

vlastní, a tím pádem je povinna s ním mít sex. Ženy si tak osvojily představu, že vdaná žena 

nemá právo odpírat svému manželovi sex. Konstrukt ženské sexuality je tedy založen na 

sexuálních potřebách mužů. Ženy věří, že vztah a láska rovná se být muži kdykoliv 

k dispozici. Nedostatek odlišných sexuálních zkušeností žen vede k tomu, že se reprodukují 

mylné představy o ženské sexualitě a mladé ženy a dívky si je osvojují. (Centre for the Study 

of Violence and Reconciliation 2008: 89-90) 

Kritičkou výše uvedené krize maskulinity10 jako příčiny sexuálního násilí je Claire 

Decoteau. Vysvětlení, že ekonomické důvody (chudoba) jsou příčinou frustrace mužů, 

                                                 
9 Viz například Jewkes, Rachel, Abrahams, Naeema. 2002. „The epidemiology of rape and sexual coercion in 

South Africa: an overview“. Social Science & Medicine 55 , pp. 1231–1244. 

10 Speciální podobu jihoafrické maskulinity prosazoval dle Decoteau prezident Mbeki. Tato maskulinita 

sehrávala důležitou roli v jeho představách o africké renesanci a posílení ekonomického postavení „černochů“ 

(BEE - Black Economic Empowerment ). Muž africké renesance čerpá svou společenskou pozici skrze 

ekonomické zajištění a má „moderní“ názory na vztahy mezi muži a ženami (například je ochotný vyměnit 
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potažmo vedou ke znásilnění, považuje za homogenizování a démonizovaní „tradiční“ 

maskulinity pomocí jejího vykreslení jako násilné a mysoginistické.  Vztahy mezi pohlavími 

v Jihoafrické republice nelze charakterizovat pomocí konfliktu mezi starými/tradičními a 

moderními genderovými pořádky. Takovéto pojetí by zcela ignorovalo proces hybridizace 11, 

kterým si Jihoafrická republika prošla pod vlivem koloniální nadvlády. Přechod 

k demokracii vedl zcela jistě i ke změnám ve vztazích mezi pohlavími, což mělo následně 

vliv i na maskulinitu. V postapartheidním období se stala sexualita pomyslným bojištěm, ve 

kterém se střetává „tradiční“ vs. „moderní“. Postapartheidní narušení „tradic“ vedlo 

k narušení komunity12, a tedy i vztahů v rodině a mezi pohlavími. (Decoteau 2013: 184-186) 

 

2.2 Politizace sexuality v Jihoafrické republice 

 

Politizace sexuality v Jihoafrické republice, která je úzce spjatá s problematikou 

sexuálního násilí a HIV/AIDS, je dávána do kontextu s novou demokracii spjatou s 

upevňováním a zdůrazňováním morálních zásad země. Až do poloviny 90. let 20. století 

nebylo sexuální násilí veřejně diskutované téma. Neznamená to samozřejmě, že k 

incidentům sexuálního násilí nedocházelo, nicméně tato problematika nebyla veřejně 

dostatečně tematizována. Toto téma bylo během apartheidu marginalizováno. Posel (2005: 

241) uvádí, že moderní sexualita je vždy politickým fenoménem, je propojena s mocenskými 

vztahy a s nerovnostmi (rasa, třída, pohlaví aj.). V některých momentech dochází k politizac i 

sexuality, jedná se o epizody, které navazují na veřejný diskurz sexuality. Svou intenzitou 

ukazují souvislost diskurzivní konstituce sexuality s morální úzkostí, sociální nestabilitou a 

politickým bojem. 

                                                 
dítěti plenku či uvařit), avšak stále zůstává hlavou domácnosti a rodiny. Na jedné straně tak můžeme vidět 

reprodukci některých „patriarchálních“ norem maskulinity, jako například že muž musí být živitelem rodiny, 

na druhé straně však přijetí „moderních“ genderových vztahů, ve kterých se i muž může podílet na „tradičně 

ženských“ činnostech. (Decoteau 2013: 168) 

11 Decoteau upozorňuje na vratkou povahu označování, v případě Jihoafrické republiky „tradice“ reprezentují 

zvyk, rasa a kultura, mezitímco „modernita“ zahrnuje práva, svobodu a rozvoj, přičemž kont ext ukazuje, že 

takto zjednodušená klasifikace neodpovídá skutečnosti. Tradice a modernita tak tvoří symbolicky binární 

opozici, přičemž samotná artikulace těchto témat ukazuje jejich hybriditu. (Decoteau 2013: 163-164) 

12 Treichler nahrazuje krizi maskulinity krizí komunity. (Treichler In Decoteau 2013: 186) 
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Téma znásilnění v Jihoafrické republice vzbudilo prvotní veřejný zájem v druhé 

polovině 70. let 20. století, a to v souvislosti s feministickým bojem proti znásilnění, 

vznikem prvních krizových center (1977) a první národní konferencí řešící téma znásilnění 

(1980)13. K veřejné debatě na téma znásilnění došlo na počátku 80. let 20. století, patrně v 

souvislosti s medializací příběhů o znásilnění, o traumatech spjatých se znásilněním a 

sekundární viktimizací, kterou utrpěly oběti ze strany jihoafrické policie. Na konci 70. let  

20. století se objevila mezi mládeží nová forma znásilnění zvaná „jackrolling“ (znásilnění 

dívek gangy). V souvislosti s tím hovoří řada autorů a autorek o vzniku kultury sexuálního 

násilí či o brutalizující se maskulinitě (Andersson et al. 2000 srov. Russell 1991: 63). 

Definitivně bylo ticho ohledně tématu sexuálního násilí prolomeno v roce 2001, a to 

v souvislosti s případem znásilnění kojence známým pod označením „Baby Tshepang“ 

(blíže specifikováno v podkapitole Děti jako oběti sexuálního násilí: Baby Tshepang). Téma 

se objevovalo v novinách i v televizi, v různých talk show, ale i formou protestů v ulicích. 

Téma sexuálního násilí se stalo velmi rychle součástí politické agendy, kterou řešil 

parlament i prezident. (Posel 2005: 240) 

Decoteau analyzovala v této souvislosti období dvou postapartheidních prezidentů. 

Thabo Mbeki, který byl prezidentem Jihoafrické republiky od 16. června 1999 do 24. září 

2008, přejal dle autorky politiku „moderních“ genderových práv v liberálním slova smyslu. 

Zároveň se pokoušel oživit „tradiční“ přístup ke zdravotní péči, který by se vymezoval vůči 

západní medicíně. Mbeki vycházel z přesvědčení, že mezinárodní zdravotní politika vážící 

se k HIV/AIDS14 je založena na rasistických předpokladech. V článku z roku 2004 (ANC 

Today) reaguje Mbeki na „mezinárodně uznávaného odborníka“ v oblasti sexuálního násilí, 

který ve svém textu vytvořil souvislost mezi sexuálním násilím v Africe a africkou kulturou, 

původními náboženstvími a tradicemi. Mbeki kritizoval západocentrickou optiku, která 

nazírá africký lid jako barbary a divochy, u kterých se posléze nelze divit, že mají největší 

výskyt sexuálního násilí na světě. Veřejné zdravotnické kampaně se mnohdy soustředí na 

bezpečný sex a „rizikové“ skupiny, které se tak stávají viníky šíření viru HIV. Africká 

                                                 
13 První pochod proti sexuálnímu násilí se v Jihoafrické republice konal v únoru 1990. (Posel 2005: 247) 

14 Mbeki se stavěl negativně k racionalizaci a medicinizaci sexuality, což přispělo ke stigmatizaci viru HIV. 

(Decoteau 2013:168-169) 
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sexualita je tímto způsobem démonizována a exotizována. Aktivisti/ky z TAC15 však 

Mbekiho kritiku koloniálních rasistických předpokladů africké sexuality a promiskuity 

nepovažovali/y v tomto období za příliš efektivní. Jádro problému spatřovali/y v tichu a 

studu obklopující téma sexuality. TAC se tak soustředilo na destigmatizaci a depatologizac i 

africké sexuality. (Decoteau 2013: 166-168) 

Jacob Zuma16, který byl prezidentem od 9. května 2009 do 14. února 2018, používa l 

podle Decoteau stejnou symboliku, nicméně vykládal ji zcela jinak. Zumovo pojetí sexuality 

bylo biomedicínské a zároveň „tradiční“. Binární kategorie „tradiční“ a „moderní“ byly 

převráceny a jejich vztah k biomedicíně přenastaven. Příkladem může být debata, která se 

točila kolem obvinění Zumy ze znásilnění17. V daném případě se využila osobní a sexuální 

minulost znásilněné ženy jako prostředek k delegitimizaci jejího obvinění. Zuma se 

obhajoval tím, že jej žena sexuálně provokovala, neboť na sobě měla odhalující oblečení. 

Ospravedlňoval své chování také tím, že je v souladu se zulskou kulturou. Pobouření 

vyvolalo také jeho prohlášení, že minimalizoval riziko nakažení se virem HIV tím, že se po 

pohlavním styku vysprchoval. Decoteau dodává, že z debat, které se točily kolem procesu, 

vyplývá přesvědčení, že lidé s HIV/AIDS by neměli být sexuálně aktivní. Zumovy tak více 

než jeho prevence sprchou bylo vytýkáno, že měl pohlavní styk s někým, kdo je HIV 

pozitivní. Ačkoliv tedy napadená žena byla obětí, z podtextu těchto diskuzí lze vytušit, že 

byla vinna tím, že byla sexuálně aktivní. V tomto sporu vykrystalizovala dichotomie mezi 

„tradiční“ zulskou kulturou a maskulinitou18, versus aktivismus za ženská práva. (Decoteau 

2013: 169-170) 

                                                 
15 Treatment Action Campaign byla založena v  roce 1998, je uznávána jako jedna z nejvýznamnějších 

organizací občanské společnosti činných v oblasti HIV/AIDS v „rozvojovém“ světě. Více na 

http://www.tac.org.za/  

16 Zuma svou rétorikou oživoval apartheid a mezirasový boj. Využíval sentimentální populismus k oživení boje 

vůči nespravedlivé a rasistické vládě, která v JAR v době apartheidu byla. Tímto způsobem dokázal Zuma 

zmobilizovat masu lidí, chudí se najednou cítili jako aktivní součást politiky a jako aktivní tvůrci nové podoby 

Jihoafrické republiky. Lidé tak cítili možnost formulovat potřeby jejich vlastní komunity. Zuma slíbil bojovat 

s chudobou, stal se tak prezidentem pro většinu. (Decoteau 2013: 192) 

17 V roce 2005 byl Zuma obviněn z korupce a následně ze znásilnění HIV pozitivní ženy, která byla dlouholetou 

přítelkyní rodiny. Zproštěn obvinění byl v květnu 2006. V roce 2007 se stal Zuma předsedou ANC. V květnu 

2009 se stal prezidentem JAR, a svůj post obhájil i v květnu 2014. (Decoteau 2013: 169) 

18 Hunter hovoří o zulské maskulinitě v  kontextu respektu – způsob, kterým maskulinitu Zuma performuje, je 

dáván do souvislosti se zulskou kulturou a respektováním tradic. Zuma zaplatil za každou ze svých žen ibolo, 

http://www.tac.org.za/
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Politizace sexuálního násilí v Jihoafrické republice je charakteristická tím, že stala 

součástí hledání nové morální idee jihoafrického národa. Tu lze dle Posel spatřovat v 

diskurzivní rekonstrukci postavy pachatele/násilníka, oběti i traumatu ze znásilnění. 

Pachatel přestává být anonymní postavou, dravcem, stává se známou postavou fungujíc í 

uvnitř rodiny, otcem. Oběť už není vnímána jen jako poskvrněná, sexuálně nečistá, stává se 

morálně čistou a její trauma přestává být nazíráno z čistě fyzické stránky, naopak je 

zdůrazňováno její psychické poškození. Kruciální roli sehrálo „objevení“ znásilnění velmi 

malých dětí, zpravidla kojenců19. Jednalo se o téma, které nebylo do té doby veřejně 

diskutováno, a které vytvořilo ve společnosti binární opozici dobra (neposkvrněná a nevinná 

oběť/nově vzniklá jihoafrická demokracie) a zla (pachatel jako čisté zlo/morální úpadek 

národa). Tato polarita jakoby odrážela křehkost jihoafrické demokracie, ve které se 

znásilnění kojenců stalo metaforou pro morální znásilnění nově vzniklého demokratického 

národa. (Posel 2005: 240-241) 

Je důležité si uvědomit, že se témata spjatá se sexuálním násilím a HIV/AIDS začala 

v Jihoafrické republice diskutovat v období, kdy pominula postapartheidní euforie, a 

Jihoafrická republika čelila společenským problémům jako je chudoba, kriminalita a 

nemoci. Vzhledem k vysoké míře lidí žijících s HIV/AIDS se objevovaly otázky, odkud 

nemoc pochází a jak jí čelit. Kolem toho samozřejmě existuje řada lokálních mýtů od 

čarodějnictví až po nakažení jídlem. Thabo Mbeki v té době vystoupil s odůvodněním, že 

AIDS je příčinou chudoby, je tedy součástí koloniálního dědictví, útisku ze strany „bílých“. 

Další teorií, za kterou se postavila například Organizace spojených národů, je souvislost s 

podřízenou pozicí žen v této společnosti. Sexuální násilí páchané na dětech a vysoká míra 

znásilnění je tedy mnohdy interpretována v souvislosti s genderově nevyváženými vztahy 

mezi lidmi. (Epstein 2006: 32) 

 

 

                                                 
rozumí genderované podstatě HIV/AIDS a reagoval na jihoafrickou krizi sociální reprodukce. V tomto světle 

není jeho tradicionalismus vnímán jako šovinismus, ale jako návrat k rodinným a příbuzenským vztahům a 

hodnotám v době, ve které roste počet nesezdaných osob. (Hunter 2010 a 2011 In Decoteau 2013: 170) 

19 V odborné literatuře i v jihoafrické mediální produkci se objevuje označení „baby rape“. 
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2.2.1 Stigmatizace africké kultury za strany západního myšlení: HIV/AIDS 

 

S politizací sexuálního násilí v Jihoafrické republice se pojí i politizace problemat iky 

HIV/AIDS. Biomedicínský diskurz HIV/AIDS vychází do značné míry ze stereotypně 

pojímané „jiné“ sexuality (v případě Afriky „černé sexuality“). Toto pojetí se následně 

odráží i do mýtu panenství, který je v části odborného diskurzu prezentován jako příčina 

sexuálního násilí páchaného na dětech v Jihoafrické republice. V tomto ohledu považuji za 

důležité uvést několik významných prací, které se problematikou HIV/AIDS a tím, jakým 

způsobem je o ní referováno, zabývají. 

Paula Treichler ve svém textu „Aids, Africa, and Cultural Theory“ popisuje články 

otištěné v New York Times na počátku 90. let 20. století, ve kterých je popisována epidemie 

AIDS šířící se Afrikou, postihující různé vrstvy obyvatel, včetně dětí. Citovány jsou výroky 

Světové zdravotnické organizace a západních i afrických „expertů“, včetně lokálních autorit 

(viz tradiční léčitelé/ky). (Treichler 1991: 86) Treichler však upozorňuje na objevující se 

narativy, které jsou založeny na specifickém druhu vědění. Příkladem budiž uvádění 

statistických dat vážících se k výskytu HIV/AIDS, které samy o sobě nepokládají ani 

nezodpovídají důležité otázky, avšak obecně jsou považována za relevantní a hodnotná. Ve 

zprávách obsahujících statistické údaje se mnohdy objevují upozornění na to, že uvedená 

čísla mohou být podhodnocena, což Treichler vnímá jako kódovanou narážku na 

„nesofistikované“ testování a lékařské postupy "primitivních" třetích zemí. Možnost 

"podhodnocení" je dle autorky univerzální v oblasti kontroly HIV/AIDS a rozhodně se 

neomezuje pouze na „rozvojové“ země. (Treichler 1991: 89) 

Autorka registruje také případy tzv. zbytečné diagnózy, které se vyskytovaly v 

afrických zemích, často u západních a evropských lékařů/řek, kteří/ré nebyli/y zcela 

seznámeni/y s poněkud odlišným spektrem klinické prezentace HIV v Africe, ani s 

podobností s běžnými endemickými onemocněními. Treichler dále poukazuje na odlišné 

používání termínů u „rozvojových“ zemí. U těch se používají termíny jako „devastovány“ 

(devastated) a „zamořeny“ (infested) virem HIV, mezitímco u „vyspělých“ oblastí se 

vyskytují pojmy jako lokality jsou „zasaženy“ (affected) virem HIV či „infikovány“ 

(infected). (Treichler 1991: 89) 

Název celé série článků o AIDS v Africe, které Treichler ve svém textu popisuje,  

nesl název „Agónie kontinentu“ („A Continent's Agony“). Afrika je zde nazírána jako 
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jednotná masa s tímto onemocněním. Ačkoliv pouze tři země, z více než 45 zaznamenaných, 

lze charakterizovat jako nejvíce zasažené tímto virem, celá mapa nese název „AIDS in 

Africa: an atlas of spreading tragedy“. Ačkoliv Treichler explicitně netvrdí, že mapa 

zveličuje rozsah epidemie, upozorňuje na zakrývání podrobností o míře a specifičnos t i. 

(Treichler 1991: 88) Autorka dále upozorňuje na generalizace vznikající z hledání vazeb 

mezi různými druhy populace a HIV/AIDS. Jako příklad uvádí článek Erika Eckholma s 

názvem „What Makes the 2 Sexes So Vulnerable to the Epidemic“. Eckholm zde pátrá po 

příčinách, které způsobují, že jsou Afričané/ky více „náchylní/é“ k heterosexuálnímu šíření 

AIDS. Eckholm ve finále cituje pět různých faktorů: špatně kontrolovatelné, agresivní 

sexuálně přenosné nemoci; absence mužské obřízky; málo známé sexuální praktiky; 

promiskuita; prostituce, která v souvislosti s přenosem HIV hrála vždy významnou roli. 

Hledání rozdílu či nějaké patologie u tzv. druhých se v diskuzích o sexualitě objevuje velmi 

často. Ačkoliv Eckholm uvádí, že málo známé sexuální praktiky mohou být původci 

rychlého šíření nemoci, v reálu na to lze pohlížet spíše jako na posedlost západních 

pozorovatelů Afrikou a jiných „exotických“ kultur. K Eckholmovým spekulacím neexistuj í 

žádná potvrzená fakta, nicméně tyto stereotypní předpoklady byly recyklovány nejen v 

průběhu posledních desetiletí, nýbrž se vracejí ke staletí starým teoriím dalších infekčních 

onemocnění. Treichler dále upozorňuje na fakt, že nejen u západních médií, ale i u západních 

„expertů“ lze v souvislosti s HIV/AIDS vypozorovat hluboce zakořeněné kulturní stereotypy 

spjaté s genderem, rasou a třídou. Jedná se například o stereotypy, že ženy jsou pasivní, že 

lidé ne-bílé barvy pleti jsou nespolehliví či že nevzdělaní lidé nemohou pochopit složitějš í 

sdělení. V západních komentářích o Africe jsou tyto stereotypy všudypřítomné a je velmi 

složité jim čelit. (Treichler 1991: 89) 

K obdobným závěrům dochází i Cindy Patton v textu „Inventing African Aids“, která 

hovoří o tom, že západní věda vytváří konstrukci ohledně tématu AIDS v Africe navazujíc í 

na stereotypy o Africe vzniklé za dob kolonialismu. Ačkoliv se „experti“ a další diskutuj íc í 

snaží prezentovat zájem o HIV/AIDS v souvislosti s lékařskou vědou, ve skutečnosti mohou 

být tyto debaty nebezpečnou neokoloniální ideologií. Patton zkoumá západem vytvořenou 

reprezentaci sexuální kultury postkoloniální Afriky, a jakým způsobem tato reprezentace 

ovlivňuje výzkum HIV/AIDS a tvorbu politiky s tím spojenou. Stejně jako Treichler 

upozorňuje na to, že Afrika je Západem vnímána jako homogenní, heterosexuální a 

chudobou zmítaný kontinent. Lékařská věda se pak tváří jako součást západního altruismu 

vůči „těm druhým, jiným“. (Patton 1990: 25) 
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Patton uvádí několik stereotypních předpokladů, se kterými se lze v souvislost i 

s tématem HIV/AIDS v Africe setkat. Prvním z nich je, že Afričané nechtějí používat 

kondomy. Zde upozorňuje na irelevantnost tohoto tvrzení v souvislosti s tím, že ani v jiných 

částech světa (konkrétně například v Severní Americe) nepoužívají heterosexuá lové 

kondomy v nikterak významném množství20. Další předpoklad je, že v Africe je tak špatná 

lékařská péče, že se nemůže správně diagnostikovat AIDS. Takové tvrzení uráží nejen 

africké výzkumníky/ce a lékaře/ky, ale zároveň je nástrojem podporujícím zveličování 

statistiky ohledně výskytu HIV/AIDS v Africe. Tato problematika v sobě zahrnuje 

dlouhotrvající předsudky o rase, které jsou součástí západní lékařské vědy. Komplikace 

působí také fakt, že HIV/AIDS je v Africe diagnostikováno pomocí západních metod, které 

vycházejí z distribuce patogenu na Západě21. Epidemologie vytvořená v prvních pěti letech 

epidemie byla podle Patton chybná. Klinické AIDS bylo diagnostikováno náhodně, jelikož 

diagnóza závisela na identifikaci "rozdílu". Diagnostické "rozdíly" AIDS byly však zalo ženy 

na modelech onemocnění na Západě. Doprovodné příznaky AIDS (jako např. noční pocení, 

ztráta hmotnosti, malátnost, průjem, respirační problémy aj.) jsou v rovníkových oblastech 

běžné, nelze tedy tvrdit, že jsou zdravotnická zařízení v Africe špatná, pomineme - li 

podfinancování této oblasti. (Patton 1990: 26) 

Další tvrzení, které Patton zpochybňuje je, že v Africe je AIDS nemocí pramenící z 

chudoby. Uvedené tvrzení jako by v sobě zahrnovalo myšlenku, že nedostatek 

industrializace v západním slova smyslu je příčinou viru HIV. I tento předpoklad vychází z 

rasových stereotypů, které jsou založeny na představách západního světa o genetických a 

kulturně zakořeněných rozdílech. Mýty spjaté s genetikou ne-bílého obyvatelstva byly 

mnohdy převzaty sociálními vědci/kyněmi, kteří/ré potřebovali/y biologickou podporu pro 

své argumenty. Přínosnější by však bylo nazírat na problém v souvislosti s kolonialismem, 

kapitalismem a globálním hospodářstvím, které je pod kontrolou nadnárodních korporací, 

nežli hledat konotace mezi nemocí a chudobou. Konstrukty AIDS v Africe jsou tedy spjaty 

s rasou (černá), třídou (nižší) a sexualitou (promiskuita aj.). (Patton 1990: 27-28) 

                                                 
20 50 000 lidí na celém světě odpovídalo na otázky týkající se sexu. 31% má sex s  někým, kdo odmítá užívat 

kondom. 39% mělo nechráněný sex s novým partnerem za méně než 12 měsíců. Více na 

http://www.pepino.cz/o-sexu, 9.5. 2018 

21 Předpoklad, že obyčejná zimnice a chřipkové viry jsou endemické, běžné a "čisté" patogeny, ale polio nebo 

malárie jsou „exotické“ a "špinavé". (Patton 1990: 26) 

http://www.pepino.cz/o-sexu
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Paula Treichler se ve své eseji „AIDS, Gender, and Biomedical Discourse: Current 

Contests for Meaning“ zaměřila na reprezentaci žen v rámci (biomedicínského) diskurzu 

HIV/AIDS, a na to jak se do problematiky HIV/AIDS promítají sociální konstrukce „jiné“ 

sexuality. Treichler hovoří o tom, že od 80. let 20. století se v medicínském diskurzu 

spojovalo HIV/AIDS s „rizikovým“ chováním a „rizikovým“ životním stylem, stereotypně 

tedy s gayi. Do skupiny osob vykazujících „rizikové“ chování byly následně zařazeny také 

osoby užívající drogy. V rámci heterosexuálních vztahů byla žena zpočátku vnímána jako 

nositelka viru (může nakazit muže, ale také své dítě během těhotenství či kojení), přesto však 

byla ženám v diskurzu HIV/AIDS věnována minimální pozornost. (Treichler 1999: 46-50) 

Do diskurzu HIV/AIDS se dostávají ženy v polovině 80. let 20. století, a to pouze 

prostitutky, které spadaly do ustavené kategorie „rizikového“ a v rámci heterosexuálních 

vztahů „promiskuitního“ chování. (Treichler 1999: 53-56) Skupina „nenormálních“ žen, 

zahrnujících původně jen prostitutky, které byly v rámci diskurzu tematizovány v souvislos t i 

s tím, že by mohly šířit nákazu mezi muže, se rozšířila o ženy užívající drogy a ženy z 

„rozvojových“ oblastí (u kterých byla stereotypizována a exotizována „jiná“ sexualita). 

(Treichler 1999: 63-65) Práce Treichler ukazuje, jak se kulturní (a genderové) reprezentace 

HIV/AIDS podílejí na tvorbě a reprodukci kulturních stereotypů, a tím pádem prohlubují 

nerovnosti ve společnosti. 

 

2.2.2 Děti22 jako oběti sexuálního násilí: Baby Tshepang 

 

V říjnu 2001 vstoupil do domu své bývalé přítelkyně David Potse, který posléze 

znásilnil její devítiměsíční dceru. Událost se odehrála v chudinské čtvrti v provincii Northern 

Cape. U znásilněné dívky se velice rychle ujala přezdívka „Baby Tshepang23“, kterou dítě 

                                                 
22 Podle jihoafrického práva (Sexual Offences Act) je dítě definováno jako jedinec pod 18 let. Zákon dále dělí 

děti do tří kategorií. Děti pod věkovou hranicí 12 let nejsou podle jihoafrického zákona způsobilé k pohlavnímu 

styku, jde tedy o znásilnění. Zákon dále rozlišuje kategorii dětí 12-15 let, která zahrnuje jak osoby, které měly  

pohlavní styk dobrovolně, tak i ty, u kterých se jednalo o sexuální násilí. V sekcích 15 a 16 tohoto zákona se 

uvádí, že osoba, která se dopustí sexuálního styku s dítětem v této věkové kategorii, se dopustí trestného činu 

pohlavního zneužití či sexuálního napadení. Pokud dojde k pohlavnímu styku mezi dětmi v této věkové 

kategorii, pak tres tné stíhání může zahájit institut Nejvyššího státního žalobce (National Director of Public 

Prosecution). Poslední je kategorie 16 let a více, kde je sexuální styk posuzován jako pohlavní styk mezi dvěma 

dospělými jedinci. (Centre for the Study of Violence and Reconciliation 2008: 53) 

23 Tuto přezdívku lze volně přeložit jako „mít naději“. 
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obdrželo v nemocnici od zdravotních sester. Potse byl v roce 2002 odsouzen k doživotnímu 

vězení. (Epstein 2006: 31) Tento případ se stal velmi medializovanou kauzou. Nutno však 

podotknout, že během dvou měsíců došlo v uvedeném období k pěti znásilněním dětí 

mladších 12 měsíců, nezodpovězenou otázkou tak zůstává, proč právě případ „Baby 

Tshepang“ vyvolal tak velkou mediální pozornost a společenskou odezvu. (Richter 2003: 

393)  

Diskuze o sexuálním násilí páchaném na dětech se v médiích objevovaly už v druhé 

polovině 90. let 20. století, avšak ne v takové míře jako po roce 2001, kdy se téma v 

souvislosti s medializací případu „Baby Tshepang“ a zájmem veřejnosti i politické 

reprezentace stalo národní obsesí (diskuze v rádiích, velké množství novinových článků, 

protesty v ulicích atp.). (Posel 2005: 244-246) Znásilnění dětí začalo být prezentováno jako 

selhání politické reprezentace a justičního systému. Tehdejší viceprezident Jacob Zuma 

hovořil v médiích o tom, že jihoafrická společnost je nemocná a musí se morálně 

regenerovat. Žurnalistka Lucky Mazibuko dokonce označila muže v té době za sexuální 

kanibaly. Sexuální násilí se stalo symbolem rozkladu a morální slabosti, a znásilnění 

ústředním tématem politických a morálních problémů, kterým nově narozený demokratický 

národ čelil. (Posel 2005: 247) I v novinových článcích informujících o případu „Baby 

Tshepang“ a dalších případech, ve kterých došlo k sexuálnímu násilí páchaném na malých 

dětech, se používá slovní spojení jako morální horor, úpadek, hanba či barbarství, která 

postihla Jihoafrickou republiku. V roce 1997 byla založena instituce s názvem Moral 

Regeneration Movement24, jejímž cílem byla sociální transformace a budování národa po 

pádu apartheidu. Právě morální příčiny (lze nahlížet i v souvislosti s náboženstvím) jsou zde 

vykresleny jako příčina kriminality v Jihoafrické republice. (Epstein 2006: 32) 

V této době se také objevily zmínky o propojení HIV/AIDS se sexuálním násilím, a 

to v podobě hojně citovaného mýtu panenství. Epstein uvádí, že veřejný zájem o mýtus 

panenství vznikl v roce 2002, kdy několik novinářů převážně z Evropy a Ameriky napsalo, 

že příčinou sexuálního násilí páchaného na malých dětech je tzv. mýtus panenství25 – tedy 

                                                 
24 Viz http://mrm.org.za/, 7.5. 2018 

25 Mýtus očištění, spojovaný v Jihoafrické republice převážně se zulským etnikem, je spjatý s pohlavním 

stykem s pannou za účelem „očištění“ od HIV/AIDS. Mýtus panenství je jedním z nejběžnějších mýtů 

dávaných do kontextu s virem HIV/AIDS. Je založen na představě, že pohlavní styk s pannou, což zahrnuje i 

malé děti, vyléčí nakaženého. Tento mýtus koluje v jistých obměnách po celé Africe. Pachatelem sexuálního  

násilí je dle tohoto modelu tedy muž, který se tímto způsobem snaží vyléčit HIV/AIDS. Osud oběti pro něj 

http://mrm.org.za/


22 

 

přesvědčení, že HIV/AIDS lze vyléčit pohlavním stykem s pannou. Toto tvrzení se však jeví 

neopodstatněné, neboť nejsou žádné důkazy k tomu, že by David Potste byl v té době HIV 

pozitivní či že by měl povědomí o tom, že je HIV pozitivní. Autorka dodává, že domněnka 

ohledně mýtu panenství, který je mnohdy uváděn jako příčina sexuálního násilí páchaného 

na dětech nebo šíření HIV, je sama o sobě mýtus pramenící ze stigmatizujícího postoje vůči 

lidem. (Epstein 2006: 32) 

Linder Richter je jednou z autorek/rů, která uvádí mýtus panenství jako 

možnou příčinu sexuálního násilí páchaného na dětech. Ačkoliv uvádí, že sexuální násilí 

páchané na dětech souvisí s okolnostmi, které dělají z dětí snadné oběti, nikoliv s pedofilií, 

jedním z konkrétních motivů je dle autorky právě mýtus panenství rozšířený v zemědělských 

oblastech, spojovaný se zulským etnikem. Richter se domnívá, že se jedná o oblasti, kde 

není dostupná lékařská péče, a beznaděj tak vytváří prostor pro hledání alternativních 

způsobů léčby. Podle autorky jsou nakažení pachatelé zoufalí a znásilnění kojence je jedinou 

jistotou, že mají pohlavní styk s pannou. Řešení této situace pak podle zastánců tohoto 

přesvědčení tkví v boji s HIV a poskytnutí léčby skrz zdravotnická zařízení. (Richter 2003: 

396-397) 

 

2.2.3 Tradiční léčitelství: vědecké interpretace významu panenství a mýtu panenství 

v souvislosti s HIV/AIDS v JAR 

 

S rozvojem epidemie HIV/AIDS se v Jihoafrické republice vytvořily narativy, 

jejichž cílem bylo vysvětlit původ nemoci, proč se rozšiřuje a jak tomu zabránit. Jeden 

z těchto narativů tvoří i tradiční léčitelství, které bývá stavěno do opozice k současnému 

biomedicínskému přístupu. Jedním z příkladů démonizace tradičního zulského26 léčitelství 

v Jihoafrické republice je mýtus panenství. (Wreford 2008: 1) Wreford tvrdí, že mýtus 

panenství je jedním z nejvíc škodlivých příběhů kolujícím s různými obměnami o 

Afričanech. Tento mýtus je popisován v novinových článcích, časopisech i odborných 

                                                 
není směrodatný. Ve většině případů se setkáme s interpretací, že tento způsob léčby souvisí s t radičním 

léčitelstvím. To je však sporné tvrzení, neboť důkazy jsou založeny na čistě subjektivních interpretacích. Jedno 

z vysvětlení je rovněž založeno na výkladu ženské sexuality a ženského těla. (Wreford 2008: 10) 

26 Zulové jsou největší etnickou skupinou v Jižní Africe. Nejvíce Zulů žije v Jihoafrické republice, v provincii 

KwaZulu-Natal. Více k zulskému etniku například Horáková, Hana. 2007. Národ, kultura a etnicita 

v postapartheidní Jižní Africe. Hradec Králové: Gaudeamus. 
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textech, ačkoliv důkazy o tomto mýtu nejsou založeny na faktech, ale na nepotvrzeném 

předpokladu, že mýtus je součástí tradičního léčitelství a léčby HIV/AIDS. Tento předpoklad 

však jen posiluje stereotypy spjaté s tradičním léčitelstvím, které vystupuje proti 

normovanému standardu západní biomedicíny. (Wreford 2008: 10) 

Joanne Wreford v textu „Shaming and Blaming: Medical Myths, Traditional Health 

Practioners and HIV/AIDS in South Africa“ hovoří o postkoloniálním kontextu mýtu 

panenství v Jihoafrické republice. Uvádí, že rasismus, který byl po dlouhou dobu součástí 

jihoafrické společnosti, se promítl i do oblasti veřejného zdraví a služeb poskytovaných 

„černému“ obyvatelstvu27. Biomedicína byla využívána „bílým“ obyvatelstvem a 

podporovala kolonialistický systém, ve kterém bylo upřednostňováno zdraví „bílých“ 

osadníků nad zdravím původního obyvatelstva. Zájem o zdraví „černého“ obyvatelstva se 

objevil až v souvislosti s vysokou urbanizací a industrializací, ve které hlavní pracovní sílu 

představovali právě původní obyvatelé (zejména v těžebních dolech28). Jako příklad sílíc í 

nedůvěry původního obyvatelstva v biomedicínu lze uvést léčbu pohlavně přenosných 

chorob v 19. a 20. století. Zaměstnanci s touto chorobou byli propuštěni ze zaměstnání, a 

bez zdravotního osvědčení ztratili právo na život a práci v městských oblastech. Z tohoto 

kontextu lze pochopit myšlenku původního obyvatelstva, že nemoc je zločin, a z toho 

vyplývající strach z přiznání nemoci či dokonce hledání léčby. Nemoc tak zůstala 

tajemstvím. Absence léčby pohlavně přenosných chorob (viz odlišná léčba pro „bílé“ a 

„černé“ obyvatelstvo) původního ne-bílého obyvatelstva se promítla i do kolektivní paměti, 

která se dědí z generace na generaci, a její stopy lze spatřit i v současnosti. (Wreford 2008: 

8-9) 

                                                 
27 Ačkoliv byla na počátku dvacátého století snaha sjednotit lékařskou péči, která by byla dostupná všem 

Jihoafričanům, od roku 1948, kdy nastoupila k moci Národní strana, byl striktně oddělen přístup ve všech 

oblastech života na základě rasy, včetně přístupu ke zdravotní péči. Ve městech a v oblastech, kde se zdržovalo 

„bílé“ obyvatelstvo, bylo tradiční léčitelství zakázáno, v rurálních oblastech a v bantustanech však zůstalo 

legální. Z řady důvodů (např. strach, protest proti apartheidu) využívali lidé nejprve medicínu od tradičního  

léčitele, až posléze se uchýlili navštívit lékaře. Tradiční léčitelství tak tvoří důležitou součást jihoafrické 

kultury. (Decoteau 2013: 210-212) 

28 Snaha poskytnout zdravotní péči „černému“ obyvatelstvu se objevila v souvislosti s pracovníky 

diamantových a zlatých dolů. Z důvodu zachování této pracovní síly byly zřízeny kliniky v příměstských 

oblastech, kde tito pracovníci žili. V této době začali využívat tradiční léčitelé i léky západní biomedicíny, aby 

zvýšili efektivitu léčby, zejména v souvislosti s nemocemi, které donesl „bílý“ muž. (Decoteau 2013: 209;  

Wreford 2008: 8-9) 
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Jak uvádí Wreford, v souvislosti se sexuálně přenosnými pohlavními chorobami v 

Jihoafrické republice je potřeba vzít do úvahy její koloniální minulost. Tradiční léčitelé /ky 

bývají v mnoha případech obviňováni/y z tvorby tohoto mýtu, avšak známým faktem je, že 

první osadníci z Evropy dovezli do Afriky také řadu pohlavně přenosných chorob. S tím také 

souvisí, že tito osadníci si dovezli také vlastní mýty, které se s těmito chorobami pojí. Jedním 

z příkladů je, že pohlavní styk s pannou vyléčí syfilis. Je tedy možné se domnívat, že tento 

mýtus nepochází od afrických léčitelů/lek, ale naopak z období evropského kolonizo vání 

Afriky29. Jeho zmodernizovaná a lokálně upravená verze tak setrvává až do dneška. 

(Wreford 2008: 11) 

Tradiční způsoby léčitelství byly zachovány nejen během apartheidu, ale dochovaly 

se až do současnosti, a to skrze proces hybridizace. Fakt, že lidé při léčbě HIV/AIDS 

využívají oba způsoby léčby, tedy biomedicínský i tradiční léčitelství, není překvapivý. 

Claire Decoteau uvádí, že překvapivý je pouze fakt, že se k tomu nechtějí přiznat. Z 

výzkumu, který autorka prováděla, vyplývá, že lidé se buď přiznají k jednomu či druhému 

způsobu léčby, nikoliv však k oběma najednou. Tento pluralitní model léčby nemocí byl pro 

Jihoafrickou republiku typický už v době kolonizace, kdy místní obyvatelé využívali jak 

metody tradičního léčitelství, tak byli nuceni přijímat i nové přístupy svých kolonizátorů. V 

postapartheidním období diskuze mezi tradičním léčitelstvím a západní biomedic ínou 

vyplula na povrch právě v souvislosti s léčbou HIV/AIDS. (Decoteau 2013: 206)  

Kombinaci západní medicíny s metodami tradičního léčitelství lze vysvětlit i 

z hlediska nedostupnosti moderní medicíny pro ne-bílé obyvatelstvo. Uvádí se, že 

v některých oblastech dosahuje nezaměstnanost u ne-bílého obyvatelstva až k 60%, což vede 

nejen k frustraci osob v dané lokalitě, ale také k nedostatku financí a v důsledku toho k 

nemožnosti kupovat si léky. Eileen Meier ve svém textu „Child Rape in South Africa“ uvádí, 

že průměrný plat lidí žijících v těchto oblastech se pohybuje kolem 300USD30 ročně, 

                                                 
29 Bowley uvádí, že v období renesance byl k léčbě syfilisu pohlavní styk s pannou hojně používanou metodou. 

(Bowley, Pitcher 2002) 

30 Údaj z roku 2016 uvádí jako průměrný plat (například v oblasti Free State) R700 měsíčně. Pro ilustraci lze 

uvést, že ke dni 7.5. 2018 by tato částka představovala 55.640 USD měsíčně. Viz Labour Market Dynamics in 

South Africa 2016, dostupné na: http://www.statssa.gov.za/publications/Report-02-11-02/Report-02- 11-

022016.pdf, 7.5. 2018 

http://www.statssa.gov.za/publications/Report-02-11-02/Report-02-11-022016.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/Report-02-11-02/Report-02-11-022016.pdf


25 

 

přičemž výdaje na léky u lidí, žijících s HIV/AIDS, mohou vyšplhat až na částku 50USD31 

měsíčně. Jedná se samozřejmě o neaktuální údaj, který ani není možné ověřit, neboť řada 

lidí ze sociálně slabších oblastí pracuje bez smlouvy, avšak výpovědní hodnota tohoto údaje 

spočívá zejména v demonstraci propastného rozdílu mezi příjmy a možnostmi zajistit si 

adekvátní léčbu. Tato léčba je však nezbytná k tomu, aby byla zajištěna kvalita života pro 

jedince, kteří virus HIV mají. Pro většinu lidí z „rozvojových“ oblastí se však jedná stále o 

nedostupné léky32. Na webových stránkách Aids Foundation of South Africa se uvádí, že pro 

osoby se zdravotním pojištěním je antiretrovirální léčba dostupná, avšak lidé, kteří pojištěni 

nejsou, si musí léčbu zajistit na vlastní náklady. Rovněž se zde uvádí, že léčba této nemoci 

je velmi nákladná, a ti, kteří si nemohou léčbu dovolit, se mohou registrovat v některé ze 

státních nemocnic. Tito jedinci však musí splňovat řadu kritérií. Podle odhadu se tak léky 

dostanou k pouhým 20% osob žijících s HIV/AIDS.33 Tyto okolnosti, v souvislosti s řadou 

dalších, mohou vést k hledání alternativního řešení či vyhledání lidového léčitele. Meier se 

domnívá, že jedno z těchto řešení představuje mýtus panenství. (Meier 2002: 533) 

V multikulturním prostředí jako je Jihoafrická republika, je přístup ke zdraví 

pluralitní, je tedy nutné uvědomit si zároveň sociální kontext. To znamená, že vědění spjaté 

s přístupem ke zdraví, je navázáno také na ekonomické, materiální a politické faktory. 

Neefektivita zavádění západní medicíny do těchto oblastí souvisí s komunikačními 

strategiemi a prevenční politikou, která je do afrických zemí importována, ačkoliv západní 

teorie do daného prostředí nezapadají a nebyly ani pro tento typ prostředí navrženy. Téma 

bývá západní optikou nazíráno jako důsledek nedostatku vzdělání či určité formy zaostalosti, 

což vede k vytváření kulturní bariéry. (Leclerc-Madlala 2002: 20-22) 

 

 

                                                 
31 Na podzim v roce 2017 se v médiích vyjádřil ministr zdravotnictví Aaron Motsoaledi ke snížení částek za 

antiretrovirální léčbu na R988 ročně, což ke dni 7.5. 2018 představuje cca 78.531 USD. Více na: 

https://www.enca.com/south-africa/sa-makes-arv-price-breakthrough, 7.5. 2018 

32 Více k problematice antiretrovirální léčby a zdravotního systému v  Jihoafrické republice například „Deadly 

Delay: South Africa's Efforts to Prevent HIV in  Survivors of Sexual Violence“. 2004. Human Rights Watch, 

Vol. 16, No. 3, pp. 1-73. 

33 Více na  http://www.aids.org.za/faq/, 13. 4. 2016  

https://www.enca.com/south-africa/sa-makes-arv-price-breakthrough
http://www.aids.org.za/faq/
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2.2.3.1 Základní principy zulské tradiční medicíny 

 

Kevin Washington se v textu „Zulu Traditional Healing, Afrikan Worldview and the 

Practice of Ubuntu: Deep Thought for Afrikan/Black Psychology“ věnuje principu 

tradičního léčitelství u Zulů34. Podle autora je nutné se nejprve zaměřit na to, jak Zuluové 

vnímají svět a bytí v něm v obecném slova smyslu. Jádrem je zulské chápání země/půdy 

(umhlaba), komunity (umhakathi), kultury (isintu) a samotné esence (ingqikithi) všeho, co 

nás obklopuje. Pro Zuly je jedním z nejvýznamnější symbolů bojovník Shaka Zulu, který je 

popisován jako sjednotitel všech Zuluů. Právě ona božská podstata Shakovy síly 

demonstruje zulský koncept zdraví a uzdravování. (Washington 2010: 25) 

Zulská kosmologie, tedy chápání vesmíru, vychází z mýtů35, tradic, ale i rodinných 

hodnot a osobních přesvědčení. Axiologie se naopak zaměřuje na hodnoty konkrétních lidí. 

Pokud se tedy zaměříme na to, jaké hodnoty lidé vyznávají, získáme tím zároveň informac i, 

co je pro ně důležité. Tyto hodnoty jsou formovány tradicemi a rituály. Slovo Zulu znamená 

boží lid nebo také lidé nebes, z čehož můžeme vyvodit patrnou víru v boha jakožto ústřední 

síly, a božský původ zulského lidu. Spiritualita tvoří klíčovou součást zulské kultury a 

představy o zdraví obecně. (Washington 2010: 25) 

V zulském systému tradičního léčitelství se klade důraz na boha (uMvelinqangi), 

předky (amadlozi), přírodu a na osobu, která se umí na tyto spirituální sily napojit. Tato 

osoba je západní vědou označována nejčastěji pojmem lidový léčitel. Léčitel/ka se těší 

v komunitě velké přízni, je to člověk, ke kterému lidé chovají respekt. Je považován/a za 

                                                 
34 Ačkoliv se v JAR nachází řada různých etnik, tedy lidé Nguni (Xhosa, Zulu, Swati, Ndebele), lidé Sotho 

(Tswana, Sestoho, Sepedi), lidé Tsonga, lidé Venda, Indové, Angličané, Afrikaans a Coloureds, u  tradičního 

léčitelství vycházím z tradic Zulů (nejtypičtější pro oblast KwaZulu-Natal). Zulové jsou spojováni s 

pravidelnou zkouškou panenství a s  mýtem panenství. (Washington 2010: 25) 

35 K pochopení zulského pojetí života a smrti mohou posloužit též mýty  a příběhy, které se v komunitě 

předávají až do současnosti. Takové příběhy nalezneme například v  knihách Henryho Callawaye Tales, 

traditions and histories of the Zulus (1866-68) a The religious system of the amaZulu  (1868-70). Zde je popsán 

příběh, ve kterém bůh požádá chameleona, aby lidem donesl vzkaz, že všichni lidé musí zemřít. Na své cestě 

však chameleon pojídal ovoce ze stromů, a cesta mu tak trvala velmi dlouho. Mezitím bůh požádal ještěrku, 

aby lidem donesla vzkaz, že nezemřou. První se svým vzkazem dorazila ještěrka. Tento nejednoznačný vzkaz 

odráží zulské vnímání života a smrti, a následně i života po životě. Tento příběh však odkazuje i na zulské 

sepjetí s  přírodou. Není tedy překvapivé, že se řada nemocí léčila obětováním zvířete. Léčba pomocí částí 

zvířat či pomocí rostlin a bylin přetrvává v  zulské medicíně i v současnosti. (Henriques 2013) 
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médium, které má napojení na předky a na boha, od kterých čerpá své vědění a sílu. 

V průběhu historie zulské společnosti zastávali lidoví léčitelé mnoho společenských úloh36. 

Jednou z nich byla například role „kněze“, tedy náboženského vůdce, který sehrával 

klíčovou úlohu u všech rituálů (umsebezi). Dále také „ochránce“, tedy osoby, která dohlíže la 

na dodržování zvyklostí v komunitě a byla arbitrem u sporů. V neposlední řadě se 

samozřejmě jednalo také o osobu, která se věnovala léčení lidí, a zabývala se tak preventivní 

a terapeutickou medicínou, k čemuž využívala znalosti o přírodní farmakologii. 

(Washington 2010: 26) Velmi přehledně kategorizoval zulské lidové léčitele/ky Edwards 

(1987), který je rozlišil na inyanga (léčitel/bylinkář), isangoma37 (věštec/poradce) a 

umthandazi (spirituální léčitel). Lidový léčitel, zde ve smyslu inyanga bývá zpravidla muž, 

který pracuje převážně s bylinkami a různými rostlinami (amamkhubalo), které mají mít jak 

preventivní, tak očistné účinky pro duši i tělo. Pokud jsou amamkhubalo využívány při 

nějakém rituálu, klíčovou úlohu sehrává barva podávaného „léku“ a také to, v jakou denní 

dobu a v jakém ročním období jsou podávány. Základními barvami jsou černá38 (imithi 

emnyama), která se užívá k odstranění nemoci, červená (imithi ebomvu), která se užívá 

k odstranění specifických typů onemocnění a bílá39 (imithi emhlophe), která je většinou 

podávána po nemoci. Zuluové tedy věří v systém léčení, který je spjatý nejen s přírodou, ale 

s celým vesmírem, a proto kladou tak velký důraz například na jednotlivé barvy či dobu, ve 

kterou se daná rostlina podává. (Edwards 1987 In Wasington 2010: 27) Isangoma je většinou 

žena, která sdílí své znalosti s inyangou. Tato osoba je vyvolena k tomu stát se isangomou 

duchy předků nebo dalšími z oblasti spirituální říše, většinou po nějaké život ovlivňujíc í 

spirituální zkušenosti. Během obřadu zvaném ukuthwasa komunikuje isangoma s entitami, 

většinou jde o duše předků, které jí říkají, co má dělat. Isangoma bývá tou, kterou lidé 

                                                 
36 Dle Bucklanda a Bingera bychom mohli zulské lidové léčitele/ky kategorizovat následovně: Sanusis 

(čaroděj, většinou se jedná o muže, ale může to být i žena), Znyange Zokwelapha (léčitel), Znyanga Zemithi 

(odborník na kmenovou medicínu), Znyanga Zezulu (ten, jenž ovlivňuje počasí) a Sangoma (věštkyně, 

většinou žena, méně obvykle muž). (Buckland a Binger 1992 In Washington 2010: 27) 

37 Někteří/ré autoři/ky pracují s  pojmem isangoma a jiní/é s označením sangoma. 

38 Jedná se většinou o nasušené byliny, kořeny či části živočichů. V zulštině se k tomuto druhu lidové medicíny 

váže pojem Insizi. (Washington 2010: 27) 

39 Tato medicína je známa jako Intelezi, a podává se v tekuté formě. Je možné se setkat také s  pojmem Ubulawu, 

který odkazuje též k tekuté formě medicíny, avšak zde nesehrává úlohu konkrétní barva, váže se ke všem 

barvám. (Washington 2010: 27) 
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navštěvují, aby odhalila příčinu problému. Samotnou léčbu pak zpravidla zajišťuje inyanga. 

(Washington 2010: 28) 

Jsou to právě inyanga a isangoma, kteří pořádají veřejné rituály pro dívky 

(Nomkhubulwane). Jedná se o obřad, který se praktikuje v souvislosti s problematikou 

HIV/AIDS a s dalšími pohlavně přenosnými chorobami. Léčitel/ka během obřadu vysvětluje 

dívkám, jaká je jejich role v životě a jak se dobře starat o své zdraví. Primární důraz je kladen 

na zachování panenství, dále také například na výběr jídla a jeho přípravu. (Washington 

2010: 28) 

Poslední typ léčitele (umthandazi) se objevil převážně v souvislosti s přesunem lidí 

z venkova do města. Jedná se o kombinaci prvků tradičního léčitelství a křesťanství, proto 

se s ním lze setkat převážně v kostele40 ve městě. Tento druh léčitele využívá k léčení 

zejména modlitby, svěcenou vodu, klystýr a různé koupele. (Washington 2010: 28) 

Tradiční léčitelé/ky, stejně jako zastánci/kyně západní medicíny, hledají příčiny 

nemoci. A podle příčin nemoci rovněž nemoc kategorizují. Jednu kategorii tvoří nemoci, 

jejichž původ je přirozený (umkuhlane), sem spadají nemoci jako astma, epilepsie či 

například schizofrenie. Druhou kategorii reprezentují nemoci, jejichž původ je metafyzický 

(ukufa kwabantu). Jedná se o nemoci, které se vyskytují pouze mezi africkým/„černým“ 

obyvatelstvem. Tato kategorie tedy vychází z přesvědčení, že existují nemoci, které jsou 

běžné u lidí, kteří sdílí stejné kulturní a spirituální pouto. Takovýto typ „onemocnění“ je 

tedy způsoben nějakým duchem, bohem či například v důsledku určitého přírodní jevu41. 

(Washington 2010: 29) 

Tato kategorizace nemocí úzce souvisí se zulským pojetím kosmologie, ontologie a 

axiologie, zejména pokud přihlédneme na zdraví v kontextu jakéhosi „správného“ chování. 

Chování jednotlivce má posléze vliv na celou komunitu, neboť její členové se mohou nemocí 

rovněž nakazit. Pokud se tedy jeden člen či členka komunity nechová v souladu s pravidly a 

                                                 
40 Např. u Apoštolské církve. (Washington 2010: 28) 

41 Tyto nemoci se dají členit do jednotlivých subkategorií na: Nemoci způsobené člověkem, který má magické 

schopnosti (ufufunyane – posednutí duchem; idliso – otrava; umeqo – bolesti spojené s  překročením něčeho, 

co vytvořil na zemi čaroděj/léčitel; uvalo – akt čaroděje/léčitele zaměřený na obranyschopnost poškozeného/é) 

či na nemoci vzniklé v důsledku určitého jednání či zkušenosti (umnyama – nemoc jako důsledek setkání 

s určitou okolností života či smrti; umkhondo – nemoc jako důsledek nebezpečného jevu, viz blesk). 

(Washington 2010: 29-30) 
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zvyklostmi komunity, ohrožuje tím celou komunitu. Zároveň je jeho/její léčba spjatá s celou 

komunitou, a je v zájmu celé komunity, aby se jednotlivci dařilo dobře. (Washington 2010: 

30 srov. Henriques 2013) 

Decoteau tvrdí, že od samého počátku byl vztah mezi tradičními léčiteli/kami a 

západní biomedicínou antagonistický. První misionáři vnímali metody tradičního léčitels tví 

jako nekřesťanské, stejně tak autority britského impéria vnímali biomedicínu jako jediný 

efektivní způsob léčby. Přípustné bylo pouze užívání bylin a rostlin, které vyvolávali od 

počátku zájem botaniků. Zakázáno však bylo vše, co připomínalo čarodějnictví. Mezitímco 

„bílí“ lékaři zůstali vůči tradičnímu léčitelství rezistentní, tradiční léčitelé byli více otevření 

k metodám biomedicíny. V případě řady nemocí, zejména těch, co byly známy jako západní 

(např. tuberkulóza) tak tradiční léčitelé posílali pacienty za lékaři. V počátcích (pol. 19. st.) 

měla západní medicína za cíl omezit vliv a moc tradičních léčitelů jako lokálních autorit, 

omezit víru v čarodějnictví, zajistit zdraví původního obyvatelstva z důvodu ochrany 

obyvatelstva „bílého“. (Decoteau 2013: 208)  

 

2.2.3.2 Vědecké interpretace kulturního konstruktu tělesně špíny jako součásti mýtu 

panenství  

 

Nejvíce citovanou autorkou v souvislosti s mýtem panenství v Jihoafrické republice 

je patrně Suzanne Leclerc-Madlala. Autorka objasňuje pojetí nemoci v zulské komunitě 

v souvislosti s konceptem tělesné špíny. Být „špinavý/á“ nebo mít něco „špinavé“ je 

metaforou pro nemoc. Kulturní konstrukt „očištění“ je v podstatě terapeutickým procesem, 

jak nemoc vyléčit, respektive jak „očistit“ konkrétní orgán od „špíny“. Některé z těchto 

metod jsou vykonávány prostřednictvím moderního lékařství a jiné prostřednictvím 

tradičního léčitelství, které zahrnuje představu o „očištění“ těla od „špíny“. K vyjádření 

léčby nemoci používají Zuluové pojem ukwelapha. Tento termín zahrnuje celou škálu 

procedur, které jsou založeny na víře, že tradiční léčitelé/ky jsou schopni/y vyléčit (to 

zahrnuje i prevenci či potlačení symptomů nemoci) jakoukoliv nemoc, včetně HIV/AIDS. 

Ve své podstatě jde o metaforický konstrukt založený na místní lidové tradici. Nemoc (její 

symptomy) neboli „špína“, se míchá s krví, a všechny orgány v těle jsou s krví i mezi sebou 

propojeny. Nemoc jednoho orgánu se tak může přemístit pomocí krve i na orgány další. 

Tradiční léčitelé/ky proto věří, že pomocí dávidel či klystýru lze vyčistit celý organismus, 
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což vnímají jako efektivnější způsob léčby, než léčbu napadeného orgánu. (Leclerc-Madla la 

2002: 7-8) 

Jádro konceptu tělesné špíny představuje podle autorky problematika ženské 

tělesnosti. Ženská těla jsou nazírána jako místa, kde se shromažďuje „špína“. Na základě 

svého výzkumu se Leclerc-Madlala domnívá, že muži i ženy ze zulské komunity nahlíže j í 

na ženské tělo stejnou optikou. Tedy v souvislosti s „tělesnou špínou“, která do těla proniká 

skrze ženinu vagínu42. Ženský pohlavní orgán je „uvnitř“ a je „otevřený“, kdežto ten mužský 

je „vně“ a má pouze malý otvor, který ústí do těla. Muži se tak na základě této představy 

mohou zbavit tělesné „špíny“ pomocí svého spermatu, avšak, na rozdíl od ženského 

pohlavního orgánu, nemůže zůstat žádná špína uvnitř jejich těla, jelikož se nemá čím a na co 

přilepit. „Špína“ tak nemůže zůstat ukryta ve vlhkém prostředí tak, jako u žen. Ženská vagína 

je tedy, na rozdíl od mužského penisu, propojena s orgány nalézajícími se v břiše a odtud se 

dále pomocí krve může choroba/„špína“ dostat do celého těla43. Z tohoto přesvědčení patrně 

pramení i rozšířený strach z užívání kondomu, který by se v ženině těle mohl ztratit či 

putovat k dalším orgánům, například napadnout srdce, a zapříčinit tak smrt či vyvolat 

nějakou smrtelnou chorobu. (Leclerc-Madlala 2002: 8-13)  

Pro odhalení nemoci jsou důležité symptomatické příznaky. Pokud se tyto příznaky 

u člověka neobjeví, panuje přesvědčení, že je zdravý. HIV/AIDS je jednou z nemocí, která 

byla v Jihoafrické republice medializována a v souvislosti s tím se tradiční medicína setkala 

se současným lékařským diskurzem a s nemocemi, u nichž se dlouhodobě nemusí projevovat 

žádné symptomy, případně nemoc má dlouhodobý vývoj. V této souvislosti se objevily 

představy související se symptomy nemoci, které nemůžeme vidět. Jednou z nejvíce 

frekventovaných představ je náhled na menstruaci jako způsob, jakým se „špína“ neboli 

nemoc dostává ven z těla. Menstruace je nazírána jako čistící mechanismus těla, který 

                                                 
42 Znakem „špíny“ je také vaginální sekret. Ženská „vlhkost“ je dávána do souvislosti s tím, že na ní „špína“ 

ulpívá a zůstává tak přilepena k ženině vagíně a přebývá následně v ženině děloze. Infekce či choroba tak může 

bujet jedině uvnitř ženy, která je tedy automaticky nazírána jako jediný možný původce či přenašeč choroby, 

jelikož mužský pohlavní orgán je konstituován pouze směrem ven z těla a neotevírá prostor směrem do těla. 

(Leclerc-Madlala 2002: 9-10) 

43 V rozhovoru řekl Leclerc-Madlale jeden mladý muž: “Inside there it is dark, wet, not nice.  AIDS can live 

there, waiting, and you wouldn’t know.  Maybe the woman herself doesn’t know because it just sticks.  She 

really needs a blood test to know for sure”. (Leclerc-Madlala 2002: 10) Z této představy plyne i přesvědčení, 

že muži by se neměli dotýkat ženiny vagíny, neboť HIV/AIDS by se mohlo přenést na jejich prsty a dostat se 

tak do nějaké jejich ranky a dále do jejich krve. (Leclerc-Madlala 2002: 9-10) 
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vyplavuje tělesnou „špínu“ ze všech orgánů. Choroba se v tomto případě smíchá s krví a 

skrze vagínu vychází během menstruace ven z těla. (Leclerc-Madlala 2002: 10)  

Menstruace však nevyčistí tělo od „špíny“, neboť některé její části ulpí na vagíně, 

která je tak nazírána jako prostředek nákazy různých onemocnění44. Zde podle autorky opět 

dochází k reprodukci představy, že ženské tělo je „špinavé“ a drží se v něm „špína“. Je však 

důležité si uvědomit, že sociokulturní představa o menstruaci nelze vnímat jen skrze výše 

uvedené negativní konotace, ale i pozitivně – tedy že jde o samočistící schopnost ženského 

těla. To lze doložit i běžně užívaným popisem menstruačního procesu u ženy, tedy „she is 

cleansing this week“. (Leclerc-Madlala 2002: 11) Podle místní kulturní představy by muž 

neměl mít se ženou během menstruace pohlavní styk, neboť by ho to mohlo oslabit či nakazit 

„špínou“, která je smíchána s její krví. To, že je menstruační cyklus pravidelný, je chápáno 

jako důkaz toho, že se „špína“ hromadí právě v ženském těle. Žena a její tělo je vnímána 

jako „špinavá“ nejen v metaforické, ale i ve velmi reálné (fyzické) rovině. Díky metafoře 

„špíny“ se podle autorky etablovala přesvědčení o ženství a z toho vyplývající nižší 

postavení žen v jihoafrické (v tomto ohledu myšleno zulské) společnosti. (Leclerc-Madla la 

2002: 12) 

Ženský pohlavní sekret, a vlhkost jako taková, bývají asociovány s nemorálními 

ženami. Podle místního diskurzu jsou příčinou epidemie HIV/AIDS právě nemorální 

(promiskuitní) ženy.  Podle Leclerc-Madlala je toto příčinou, proč se v provincii KwaZulu-

Natal stala tak populární zkouška panenství, jejíž účel spatřuje v opětovné kontrole nad 

ženskou sexualitou z důvodu rozšiřující se pandemie HIV/AIDS. Za relevantní důkaz 

panenství se považuje „úzká“ a „suchá“ vagína. To je rovněž důležité pro pohlavní styk 

s mužem. Žena, která tento předpoklad splňuje, je považována za pannu, ale také za morální. 

Iluze o panenství prostřednictvím „úzké“ a „suché“ vagíny se stala také běžnou součástí 

ženského přístupu k sexualitě. Ženy mezi sebou sdílí postupy, které údajně čistí a vysušují 

vagínu (například pomocí zubní pasty, roztoku vody se solí či bělidlem), a tím jí zbavují 

nemoci. Nejvíce populárním prostředkem je patrně hrubozrnná sůl, která se doporučuje 

vložit do vagíny dvě hodiny před pohlavním stykem. Pokud je virus příliš „silný“, panuje 

přesvědčení, že pomáhá medicína černé barvy, neboť se věří, že černá barva přitahuje zlo a 

                                                 
44 Z rozhovoru s mladou zulskou ženou:“When a woman bleeds, the dirt all comes out down there.  But with 

AIDS, most of it stays in your blood because it is very strong.  But of course the rest that comes out, well I think 

most of that just sticks inside.  You really only know with a blood test”. (Leclerc-Madlala 2002: 11) 
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může ho z člověka vytáhnout. (Leclerc-Madlala 2002: 13-16) Velký význam má symbolická 

rovina. Zuluové věří, že léčba je navázána prostředky, které jsou v opozici se symptomy 

nemoci. Pro lepší pochopení lze uvést několik příkladů. Plešatost se léčí rostlinami, které 

hojně kvetou, zbabělost pojídáním lvího srdce a ženská upovídanost pojídáním určitých částí 

ovce45. Jde tedy o přesvědčení, že věci, zvuky či barvy produkují stejný efekt, určitou 

asociaci. S tím se však pojí i asociace, které bychom mohli nazvat „opačné“. Jde tedy o to, 

že pokud spolu některé věci souvisí, mohou být nazírány jako dva vzájemné protiklady. 

V tomto ohledu pokud je původcem „špíny“ či nemoci dospělá žena, respektive její „vlhká“ 

vagína, pak léčbu v duchu této logiky představuje nedospělá žena se „suchou“ vagínou. 

Pokud tedy dospělá žena může muže nakazit virem HIV/AIDS, pak ho nedospělá žena může 

vyléčit. (Leclerc-Madlala 2002: 19) 

 

2.2.3.3 Léčivé účinky panenství, zkouška panenství 

 

Pokud budeme sledovat logiku přenosu nemoci související s pohlavním stykem se 

„špinavou“ ženou, tedy ženou dospělou, která již menstruuje, pak dojdeme k symbolické 

rovině pohlavního styku s pannou. Zulové podle Leclerc-Madlala věří, že pohlavní styk 

s pannou vyčistí krev, čímž vyléčí HIV/AIDS, aniž by daná dívka byla sama nakažena. Jde 

však také o představu, že sexuální styk s pannou je i prevencí proti HIV/AIDS do budoucna. 

Podle autorky se tyto představy potvrdily během rozhovorů, které prováděla s několika 

tradičními léčiteli. Tito léčitelé se domnívají, že panna má speciální imunitu, která jí před 

virem ochrání. Jedním z vysvětlení je, že žena, která je ještě panna, má „uzavřen“ vstup do 

těla panenskou blánou, a tím pádem se virus HIV nemůže dostat do jejího těla a následně do 

její krve. Další vysvětlení pak souvisí právě s absencí „vlhkosti“. Poševní stěna vagíny dívky 

v předpubertálním věku nevylučuje poševní sekret tak, jak k tomu dochází u dospělé ženy. 

Ještě zcela nevyvinutý ženský pohlavní orgán je tak považován „čistý“, „suchý“ a 

„nekontaminovaný“. Jde tedy o přesvědčení, že na suchém povrchu nemůže ulpět žádná 

„špína“. (Leclerc-Madlala 2002: 17-18) 

Lisa Beljuli Brown hovoří v tomto kontextu o vagíně jako o symbolu ponížení. Dle 

její interpretace se v oblasti KwaZulu-Natal masově testují dívky od šesti let, zda jsou ještě 

                                                 
45 Ovce je symbolem plachosti, je poslušná a krotká. 
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panny46. Toto vnímá jako návrat k tradičním africkým hodnotám47 spjatým s ženskou 

cudností. Podle autorky jsou dívky podrobeny testování z důvodu jejich ochrany – 

vysvětlení, které uvádí, souvisí s případným odhalením sexuálního zneužívání nebo také 

k zastavení šíření HIV/AIDS48. Dívky, u kterých se odhalí, že již nejsou panny, jsou ostudou 

rodiny49. Tyto dívky jsou pak v rámci komunity ostrakizovány a nazírány jako potenciálně 

nebezpečné, jako špatné vzory pro ostatní dívky. (Beljuli Brown 2009: 2; Bhana 2016: 468)  

Thornberry interpretuje zkoušku panenství jako metodu, která přenáší odpovědnost 

za HIV/AIDS na mladé ženy, mezitím co na muže, tedy na jejich sexuální partnery, 

pozornost upřena není. Kampaně, které mají za cíl ženit posilnit, tak na ně zároveň kladou 

odpovědnost. Mladé ženy jsou velmi často cílem kampaní, které mají pomáhat mladým 

lidem dělat správná rozhodnutí a mají je vést k odpovědnému chování. Tímto způsobem jsou 

podle autorky komodifikována ženská těla, je patrný hluboce zakořeněný sexuální stud 

odvozený od křesťanské tradice. (Thornberry 2015: 131) Thornberry dále parafrázuje 

Leclerc-Madlala když uvádí, že zastánci zkoušky panenství lpí na zvyklostech, které byly v 

                                                 
46 Wickström se opírá o poznatky Leclerc-Madlala když popisuje jeden z testů panenství – barva stydkých 

pysků má být velmi světlá, narůžovělá, velikost vaginálního o tvoru velmi malá. Vagína by měla být celkově 

velmi suchá a pevná, pevná by měla být i dívčina ňadra a břicho. V dívčích očích by se měla odrážet její 

nevinnost. Dívky jsou pak na základě toho hodnoceny bud stupněm A nebo B. Pokud dívka dostane hodnocení 

B, znamená to, že prošla jako panna, avšak je zde podezření, že se jí někdo už dotýkal. (Wickström 2010: 533)  

47 V předkoloniálním kontextu zkouška panenství odkazuje k procesu, ve kterém starší ženy prověřovaly, zda 

jsou mladé neprovdané ženy pannami. Způsobů, kterými se toto prověřovalo, bylo samozřejmě několik, ty se 

dále liší v souvislosti s oblastí, ve které se tyto zkoušky prováděly. V zulských oblastech existovala řada 

rituálních zvyklostí, při kterých bylo stovky mladých žen podrobováno této zkoušce hromadně. V oblastech, 

kde žili převážně lidé kmene Xhosa, docházelo k ověřování panenství převážně v kruhu rodinném či ve více 

intimním uskupení. (Thornberry 2015: 131) 

48 K obdobným závěrům dochází i Deevia Bhana ve své publikaci z roku 2016 „Virginity and virtue: African 

masculinities and femininities in the making of teenage sexual cultures“. V souvislosti s HIV/AIDS je podle 

autorky zkouška panenství formou podpory žen k tomu, aby se vyvarovaly předmanželským sexuáln ím 

vztahům, a aby byly sexuálně odpovědné. Ve společnosti s vysokou mírou sexuálního násilí a s mužskou  

dominancí v rámci sexuálních vztahů může být pro ženy velmi obtížné panenství si uchovat, zejména pokud 

uvážíme, že na muže se sexuální abstinence nevztahuje. Zachování panenství však může bý t dle Bhany 

nazíráno i jako projev ženské síly a zulské identity, což zvyšuje i společenský status ženy v této společnosti. 

(Bhana 2016: 469) 

49 Anette Wickström uvádí, že tyto praktiky mnohdy porušují lidská práva, neboť jsou prováděny bez souhlasu 

dívek. Pokud dívka není shledána pannou, může být terčem ostrakizace, stejně tak její rodina. Pokud je dívka 

uznána pannou, může být vystavena hrozbě mýtu panenství. (Wickström 2010: 533) 
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Jihoafrické republice v předkoloniální éře50. Zkouška panenství tak může být z této 

perspektivy vnímána jako předkoloniální rituál, který využívá ženskou cudnost jako 

prostředek ochrany zdraví celého zulského národa. Kromě zájmu o obnovení kulturních 

hodnot a zvyklostí z předkoloniálního období se vyskytují i argumenty, které hovoří o 

obnově morálního pořádku, který je v současnosti ohrožen hrozbou HIV/AIDS a 

nemanželskými těhotenstvími. Zkouška panenství tak může být vnímána jako snaha o 

obnovu společenského pořádku, který byl v Jihoafrické republice před obdobím evropské 

nadvlády. (Thornberry 2015: 132) 

Bhana uvádí, že v současnosti je v provincii KwaZulu Natal51 koncept panenství, 

který v sobě zahrnuje hrdost, důstojnost a úctu, stále považován za významný, ačkoliv má 

řadu odpůrců/kyň jak ve sféře neziskového sektoru, tak i u veřejnosti. V souvislosti se 

sociálními proměnami jihoafrické společnosti a utvářením nové identity, jsou pro Zuly 

kulturní zvyklosti, jako je zkouška panenství, velmi důležité, ačkoliv mohou v určitém 

smyslu reprodukovat genderové nerovnosti. Nejedná se pouze o symbolický akt, ale také o 

kulturní a diskurzivní strategii, pomocí které je vymezena úcta, prostřednictvím které se 

                                                 
50 Tradice z období před nástupem koloniální nadvlády byly pokřiveny implementací nových tradic a zvyklostí. 

Thornberry se domnívá, že implementována byla hlavně představa o africké maskulinitě a africkém 

patriarchálním systému, neboť afričtí muži nebyli nikdy homogenní skupinou, jejich pozice ve společnosti a 

zájmy se lišily třídním postavením stejně jako tím generačním, tito muži byli zároveň otci i manžely. Stejně 

tak to bylo u žen, které nebyly nikdy utlačovány ve stejné míře či stejným způsobem. V předkoloniálním období 

a v rané fázi koloniálního období byla zkouška panenství součástí ochrany mladých žen před sexuáln ím 

násilím. Zároveň upevňovala status starších žen jako odbornic na ženskou sexualitu. Zkouška panenství a její 

původní význam však byly v koloniálním období nahrazeny profesionalizovanými formami forenzní medicíny .  

To však v důsledku nevedlo ku prospěchu jihoafrických žen, nýbrž k upevnění koloniální nadvlády a kontroly 

nad „černými“ těly. (Thornberry 2015: 133-134) 

51 Zulský koncept panenství je odlišný od viktoriánských představ cudnosti, neboť panenství nebylo v zulské 

tradici apriori spojováno se sexuální abstinencí. Důležité bylo vyhnout se vaginálnímu pohlavnímu styku, 

defloraci a těhotenství. Ještě v 70. letech 20. století byly mladé dívky zasvěcovány těmi staršími do 

nepenetrativních sexuálních praktik. Dívky si mohly na základě této techniky následně vybrat, za kterého ze 

svých nápadníků se vdají. Na počátku 20. století byla vlivem misionářů sexuální výchova mladých dívek 

delegována na matky a starší ženy. Misonáři kladli důraz na západní pojetí zdraví, tělesn osti i sexuality. Mladé 

dívky si tak měly osvojit nové přístupy k ženské sexualitě, ke svému tělu i k rodině. Jejich matky měly převzít  

zodpovědnost za sexuální výchovu, nezvyklé také bylo, že dívky, které byly vedeny, aby si matek a starších 

žen vážily a měly před nimi respekt, se s nimi nyní měly bavit o sexuálním životě. To, co bylo předtím 

záležitostí, která se sdílela ve skupině, se stalo záležitostí jednotlivce a jeho soukromí, zároveň však pod tlakem 

morální doktríny křesťanství. (Wickström 2010: 538) 
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utváří genderové a sexuální vztahy. (Bhana 2016: 468) Panenství a zkouška panenství jsou 

tedy podle autorky jedním z nástrojů, který prosazuje zulskou kulturu a identitu, a které 

odkrývají a reprodukují genderovou nerovnost v této společnosti. Ženy jsou prostřednictvím 

této kulturní zvyklosti učeny představě o tom, co znamená být zulskou ženou – tedy 

poslušnému chování, sexuální podřízenosti, cudnosti a respektu. Tedy respektu od ostatních 

členů komunity, pro které v rámci genderových vztahů sehrává klíčovou úlohu manžels tví. 

(Bhana 2016: 479) 

V posledních letech se neoživuje jen diskuze k tématu zkoušky panenství, ale také 

tato praktika samotná. Příčin lze najít několik, z odborných textů lze však vyčíst, že k nim 

patří zejména společenská krize související s HIV/AIDS a sexuálním násilím. Významné 

lokální autority jako zulský král vyzývají rodiny, aby prováděly tyto zkoušky na svých 

dcerách pravidelně a navštěvovaly veřejné události, které panenství oslavují. Kulturní 

událostí, která zahrnuje řadu praktik spjatými se zulskými ženami, je Nomkhubulwane 

Festival. Jeho součástí je dolo qina (oslava prvních ovocných plodů), ukuhlolwa (zkouška 

panenství) a ceremonie umhlanga, tedy tanec panen. Umhlanga se slaví jednou ročně v 

Nongomě, v severní části provincie KwaZulu-Natal. Dívky a mladé ženy, které jsou panny, 

si obléknou tradiční zulský oděv imvuluno a v rukou nesou rákos, tedy symbol jejich 

panenství, který ukazují králi. (Thornberry 2015: 131-132; Behrens 2014: 177-179; Bhana 

2016: 466) Současná zkouška panenství52 se jeví více jako regulace konsensuální sexuální 

aktivity než jako metoda, která měla původně sloužit k ochraně mladých žen před 

                                                 
52 V roce 2013 vyzvala Ženská liga ANC zulského krále, aby zkoušku panenství zakázal. Král však tuto výzvu 

považoval za neopodstatněný zásah do kulturního života zulského lidu. Další významnou událostí bylo přijet í 

zákona na ochranu dětí v roce 2005 (Children´s Act). Některá zulská média tento zákon interpretovala jako  

útok na rodičovskou autoritu a jihoafrické tradice, spor byl tedy mezi právem kulturním a právy dítěte. Co se 

týče zkoušky panenství, zákon nakonec tuto tradici ponechal, avšak pouze za podmínek, že dívkám bude 16 

let a výše a budou se zkouškou souhlasit. Zákon dále vyžaduje, aby zkouška panenství byla prováděna 

individuálně, v soukromí a v hygienických podmínkách. U dívek musí zkoušku panenství provádět žena, u 

chlapců muž. U dospělých (nad 18 let) není zkouška panenství regulována vůbec. Největšími odpůrci této 

kulturní zvyklosti jsou Komise pro lidská práva (South African Human Rights Commission), Komise pro 

genderovou rovnost (Commission on Gender Equality) a výše uvedená Ženská liga ANC (ANC Women’s 

League). Zkoušku panenství interpretují jako ponižující akt, který nepřiměřeným způsobem zasahuje do 

intimního života mladých žen. Národní sněmovna tradičních vůdců (The National House of Traditional 

Leaders) naopak vystupovala proti přijetí opatření, které by zkoušku panenství regulovalo, neboť to vnímala 

jako projev neznalosti a předsudků vůči své kultuře. (Thornberry 2015: 131-132; Behrens 2014: 177-179;  

Wickström 2010: 533) 
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znásilněním. Klíčovou úlohu v rámci této metody nesehrávali muži, nýbrž starší ženy, které 

tímto způsobem regulovaly sexualitu. V koloniální éře však byly tyto tradiční metody 

nahrazeny novými, lékařskými, díky kterým bylo pro „černé“ ženy mnohem obtížnějš í 

dosáhnout odškodnění v případě sexuálního napadení. Koloniální stát tak posílil svůj vliv i 

do oblasti ženské sexuality, v jejímž čele stály předtím starší „černé“ ženy. (Thornberry 

2015: 131) 

Odpůrci a odpůrkyně zkoušky panenství namítají, že se jedná o praktiku vysoce 

diskriminační a nedobrovolnou. Dívky nemají možnost volby, neboť jsou ke zkoušce tlačeny 

rodinou, potažmo celou komunitou. V případě, že by dívka zkoušku odmítla, byla by 

automaticky označena za ne-pannu (izeqamgwaqo, tedy promiskuitní žena), což by byla 

hanba pro celou rodinu. Dívka může být ostrakizována členy komunity, razantně se jí sníží 

možnost se provdat a uplatnit v rámci komunity, což posléze může vést k tomu, že bude 

nucena živit se prostitucí. Komunita může také požadovat od rodiny dívky pokutu za 

poškození komunity. Kontrolována je tedy dívčí a ženská sexualita, nikoliv mužská. To 

posléze odráží i pozici žen ve společnosti a upevňuje „patriarchát“. Současné ženy jsou 

vnímány jako více promiskuitní než v minulosti. Behrens situaci interpretuje jako 

diskriminaci a legitimizaci „patriarchátu“. Odpůrci a odpůrkyně této zkoušky dále uvádí, že 

tato metoda může mít devastující účinky nejen na děti, ale i na celou rodinu. (George 2007: 

14-15; Behrens 2014: 180-183) 

 

2.2.3.3.1 Vliv judaisticko-křesťanské tradice na kulturní diskurz HIV/AIDS: Zkouška 

panenství  

 

Vliv židovského, řeckého a raně křesťanského přístupu na vnímání panenství jako 

součást interpretací kulturních iniciativ spjatých s HIV/AIDS zkoumá ve svém textu 

„Virginity: Some Master Myths A Study Of Biblical And Other Ancient References To 

Virginity In The Context Of HIV/AIDS In South Africa“ Patricia Bruce. Podle autorky 

náboženství, jakožto patriarchální institut, využívá panenství k posílení svých tradic. (Bruce 

2004: 7) Z pohledu náboženství je stav bytí pannou před svatbou žádoucí. V odborném textu, 

který vznikl na Teologické fakultě Univerzity KwaZulu-Natal se lze dočíst, že pokud by lidé 

před svatbou sexuálně abstinovali, a po svatbě si byli věrní, nebyli by nakaženi HIV/AIDS. 

Toto morální usuzování předpokládá, že pokud se změní chování lidí v sexuálních vztazích, 

sníží se počet nakažených. Problematické však je, že se uvažuje pouze v kontextu omezení 
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sexuálních vztahů, nikoliv v rámci odpovědného sexuálního chování celkově (např. užívání 

kondomů). (Bruce 2004: 8) 

Bruce uvádí, že ve Starém i Novém zákoně se hovoří o panenství, které je dle většiny 

interpretací spojováno se ženskou sexuální abstinencí (vyjma spojení v souvislos t i 

s Kristovým příchodem „parousia“, kde byla sexuální abstinence doporučována i mužům, 

viz Korintským 7:2953).  Autorka upozorňuje, že výklad Bible může být využit k ženskému 

útisku a všímá si, že biblické texty jsou velmi androcentrické. Tyto texty tedy mohou sloužit 

mysogynistickým předpokladům tvořícím základ pro testování panen54 v souvislo st i 

s HIV/AIDS v Jihoafrické republice. Kulturní rozmanitost daného prostředí se však pojí i 

s prolínáním kulturních mýtů. Je velmi složité rozlišit, zda se skutečně jedná o africký mýtus 

či o mýtus, který sem byl importován ze Západu. (Bruce 2004: 9)  

Mezitímco Patricia Bruce vnímá západní morálku jako individualiastickou a 

ohrožující národ, u Afričanů je tomu jinak. Důvody pro předmanželský sex definuje 

v souladu s Leclerc-Madlala v souvislosti s chudobou (mladé dívky si tímto způsobem 

zajišťují oblečení, jídlo či nájem) a komodifikací sexu (vysoká chudoba vede ženy 

k navazování sexuálních styků za peníze či dárky). Uvádí také přesvědčení, že muži jsou 

naprogramováni tak, že potřebují více než jednu sexuální partnerku. Obě pohlaví pak dle 

jejího tvrzení věří tomu, že ženy mají povinnost uspokojit sexuální potřeby mužů. (Bruce 

2004: 8-10)  

Autorka si uvědomuje, že vysoká míra HIV/AIDS nesouvisí s individuá lním 

rozhodnutím jednotlivce, nýbrž je zapříčiněna řadou faktorů jako je genderová nerovnost, 

vysoká míra násilí, chudoba, rozpad rodinných vazeb, nedostatečný vzdělávací a zdravotní 

systém aj. Rovněž zpochybňuje přesvědčení, že všichni lidé mají možnost určovat svou 

morálku – v tomto ohledu poukazuje na ohrožené skupiny – ženy a děti. Africká kultura byla 

ovlivněna západními postoji, o čemž svědčí i texty z africké produkce, kde jsou uvedené  

postoje ovlivněny evropským feminismem55. (Bruce 2004: 10-11) 

                                                 
53 „Říkám vám, bratři, už nezbývá moc času. Ať tedy i ženatí jsou jak o neženatí,…“ Korintským 7:29, viz 

https://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=1korintskym, 5.12. 2017 

54 Ve smyslu zkoumání, zda není porušena panenská blána, pozn. autorky. 

55 Viz Leclerc-Madlala a její text „On The Virgin Cleansing Myth: Gendered Bodies, AIDS and 

Ethnomedicine“. 

https://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=1korintskym
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Z hlediska judaisticko-křesťanské tradice je patrné, že se společnost zaměřuje více 

na otázku ženského panenství než mužského. Stejně tak je tomu i v případě zkoušky 

panenství v Jihoafrické republice. V těchto odborných textech se setkáváme s jedním 

frekventovaným vysvětlením – problémem je to, jak muži vnímají ženy a co z toho dále 

vyvozují. Autorka interpretuje chování zulských mužů v souvislosti s „patriarchálním“ 

chováním. Zulskou společnost vnímá jako silně patriarchální a patrilineární. V tomto ohledu 

se opět nejen shoduje, ale přímo navazuje na text Leclerc-Madlala, která zasazuje zkoušku 

panenství do kontextu s HIV/AIDS, a to konkrétně jako snahu mužů ovládnout ženskou 

sexualitu a ženská těla, která se z jejich úhlu pohledu vymkla kontrole. Tato perspektiva pak 

vede k tomu, že mužská role v šíření tohoto viru zcela absentuje. (Bruce 2004: 13) 

V křesťanské tradici, potažmo i v zulské, může být příčina zájmu o panenství 

zakotvena v potřebě ovládání žen. Nejedná se tedy o pomyslnou čistotu, jak je mnohdy 

interpretováno, ale spíše o symbolické ovládnutí ženského těla jakožto mužského majetku. 

V židovsko-křesťanské tradici lze dohledat význam ženské neposkvrněnosti, mezit ímco 

mužská neposkvrněnost nemá žádný význam. Ve Starém zákoně lze vysledovat dvě linie 

pojetí ženy – v jedné je žena osobou, tedy z ekonomického a náboženského hlediska, ve 

druhé je majetkem muže, tedy ve smyslu její sexuality. (Wegner 1988 In Bruce 2004: 15) 

Příkladem může být hodnota ženy, kterou získal otec nevěsty, nebo také cena, kterou měl 

muž otci zaplatit, pokud jeho dceru svedl či znásilnil. Tato kompenzace tak představovala 

kompenzaci pro otce, jehož dcera ztratila panenství, což evidentně představovalo otcův, tedy 

mužský majetek. (Exodus 22:16-17 In Bruce 2004: 16) Stejně tak i v židovské tradici bylo 

ceněno ženské panenství, dívka, která byla pannou, měla vyšší hodnotu než dívka, která 

pannou nebyla. (m.Ket. 1:2 In Bruce 2004: 16) Ideál panenství byl v komunitě velmi tvrdě 

dodržován, pokud měla zasnoubená dívka pohlavní styk s jiným mužem, byli oba 

ukamenováni za porušení práva otce a snoubence. Ukamenování byl trest symbolický za  

činy, které narušovaly hierarchický společenský řád. Jednalo se o činy, které měly vliv na 

celou komunitu a celá komunita se tak podílela na vykonání trestu. Muži v rodině měli 

povinnost bránit čest a cudnost mladých žen v rodině. Cudnost dívek byla indikátorem 

společenské hodnoty rodiny a mužů v této rodině, neboť praví muži jsou dostatečně silní, 

aby ochránili a udrželi kontrolu na svými ženami. (Frymer-Kensky 1992 In Bruce 2004: 16) 

Řekové vnímali mladé ženy jako tvory, kteří musí být zkroceny a vychovány manže lem. 

Manžel ženu naučí jak pečovat o něj a o domácnost, přetvoří si jí k obrazu svému. Vliv mělo 

také učení myslitelů, kteří se zajímali o medicínu. Například Soranus z Efezu věřil, že ženy, 
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které jsou panny, trpí méně onemocněními. Podle Bruce dopomohl tento druh textů k tvorbě 

sociálních norem, které se v různých obměnách a v různých typech společností objevovaly 

po velmi dlouhou dobu. (Bruce 2004: 16-17) 

Z hlediska uvedené historie se lze domnívat, že ženy byly mužům podřízené a byly 

jimi kontrolovány. Současná zulská kultura se po vzoru západní kultury nyní zaměřuje na 

panenství a na fyzické znaky s tím související. Z hlediska nedávné jihoafrické historie se lze 

domnívat, že pro členy „bílé“ komunity panenství nehrálo příliš významnou úlohu, nicméně 

významným faktem byla striktní kontrola těl „černých“ obyvatel. Další možnou příčinou 

kladení důrazu na panenství může být zakořeněné negativní vnímání žen, které žijí svůj 

život, aniž by jej muži mohli kontrolovat. Sociální, ekonomické a kulturní faktory určitým 

skupinám žen znemožňují převzít kontrolu nad vlastní sexualitou. Hodnota panenství 

nabývá na významu v souvislosti s hrozbou HIV/AIDS, což vede společnost k zesílení 

morálních postojů vůči sexualitě a ke zdůrazňování sexuální etiky. (Bruce 2004: 24) 

 

3 Výzkumná část 

 

3.1 Metodologická východiska 

 

3.1.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

 

Cílem mé práce je analyzovat problematiku politizace sexuality v Jihoafr ické 

republice v souvislosti se sexuálním násilím páchaném na dětech. Předmětem mé analýzy je 

snaha odpovědět na otázku, jakým způsobem je v jihoafrické mediální produkci 

tematizována problematika „baby rape“ (znásilnění kojence), a jak souvisí s novou 

demokracií v postapartheidní Jihoafrické republice. V souvislosti s tím se také zaměřím na 

problematiku zkoušky panenství, kterou si interpretuji jako reakci na „morální krizi“ nově 

vzniklého demokratického národa. 

Dále si kladu otázku, jak se do této problematiky, skrze vytýčené analyt ické 

kategorie, prolíná západní diskurz. Prostřednictvím analýzy mediální reprezentace bude 

sledováno, jak jsou konstruovány a reprezentovány gender, sexualita a rasa. 
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3.1.2 Paradigmatický rámec a charakter výzkumu 

 

 Ve své práci přistupuji k realitě jako k sociálně konstruované. Podle Bergera a 

Luckmanna je společnost subjektivní i objektivní realita, kterou je nutné chápat jako 

„..neustálý dialektický proces sestávající ze tří složek: externalizace, objektivace a 

internalizace.“ (Berger, Luckman 1999: 128) Objektivní realita je výsledkem lidského 

konstruktu vytvořeného v rámci procesu externalizace, přičemž tento konstrukt si následně 

lidé předávají v rámci procesu internalizace. Klíčová je realita každodenního života, která je 

charakteristická interakcí s dalšími jedinci. Realita je tedy konstruována jazykem, který 

člověku „...poskytuje nezbytné prostředky k  objektivizaci a stvrzuje existenci řádu.“ (Berger, 

Luckman 1999: 27) Společnost a společenský řád se člověku následně jeví jako objektivní 

realita. (Berger, Luckman 1999: 128) V souladu s konstruktivistickým paradigmatem se 

domnívám, že sociální realita a strukturování každodennosti je značenou měrou vytvářeno 

médii, která realitu zprostředkovávají, a tímto způsobem událostem také připisují určitý 

význam a interpretaci. (Hall 2003) 

 

3.1.3 Intersekcionální přístup 

 

Na problematiku sexuálního násilí páchaného na dětech v Jihoafrické republice 

nahlížím v širším kontextu sociálních vztahů, tedy prostřednictvím intersekcionálního 

přístupu. Analytickým hlediskem jsou v mé práci kategorie rasy, genderu a sexuality. Tyto 

kategorie chápu jako pořádající sociální konstrukt, který slouží k upravení sociálních vztahů 

ve společnosti. S ohledem na toto pojetí se snažím prostřednictvím konceptu 

intersekcionality analyzovat, jak se může mediální produkce podílet na konstruování 

jednotlivých společenských kategorií, a posilovat tak určité formy útlaku.  

Na tomto místě bych ráda vysvětlila, jak budu s jednotlivými pojmy a východisky 

dále pracovat. Analytickými hledisky jsou v mé práci kategorie rasa, gender a sexualita. 

Kategorii rasa vnímám v souladu se Šmausovou (1999) jako diskriminační sociální 

konstrukci, která vede k marginalizaci některých skupin a jiné privileguje. Skupinám jsou 

prostřednictvím dvoustupňového procesu naturalizace56 přisuzovány vlastnosti, které 

                                                 
56 Prostřednictvím tohoto procesu dochází nejprve k myšlenkové „socializaci přírody“ a následně k přenesení 

těchto přírodovědeckých poznatků zpětně do společnosti. To vede k představě neměnných biologických rozdílů  
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v důsledku vedou k jejich hierarchizaci ve společnosti. Na vrcholu této hierarchie stojí „bílá“ 

rasa, naopak rasa „ne-bílá“ je vespod této hierarchie a její vlastnosti jsou konstruovány jako 

bližší přírodě, „zvířecí“, tedy nesociální. (Šmausová 1999:  433-437) Významná je zde 

projekce „těch druhých57“. Ti jsou vnímáni jako ti odlišní, u kterých se postulují hlavně 

rozdíly namísto vnímání podobností. (Šmausová 1999: 439) „Ti druzí“ jsou konstruováni 

pomocí binárních opozic, ve kterých existuje vztah nadřazenosti a podřízenosti, kdy jedna z 

kategorií je vždy konstruována jako ta, která je hodnotově na vyšší úrovni. Tato kategorie 

disponuje výsadním postavením a mocí ve vztahu k jí podřízené kategorii. Její pozitivní 

hodnotový status existuje pouze v souvislosti s negativním „druhým“. Kategorie s nižší 

hodnotou je vždy konstruována ve vztahu ke kategorii nadřazené jako to, čím není. (Johnston 

2001: 182) 

U kategorie gender vycházím z pojetí genderu Judith Butler, která jej definuje 

prostřednictvím utváření identity na základě prvků spojovaných s maskulinitou a 

femininitou. Tyto prvky jsme nuceni potvrzovat v procesu utváření vlastní identity spadající 

do jedné z uvedených genderových kategorií. Gender je tedy nutné chápat jako identitu, která 

se konstituuje v čase a ve vnějším prostoru prostřednictvím stylizovaného opakování aktů. 

Genderová identita se vytváří soustavnou sociální performancí v prostředí maskulinní 

nadvlády a povinné heterosexuality, ale zároveň se jí snaží přesáhnout. (Butler 2003) 

Ačkoliv vnímám gender jako kategorii fluidní, diskursivní a intersekcionální, pracuji s touto 

kategorií jako s nástrojem kritické analýzy, který pomůže rozpoznat nespravedlnosti a 

vysvětlit jejich zdroje. (Young 2010: 141) 

Na kategorii sexuality nahlížím spolu s M. Foucaultem jako na sociální konstrukt58, 

jehož původ lze hledat spíše v historii a kultuře nežli v biologii. Foucault také upozorňuje 

mnohost diskurzů, které se kolem sexuality vytvářejí. (Foucault 1999: 41-43) V rámci 

tématu této práce je v západní společnosti dominantní biomedicínský diskurz, který nahlíží 

na pachatele sexuálního násilí u dětí jako na pedofila, tedy na „nemocného“ jedince. U 

                                                 
mezi lidmi a v důsledku také ke zbavení odpovědnosti za sociální marginalizaci jednotlivých skupin. 

(Šmausová 1999: 437) 

57 Na koncept „the other“ upozornil již Edward Said ve svém díle „Orientalismus“ (1978, 2008). Zde hovoří 

o konstruktu kulturní jinakosti kolonizovaných zemí jako o identitě toho „druhého“. 

58 Na konstruovanost sexuality poukazuje dále například Leila Rupp v  publikaci z roku 2001 „Vytoužená 

minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po 

současnost“ či Jonathan Katz v textu „Vynález heterosexuality“. 
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dětských obětí je sexuální násilí založeno na nerovnoměrném rozložení moci, kdy pachatel 

je ten, kdo je dominantní a má veškerou moc oproti slabé a závislé oběti. Je zde tedy značný 

kontrast mezi věkem a fyzickou a mentální vyspělostí útočníka a oběti. Klíčovými prvky 

jsou autorita a moc útočníka, který využívá řadu manipulativních a donucovacích taktik vůči 

naivnější a slabší oběti. (Centre for the Study of Violence and Reconciliation 2008: 60-61) 

Foucault uvádí, že mocenské vztahy vyjadřují způsob jednání, jímž jedni působí na druhé. 

Existuje jen aktuálně, není z řádu konsensu. Mocenský vztah charakterizuje způsob jednání, 

který nepůsobí přímo a bezprostředně, nejedná se tedy explicitně o užití násilí. Asymetr ické 

postavení je znakem sexuálního násilí obecně, u dětí však tato asymetrie ještě roste, neboť 

jde o nejzranitelnější členy společnosti. U sexuálního násilí u dětí v Jihoafrické republice 

nejde vždy jen o násilně vynucený pohlavní akt, ale i o různé formy přesvědčování či 

kupování si dítěte za různé dárky. Moc se artikuluje pouze mezi dvěma prvky, přičemž jeden 

je sám subjektem jednání. Jde o výkon moci, vládu nad druhými. Moc se vykonává jen nad 

svobodnými subjekty, které mají před sebou pole, v němž lze realizovat více způsobů 

chování, otroctví tedy není mocenským vztahem. Uplatňovaná moc nad dětmi není 

absolutní, v případě, že by se jednalo o absolutní uplatňování moci, dítě by nebylo dítětem, 

nýbrž pouhým otrokem. To by však vylučovalo potřebu na něj uplatňovat moc, protože otrok 

by měl bezmyšlenkovitě udělat, co se mu řekne. Společnost bez mocenských vztahů je pouhá 

abstrakce - snaha působit na jednání druhých je stále přítomná, a dle Foucaulta k udržení 

mocenských vztahů ve společnosti právě sexualita přispívá. (Foucault 1996: 195-226)  

 

3.1.3.1 Intersekcionalita jako součást epistemologie 

 

Z hlediska užití intersekcionálního přístupu je důležité vymezit sociální lokaci 

výzkumnice na osobní úrovni, ale také s přihlédnutím k širším makropolitickým rámcům. 

Podstatná je také žitá zkušenost v kontextu moci a nerovnosti. To pomůže objasnit, jak se 

konvenční antidiskriminační doktrína, zdánlivě neutrální, vztahuje k předsudkům. Nutno 

podotknout, že tento přístup zpochybňuje zdánlivě objektivní metody výzkumu, které se pojí 

právě s diskurzivně ustaveným myšlením, které může nazírat určité kategorie jako ne-

problematické, což samo o sobě tvoří součást problému. Další narativní norma, kterou 

intersekcionální metoda narušuje, souvisí s tzv. kognitivními autoritami. Jedná se o ty, kteří 

měli historicky lepší přístup k moci, a staví se tak do pozic pozorovatelů, nikoliv 

pozorovaných. Příkladem budiž muž coby tvůrce narace pro ženskou zkušenost. Důležité je 
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tedy reflektovat asymetrii moci, která souvisí i s tím, kdo byl historicky ustaven jako 

kognitivní autorita. Tento přístup zpochybňuje nestrannost, neboť jsme učeni/y některé 

aspekty ignorovat či vnímat jako „přirozené“, nikoliv jako nerovnost. (May 2015: 36) 

Vymezení vlastní pozicionality není důležité však jen z hlediska intersekcionality, 

ale i pro feministický výzkum jako takový. Reflexe subjektivní pozice vede 

k odpovědnějšímu přístupu při konstruování a reprodukování vědění. (Lorenz-Meyer 2005: 

77) Reflexi vlastní pozice vnímám především jako snahu vyjádřit uvědomění si osobních 

pozic, které do výzkumného procesu vstupují. Snažím se reflektovat vlastní přítomnost ve 

výzkumném procesu a uvědomovat si, že to, kdo jsem, ovlivňuje a utváří obsah i způsob 

mého vědění (Lorenz-Meyer 2005: 76) Vzhledem k tomu, že se ve své práci zabývám 

problematikou spjatou s ne-bílým obyvatelstvem v Jihoafrické republice, je nutné 

reflektovat, že jsem výzkumnicí ze Západu, čímž jsem apriori etnorasově zatížena. Jako 

„bílá“ žena střední třídy patřím tedy k privilegované skupině. Ačkoliv je sexuální násilí 

v Jihoafrické republice spjato převážně se ženami a dívkami, je nezbytné reflektovat, že ženy 

z méně ekonomicky vyspělých oblastí jsou nazírány jako ženy z ne-vyspělých/ne-

rozvinutých (potažmo zaostalých) zemí, přičemž identita žen z vyspělých/rozvinutých zemí 

je hodnocena jako kvalitativně vyšší. Zároveň jsou však ženami, tedy ne-muži, což je opět 

kategorie, která je hodnocena jako kvalitativně nižší. Identita ženy, stejně jako identita rasy, 

tak může být předmětem diskriminace. Intersekcionální přístup umožňuje identifikovat 

skupiny žen, na které mají zkoumané formy znevýhodnění hlubší dopady. Zároveň je možné 

reflektovat i další formy znevýhodnění, jako je několikanásobná diskriminace z důvodu 

rasy, vzdělání, zdraví či například věku, a snáze odhalit předměty jejich diskriminace.  (Cho 

a kol. 2013) 

Užití intersekcionálního přístupu mi umožňuje zabránit homogenizaci celé sociální 

skupiny, tedy v tomto případě mužů pachatelů sexuálního násilí, u nichž bývá zdůrazňována 

mnohdy rasa (v souvislosti s „černou“ sexualitou) a třída (v souvislosti se zdůrazněním 

lokality, ze které pachatel pochází či kde se čin odehrál), ale i dívek – obětí sexuálního násilí, 

neboť na ně nenahlížím jako na celek. Je třeba si uvědomit, že ne-bílé ženy zaujímají zcela 

jinou společenskou pozici než ženy „bílé“, která byla ovlivněna kulturními zvyklostmi ne-

bílých obyvatel a historií Jihoafrické republiky. Stejně tak je nutné vzít v potaz význam rasy 

pachatelů - mužů, který bývá zdůrazňován v případě sexuálního násilí páchaného na dětech, 

a nehomogenizovat tak skupinu „černých“ mužů. Jedním z cílů intersekcionálních analýz je 

zaměření se na historickou paměť a zapomenuté subjekty. (May 2015: 53) Ne-bílé 
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obyvatelstvo nebylo během období apartheidu diskriminováno jen na základě rasy, ale jejich 

nerovná pozice se projevovala (a stále projevuje) i v rámci vlastní komunity, a to například 

z genderových důvodů. Rozdíly (ať už ekonomického či společenského typu) jsou však i 

uvnitř skupiny ne-bílých žen/mužů, která je značně heterogenní. Je tedy důležité zohledňovat 

vnitroskupinové rozdíly. Jelikož se zabývám problematikou, která je spjata s mladými 

ženami a dívkami coby oběťmi, a dále také pachateli – muži, kteří jsou součástí etnické 

skupiny Zulu, zohledním výše uvedené aspekty. 

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že jsem ovlivněna systémem vědění, který se 

v západních společnostech reprodukuje, a který se promítá i do vědeckého bádání. V tomto 

ohledu považuji za důležité zohlednit svou pozici studentky Genderových a Afrických studií, 

díky kterým používám kritickou perspektivou a specifické teoretické a metodologické 

nástroje. Velkou nevýhodou je, že nemohu vykonat terénní výzkum, a do své práce tak 

zapojit metody, které by reflektovaly přímo hlasy osob, kterých se daná problematika 

primárně týká. Pozitivní však je, že jsem v Jihoafrické republice strávila přerušovaně část 

svého dětství. Tato oblast tak pro mě nepředstavuje neznámou, ale naopak místo, ve kterém 

jsem se dlouhodobě pohybovala, chodila do školy, stýkala se s lidmi z různých 

společenských vrstev a s příslušníky a příslušnicemi různých etnik. Snažím se tak porozumět 

jevům, které se v Jihoafrické republice odehrávají, a to zejména s ohledem na to, jak 

problematiku nahlíží skupiny, kterých se týká. Tato perspektiva je motivována také tím, že 

studuji afrikanistiku, což mi pomáhá lépe se orientovat nejen v daném regionu, ale i 

v kulturních zvyklostech spjatých s danou oblastí. 

 

3.1.3.2 Intersekcionalita jako metoda 

 

Intersekcionalita je komplexním konceptem, který jde napříč vědními disciplínami. 

Cílem tohoto přístupu je vymanění se z hegemonického způsobu myšlení, neboť nikdo z nás 

není natolik osvobozen od konvenčních způsobů myšlení, aby si jich byl stále vědom. 

Přijetím intersekcionálníno způsobu myšlení tak můžeme pochopit problémy, které by za 

jiných okolností mohly zůstat zcela opomenuty. Tato metoda se zaměřuje na způsob, jakým 

o věcech přemýšlíme, ne na to, co přesně si o nich myslíme. (May 2015: 18-19; MacKinnon 

2013: 1019) 
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Intersekcionální způsob myšlení vede k pokládání si nových otázek ohledně moci, 

nerovnosti a marginalizace, a v důsledku k narušení tradičních filozofických rámců a 

novému porozumění daného problému. V obecném slova smyslu bychom mohli říci, že se 

jedná o přístup, který si všímá epistemologických, materiálních a strukturálních nerovností. 

Pomocí tohoto přístupu lze reflektovat, jak se protínají různé formy moci, marginalizace, 

strukturálních systémů a žitých identit. To odráží i skutečnost života – tak, jako nežijeme 

monotematické životy, tak nelze nahlížet na problémy ve světe monotematicky, neboť se 

většinou jedná o komplex problémů souvisejících. Jde tedy o to si všímat, jak spolu 

jednotlivé faktory souvisí. (May 2015: 21; MacKinnon 2013: 1020) 

Intersekcionální teorie vychází z předpokladu, že každá identita je intersekcionální, tedy 

ať už si to subjekt připouští či nikoliv, je definován z hlediska více kategorií. Tento přístup 

je nejvýrazněji propojen se zkoumáním nerovností na příkladu života ne-bílých žen. Puar se 

domnívá, že feministický přístup sám o sobě prohlubuje binární dělení na „bílé“ ženy, tedy 

„my“, a ženy ne-bílé barvy pleti, tedy ty „druhé59“. To v důsledku prohlubuje rozdíly, 

protože dochází k vymezení se od něčeho. Zapojení intersekcionálního přístupu však 

umožňuje soustředit se na rozdíly uvnitř skupiny, namísto sledování toho, jak se odlišuje 

marginalizovaná skupina oproti té dominantní. Kritika je směřována zejména na 

feministické přístupy, které teoretizují o genderu a ženách obecně, pozornost by měla dle 

intersekcionálního přístupu být věnována konkrétní a partikulární skupině žen. (Puar 2012: 

52-53) Je nutné si uvědomit, že kategorie identity jsou situačně podmíněné. V některých 

situacích určité kategorie mizí a v jiných se zase mohou objevit. U žen z ekonomicky méně 

rozvinutých oblastí však není pochyb o tom, že dochází k jejich několikanásobnému 

zneviditelňování, a to nejen na základě rasy a genderu, ale i na základě toho, že pocházejí 

z chudých poměrů, což následně vede k jejich marginalizaci. (Puar 2012) 

Užití intersekcionálního přístupu mi v rámci mé práce umožňuje zabránit homogenizac i 

celé sociální skupiny, neboť se snažím reflektovat specifické kulturní představy spjaté s 

různými skupinami žen. Jak jsem uvedla výše, pracuji s kategoriemi, které je nutné vnímat 

jako kolektivity, jejíž členové a členky jsou zároveň členy/ky více uvedených kolektivit 

najednou. Kombinace těchto příslušností k různým kolektivitám následně určuje status 

osoby a její postavení v sociální hierarchii. Intersekcionální metoda nahlíží na dané kategorie 

                                                 
59 Na homogenizovaný diskurs ze strany některých západních feministek o "ženách Třetího světa" upozornily 

také například Chandra Talpade Mohanty (1984) či Gayatri Chakravorty Spivak (1988). 
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jako na propojené systémy útlaku či znevýhodnění a privilegií, které vytvářejí statusy 

vzájemným prolínáním (Kolářová 2008; May 2015). V případě rasy nahlížím diskriminac i 

v souvislosti s pojetím ne-bílých obyvatel jako „těch druhých“. Všímám si také genderového 

hlediska, které mi umožňuje vnímat několikanásobné znevýhodnění „černých“ žen. Ty 

nejsou nazírány jako zástupkyně všech žen, ale ani jako zástupkyně rasy. Toto odráží 

následně význam skupiny jako celku – černé ženy jsou „vymazány“. Je tedy patrné, že u 

některých skupin dochází k několikanásobné diskriminaci, což se ukazuje právě u žen 

nacházejících se v „rozvojových“ oblastech. Nejsou zde znevýhodněny pouze z hlediska 

genderu, ale i v rámci své rasy (a dále také například z hlediska vzdělání, věku či zdraví). 

(Crenshaw 1991)  

Na „černé“ muže i ženy bylo v Jihoafrické republice nahlíženo v důsledku politiky 

apartheidu jako na „ty druhé“, stejně tak bylo pohlíženo na sexualitu ne-bílého obyvatelstva. 

Jednalo se o sexualitu, od které se bylo třeba vymezit, a která byla nahlížena jako odlišná. 

V důsledku stereotypních představ o „černé“ sexualitě nebyla sexuálnímu násilí v 

„černošských“ komunitách věnována pozornost, protože bylo považované za součást 

„abnormální černé sexuality“. (Posel 2005: 242) V rámci analýzy mediální produkce se 

zaměřím na to, zda se pozůstatky těchto stereotypních představ projevují i v současnosti, 

například prostřednictvím zdůraznění oblasti, ze které pachatel pochází.  

 

3.1.4 Černý feminismus jako teoretické východisko 

  

S ohledem na intersekcionální zaměření své práce, která propojuje téma genderové a 

rasové nerovnosti, bych zde nejprve ráda osvětlila, jaký je vztah feminismu a rasy. Tuto 

otázku nahlížím skrze černý feminismus. 

Crenshaw upozorňuje na častou chybu feministických a lidsko-právních přístupů, 

které zahrnují ne-bílé ženy do širších skupin, buď z hlediska genderu či rasy. Jejich vlastní 

zkušenost je tak převálcována kolektivní zkušeností. To, že jsou ženy, nebo že mají ne-bílou 

barvu pleti, tak zcela potlačí jejich zkušenosti jako ne-bílých žen. To je důsledkem 

dominantního způsobu přemýšlení o diskriminaci, který předpokládá, že se členy/kami 

stejné rasy či například pohlaví, je zacházeno stejně. To však uvozuje, že rasová či genderová 

nadřazenost je ve skupině přítomna implicitně. V souladu s Crenshaw se domnívám, že 

feminismus, který se snaží bojovat jen proti sexismu a třídnímu rozdělení, ale zapomíná na 

rasu, přispívá k rasovému útlaku. (Crenshaw 1989: 44) Důležité je tedy vzít v potaz, že o 
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problematice černých žen a dětí v Jihoafrické republice hovořím jako „bílá“ žena z Evropy. 

Stejně jako „bílý“ heterosexuální muž, který používá univerzální hlas tvářící se objektivně, 

tak i „bílé“ ženy hovořily o ženách, aniž by reflektovaly rasové hledisko. Tyto ženy jsou ze 

stejného kulturního prostředí jako tito muži, a vůči určitým skupinám žen jsou v nadřazené 

pozici. Tuto pozici se snažím reflektovat a o problematice smýšlet nikoliv z nadřazené 

pozice či z pohledu dominantního způsobu přemýšlení o diskriminaci (Crenshaw 1989: 46), 

nýbrž v souvislosti se zohledněním zkušenosti lidí, kteří jsou marginalizováni, a jejichž 

nerovné pozice jsou přehlíženy. Snažím se zachytit důsledky praktik, které diskriminují 

některé jednotlivce či skupiny na základě rasy a genderu. Ve své práci se snažím vnímat 

propojenost obou těchto kategorií, které nevnímám jako samostatné, ale naopak jako 

související. (MacKinnon 2013: 1020)  

Z tohoto důvodu bych ráda zmínila základní teoretická východiska tzv. černého 

feminismu, který se začal rozvíjet v 70. letech 20. století ve Spojených státech amerických. 

Jednou z nejvýraznějších představitelek je Patricia Hill Collins, která se ve svém textu 

„Defining Black Feminist Thought“ pokouší objasnit, co spadá do kategorie tzv. černého 

(černošského) feminismu. Co zahrnuje tato teorie a kdo všechno může být její součástí, se 

zdá nejednoznačné. Autorka předkládá několik konceptů (viz Patricia Bell Scott, Beverly 

Guy-Sheftall, the Combahee River Collective, Deborah McDowell), z nichž je patrné, že 

klíčovými charakteristikami jsou rasa (afro-americký původ) a gender (žena60). Teorii61 

jako takovou vytváří v podstatě ta, která je označena jako zástupkyně černého feminismu. 

Autorka upozorňuje na individuální perspektivu a zkušenost afro-amerických žen, které 

formují specifický pohled na společnost a pozici v ní. Afro-americké ženy sdílí zkušenost 

být ne-bílou ženou v konkrétním typu prostředí (viz historická nadvláda “bílých” v USA), 

což je jedna z podmínek, která umožňuje zaujímat podobná stanoviska. Hill Collins 

neusiluje o zobecnění zkušenosti všech ne-bílých žen, je si vědoma rozdílů v chování žen, 

které jsou ovlivněny odlišnými sociálními62 podmínkami. Popisuje rovněž úskalí spjatá s 

                                                 
60 Autorka netvrdí, že feministkou/tou může být jen žena, avšak domnívá se, že ženy mají více zkušeností 

s genderovým útlakem. (Hill Collins 1990: 27) 

61 Hill Collins tvrdí, že černé feministické myšlení předkládají afro-americké intelektuálky, které zformulovaly  

stanoviska „černých“ žen. Černé feministické myšlení slouží „černým“ ženám, cílem je zapojit se do boje proti 

mocenským vztahům. (Hill Collins1990: 32) 

62 Hill Collins uvádí jako klíčové faktory ovlivňující postoj žen ekonomické zázemí, sexuální orientaci, věk, 

etnikum aj. (Hill Collins 1990: 24) 
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uchováním si specifického úhlu pohledu v případě, že se jedná o utlačovanou skupinu, která 

je nucena přejímat dominantní ideologii. Snahou ne-bílých žen je tedy formulovat 

individuální postoje a prosazovat je jako kolektiv – to je cesta k uchování vlastní identity 

těchto žen. Ne-bílé ženy musí definovat samy sebe a pro sebe, aby to za ně nedělali stále 

druzí. Collins kritizuje západní feminismus za to, že se vymezuje proti mužům, ale ve své 

podstatě i vůči ne-bílým ženám. (Hill Collins: 1990: 19-26) 

S vlastní definici ne-bílé feministky (womanistky) přišla i Alice Walker. Její koncept 

womanismus rozkryl kulturní rozdíly mezi „bílým“ a černým feminismem. Womanistika je 

dle této definice ne-bílá žena nezkrotné povahy, která miluje jiné ženy (sexuálně či ne-

sexuálně), neseparuje se od mužů, miluje sebe sama, život, duchovno, je feministkou. 

Termín womanismus se v současnosti používá i v neliterárních vědních disciplínách. 

Womanismus tak lze vnímat jako součást černého feminimu, jako jeden z jeho proudů. Jedná 

se o proud, který vyzdvihuje souvislosti mezi genderem, rasou a třídou. (Walker 1974: 47-

48) 

Důležitou protagonistkou černého feminismu je také Bell Hooks, která se zabývala 

otázkou sexistického útlaku ve Spojených státech amerických, přičemž ženy nahlížela jako 

„tichou“ majoritu. Rasa a gender jdou dle jejího názoru ruku v ruce, vnímá tedy souvislo st 

mezi útlakem žen, rasou a třídou. (Hooks 2000: 29-31) Hooks jde však ještě hlouběji, když 

řeší otázku násilí, kterého se dopouštějí „černí“ muži na „černých“ ženách. Klíčová je podle 

ní frustrace, která vyplývá z absence jakéhokoliv podílu na moci. Dominance nad ženou je 

pak jedinou možností, kde mohou muži nějakou moc získat, a tím svou potřebu uspokojit. I 

přesto se však Hooks domnívá, že „černé“ ženy budou vždy rozumět spíše „černým“ mužům 

než „bílým“ ženám, neboť právě po jejich boku bojovaly za svobodu, což je pouto, které 

„bílé“ ženy nemohou pochopit. (Hooks 2000: 67-72) Lze vidět jisté konotace mezi 

genderovým násilím ve Spojených státech a v Jihoafrické republice, když se „černý“ muž 

zbavoval své agrese a hněvu ve Spojených státech v období, kdy bylo ne-bílé obyvatelstvo 

utlačováno, s podobou genderového násilí v Jihoafrické republice v době apartheidu. Patrná 

je také solidarita žen z kmene Zulu vůči svým mužům, která je silnější než solidarita mezi 

ženami, tedy v kontextu mezi ženami ne-bílými a „bílými“. 
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3.1.4.1 Jihoafrický feminismus 

 

V rámci výzkumu sexuálního násilí je nutné reflektovat rasovou dominanci, ze které 

feministické teorie vychází při charakterizování rasismu a „patriarchálního“ systému. Je 

nutné uvažovat nad tím, jaké podmínky a zkušenosti mají „černé“ ženy, a jak na danou 

problematiku nahlíží. Nedomnívám se, že cílem je zcela opustit teoretická východiska, která 

feministická teorie nabízí, nutné je však přihlédnout ke kulturnímu prostředí, na která jsou 

aplikována, a zaměřit se na východiska, která jsou formulována převážně místními ženami. 

(Crenshaw 1989: 48) Pojem heteropatriarchální systém, který ve svém textu používá 

například Leclerc-Madlala (2002), tedy neuvozuje kritiku dominance „bílého “ 

heterosexuálního muže, ale snaží se popsat systém, ve kterém je v zulském kmeni muž 

nadřazen ženě, jakým způsobem je chápána sexualita, a jaké to má důsledky pro 

nejzranitelnější členy/ky společnosti, v tomto případě mladé dívky a děti.  

Robert Morrell ve svém textu z roku 2016 „Making Southern theory? Gender 

researchers in South Africa“ zkoumá vliv politiky, vzdělání, historie a transnacionálních 

vazeb na genderový výzkum v Jihoafrické republice63. V Jihoafrické republice sehrává 

klíčovou úlohu bezesporu apartheidní minulost, vůči které se v 70. letech 20. století vymezila 

i část akademické obce, inspirována stávkami v Evropě. Feministické výzkumnice a 

výzkumníci insipirovány/i evropským a americkým feministickým hnutím si uvědomova ly/ i 

nejen důležitost genderových výzkumů, ale také význam intersekcionálního hlediska. 

Morrell pracuje s myšlenkou, že evropský feminismus poskytl tomu jihoafrickému 

koncepční nástroje, avšak jihoafrický feminismus čelí odlišným politickým a analytickým 

výzvám. Podstatná je lokace výzkumníka/ce, která ovlivní volbu předmětu, přístupu a 

otázek, které si bude v rámci výzkumu pokládat. (Morrell 2016: 192-194; George 2007: 191-

192) 

                                                 
63 Morrell vychází při zkoumání jihoafrického feminismu z teorie Raewyn Connell, kterou představila ve své 

publikaci „Southern Theory“, definující veškerou produkci znalostí nacházející se mimo dominantní diskurz. 

Connell kritizovala zejména kánon v sociologii, ve kterém jsou veškerá uznávaná díla autorů/rek pocházejících  

z industrializovaného a urbanizovaného severu. Tato díla se stala univerzální normou, mezitímco díla 

vznikající na jihu zůstávají neviditelná. Evropská koloniální minulost a související nerovnosti ve znalostech 

zůstávají nezohledněny. Morrell konstatuje existenci metajazyka (metakódu), který využívají teorie ze severu 

i z jihu. Společný jazyk zároveň umožňuje různé interpretace a uznání odlišných perspektiv. (Morrell 2016: 

192-194) 
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Autor objasňuje okolnosti vzniku feminismu v Jihoafrické republice (období 80. let 

20. století), a co to v té době znamenalo. Být feministkou/tou znamenalo být aktivistou/kou 

vůči apartheidu64. Mezi hlavní zkoumaná témata tehdy patřily rozdíly mezi muži a ženami, 

mezi ženami navzájem a násilí na ženách. (Morrell 2016: 195) Jihoafrický výzkum byl 

formován bojem proti apartheidu, aktivismem a hledáním společenské spravedlnost i. 

Většinu jihoafrických feministek však tvořily „bělošky“ zaměřené na lokální problémy. 

Nebyly tedy schopné vytvořit komplexní agendu, která by zahrnovala témata rasy a 

reflektovala nějak hlouběji produkci znalostí. Feminismus byl vnímán „černými“ 

Jihoafričany/kami jako západní dovoz na hony vzdálený běžným lidem a jejich problémům. 

Otázkou také je, zda můžeme v této souvislosti hovořit o jednom feminismu či o více 

feminismech, které byly rozděleny na základě rasy. (Morrell 2016: 204-205) Morrell dochází 

k závěru, že životní zkušenosti s tyranií apartheidu zformovaly specifické přístupy k 

genderu. Ačkoliv vazby mezi zkušenostmi, politickým aktivismem a intelektuálními 

volbami nebyly vždy jednotné, teoretické výstupy vždy odrážely zkušenosti a politickou 

angažovanost. (Morrell 2016: 205) 

Jihoafrický feminismus, stejně jako feministický výzkum, je značně heterogenní. 

Generační, rasové i místní rozdíly se projevují jak ve volbě teorií, tak ve výběru oblasti 

výzkumu.  Charakteristické je také vypůjčení si západních pojmů a konceptů, viz rasa, třída 

a gender, které byly vytvořeny v západním kontextu a teorii, stejně tak jako návaznost na 

západní díla, ačkoliv nelze popřít užívání antikoloniálních teorií. Ty však byly přejaty 

převážně ze Západu, mezitímco „domácí“ tvorba zůstala upozaděna. Jihoafrický feminismus 

nelze řadit ani na „rozvinutý“ sever ani na „rozvojový“ jih – čerpá ze západních 

intelektuálních linií, ale zároveň přidává vlastní podpis založený na perspektivách 

vycházejících ze zkušenosti života v Jihoafrické republice. (Morrell 2016: 205-206) 

Valná část feministické kritiky vůči sexuálnímu násilí je zaměřena na roli práva, které 

vytýčilo jakési hranice normativní sexuality, které v důsledku regulují sexuální chování 

samotných žen. Primárním cílem raných zákonů o znásilnění však nebylo ochránit ženu před 

násilným vynucením sexuálních vztahů, ale ochrana z důvodů vlastnických zájmů ženské 

cudnosti. Ačkoliv lze tuto feministickou kritiku vzít v potaz, pro „černé“ ženy představuje 

                                                 
64 Autor hovoří o období apartheidu v souvislosti s produkcí znalostí a aktivismem. Spojitost mezi tvorbou 

znalostí a aktivismem byla propojována prostřednictvím sociálních, intelektuálních, politických a profesních 

sítí. Záleželo tedy na tom, v jaké komunitě se daný výzkumník/ce pohyboval/a, s kým pracoval/a a jakého 

politického vyznání byl okruh lidí, se kterými se stýkal/a či jakou literaturu četl/a. (Morrell 2016: 201) 
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příliš zjednodušený a neodpovídající náhled. Zákony o sexuálním násilí nereflektují kontrolu 

mužů nad ženskou sexualitou, ale kontrolu „bílých“ mužů nad sexualitou „bílých“ žen. 

Historicky nebyla žádná institucionální síla, která by se snažila regulovat cudnost „černých“ 

žen. Nutno podotknout, že v řadě případů nebyly „černé“ ženy vůbec považovány za 

cudné65. Snaha o regulaci cudnosti „bílých“ žen zapříčinila, že „černé“ ženy se ocitly vně 

hranic ochrany zákona. Svou roli samozřejmě sehrál rasismus v souvislosti s ochranou 

cudnosti „bílých“ žen ve chvíli, kdy údajným pachatelem sexuálního násilí byl „černý“ muž. 

V souvislosti s výše uvedeným se snažím nesoustředit na sexuální násilí jen jako na 

manifestaci mužské dominance nad ženskou sexualitou, neboť by zůstaly zastřeny další 

významy tohoto aktu. V případě „černých“ žen v Jihoafrické republice se jednalo mnohdy o 

součást rasistického teroru. To, že se jednalo o ženy, je činilo sexuálně zranitelné, a jejich 

barva pleti je automaticky vyřadila ze systému ochrany. Sexistické představy o ženské 

cudnosti a rasistické předpoklady o promiskuitě „černých“ žen tak vytvořily v tématu 

sexuálního násilí bariéru, které musí „černé“ ženy čelit. Jsou součástí komunity, která má 

opodstatněně nedůvěřivý postoj k řešení této otázky ze strany „bílého“ obyvatelstva, neboť 

tato otázka byla historicky součástí rasistického teroru. (Crenshaw 1989: 47-48) 

Sarah Nutall ve svém textu „Girl Bodies“ ukazuje konsekvence, které souvis í 

s nahlížením problematiky sexuálního násilí v Jihoafrické republice optikou západního 

biomedicínského diskurzu, v tomto případě konkrétně „bílou“ lékařkou a výzkumnic í 

Sunette Ehlers, a dále s jejím kolegou dr. Kobus Schuttem. Ehlers je vynálezkyní několika 

„zařízení66“, která by měla ochránit malé dívky před znásilněním. Nutall si všímá, že Ehlers 

nezajímá příčina, jako spíše pragmatické řešení problému. Obecně tedy není vyvíjena snaha 

                                                 
65 Crenshaw uvádí, že v některých státech USA byli v minulosti dokonce porotci informování o tom, že „černé“ 

ženy nejsou cudné jako ženy „bílé“, a k této jejich domnělé promiskuitě pak bylo u případů sexuálního násilí 

přihlíženo v jejich neprospěch. (Crenshaw 1989:  47) 

66 Jedním z těchto vynálezů je Rapex, který svou podobou připomíná prezervativ se zubama. Ochrana dívek v 

tomto případě spočívá v tom, že dívka nosí Rapex v sobě, a když je sexuálně napadena, Rapex se stáhne kolem 

mužova penisu (počítá se i s variantou prstů či jazyka), což je velmi bolestivé a může být odstraněno pouze v 

nemocnici. Podle Ehlers je výhodou zejména to, že pachatel trestného činu může být dopaden a identifikován  

přímo v nemocnici, tedy bezprostředně po činu, což by mělo podle  vynálezkyně vést i k zeefektivnění právního 

procesu potrestání pachatele. Dalším vynálezem této lékařky je obdoba pásu cudnosti pro dívky do deseti let, 

ačkoliv sama autorka jej nazývá spodním prádlem odolným proti manipulaci (tamperproof undergarment). 

(Nutall 2004: 19-25)  
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pochopit, proč k daným jevům dochází. K problému je přistupováno jako k něčemu, co se 

prostě děje a je nutné, aby se ženy/dívky cítily více bezpečně. (Nutall 2004: 19-25)  

Z rozhovoru dále vyplývají skryté rasové podtexty. Během diskuze o tom, co 

ohrožuje malé dívky a jakou roli zde sehrává penis, Ehlers a Schutte reagovali tím, že jde 

zejména o velikost penisu. Schutte tvrdil, že malé děti mají sklony vidět věci většími, tudíž 

ona velikost sama o sobě představuje pro dítě hrozbu. Schutte rovněž používá sekuritizační 

optiku, když nazývá pachatele sexuálního násilí „teroristou poškozujícím duše“. Ehlers 

doplnila, že nejde jen o velikost penisu, ale i o specifickou vůni semena, tedy o pach 

připomínající „mokrou trávu“. Podstatný je fakt, že ačkoliv je to nevyřčeno, hovoří se toliko 

s odporem o penisu „černého“ muže. Tento popis tak v symbolické rovině vystihuje 

etnorasové vztahy v Jihoafrické republice.  (Nutall 2004: 27) 

Z hlediska výše uvedeného se domnívám, že biomedicínskou optikou je v Jihoafr ické 

republice tělo v přeneseném slova smyslu nahlíženo jako majetek, který je potřeba chránit. 

Majetek byl v době apartheidu v Jihoafrické republice vlastněn převážně „bílým“ 

obyvatelstvem, který bylo potřeba před ne-bílým obyvatelstvem „chránit“. Ve většině 

případu tak byli jako pachatelé trestných činů označováni „černí“ muži. V důsledku této 

logiky budu uvažovat nad tím, jakou to má souvislost s ochranou ženského/dívčího těla, a 

jakou roli zde sehrává rasa a gender. I kdyby docházelo ke znásilnění „černých“ dívek ze 

strany „černých“ mužů, stále můžeme hovořit o tom, že ve společnosti, která segregovala 

lidi na základě rasy ve veřejném prostoru, dochází nyní k segregaci těl v prostoru 

soukromém. Tento systém je ukázkou selhání důvěry v instituce, které by měli lidi chránit, 

proto se obrací k technologiím. (Nutall 2004: 29-31) 

 

3.1.5 Konstrukce morální paniky 

 

Ve své práci se zaměřím na konstrukci morální paniky v Jihoafrické republice 

v souvislosti se znásilněním velmi malých dětí (kojenců), a to v souladu s tím, jak tento 

koncept představil Stanley Cohen na počátku 70. let 20. století ve své publikaci „Folk Devils 

and Moral Panics: The creation of the Mods and Rockers“. Cohen se ve své studii zabýval 

dvěma subkulturami mládeže, které byly aktivní v 60. letech 20. století ve Velké Británii, a 

jejichž výtržnictví vyvolalo nečekaně silnou reakci ze strany médií a veřejnosti. V této 

souvislosti se zaměřil na způsob, jakým jsou z těchto skupin mládeže děláni tzv. folk devils, 
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tedy devianti představující hrozbu pro společnost. Koncept veřejného nepřítele, tedy hrozba 

společenským hodnotám, označuje osobu, skupinu či událost, jejíž podoba je prezentována 

stereotypním způsobem v médiích. Morální barikády jsou obsazeny redaktory, politiky a 

dalšími „řádně smýšlejícími“ lidmi. Společensky ustavení experti stanovují diagnózy a 

řešení, po kterém problematizovaný jev mizí ze scény či se zhoršuje a stává se viditelnějš ím. 

(Cohen 2002: 1-2) Ve své práci se zaměřím na to, jakým způsobem společnost nálepkuje ty, 

jenž porušily společensky ustavená pravidla, a tím se staly součástí deviantní skupiny. Jejich 

činy jsou posléze interpretovány v souvislosti s tím, jak je charakterizována deviantní 

skupina. V tomto ohledu bude klíčová role médií skrze procesy přehánění, negativního 

předpokladu a symbolizace. Přehánění rozumím ve smyslu zkreslování informací a 

zveličování událostí, negativnímu předpokladu jako predikci toho, že bude hůře, a 

symbolizaci vnímám ve smyslu neutrálních názvů, které se mění v negativní významy. 

(Cohen 2002: 21-46) Prostřednictvím této teorie se pokusím odhalit, zda vybraná média 

podněcují tvorbu morální paniky v rámci problematiky sexuálního násilí páchaného na 

dětech. 

 

3.1.6 Výzkumná metoda 

 

Výzkumnou metodu, kterou jsem zvolila pro svou diplomovou práci, je obsahová 

analýza. Rozhodla jsem se pro kvalitativní obsahovou analýzu, neboť souhlasím se 

stanovisky a přístupy feministické metodologie tak, jak je charakterizovala Letherby (2003). 

Charakteristiky feministické metodologie jsou v tomto ohledu spjaté primárně s 

kvalitativním výzkumem, nežli s kvantifikací dat. 

 

3.1.6.1 Kvalitativní obsahová analýza 

 

Obsahovou analýzu spolu s Reinharz (1992) chápu jako metodu, prostřednictvím 

které se zkoumá text. Události v něm obsažené jsou systematicky pročítány nebo jsou 

interpretována obsažená témata. Taková analýza je založena na zkoumání kulturních 

artefaktů jakožto lidských výtvorů. Produkty lidské tvorby pramení z každého aspektu 

lidského života, včetně soukromého života, vysoké kultury, populární kultury aj. Důležitou 

úlohu hraje také lidská představivost. Kulturním artefaktem může být i samotná interpretace 
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obsahové analýzy u jednotlivých textů. Analýzu kulturních artefaktů můžeme interpretovat 

pomocí kvalitativních i kvantitativních metod. Nástrojem mé analýzy je kvalitat ivní 

obsahová analýza, neboť v souladu s Letherby (2003) vnímám pozitivisticky orientovaný 

kvantitativní výzkum jako sociální produkt a metodu, která neřeší sociální problémy, 

nezohledňuje jednotlivce a zcela ignoruje ženský pohled. V této souvislosti se domnívám, 

že se jedná o metodu, která je založena na mužské zkušenosti. Vycházím tedy 

z dekonstruktivistického přístupu, který se vztahuje k podrobnému zkoumání textů a 

odhaluje se skryté významy a předpoklady. Cílem tohoto přístupu je nabourat předpoklady, 

ve kterých žijeme, a porozumět specifickým způsobům, kterými texty učí své publikum tyto 

významy přijímat. (Reinharz 1992: 149) Ve své práci se tedy snažím dekonstruovat a 

interpretovat sdělení, která jsou publiku prostřednictvím mediální reprezentace nabízena, a 

rozkrýt skryté významy. 

V rámci postupu samotné analýzy si uvědomuji, že interpretace a analýza je vždy 

rámována epistemologickými východisky, paradigmatem a osobními pozicemi, se kterými 

do výzkumu vstupuji. Závěry výzkumu jsou pak tímto rámcem vždy ovlivněny, neboť záleží 

na tom, jakým způsobem s daty výzkumník či výzkumnice pracuje. Vzhledem k tomu, že 

neexistuje všeobecně akceptovaný, jednotný postup pro analýzu kvalitativních dat, považuji 

za důležité co nejpřehledněji popsat postup své analýzy a interpretace, aby byl proces 

vytváření závěrů transparentní a zahrnoval reflexivitu. (Ramazanoglu, Holland 2004: 159-

161). To, jakým způsobem jsem postupovala v rámci své analýzy, bude popsáno níže. 

 

3.1.6.2 Konstrukce výzkumného vzorku 

 

 Data pro analýzu mediálního diskurzu byla selektována na základě analýzy periodik 

s největším nákladem z roku 2016, kterou vydal The Audit Bureau of Circulations of South 

Africa67. Na základě této statistiky byly vytvořeny dvě kategorie. První kategorii 

                                                 
67 ABC Analysis Q1 2016: The biggest-circulating newspapers in SA, dostupné na: 

http://www.marklives.com/2016/05/abc-analysis-q1-2016-the-b iggest-circulating-newspapers-in-sa/  

http://www.marklives.com/2016/05/abc-analysis-q1-2016-the-biggest-circulating-newspapers-in-sa/
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představovalo deset největších deníků68 (Daily Sun69, Isolezwe70, Sowetan71, The Star72, The 

Times73, Son74, Die Burger75, The Citizen76, Beeld77, The Cape Times78) a druhou největší 

týdeníky a víkendová vydání (Sunday Times79, Soccer Laduma80, Daily Sun81, Rapport82, 

Sunday Sun83, Isolezwe84, City Press85, Sowetan86, Sunday World87, The Star88). 

Z uvedených periodik89 bylo prvotní selekcí odstraněno pět periodik z důvodu jazykové 

bariéry – periodika nejsou vydávána v anglické jazykové mutaci90. Ze seznamu pro analýzu 

byly také odstraněny noviny Soccer Laduma, neboť se jedná o periodikum zaměřené na téma 

fotbalu. Mou ambicí bylo analyzovat také časopisy, avšak ani u jednoho z vyzkoušených 

titulů nebylo možné číst články online nebo vyhledávat v archivu. 

 Další výběr byl založen na médiích, která jsou dostupná pouze online. Mezi tato 

média byla zařazena: Daily Maverick, Eyewitness News, Ground Up, The South Africa, 

South Africa Today, Mayihlome News a South Africa Latest News.  

                                                 
68 Deníky s  největším prodejem v rámci jednoho vydání. 

69 Prodej 206 804 v rámci vydání. 

70 Prodej 103 899 v rámci vydání. 

71 Prodej 90 165 v rámci vydání. 

72 Prodej 86 833 v rámci vydání. 

73 Prodej 80 666 v rámci vydání. 

74 Prodej 79 193 v rámci vydání. 

75 Prodej 52 810 v rámci vydání. 

76 Prodej 51 700 v rámci vydání. 

77 Prodej 46 721 v rámci vydání. 

78 Prodej 31 767 v rámci vydání. 

79 Prodej 322 111 v rámci vydání. 

80 Prodej 287 873 v rámci vydání. 

81 Prodej 206 804 v rámci vydání. 

82 Prodej 131 004 v rámci vydání. 

83 Prodej 115 708 v rámci vydání. 

84 Prodej 103 899 v rámci vydání. 

85 Prodej 91 347 v rámci vydání. 

86 Prodej 90 165 v rámci vydání. 

87 Prodej 84 974 v rámci vydání. 

88 Prodej 86 833 v rámci vydání. 

89 Periodika Daily Sun, Isolezwe, Sowetan a The Star se nacházejí v obou kategoriích. 

90 Periodika Son, Die Burger, Beeld a Rapport jsou dostupné pouze v jazyce afrikaans, deník Isolezwe pouze 

v zulštině. 
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Vyhledávány byly také novinové články prostřednictvím databáze IOL (Independent 

Online). IOL vydává více než 30 deníků a týdeníků. Do korpusu tak přibyla řada novinových 

článků, například z novin Cape Times a The Star. 

Poslední skupinu k analýze tvořil největší online zpravodajský web v Jihoafr ické 

republice News24.com. 

K analýze mediálního obsahu jsem rovněž zvažovala využití databáze, které mají k 

dispozici české knihovny. V českých knihovnách je k dispozici databáze PressReader. Jedná 

se o plnotextovou databázi, která má vzhled jako skutečné noviny. V této databázi se sice 

nachází 196 novin a časopisů z Jihoafrické republiky, nicméně nejdelší doba novin v archivu 

je přibližně 3 měsíce. Další nevýhodou je, že v PressReaderu nejdou vyhledávat jednotlivé 

články (či články dle klíčových slov), ale je nutné si přečíst celé noviny. Tuto možnost jsem 

se tedy rozhodla nevyužít. Dále jsem uvažovala o využití mezinárodní meziknihovní služby , 

která by pro mne připravila kopie článku. V takovém případě bych však musela znát přesné 

citace článků. Jistou možnost také představovalo oslovení jihoafrické knihovny, s možnost í 

vypracování rešerše na dané téma, případně vyhledání článkové databáze Jihoafr ické 

republiky. Tento proces by však zahrnoval vyhledávání citací článků, které by mi následně 

knihovna musela zprostředkovat formou kopie. Vzhledem k tomu, že komunikace 

s jihoafrickou knihovnou probíhala „na dálku“, a nelze se domluvit osobně, a zároveň se 

jedná o časově velmi náročný proces, tuto alternativu jsem se rovněž rozhodla nevyužít. 

Vybraná média nebyla limitována pouze na média s celostátní působností. Pro tvorbu 

korpusu jsem při vyhledávání relevantní mediální produkce zadávala „Baby rape“, „Baby 

Tshepang“, „Virginity testing“ a dále „Virgin myth“ (použita byla i spojení „Virgin 

cleansing myth“, „Virgin cure myth“, „Virgin rape myth“). Na tomto místě bych ráda ještě 

uvedla, že při vyhledávání „Virgin myth“ (a souvisejících, výše uvedených tvarů) bylo 

nalezeno nepoměrně menší množství textů než při vyhledávání mediální produkce u dalších 

uvedených klíčových slov. Pro srovnání lze uvést srovnání s „Virginity testing“, kde bylo 

nalezeno 144 relevantních novinových článků věnující se danému tématu, mezit ímco 

problematika „Virgin myth“ byla nalezena pouze u 12 novinových článků. Vyhledávání 

nebylo časově omezeno, neboť vybraná média disponují pouze omezeným archivem (v 

horizontu 2-14 let), který tedy sám o sobě limitoval příspěvky k analýze. Na základě 

zadaného parametru byla vyselektována následující média: Sowetan (42 novinových článků, 

zahrnuje i archiv Sunday World), The Citizen (29 novinových článků), City Press (16 
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novinových článků), Daily Maverick (21 novinových článků), Eyewitness News (19 

novinových článků), Ground Up (2 novinové články), South Africa Today (27 novinových 

článků), IOL (43 novinových článků, zahnrující například novinové články Cape Times) a 

News24.com (81 novinových článků, zahrnující například novinové články Daily Sun, City 

Vision, The Witness a Fever). Noviny Sowetan a Sunday World mají stejného nakladatele – 

Times Media Group, proces stahování článků tedy probíhal prostřednictvím stejného 

vyhledavače. Nutno podotknout, že řada textů byla u jednotlivých novin identických. Dále 

se vyskytl problém s nefunkčními vyhledávači91.  

Po vytvoření korpusu jsem následně pracovala s metodou kvalitativní obsahové 

analýzy. K extrakci podstatných dat bylo využito kódování jako základní podstaty analýzy. 

Díky kódování je možné rozlišovat a kombinovat získaná data. Výzkumník/ce je tak díky 

procesu kódování schopen/a rozpoznat významná data a na základě jejich analýzy potvrdit 

či vyvrátit předpoklady, které si stanovil/a. (Coffey, Attkinson 1996: 26) Kódování je 

analytický postup, během kterého dochází k indexování dat v korpusu. To se realizuje 

prostřednictvím přiřazování kódu slovům, větám či celým odstavcům u analyzovaných 

jednotek. Díky kódování je možné identifikovat opakující se témata a další pravidelnos t i, 

což následně zjednoduší systematizaci obsahu datového korpusu, a pomůže rozkrýt, jaké 

významy korpus obsahuje. (Mertl 2017: 52) 

Výzkumník/ce může během kódování postupovat induktivně, kdy jednotlivá témata 

vytváří na základě analyzovaných dat, anebo deduktivně, kdy nejprve zformuluje jednotlivá 

témata, a ty následně aplikuje na data. Možností je také kombinace obou uvedených přístupů. 

(Mertl 2017: 53) V této práci jsem při procesu kódování využila induktivní přístup a tzv. 

otevřené kódování, tedy postup, při kterém jsou témata a kategorie vytvářena a přiřazována 

čistě na základě analyzovaných dat. (Strauss, Corbin 1998)  

Pracovala jsem s jednoduchým rámcem kódování, který je založen na tom, o co se 

výzkumník/ce zajímá. Pomocí uvedeného je možné odhalit partikulární události, klíčová 

slova či procesy, které zachycují podstatu zkoumaného. Kódování může být v tomto smyslu 

nazíráno ve smyslu redukce. Jsou vytvářeny jednoduché, široké analytické kategorie či kódy, 

které slouží k redukci dat. Analýza je založena primárně na identifikaci jednoduchých 

                                                 
91 Viz například u The Times a The Sunday Times. 
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konceptuálních schémat. Cílem je zjednodušit data a vytvořit hierarchii pojmů. (Coffey, 

Attkinson 1996: 27-28)  

 Při procesu kódování jsem pracovala s počítačovým softwarem MAXQDA, verzí 

2018. Tento program byl primárně vyvinutý pro analýzu textu, a umožňuje hierarchické i 

nehierarchické kódování. Po zkopírování dokumentů do souboru a roztřídění korpusu lze 

přiřazovat kódy a komentáře. S kódy, sety a okomentovanými pasážemi lze dále pracovat, 

například prostřednictvím zaměření se na četně se opakující kódy (a zaměřit se na význam 

těchto kódu v analyzovaném textu) či sledováním kódů, které spolu nejvíce souvisí (zde lze 

sledovat, jaká témata spolu úzce souvisí). Je však třeba si uvědomit, že proces kódování a 

následná interpretace kódů je po celou dobu závislá na schopnostech (zkušenostech, 

znalostech a dalších faktorech) výzkumníka/ce, který/a analýzu provádí. (Mertl 2017: 55) 

 

3.2 Interpretace výsledků výzkumu 

 

V této části práce se pokusím na základě analýzy výzkumného souboru odpovědět 

na výzkumné otázky, které byly uvedeny v metodologické části práce 3. 1. 1 Cíle výzkumu 

a výzkumné otázky. 

V průběhu zpracování korpusu se jako dominantní objevovalo téma pachatelů a 

obětí. V analyzované mediální produkci jsem se tedy dále soustředila na to, jakým způsobem 

se referuje o obětech a pachatelích. U těchto dvou kategorií jsem identifikovala témata, která 

jsem následně okódovala. U daných témat jsem dále identifikovala řadu dílčích subtémat. 

V následující části své práce jsem se soustředila na zkoušku panenství, kde jsem opět 

identifikovala hlavní témata, a ty patřičně okódovala. Analyzovanou jednotkou byl v mé 

práci odstavec, ke kterému byl přiřazen kód. U některých analyzovaných jednotek bylo 

přiřazeno vícero různých kódů, neboť se jednotlivá témata prolínala.  

 

3.2.1 Tematizace fenoménu „baby rape“ v jihoafrické mediální produkci 

 

S pádem apartheidu v Jihoafrické republice se pojí politizace sexuality. Proces 

politizace sexuality lze v tomto prostředí sledovat prostřednictvím zájmu médií, politické 

reprezentace, neziskových organizací, ale i veřejnosti o téma sexuálního násilí, konkrétně 

sexuálního násilí páchaném na dětech. Ve své práci jsem se zaměřila na tematizaci fenoménu 
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znásilnění dítěte v jihoafrické mediální produkci, a následně také na zkoušku panenství, 

neboť se toto téma objevilo po boku nové idee národa jak v odborné literatuře, tak 

analyzovaném materiálu. Zkoušku panenství v tomto ohledu vnímám jako reakci na 

„morální krizi“ národa, která má souvislost se sexuálním násilím páchaném na dětech. 

Téma sexuálního násilí se dostalo do veřejného povědomí ve výrazné míře až po roce 

2001. Tato problematika se stala nejen ústředním zájmem médií, na která jsem se ve své 

práci zaměřila i já, ale prostřednictvím nich také veřejnosti. V té době se v ulicích formova ly 

davy k protestu, neziskové organizace požadovaly od politiků/ček, aby se ujali/y řešení 

problematiky sexuálního násilí, vládní představitelé/ky vyjadřovali/y své znechucení a 

morální opovržení nad výskytem sexuálního násilí v Jihoafrické republice, parlament 

vyzýval k veřejným slyšením o znásilnění dětí, a tehdejší viceprezident Jacob Zuma zahájil 

masovou kampaň s cílem morálně regenerovat národ. Eskalovaly také debaty o trestech za 

sexuálně násilné činy, přičemž řada hlasů volala po obnovení trestu smrti. Mezitím se v 

komunitách formovaly skupiny, které braly spravedlnost do vlastních rukou. (Posel 2005: 

239) 

Jak jsem uvedla výše, v rámci své analýzy jsem se, jelikož se to objevilo jako 

dominantní téma, nejprve soustředila na to, jakým způsobem je referováno o obětech a 

pachatelích sexuálního násilí. Reiner (2002: 385) hovoří o tom, že v médiích jsou ve větší 

míře tematizováni pachatelé nežli oběti, ačkoliv obětem je ve zpravodajství věnována značná 

pozornost. Během analyzování jihoafrické mediální produkce jsem dospěla k závěru, že je 

tomu tak i v médiích, kterým jsem se věnovala. Ačkoliv se nejednalo o markantní rozdíl, 

více doplňujících informací92 navázaných na problematiku sexuálního násilí bylo referováno 

směrem k pachateli.  

 

 

 

                                                 
92 Doplňující informace obsahovaly například uvedení, že byl pod vlivem alkoholu či drog, z jaké pochází 

oblasti či jaké má zaměstnání. V některých případech bylo také uvedeno celé jméno pachatele, nebo byl text  

doplněn vizuálním materiálem v podobě fotografie. U oběti byly doplňující informace spjaté se zdravotním 

stavem dítěte. Jednalo se například o uvedení informace, že dítě má za sebou náročnou operaci a léčí se 

v nemocnici. 
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3.2.1.1 Pachatel 

 

Reiner (2002: 386) upozorňuje na to, že ačkoliv jsou v převážné většině oběťmi 

trestných činů „černí“ muži, v médiích bývají vykreslováni převážně jako pachatelé. Ze 

statistických analýz93 mapujících kriminalitu v Jihoafrické republice v několika posledních 

letech vyplývá, že nejfrekventovanějším trestným činem je vražda, přičemž přes 80% obětí 

tvoří muži. Vzhledem k oblastem94, ve kterých k daným událostem dochází, se lze domnívat, 

že oběťmi těchto trestných činů jsou tedy obyvatele ne-bílé barvy pleti. V případě referování 

o pachatelích se v jihoafrické mediální produkci lze setkat s tím, že se u pachatele přímo, ve 

větším množství však nepřímo, odkazuje na jeho rasu. U pachatele je uvedeno, z jaké oblasti 

pochází, což si lze spojit následně spojit i s jeho socioekonomickým statusem. U některých 

novinových článků byla přiložena též fotografie pachatele nebo jeho celé jméno. (Reiner 

2002: 385) Podívejme se na citace z několika novinových článků, které výše uvedené 

demonstrují: 

„A MAN from Snathing, who is strongly suspected of raping his 

20monthold daughter, was arrested in Epitsini location in the KwaPatha area on 

Sunday.95“ (News24, Father held for baby rape, 2009) 

„A man has been arrested in connection with the rape of a 4monthold and 

a 7yearold boy in Ceres, Western Cape police said on Tuesday. Police 

spokesperson Andre Traut said a 32year old man was taken into custody and 

questioned in Ceres on Monday night.96“ (News24, Man held in baby rape case, 

2013) 

                                                 
93 Více informací na: https://africacheck.org/2015/10/07/where-murder-happens-in-south-africa/, 25.5. 2017. 

94 Gauteng, Kwa-Zulu Natal, Eastern Cape, Western Cape – oblasti s největším výskytem vražd k období 

2016/2017. Více viz „Crime situation in South Africa1 April 2016 -31 March 2017“, dostupné na: 

https://www.saps.gov.za/services/final_crime_stats_hpresentation_24_october_2017.pdf  

95 „Muž ze Snathingu, který je hlavním podezřelým ze znásilnění dvacetiměsíční dcery, byl v  neděli zatčen 

v Epitsini v oblasti Kwa-Patha.“, překlad autorky. 

96 „V úterý ohlásila policie zatčení muže v souvislosti se znásilněním čtyřměsíčního a sedmiletého chlapce 

v Ceresu. Policejní mluvčí Andre Traut dále uvedl, že byl zadržen a následně vyslechnut 32letý muž.“, překlad 

autorky. 

https://africacheck.org/2015/10/07/where-murder-happens-in-south-africa/
https://www.saps.gov.za/services/final_crime_stats_hpresentation_24_october_2017.pdf
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Výše uvedené citace jsou orientovány směrem k pachateli už samotnou formulac í 

textu, která referuje v první řadě o pachateli a o tom, co spáchal. Informace uvedené o oběti 

pouze doplňují informace o činu, který pachatel spáchal. 

V novinovém článku uvedeném níže se referuje v první řadě o oběti, avšak více 

kontextuálních informací směřuje k pachateli. V textu se referuje o vztahu oběti a pachatele, 

tedy se specifikuje, zda byl pachatel známý či neznámý pro oběť. Pozornost je také 

soustředěna na to, co čeká pachatele dál. 

„The infant was allegedly raped by a family member in the early hours of 

Wednesday morning in Galeshewe, Northern Cape. The suspect was arrested and 

is expected to appear in court on Thursday.97“ (The Citizen, Give ‘baby rapist’ the 

harshest sentence, 2013)  

 

3.2.1.1.1 Reprezentace rasy v médiích 

 

White fear of black sexuality is a basic ingredient of white racism. 

                                     —Cornel West 

 

Dominantní charakteristiky, při popisování pachatele sexuálního násilí v Jihoafr ické 

republice, tvoří rasa a gender. V tomto ohledu jsou tedy jako hrozba pro děti (a ženy) 

vykresleni muži, v analyzovaném případě konkrétně „černí“ muži. Téma rasy rezonovalo  

v rámci soustavy kódů částečně u všech sub-kódů, lze se tedy domnívat, že tematizování 

rasy tvoří podstatnou část problematiky sexuálního násilí v Jihoafrické republice. Rasa byla 

v analyzovaných jednotkách někdy přímo, jindy nepřímo, dávána do kontextu s násilím, 

které si může čtenář/ka interpretovat v souvislosti s násilím, které je „typické“ pro ne-bílou 

část jihoafrické populace.  

Podívejme se například na výňatek z článku „The Cannibaĺ s Pot“ z roku 2013: 

„South Africa jostles with Iraq and Colombia for the title of most violent 

country in the world. Over 300,000 people of all races have been murdered since 

                                                 
97 „Nemluvně bylo údajně znásilněno rodinným příslušníkem v  časných hodinách ve středu ve městě 

Galeshewe, v Severním Kapsku. Podezřelý byl zatčen a měl by stanout  před soudem ve čtvrtek.“, překlad 

autorky. 
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the establishment of majority rule. More people are killed in a typical week under 

ANC rule than died in detention during 40 years of Afrikaner rule.98“ (News24, The 

Cannibal's Pot, 2013) 

Uvedená pasáž upozorňuje na obecně frekventované tvrzení o nadstandardní míře 

násilí, které se v Jihoafrické republice vyskytuje. K umocnění daného tvrzení je využit 

příměr Kolumbie, která bývá stereotypně spojována s drogovými kartely, a Iráku, který je 

mediálně prezentován zejména v souvislosti s vnitřními nepokoji a terorismem. V citaci 

autor dále odkazuje současnou politickou reprezentaci, tedy na Africký národní kongres, 

který je od roku 1994 nejsilnější politickou stranou v zemi. Tato politická strana je v textu 

implicitně asociována s ne-bílým obyvatelstvem, což autor dále umocňuje svým tvrzením, 

že čtyřicetileté období apartheidu bylo méně násilné než jeden týden za současné vlády.  

Bonnes (2013: 214) uvádí, že konotaci vysoké míry sexuálního násilí v Jihoafr ické 

republice v souvislosti s obdobím apartheidu lze spatřovat v souvislosti s podmínkami, které 

byly vytvořeny právě v období apartheidu, kdy téma sexuálního násilí nebylo tematizováno, 

ani příliš reflektováno ze strany státních institucí. Tato problematika byla spojována pouze 

s ne-bílou částí obyvatel, která byla jak v roli potenciálního pachatele, tak potenciální oběti. 

Pachatelem byl stereotypně nahlížený „černý“ muž, a obětí zpravidla „černá“ žena. Obětem, 

tedy „černým“ ženám, však nebyla v rámci politiky rasové segregace věnována příliš velká 

pozornost. Vzhledem k tomu, že je znásilnění často připisováno chudým, nezaměstnaným 

mužům, je ve značné míře přehlížena skutečnost, že i bohatí „běloši“ se dopouštějí 

sexuálního násilí. Souvislost sexuálního násilí s koncem vlády apartheidu je možné vyčíst 

například v novinovém článku média Sowetan: 

„South Africa has gained notoriety as one of the leading countries when it 

comes to rape post 1994.99“ (Sowetan, Break cycle of violence, 2012) 

Explicitní uvedení období, tedy po roce 1994, ve čtenáři/ce vyvolává dojem, že míra 

sexuálního násilí stoupla po roce 1994, ačkoliv je zjevné, že tato problematika se 

vyskytovala v Jihoafrické republice i před rokem 1994. V textu nejsou uvedeny další 

                                                 
98 „Jihoafrická republika soupeří s Irákem a Kolumbií o titul nejnásilnější země světa. Od skončení apartheidu 

bylo zavražděno více než 300 000 lidí všech ras. To znamená, že je během vlády Afrického Národního Kongresu 

v průměru každý týden zavražděno více lidí, než tomu bylo během 40 let apartheidu.“,  překlad autorky. 

99 „Jihoafrická republika se po roce 1994 stala notoricky známou jako jedna ze zemí s  největším počtem 

znásilnění.“, překlad autorky. 
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okolnosti, jako například ne-tematizování této problematiky během apartheidu či vlivu 

politiky rasové segregace na míru násilí v Jihoafrické republice, což podsouvá čtenáři/ce 

domněnku, že míra sexuálního násilí stoupla po konci pádu apartheidu. Ačkoliv se v textu 

referuje o míře sexuálního násilí (páchaného na dětech) obecně, tedy nejsou uvedeny žádné 

další specifikace, v závěru se lze dočíst následující: 

„The psyche of violence in black communities was also documented in a 

study noting that local men are likely to die from stabbing rather than natural 

causes, highlighting once again the vortex of violence that can suck in black 

lives.100“ (Sowetan, Break cycle of violence, 2012) 

A dále: 

„These high levels of violence are also regularly manifested in the high 

number of femicides in South Africa.101“ (Sowetan, Break cycle of violence, 2012) 

Autor/ka textu dává tedy problematiku sexuálního násilí do přímé souvislosti s rasou, 

když upozorňuje na muže z „černošských“ komunit. Čtenářovi/ce je tak nepřímo 

podsouváno, že sexuální násilí a vraždy žen jsou záležitostí „černých“ mužů. „Černí“ muži 

mohou být v tomto ohledu nazíráni jako hrozba, která může ve společnosti vyvolat tzv. 

morální paniku. Cohen (2002) uvádí, že v rámci morální paniky dochází k pocitu ohrožení 

ze strany určitých skupin či jednotlivců, kteří ohrožují daný systém a nastavené normy. 

Devianti, v tomto případě „černí“ muži, představují bezpečnostní riziko a ohrožují 

společenské normy. Skupinu ne-bílého obyvatelstva, lze definovat jako bezpečnostní hrozbu 

i ve výňatku článku z média South Africa Today: 

„Of all the crimes that can be committed in this world, treason, robbery, 

murder, stealing…rape must one of the worst, in particular as it has now raised its 

ugly head as one of the methods of torture that is part of the ever escalating and 

                                                 
100 „Charakter násilí v černých komunitách byl také zdokumentován ve studii, v  níž bylo zjištěno, že 

pravděpodobnější příčinou smrti černých mužů je ubodání než přirozené příčiny. To jen podtrhuje míru dopadů 

nasílí na životy členů černé komunity.“, překlad autorky. 

101 „Vysoká míra násilí se v Jihoafrické republice často projevuje vysokým počtem vražd žen (vražd na základě 

genderové identity).“, překlad autorky. 
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ever more hideous genocide of the white South African population.102“ (South 

Africa Today, The worst crime of them all…, 2014) 

Jádro morální paniky tkví dle Cohena (2002) ve stereotypech, které jsou přisuzovány 

dané deviantní skupině. Hall (2008) definoval fázi procesu stereotypizace následovně. 

V první řadě se jedná o redukci osob a jejich charakteristik na snadno uchopitelné a 

definovatelné. Tyto charakteristiky jsou posléze zveličeny a prezentovány jako přirozené a 

neměnné. V další fázi dochází k oddělení normálního od nenormálního, vyloučeno je tedy 

to, co je považováno za nenormální, to je nazíráno jako neakceptovatelné. V rámci udržení 

sociálního pořádku je vytvářena distinkce mezi „námi“ a „nimi“. Ti „druzí“ jsou vnímáni 

jako ti odlišní, u kterých se postulují hlavně rozdíly namísto vnímání podobností. (Šmausová 

1999: 439) Podívejme se nyní na následující odstavec textu: 

 

„In February of this year a 90 year old very gentle English lady of Florida103 

was repeatedly raped by three black youths who broke in through the ceiling of her 

house. They tortured and raped the fragile old lady before stealing her mobile 

phone. In the morning she managed to call out for help. The most touching and at 

the same time, the most gruesome of it, was her own testimony in court when she 

told how she tried to cover her naked and bruised breasts with the tatters of her 

nightgown just to preserve an element of dignity when the neighbour arrived– as if 

the filth who did this to her didn’t already take a lifetime’s dignity and honour from 

her, and were now sitting in court sniggering about their achievement!104“ (South 

Africa Today, 2014, The worst crime of them all…) 

V uvedené pasáži se zdůrazňuje nejen rasa, ale i určité charakteristiky, které vytvářej í 

stereotypní předpoklady a předsudky s rasou související (viz jemná křehká dáma vs. mladí 

                                                 
102 „Ze všech zločinů, které mohou být spáchány, zrada, loupež, vražda, krádež…je znásilnění jedním 

z nejhorších, obzvláště nyní, kdy se stalo jednou z metod mučení, které je součástí neustále se zhoršující a 

eskalující genocidy bílé populace Jihoafrické republiky.“, překlad autorky. 

103 Florida v oblasti Gauteng v Jihoafrické republice, pozn. autorky. 

104 „V únoru letošního roku byla ve Floridě třemi černými mladíky znásilněna 90letá Angličanka. Muži, kteří 

se k  ní vloupali střechou jejího domu, starou dámu mučili a znásilňovali, aby jí nakonec ukradli mobilní telefon. 

Pomoci se jí podařilo dovolat až ráno. Nejdojemnější a zároveň nejstrašlivější částí její výpovědi před soudem 

bylo, když popisovala, jak se snažila cáry noční košile zakrýt svá nahá a zhmožděná prsa, jen aby si zachovala 

alespoň určitou důstojnost před sousedem, který jí přisel pomoci. Jako by jí ta obviněná špína sedící v soudní 

síni hihňajíc se nad svým výkonem, již všechnu čest a důstojnost nevzala.“, překlad autorky. 
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černoši, v textu dále označeni jako „špína“). Allport (2004) hovoří o tom, že klíčovým 

aspektem etnických předsudků je kategorické myšlení, a jeho následná generalizace. Proces 

kategorického myšlení však považuje za nevyhnutelný, neboť na něm závisí uspořádaný 

život. Podle Allporta (2004) stojí kategorické myšlení na protikladech (např. černý/bílý) a 

následné generalizaci, při které dochází ke vztahování určitých charakteristik na celou 

skupinu. Uvedení rasového hlediska, v tomto případě tedy „černí mladí muži“, tak může být 

spouštěčem morální paniky. Ačkoliv by se mohlo zdát, že charakteristika „černý muž“ se 

zakládá na faktech a je tedy neutrálním, nehodnotícím označením, ve spojitosti s vysokou 

mírou násilí se stává stereotypem, který charakterizuje označenou, deviantní, skupinu. Podle 

Cohena (2002) sehrávají klíčovou úlohu při tvorbě a reprodukci stereotypů právě média (s 

využitím určitých rétorických konstrukcí), která se staví do role tzv. morálního 

podnikatele105 hájícího společenské normy, které jsou považované za „pravdivé“ nebo 

„dané“ v daném časovém bodě. 

Konotaci sexuálního násilí s rasou lze spatřovat i v textech uvedených níže, ve 

kterých je přímo označena skupina mužů určité etnické příslušnosti, z čehož vyplývá, že se 

jedná o muže ne-bílé barvy pleti. Z hlediska Allportovi (2004) teorie lze předpokládat, že 

níže uvedená statistika upozorňující na to, že valná část „černých“ mužů, potažmo mužů 

zulského etnika, může vést prostřednictvím generalizace k nazírání všech „černých“ mužů 

jako potenciálních pachatelů sexuálního násilí. V souvislosti s Cohenovou teorií (2002) 

morální paniky se tak domnívám, že obdobnými citacemi dochází k reprodukování 

stereotypů spjatých s nazíráním sexuality „černých“ mužů jako sexuálních predátorů a 

potenciálních kriminálníků. Howard (2014: 35) dodává, že kriminalizace „černošství“ je 

spjatá s nálepkováním „černých“ mužů jako nebezpečných deviantů náchylných ke zločinu.  

„More than 25% of a sample of 1,738 South African men from the KwaZulu-

Natal and Eastern Cape Provinces admitted when anonymously questioned to 

raping someone; of those, nearly half said they had raped more than one person, 

                                                 
105 Koncept tzv. morálních podnikatelů (moral enterpreneurs) rozpracoval Stanley Cohen na základě teorie 

Howarda Beckera, který s  tímto termín poprvé přišel. Více viz Becker, Howard. 1963. Outsiders. New York: 

Free Press. 



66 

 

according to a nonpeer reviewed policy brief issued by the Medical Research 

Council (MRC).106“ (News24, Zuma's Nude Painting, 2012) 

„In a randomly selected study of 1686 males in the Eastern Cape and Kwa-

Zulu Natal areas, a 2010 report stated that 5% had raped a child under 15 years 

and that 27% had raped a woman.107“ (News24, What motivated the paedophile 

ring behind baby rape in South Africa?, 2016) 

 

3.2.1.1.2 Reprezentace „černé“ sexuality 

 

Z výše uvedených tvrzení vyplývá, že do zkoumaného problému významným 

způsobem proniká téma reprezentace „jiné“ sexuality. Koncept rasy sehrával klíčovou úlohu 

v celé problematice nejen v období apartheidu, ale i v současnosti. Hill Collins (2004) uvádí, 

že strach z „černé“ sexuality je neodlučitelnou součástí rasismu. V koloniální éře byla 

„deviantní černá“ sexualita využívána k vykořisťování „černých“ otroků (Hill Collins 2004: 

87), přičemž by se dalo říci, že tento princip se uchoval až do současnosti, avšak jak dodává 

Howard (2014: 31) - ve více sofistikovaných podobách. Tyto předsudky jsou ve společnosti 

zakořeněny tak hluboko, že i někteří „černí“ lidé vnímají „černé“ muže touto optikou, a to 

v důsledku internalizace po staletí trvajícího útisku. „Černá“ sexualita a její démonizace má 

svůj původ v 17. století, kdy sloužili „černí“ muži na plantážích jako námezdní síla. V tomto 

období vznikl také stereotyp spjatý s jejich enormní fyzickou silou a absencí intelektu. 

V souvislosti s těmito předsudky byli „černí“ muži nálepkováni jako „hypersexuální“, 

neschopní ovládat své touhy a lačnící po ženách „bílé“ pleti. Jedna z největších morálních 

hrozeb byla v této době představa, že „černý“ muž bude mít sexuální vztah se ženou „bílé“ 

pleti. Tato představa se stala příčinou lynčování „černých“ mužů v průběhu 18., 19. i 20. 

století. (Howard 2014: 34) Stereotypní předsudky se však promítly i do pojetí maskulinity 

„černých“ mužů, kteří se s ní částečně identifikovali. „Černí“ muži se dostali do konfrontace 

                                                 
106 „Při anonymním dotazování mužů v provinciích Kwa -Zulu-Natal a Východní Kapsko, se ke znásilnění 

přiznalo více než 25% z 1738 jihoafrických mužů. Podle nepřezkoumané politické zprávy Medical Research 

Council se z těch, kteří se doznali ke znásilnění, téměř polovina přiznala ke znásilnění více než jedné osoby.“, 

překlad autorky. 

107 „Ve studii zkoumající vzorek 1686 náhodně vybraných mužů v  provinciích Východní Kapsko a Kwa-Zulu-

Natal v roce 2010 stojí, že 5% dotazovaných mužů znásilnilo dítě mladší 15 let a 27% z  nich znásilnilo ženu.“, 

překlad autorky. 
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se stereotypním nazíráním jejich identity jako „hypersexuální“, což eskalovalo ve chvíli, kdy 

byla v domácnosti dominantní žena. Stereotypní představa o „černé“ maskulinitě tak byla 

narušena. (Howard 2014: 35) V odstavcích níže se lze dočíst k maskulinitě následující: 

 „There is a terrible notion built into the minds of many South African men: 

submissive women feed your manhood. If she does not listen, beat her. If she carries 

on saying no, rape her.108“ (News24, South Africa: War Rising, 2013)  

„Of the 27 perpetrators interviewed, 13 spoke about the power of women 

getting men successfully convicted for rape through false allegations. Five men 

raised issues directly expressing frustrations about feeling disempowered by 

women’s rights.109“ (News24, What motivated the paedophile ring behind baby rape 

in South Africa?, 2016) 

Oba uvedené texty jsou spjaté se sexuálním násilím, které je asociováno s ne-bílou 

částí populace. Lze tedy vyvodit, že maskulinita, o které se výše referuje, odkazuje na 

maskulinitu „černých“ mužů. 

Podívejme se nyní na stereotypní představy spjaté s „černou sexualitou“, které 

rezonovaly v kauze se soudkyní Mabel Jansen. Soudkyně Jansen v rámci facebookové 

korespondence s filmařkou a aktivistkou Gillian Schutte napsala vyjádření, která byla 

zveřejněna v řadě periodik. Zde je výběr klíčových pasáží: 

„Gillian Schutte, an author, journalist and documentary filmmaker, 

revealed a conversation she had with Judge Jansen which immediately made waves. 

In the conversation, Judge Jansen allegedly said it was in black men’s culture to 

rape women, and that black men saw raping women and babies as a pastime.110“ 

(IOL, Calls to review ‘racist’ judge’s rape cases, 2016) 

                                                 
108„V myslích mnoha jihoafrických mužů je utkvělá hrozivá představa: submisivní žena posilní vaše mužství. 

Pokud neposlouchá, zbijte ji. Pokud pokračuje v odmítání, znásilněte ji.“, překlad autorky. 

109 „13 z 27 dotazovaných pachatelů mluvilo o obvinění muže ze znásilnění na základě falešného tvrzení ženy. 

Pět z těchto mužů hovořilo o problémech vyjadřujících jejich frustraci ze ztráty moci díky posilování ženských 

práv.“, překlad autorky. 

110 „Gillian Schutte, spisovatelka, novinářka a dokumentaristka, zveřejnila svůj rozhovor se soudkyní Jansen, 

který okamžitě vyvolal pobouření. V rozhovoru soudkyně uvedla, že je znásilňování žen součástí  černošské 

kultury a že černí muži chápou znásilňování žen a dětí jako zábavu.“, překlad autorky. 
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“In their culture, a woman is there to pleasure them. Period. It is seen as 

absolute right and a woman’s consent is not required… I still have to meet a black 

girl who was not raped at 12. I am dead serious.111” (IOL, Judge in racial storm 

presiding over Juju case, 2016) 

“Murder is also not a biggy and gang rapes of baby daughter and mother a 

pleasurable pass time (sic). They are simply now in a position to branch out and 

include white woman (sic),” she allegedly wrote.112“ (IOL, Calls to review ‘racist’ 

judge’s rape cases, 2016) 

„She followed this up with another post: “It is only now that women realise 

that we are being hit by a veritable tsunami of rape cases… I must hand you 10, 20, 

30, 40 files and you will adopt a completely different attitude. The white people have 

a lot to account for. But this? I feel like vomiting. So no black people are by far no 

angels. Their conduct is despicable.113“ (IOL, Judge in the dock over her racist 

comments, 2016) 

V uvedeném případě nemají roli tzv. morálního podnikatele pouze média, ale 

zejména soudkyně Jansen, neboť soud sám o sobě je aktérem, který má velký společenský 

vliv, a prostřednictvím kterého může ovládat mínění veřejnosti. Podle Beckera (1963) 

mohou instituce jako je například soud udržovat sociální kontrolu prostřednictvím tzv. 

nálepkování, kdy je určitě chování označeno za „deviantní“, nehledě na jeho povahu. 

Veřejného nepřítele tedy v pojetí soudkyně Jansen představují „černí“ muži a jejich 

sexualita. V textu je „černá sexualita“ prezentována v souvislosti se sexuálním násilím, které 

charakterizováno jako součást kultury ne-bílých obyvatel. Znásilnění žen a dětí je podle 

uvedeného textu pro „černé“ muže zábavou, stejně tak jako vražda. Jansen zvyšuje morální 

                                                 
111 „V jejich kultuře je žena předmětem potěšení. Tečka. Je to chápáno jako absolutní právo mužů a ženin 

souhlas není potřeba. Ještě jsem se nesetkala s černošskou dívkou, která by dovršila věk 12 let a nebyla 

znásilněna. To myslím smrtelně vážně.“, překlad autorky. 

112 „Vražda také není nic závažného a hromadné znásilňování malých dívek a matek je příjemný způsob trávení 

času. Nyní jsou jednoduše v pozici, kdy mohou diverzifikovat a zahrnout bělošky,“ údajně napsala (Jansen).“ 

překlad autorky. 

113 „Navázala dalším příspěvkem: „Teprve nyní si ženy uvědomují, jak opravdová je vlna znásilnění, která nás 

zasáhla. Předložím vám 10, 20, 30, 40 spisů a zaujmete diametrálně zcela odlišný postoj. Bílí lidé toho mají 

na svědomí dost, ale toto? Z toho se mi chce zvracet. Takže černí lidé nejsou žádní andělé. Jejich chování je 

opovrženíhodné.“, překlad autorky. 
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paniku tvrzením, že jsou nyní ohroženy i ženy „bílé“ barvy pleti. Cohenovskou teorii (2002) 

zde dokresluje atmosféra strachu a dramatičnost, neboť tvrzení Jansen zahrnuje potenciální 

pachatele i oběti. Tvrzení Mabel Jansen korespondují se stereotypními představami o černé 

sexualitě v období apartheidu, které byly vykreslovány v souvislosti nadměrným sexuálním 

chtíčem ne-bílého obyvatelstva. Objevovaly se stereotypní představy o „černé“ sexualitě, ve 

kterých byla „černá“ žena vnímána jako přirozeně lascivní, a zároveň jako poddajná, a 

„černý“ muž jako predátor s nadměrným sexuálním chtíčem. (Posel 2005: 242) 

Tvrzení Jansen vyvolala v Jihoafrické republice velkou pozornost, což se projevilo i 

v různých typech reakcí u analyzovaných médií. V převážné většině mediální produkce byla 

její tvrzení označena za rasistická a nepřijatelná. V tomto ohledu tedy morální autorita 

reprezentována soudem nedosáhla akceptace svého jednání. Média v tomto případě byla 

morálním podnikatelem, který sice těžil ze vzniklé morální paniky, avšak za deviantní 

jednání bylo označeno v převážné většině novinových článků chování Mabel Jansen. Toto 

dokládá například citace z novin uvedena níže: 

“Fellow South Africans, the views of Judge Jansen are not only racist and 

bigotry but also underline the institutional racism in our judicial system. I see it 

fitting that a person with such views cannot be given powers to preside in our legal 

system due to her lack of neutrality, which could tamper with her decision making 

due to personal views about race, ” wrote Linda Mahamba, who started the petition. 

114“ (IOL, Judge in the dock over her racist comments, 2016) 

“We have come a long way not to allow the views of individuals such as 

Mabel Jansen to instigate social unrest in our very fragile democracy. Your 

signature will be highly appreciated. Lead South Africa.115” (IOL, Judge in the dock 

over her racist comments, 2016) 

                                                 
114 „Drazí Jihoafričané, názory soudkyně Jansen jsou nejen rasistické a  bigotní, ale také podtrhují 

institucionální rasismus v našem soudním systému. Vidím, že není vhodné, aby člověk s takovými názory 

předsedal soudu v našem právním systému vzhledem k  jeho nedostatku neutrality, která by, vzhledem k  jeho 

osobním názorům na rasu, mohla ovlivňovat jeho rozhodování,“ napsala autorka petice Linda Mahamba.“  

překlad autorky. 

115 „Ušli jsme dlouhou cestu na to, abychom nechali někoho jako je Mabel Jansen podněcovat sociální 

nepokoje v naší velmi křehké demokracii. Váš podpis bude velmi ceněn. Lead South Africa.“, překlad autorky. 
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Objevily se však i reakce mediálně známých jednotlivců, jejichž jednání může mít 

zcela jistě vliv na to, jakým způsobem veřejnost na danou zprávu zareaguje. Uveďme si jako 

příklad vyjádření písničkáře Stevea Hofmeyra:  

„In the wake of the Judge Mabel Jansen controversy, the beleaguered high 

court judge and her views appear to have their defenders.116“ (The Citizen, Steve 

Hofmeyr and co defend Mabel Jansen, 2016) 

„Afrikanerrights” activist Dan Roodt and his fellow activist and singer Steve 

Hofmeyr (whom Roodt has acted for as legal counsel in court) were paired on 

Twitter today in defence of Jansen’s views that were “outed” to the media by liberal 

activist Gillian Schutte after Schutte claimed that she waited in vain for the Judicial 

Service Commission to act on her concerns.117“ (The Citizen, Steve Hofmeyr and 

co defend Mabel Jansen, 2016) 

„Hofmeyr is well known for views that have often seen him branded a racist 

(a label he rejects), including that black people were themselves the “architects of 

apartheid” and that “he cannot for the life of me find an example of any white kids 

who scale the fences of black people and rape their grandmothers.118” (The Citizen, 

Steve Hofmeyr and co defend Mabel Jansen, 2016) 

 

3.2.1.1.3 Alkohol a další návykové látky jako součást ospravedlnění pachatele 

 

Ačkoliv Richter (2003: 395) uvádí, že většina sexuálně násilných činů páchaných 

v Jihoafrické republice na dětech, pochází ze strany členů rodiny či známých, a to po požití 

alkoholu či jiných návykových látek, v analyzovaném materiálu se k dané problematice 

                                                 
116„V souvislosti s kontroverzní kauzou soudkyně Mabel Jansen se objevili zastánci jejích názorů.“,  překlad 

autorky. 

117„Afrikánský aktivista Dan Roodt a Steve Hofmeyr, aktivista a zpěvák (kterého Roodt zastupoval  jako právní 

zástupce před soudem), se dnes spojili na Twitteru na obranu Janseniných názorů, které byly vypuštěny do 

mediálního světa liberální aktivistkou Gillian Schutte poté, co Schutte tvrdila, že nadarmo čekala na 

projednání věcných znepokojení ze strany Komise justičních služeb (Judical Service Commission).“, překlad 

autorky. 

118„Hofmeyr je známý pro své postoje, často označované jako rasistické, což on odmítá. Tvrdí například, že 

sami černoši byli „architekty apartheidu“ a že se „za celý život nesetka l s případem, kdy by bílé děti lezly přes 

ploty černochů a znásilňovaly jejich babičky.“, překlad autorky. 
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vyskytlo pouze několik poznámek. U některých případů bylo uvedeno, že útočník byl pod 

vlivem alkoholu či užíval drogy. Alkohol a drogy mohou mít vliv pro následné 

ospravedlnění útočníka a jeho činů, případně pro dodání kuráže. Toto téma se však u 

analyzovaných novinových článků nevyskytlo v nikterak významné míře, a tak mu nebude 

věnována bližší pozornost. Pro ilustraci lze však uvést následující citace: 

"Some men even say they were on drugs and don't remember what they 

did.119"  (Sowetan, Why some men violate women, 2013) 

„On Thursday, a 25-year-old man appeared in the Bellville Magistrate’s 

Court on charges of raping a 16-month-old baby from Blikkiesdorp in Delft. The 

suspect is the boyfriend of the baby’s mother who was allegedly a tik addict.120“ 

(Eyewitness News, Brutality of child rape linked to tik, 2009) 

„“He started smoking dagga and went mad.” “[The baby’s uncle] smoked 

strong stuff. Then he became completely crazy,” a neighbour said.121“ (News24: 

City Press, Baby rapist was thinking like the devil, says gran, 2013) 

S využitím Cohenovy (2002) teorie tedy lze konstatovat, že chování pachatele 

sexuálního násilí, které je v rozporu s normami a hodnotami společnosti, doplňuje užívání 

návykových látek. Jejich užívání si lze následně interpretovat jako deviantní, neboť je 

v rozporu se společensky konstruovanou představou o „normálním“ a zdravém životním 

stylu. Užívání návykových látek v tomto případě nemá ospravedlňující funkci, ale spíše 

zvyšuje bezpečnostní riziko. „Černý“ muž užívající návykové látky tak může být veřejností 

nazírán jako potenciální pachatel sexuálního násilí. 

 

 

 

  

                                                 
119 „Někteří muži dokonce tvrdí, že byli pod vlivem drog a nepamatují si, co udělali.“, překlad autorky. 

120 „Ve čtvrtek stanul před soudem v Bellville 25letý muž obviněný ze znásilnění 16měsíčního dítěte 

z Blikkiesdorp v Delftu. Podezřelý je přítelem matky dítěte, která je údajně drogově závislá.“, překlad autorky. 

121 „Začal kouřit trávu a pak se zbláznil. „Strýc dítěte kouřil silný materiál. Pak se naprosto zbláznil“, řekl 

soused.“, překlad autorky. 
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3.2.1.2 Oběť 

 

Při popisu obětí sexuálního násílí, v analyzovaném případě konkrétně dětí 

v Jihoafrické republice, dochází v jihoafrickém mediálním diskurzu k vykreslení oběti jako 

„ideální“. Greer (2017: 4) popisuje „ideální oběť“ jako osobu, která, pokud je zasažena 

zločinem, získá legitimní status oběti. Taková oběť má charakteristiky jako nevinná, 

bezbranná, zranitelná a budící soucit. „Ideální oběť“ většinou přitahuje velkou pozornost 

médií, vzbuzuje kolektivní smutek, její případ může vést ke změnám v trestní justici a také 

ke změnám v reflektování společnosti.  

„A fourmonthold baby is recovering from her fourth operation since being 

raped in Ceres, in the Western Cape. “We are pleased with the reports that she is 

steadily recovering after undergoing reconstructive surgery,” the ANC Women’s 

League (ANCWL) spokesperson Nosipho Ntwanambi said today.122“ (City Press, 

Baby rape victim recovering after fourth surgery, 2013)  

 „Hundreds of people attended the girl’s memorial service held in the city 

last week. Many called for justice. The girl was cremated last week and her mother 

had said she intended to scatter her daughter’s ashes in the ocean.123“ (The Citizen, 

Jasmine murder case postponed, 2014) 

“The rape of these children is not only disheartening, but a horrendous and 

inhumane act that should be condemned unrelentingly and consistently by all in 

society.124” (The Citizen, Cape baby rape victim recovering, 2013) 

Greer (2017) upozorňuje na selektivnost médií při referování o obětech. V tomto 

ohledu rezonuje otázka, proč se diskuze kolem sexuálního násilí páchaném na dětech 

objevila až v roce 2001 v souvislosti s kauzou „Baby Tshepang“. Proč, když se ve 

statistikách, médiích i odborné literatuře referuje o vysokém počtu sexuálního násilí 

                                                 
122 „Čtyřměsíční dítě se zotavuje po čtvrté operaci od znásilnění v  Ceresu, ve Východním Kapsku. „Jsme 

potěšeny zprávami, že se její stav po operaci neustále zlepšuje,“ řekla dnes mluvčí Ženské ligy ANC (ANCWL) 

Nosipho Ntwanambi.“, překlad autorky. 

123 „V minulém týdnu se stovky lidí zúčastnily vzpomínkové akce na počest zemřelé dívky, v  rámci které vyzývaly 

k nastolení spravedlnosti. Dívka byla v minulém týdnu zpopelněna a její matka řekla, že plánuje popel dcery 

rozptýlit do oceánu.“, překlad autorky. 

124 „Znásilnění těchto dětí nejsou jen skličující, ale jsou zároveň odporným a nehumánním činem, který by měl 

být celou společností neochvějně a důsledně odsuzován.“, překlad autorky. 
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páchaném na dětech, se v médiích objeví jen určité, selektivně vybrané, případy? Baby 

Tshepang se jeví jako „ideální oběť“. Několikaměsíční bezbranné dítě, jehož příběh byl 

umocněn mírou násilí, kdy se na jeho znásilnění podílelo několik mužů. Další kategorií, 

která se zde objevuje, je gender. V jihoafrické mediální produkci je téměř výhradně 

tematizováno sexuální násilí páchané na dívkách. (Greer 2017: 5) Důležitá je taktéž rasa. 

Greer (2017: 6) ilustruje na řadě příkladů, že v případě vražd ve Velké Británii, byla 

v mnohem větší míře věnována pozornosti médií obětem z řad „bílého“ obyvatelstva nežli 

tomu bylo v případě vražd jiného etnika. V jihoafrické mediální produkci jsou v souvislos t i 

se sexuálním násilím tematizovány výhradně „černé“ děti. Toto neindikuje, že by se do 

uvedených textů nepromítl rasismus, naopak. Rasistický podtext lze vysledovat právě 

v souvislosti s tím, že jsou tematizovány převážně činy, ke kterým došlo v oblastech, kde se 

nachází ne-bílé obyvatelstvo, že je poukazováno na „černé“ pachatele, případně na děti z 

„černých“ komunit a rodin, aby se demonstrovala „násilná černošská kultura“. 

„The injuries to the baby, who was just 10 months old at the time of the 

attack, were so savage that she had to go for extensive reconstructive surgery. A 

bloody hole was torn into the tiny girl. The baby was named Tshepang "hope" by 

nurses and is now living in foster care. She was removed from her mother and from 

the community.125“ (IOL, 'I keep thinking that it was my fault', 2004) 

„She had been “significantly” underweight and had numerous injuries, 

according to an autopsy, the paper reported. Her ribs were fractured, abrasions 

were found on her vagina, cheeks, chest, nose, lip, bruising on the abdomen and a 

lacerated lung that was filled with blood. Her liver was also injured and her anus 

had been penetrated repeatedly, the paper reported.126“ (The Citizen, Cape baby 

rape victim recovering, 2013) 

“It is evident she died a painful and undignified death at the hands of her 

parents. With the seriousness in nature of the crime, society will look to the courts 

                                                 
125 „Dítě, kterému bylo v době útoku pouhých 10 měsíců, bylo natolik drasticky zraněné, že muselo podstoupit 

rozsáhlou operaci. Do malé dívky byla vryta krvavá díra. Dítě, které bylo odebráno matce a komunitě, ve které 

žilo, bylo sestrami v nemocnici pojmenováno Tshepang, naděje, a nyní žije v pěstounské péči.“, překlad  

autorky. 

126 „Podle pitvy byla „značně“ podvyživena a měla množství zranění, zlomená žebra, odřeniny na vagíně, 

tvářích, hrudi, nosu a rtech, pohmožděniny na břiše a potrhané plíce naplněné krví. Podle zprávy byla 

poškozena také její játra a řitní otvor byl opakovaně penetrován.“, překlad autorky. 
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to dish out harsh sentences. I’m mindful that reasoning should be above emotions 

to avoid sentencing in anger,” he said.127“ (soudce Majeke Mabesele, pozn. 

autorky). (The Citizen, Baby Samantha's parents get 18 years, 2013) 

V následujícím článku: 

„Mabesele said the baby sustained injuries to the anus, caused by 

penetration, vagina, and liver, and broken ribs. The couple’s testimony that they did 

not know how the baby was injured was rejected. “[The] injuries suggest 

longstanding child abuse,” Mabesele said.128“ (The Citizen, Couple gets 18 years 

for death, rape of baby, 2013)  

„Ideální obětí“ je člověk, kterému je způsobena prvotní újma, který je přímým 

aktérem v dané situaci. Greer (2017: 9) však uvádí také nepřímé oběti, mezi které patří 

například svědci události, přátelé či rodina oběti. To, jakým způsobem budou média o 

nepřímé oběti referovat, záleží na mnoha faktorech, mezi které patří vztah k oběti, osobní 

charakteristiky, ale také například společenský status.  

„The human trauma, the horrific result of this is probably even worse than 

the attack itself. The family is emotionally destroyed. The mother now lives in 

constant fear and anxiety, she has three bleeding ulcers and is treated for 

depression. The boy failed his grades that year, he left school and is now drifting 

along trying to get through the trauma of being forced to watch his mother’s 

humiliation and pain while being unable to help. He blames himself – his entire 

future is destroyed. He does not know how to laugh any longer…indeed South Africa 

has become a country where the children does not know how to laugh any 

more….129“ (South Africa Today, The worst crime of them all…, 2014) 

                                                 
127 „Je zjevné, že zemřela bolestivou a nedůstojnou smrtí v rukou jejích rodičů. Vzhledem vážnosti zločinu bude 

společnost očekávat přísné rozsudky. Přál bych si, aby uvažování stálo nad emocemi, a aby nedošlo 

k odsouzení v hněvu.“ řekl (soudce Majeke Mabesele)“, překlad autorky. 

128 „Mabesele uvedl, že dítě utrpělo poranění řitního otvoru způsobené penetrací, vagíny a jater a mělo zlomená 

žebra. Svědectví páru, který tvrdil, že neví, jak ke zraněním došlo, bylo odmítnuto. “Zranění poukazují na 

dlouhodobé zneužívání.“, řekl Mabesele“, překlad autorky. 

129 „Ještě horší než samotné napadení je pravděpodobně další strašlivý následek, lidské trauma. Rodina je 

emočně zničena. Matka nyní žije v neustálém strachu a úzkosti, má tři krvácející vředy a je léčena s depresí. 

Chlapec letos propadl ve svém ročníku, opustil školu a nyní se snaží překonat trauma, kdy byl nucen sledovat 
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“The baby is out of intensive care and is being breastfed by her biological 

mother. They have been removed from a Kimberley hospital to another one in 

Bloemfontein for further recovery,” said Mochologi. She said the baby’s condition 

was stable and her health was improving with her mother always by her bedside. 

She commended the baby’s mother, who is still a student, for her maturity during 

this difficult time.130“ (The Citizen, Raped baby healing well, 2013) 

 

3.2.1.2.1 Znásilnění ze strany člena či známého rodiny 

 

Z analyzovaného materiálu dále vyplývá, že podstatný je také vztah oběti a pachatele. 

V novinových článcích zabývajících se konkrétním případem, se všude objevovala 

informace, která tento vztah specifikovala (například bylo uvedeno, že dítě bylo znásilněno 

neznámým pachatelem, který byl posléze dopaden a nyní čeká na soud, nebo že dítě bylo 

znásilněno přítelem matky oběti, strýcem atp.). V rámci mediálního sdělení to implikuje, že 

oběti nehrozí riziko sexuálního násilí jen ze strany cizích osob. 

V roce 1997 byl medializován případ vraždy otce, který znásilnil jednu ze svých dcer. 

Mandisi Mpengesi, který tehdy případ vyšetřoval a pachatele zavraždil, byl sám obětí 

sexuální zneužívání v dětství. Mpengesi byl veřejností vnímán jako hrdina a bojovník za 

práva obětí v systému, kde selhává justice. Tento případ byl první demonstrací změny v 

náhledu na oběť sexuálního napadení – dítě jako nevinná, morálně čistá, křehká a bezbranná 

oběť, zrazena systémem, který jí neochránil. Mpengesi ztělesňoval integritu a autoritu otce 

ochranitele, tedy pilíř společenského řádu a morálních hodnot „patriarchální“ společnosti. 

(Posel 2005: 245) 

Uvedená problematika se vyskytovala v analyzovaných článcích následujíc ím 

způsobem: 

                                                 
ponížení a bolest své matky, aniž by jí mohl pomoci. Obviňuje se z toho, celá jeho budoucnost je zničena. Už 

neví, co je to smích…Jihoafrická republika se skutečně stala zemí, kde se již děti neumí smát.“, překlad autorky. 

130 „Dítě je mimo jednotku intenzivní péče a je kojeno svou biologickou matkou. Byly přesunuty z  nemocnice 

Kimberley do jiné nemocnice v Bloemfontein.“ řekla Mochologi. Dále řekla, že stav holčičky byl stabilní a po 

boku její matky se neustále zlepšoval. Pochválila matku dítěte, která je stále studentkou, za její vyspělé chování 

v této těžké situaci.“, překlad autorky. 
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„Most of the women who called in, spoke of being raped at a young age by 

family members. Life shouldn’t be like this. Women are being targeted; society is 

not kind to women folk.131“ (The Citizen, Sadly, rape is still everyday, 2015) 

„According to Statistics South Africa’s latest report ‘Victims of Crime 

survey,’ 44.1 percent of victims of sexual assault were attacked by people known to 

them, while 17 percent of the time the attack comes from a relative.132“ (The Citizen, 

Give 'baby rapist' the harshest sentence, 2013) 

V první citaci je sexuální přímo spojováno se sexuálním násilím páchaném na 

mladých ženách (v tomto spojení se lze domnívat, že se jedná o děti). Autorka článku 

předkládá sexuální násilí tedy jako problematiku, která se týká převážně žen. Tento 

předpoklad se shoduje se statistikami, výzkumy a lze jej nalézt i v jihoafrické mediální 

produkci. V druhém textu hrají roli zejména statisticky generovaná data, která umocňují 

hrozbu sexuálního napadení ze strany člena rodiny. 

V prostudované literatuře byla věnována tématu sexuálního násilí páchaného ze 

strany příbuzného či známého oběti poměrně velká pozornost. Marchetti-Mercer (2003) 

uvádí, že u velké části případů znásilněných dětí v Jihoafrické republice bylo zjištěno, že 

vztahy v rodině byly narušené a dětem nebylo věnováno příliš pozornosti. Děti z rodin, kde 

probíhá nějaký konflikt, jsou častějšími oběťmi sexuálního násilí. Existují také představy o 

tom, ve kterých typech rodin je větší pravděpodobnost k sexuálnímu násilí vykonávanému 

na dětech. Z takových teoretických předpokladů vychází jako nejvíce rizikové rodiny, které 

se nacházejí v sociální izolaci. Mnoho případů, kde se tento typ násilí vyskytl, se nacházelo 

v „černošských“ komunitách s narušenými rodinnými i komunitními vazbami. Ve většině 

případů také rodina oběti i samotná oběť znala útočníka. V tomto ohledu je možné se 

domnívat, že se nejedná čistě o akt namířený vůči dítěti, ale rovněž vůči jeho matce. Nalézá 

se zde tedy stejné pojítko jako u znásilnění dospělé ženy – jde o akt dominance a síly 

namířený vůči ženě/matce. Znásilnění dítěte je tedy možné za jistých okolností považovat 

za způsob týrání či trestání ženy/matky. Tento akt má následně devastační účinky na celou 

                                                 
131 „Většina žen, které se vyjádřily, mluvily o tom, že byly znásilněny v  mladém věku rodinným příslušníkem. 

Takový by život být neměl. Ženy jsou cílem (sexuálních útoků); společnost není k  ženám laskavá.“, překlad 

autorky. 

132 „Podle statistiky z jihoafrického výzkumu „Oběti zločinu“ bylo 44,1% obětí sexuálních útoků napadeno 

někým, koho znaly a 17% obětí těchto útoků bylo napadeno rodinným příslušníkem.“,  překlad autorky. 



77 

 

rodinu. Členové rodiny jsou tak oběti sekundární viktimizace. Jedná se tedy o účinnou zbraň, 

jak ublížit celé rodině. (Marchetti-Mercer 2003: 10) 

„The baby’s story stirred an outburst of rage across the country that has 

been unequalled since the brutal rape of a ninemonth old baby in Upington, also 

in the Northern Cape, during 2001. The 2001 rape resulted in the baby, who was 

named baby Tshepang, meaning hope, to undergo reconstruction surgery. The 

mother’s boyfriend was sentenced to life imprisonment for the crime.133“(The 

Citizen, Infant is youngest child rape victim ate, 2013)  

„This chilling reality is enough to make any parent horrified and worried 

about the safety of their children. Worse, child rapists do not all don the terrifying 

image of a rogue with a mask in the middle of the night, and can be walking among 

us as in many cases the rapist is known to the family or worse he is part of the 

family.134“ (Sowetan, Be constantly alert to make your children 'molest-proof', 

2015) 

 „“Generally in all such cases, the children were not raped by a stranger, 

but people they know,” Jeffery told The Citizen in an exclusive interview this 

week.135“ (The Citizen, Infant is youngest child rape victim ate, 2013)  

Meier (2002: 533) uvádí, že příčinou sexuálního násilí páchaného na dětech mohou 

být sociální podmínky, ve kterých se lidé v oblastech, ve kterých k dané problematice 

dochází, nacházejí. V řadě případů nemají lidé ve svých domech vodu a elektřinu, a obytné 

prostory jsou obývané velkým počtem lidí. Většinou se jedná o rodiče, děti, prarodiče, ale 

také další příbuzné či přátelé rodiny. Tito lidé žijí ve velmi stísněných prostorách, nemají 

žádné soukromí a musí se v podstatě před sebou převlékat, koupat a spát vedle sebe. Mnohdy 

se děti pohybují po okolí zcela samy, nebo zůstávají samy v domě s některými dospělými 

                                                 
133 „V roce 2001 otřásl celou zemí příběh brutálního znásilnění devítiměsíčního dítěte  v Upingtonu, který do 

té doby neměl obdoby. Znásilněné dítě jménem Tshepang, což znamená naděje, muselo v  důsledku znásilnění 

podstoupit plastickou operaci. Přítel matky dítěte byl odsouzen na doživotí.“,  překlad autorky. 

134 „Tato mrazivá realita stačí k  tomu, aby se rodiče začali strachovat a obávat se o své děti. Ještě horší je, že 

dětští násilníci nesplňují stereotypní představy o zločinci v  kukle uprostřed noci, ale mohou být mezi námi a, 

jak se v mnoha případech ukázalo, být rodinným známým, nebo hůře, příbuzným.“, překlad autorky. 

135 „Ve všech takovýchto případech nebylo dítě znásilněno někým cizím, ale někým blízkým“ řekl tento týden 

Jefferey v exkluzivním rozhovoru pro The Citizen.“, překlad autorky. 
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muži. Všechny tyto okolnosti zvyšují riziko sexuálního násilí vykonávaného na dětech. 

Upozornění na sociální a ekonomické podmínky ať už oběti, či pachatele, se v médiích 

rovněž objevují, a to prostřednictvím slangových výrazů typických pro danou oblast. 

Podívejme se nyní na citaci níže, která obsahuje termín zinc shack (volně překládáný jako 

dočasné obydlí mající charakter squattu), který ve čtenáři/ce uvozuje dojem kolektivního 

bydlení, které zvyšuje riziko páchání sexuálního násilí na dětech: 

„It was on Tuesday night, when everyone in the house was asleep, that the 

grandchild she has raised as her own, allegedly took the baby from her bed and 

went to his room in the zinc shack next to his grandmother’s pink house and raped 

her.136“ (News24: City Press, Baby rapist was thinking like the devil, says gran, 

2013) 

Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, politická a kulturní regulace sexuálního 

násilí v době apartheidu byla poznamenána strategiemi zatajování a vytěsněním problému 

na okraj veřejného zájmu, mimo instituci rodiny. Posel (2005: 242-243) upozorňuje na 

význam diskurzivního ztvárnění pachatele a oběti. Pachatel sexuálního násilí byl nazírán 

jako deviant, cizinec (vně instituci rodiny), který byl v kontrastu s postavou otce rodiny, jenž 

rodinu chránil. Pravděpodobnost znásilnění tak hrozila ze strany cizích mužů, nikoliv od 

členů rodiny. Znásilnění bylo reflektováno jako čin ohrožující normy a hodnoty společnosti, 

a bylo asociováno s hrubou silou a s neschopností pachatele ovládat své sexuální touhy. 

Sexuální násilí bylo v té době tematizováno také jako útok na ženské tělo, nikoliv jako 

morální hrozba ohrožující celou společnost a národ. Z imaginárních sexuálních predátorů 

(nacházejících se vně instituci rodiny), kteří útočili na „černé“, sexuálně stereotypizované 

ženy, se v souvislosti s fenoménem znásilnění velmi malých dětí, stali predátoři známí, 

asociování s otci rodin, útočící na nevinné křehké oběti. (Posel 2005: 243) 

 

 

 

                                                 
136 „Stalo se to v úterý večer, když všichni v domě spali, vnuk, kterého sama vychovala, údajně vzal dítě z její 

postele a šel do svého pokoje v „zinc shack“ (slangový  výraz pro specifický typ obydlí, viz charakteristika výše 

v textu) stojící vedle babiččina růžového domu a znásilnil ji.“, překlad autorky. 
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3.2.1.3 Tematizované příčiny 

 

Podstatnou součást při konstruování zločinu ze strany médií tvoří koncept viny. 

Obviňování v médiích může mít formu individuální, kdy je pozornost soustředěna na 

konkrétního pachatele, nebo společenskou, kdy je pozornost orientována na celou 

společnost. Další rovinou v rámci označování „viníka“ je rovina institucionální. Pokud 

existují důkazy, že státní orgány selhaly při ochraně nevinných, bezbranných obětí, pak má 

příběh šanci ještě více zaujmout a zvýšit tak čtenost. (Greer 2017: 18) 

 

3.2.1.3.1 Systematické selhávání státních institucí a orgánů činných v trestním řízení 

 

Jak je patrné z analyzovaného materiálu, sexuální násilí v Jihoafrické republice 

doprovází komentáře o dlouhodobém selhávání státních institucí, policie i soudů. 

Politici/čky byli/y od samého počátku diskuze o „morální krizi“ národa vyzýváni ze strany 

neziskových organizací, médií i veřejnosti, aby situaci se sexuálním násilím páchaném na 

dětech řešili/y. (Posel 2005) Z analyzovaných novinových článků vyplývá, že selhávání 

institucí je médii rámováno jako důvod, díky kterému vznikají okolnosti umožňující páchání 

daných zločinů (např. uvádění informací o neschopnosti politické reprezentace snížit 

chudobu, čelit problematice HIV/AIDS apod., které následně vedou k páchání sexuálně 

násilných činů). Význam obviňování v tomto smyslu nelze spatřovat jen v otázce prevence, 

ale i následného řešení zločinu, a v rámci represe trestných činů, kdy se poukazuje na 

neefektivitu soudů i policie. (Greer 2017) 

Podle Greer (2017: 19) se může příběh o konkrétní oběti rozšířit nad rámec daného 

případu, a stane se tak prostředníkem pro zaobírání se širšími otázkami spjatými 

s bezpečností lidí v dané společnosti, spravedlností nebo povahou společnosti samotné. 

Příběh oběti se následně stává symbolem potenciální hrozby pro celou společnost. 

V důsledku kolektivního morálního pobouření jsou pak příslušné instituce vyzývány 

k přijmutí odpovědnosti a nápravě daného problému. To lze demonstrovat právě u 

zmíněného případu „Baby Tshepang“. Téma dětského znásilnění se stalo národní obsesí, 

hlavním tématem médií i politických debat. Objevovaly se názory o zpřísnění trestů za 

sexuální násilí či obnovení trestu smrti, zejména v případech znásilnění dítěte. Výskyt 

dětského znásilnění byl interpretován jako důkaz selhání politického vedení a justičního 

systému. Tento případ zvýšil zájem médií o sexuální násilí obecně, což vedlo k diskuzím o 



80 

 

morálce národa. Mezitímco tehdejší prezident Mbeki se k problematice vyjadřoval 

zdrženlivě, tehdejší viceprezident Jacob Zuma volal po morální obnově národa ("there is a 

consensus that there is something seriously wrong in our society. We are still haunted by the 

news of six adult men having raped a 9 month-old baby, and there are many other cases, 

which display barbarism and moral decay of the worst kind".) (Posel 2005: 247). Sexuální 

násilí se stalo tématem asociovaným s morálním rozkladem společnosti a základem diskuzí 

o podobě nově vzniklého demokratického národa. (Posel 2005: 247) 

Při analyzování jihoafrické mediální produkce jsem došla k závěru, že reakcí na 

médii selektivně vybrané případy (viz např. „Baby Tshepang“ či „Baby Samantha“) 

následovala reakce v podobě nějaké formy oficiálního šetření či oficiálních diskuzí nad 

problematikou sexuálního násilí páchaném na dětech, které následně vedly k doporučením 

ke změně způsobů, kterým by měli orgány činné v trestním řízení k problematice 

přistupovat. Novinové články uvedené níže obsahují doporučení týkající se změn jak 

v oblasti justice, tak policie, ale i apel na morálku společnosti. Reakcí daných institucí bývá 

kromě tematizování daného problému i odpověď ve formě přijetí nových úprav stávajícíc h 

zákonů, nebo diskuze o takových možnostech (viz přemýšlení o trestu smrti, právo o ochraně 

dítěte atp., ale také doporučení pro policii či zanesení problematiky do oblasti vzdělávání 137). 

Jedním z motivů, které se v analyzovaných textech objevily, bylo také selhání 

institucí podílejících se na vyšetřování sexuálního násilí. Dle zprávy Centra pro výzkum 

násilí a smíření jsou poznatky jihoafrické policie (The South African Police Service) takové, 

že případy znásilnění dětí zůstávají ve většině případů nehlášeny. Důvodem bývá, že 

pachatelé jsou mnohdy členové rodiny či osoby, které děti znají, a strach z možné odplaty 

                                                 
137 V roce 2003 měla premiéru divadelní hra jihoafrické autorky a režisérky Lary Foot Newton s názvem 

„Tshepang: The Third Testament“, která vzbudila mediální pozornost. Hra vznikla na motivech případu „Baby  

Tshepang“ z roku 2001. Tato divadelní hra se objevila v období, kdy velká pozornost médií spjatá s tématem 

znásilnění dítěte upadá, a oživuje tak nejen vzpomínky na tento případ, ale také diskuzi vážící se k dané 

problematice obecně. V ten stejný rok média tematizovala kauzu, která pobouřila veřejnost. Pod vedením 

Oddělení ministerstva školství pro vzdělávání (The Department of Basic Education) byla jako součást písemné 

závěrčné zkoušky z oboru stanovena otázka vycházející z divadelní hry Lary Foot Newton. Studenti/ky měli/y  

popsat, jak by pomocí bochníku chleba a koštěte zinscenovali znásilnění kojence. Vzhledem k tomu, že tato 

část zkoušky vyvolala mediální odezvu a stížnosti ze strany vyučujících i rodičů, tato část otázky byla stažena 

a nebyla hodnocena.  
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jim nedovolí situaci řešit. Mnoho žen a dívek nehlásí znásilnění ze strany partnera138 

z přesvědčení, že muž má právo vyžadovat sex a rozhodovat o tom, kdy a za jakých okolností 

k němu dojde. Příčin pro nehlášení znásilnění policii je samozřejmě celá řada, lze zmínit 

dále například obavu, že oběti nikdo neuvěří, nemožnost fyzicky se dostavit na policii či 

strach z toho, jak bude policie s obětí zacházet. Svou úlohu sehrává rovněž nedůvěra 

v justiční systém a dosažení spravedlnosti například z důvodu časté korupce. (Centre for the 

Study of Violence and Reconciliation 2008: 10 srov. Epstein 2006: 32) Podívejme se nyní 

na následující citace: 

„In South Africa, we face horrendous child abuse statistics. The US child 

protection organisation Stop it Now! (stopitnow.org) cites studies that find that up 

to 93 percent of abusers are known to children, whether they are friends, relatives, 

or acquaintances. Reliable South African statistics are hard to come by as abuse is 

vastly underreported here for a variety of reasons, including lack of faith in the 

justice system and fear or retribution by the perpetrator, according to Dumisile.139“ 

(News24, Parent24, How to know your child is being abused, 2016) 

„To the police officers who want to “counsel the victim and mediate with the 

accused”, that’s not your place. Your role is to investigate and hand over to the 

courts. Give people the justice they deserve. Unlike the Bill Cosby case, maybe 45 

years from now nobody will remember the Baby Tshepang incident. And then who 

will get justice for the victims?140“ (The Citizen, Sadly, rape is still everyday, 2015) 

Z hlediska výše uvedeného se domnívám, že média se zaměřují v podstatně větší 

míře na trestání (represi) než na prevenci v podobě zvyšování materiální a sociální 

bezpečnosti. V souladu s Foucualtovským pojetím (2000) si myslím, že odborná literatura i 

                                                 
138 Více k tématu například „A State of Sexual Tyranny: The Prevalence, Nature and Causes of Sexual Violence 

in South Africa“. 2008. Centre for the Study of Violence and Reconciliation, Report, pp. 1-123. 

139 „V Jihoafrické republice čelíme hrozivé statistice zneužívání dětí. Americká organizace Stop it Now! 

(stopitnow.org) cituje studii, která zjistila, že až 93% pachatelů zneužívajících děti jsou rodinní přátelé, 

příbuzní, nebo známí. Podle Dumisila je obtížené získat spolehlivou statistiku, jelikož je násilí na dětech málo 

hlášeno, ať už kvůli nedůvěře v soudní systém nebo kvůli strachu z odplaty.“, překlad autorky. 

140 „Policistům, kteří chtějí „uklidnit oběť a nechat oběť usmířit se s pachatelem“, to není vaše práce. Vaše 

práce je vyšetřit zločin a předat jej soudu. Dejte lidem spravedlnost, jakou si zaslo uží. Na rozdíl od případu 

Billa Cosbyho si za 45 let možná už nikdo nevzpomene na kauzu Baby Tshepang. A kdo potom zajistí 

spravedlnost pro oběti? “, překlad autorky. 
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média se soustředí na státní aparáty, které nejen produkují, ale zároveň chrání společenské 

hodnoty a normy. Účel těchto norem tkví v usměrnění jednání jednotlivců ve společnosti. 

Ti, kteří se vymykají stanoveným normám, jsou následně kriminalizováni (a trestáni). 

V případě sexuálního násilí podléhají stigmatizaci a démonizaci „černí“ muži, kteří jsou 

nazíráni jako potenciální pachatelé sexuálně násilných činů, a představují tak hrozbu pro 

společenské hodnoty a normy. 

 

3.2.1.3.2 Gender jako příčina sexuálního násilí: krize maskulinity 

 

Prolínání odborného diskurzu s mediální produkcí lze spatřovat i při analyzování 

novinových článků, kde se referuje o tom, že příčinou sexuálního násilí je „patriarchá lní“ 

uspořádání jihoafrické společnosti. Leclerc-Madlala (2002: 16) ve svém výzkumu uvádí, že 

jihoafrická (konkrétně zulská) společnost je založena na „heteropatriarchálních“ vazbách, 

kde dominují muži, a to i nad ženskou sexualitou. Vagína v tomto ohledu slouží mužskému 

potěšení a také jako cesta, kterou přichází dítě na svět. Je symbolem ženské sexuální a 

reprodukční síly, což jsou složky nezbytné pro život. V tomto ohledu je 

„heteropatriarchální“ strach z ženské síly spatřován právě prostřednictvím vagíny. Negativní 

asociace s ženskou vagínou mohou být dle autorky chápány jako výraz kulturně 

definovaných obav a nejistot z ženské síly, což je umocněno tím, že ve společnosti žádnou 

sílu nemá a její postavení s mužem je nerovné. Z hlediska používaných pojmů (a konceptů) 

se v souladu s Morellem (2016: 192-194) domnívám, že je patrný vliv evropského 

feminismu a evropské teorie, na kterou jihoafrický feminismus navazuje. Podívejme se 

například na následující citace z novinových článků, které zdůrazňují, že příčinou sexuálního 

násilí je genderová nerovnost ve společnosti: 

„South Africa has now, more than ever, become a dangerous place for 

women. It’s just been a short four months into the year and we’ve already had 

hundreds of girls violated on a daily basis, one brutally murdered while hiding out 

inside a bathroom, and numerous cases related to the violation of women thrown 

out of the court room due to “insufficient evidence141”.“ (News24, 50 Shades of 

Black Friday, 2013) 

                                                 
141 „Jihoafrická republika se nyní, víc než kdy jindy, stala ženám nebezpečným místem. Uběh ly teprve čtyři 

měsíce tohoto roku a už jsme byli svědky znásilnění stovek dívek na každodenní bázi, jedné brutální vraždy 
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 „Sexual abuse and harassment are major problems in South African 

schools. One of the important causes of this problem is a strong societal belief that 

women are subordinate to men. This increases the risk of sexual domination by men 

in the home, school and community. To reduce sexual violence in schools, a culture 

of respect for students, clear rules and clear consequences for perpetrators needs 

to be instilled.142“ (News24, Focus on child sexual abuse, 2011) 

„It is this undervaluing of one group of people that allows society as a whole 

to condone and perpetuate sexual violence. Violence against women manifests 

gender inequality when women become targets of male aggression because men 

have been socialised to view women as sex objects for their pleasure or because 

men feel a sense of entitlement over women’s bodies. Another example is when 

women are viewed as second-class citizens who are not supposed to challenge the 

authority of men, violence is intended to “put women in their place”, silence them, 

force their co-operation or to maintain the social order - the very argument for 

corrective rape.143“ (IOL, Gender inequality spurs rape culture, 2016) 

“With the mothers and the sisters, the brothers and fathers – those like me, 

who have girls... Anene was raped and mutilated because she was a girl. It was her 

vagina and her breasts that they wanted to destroy. These parts of her were broken 

                                                 
dívky skrývající se na toaletě, a spousty soudy zamítnutých případů spojených s  násilím na ženách pro 

„nedostatek důkazů“.“, překlad autorky. 

142 „Sexuální zneužívání a obtěžování jsou závažnými problémy na Jihoafrických školách. Jednou 

z nejdůležitějších příčin tohoto problému je silné společenské přesvědčení, že jsou ženy podřízené mužům. To 

zvyšuje pravděpodobnost sexuální dominance mužů doma, ve škole a v komunitě. Aby se omezil výskyt 

sexuálního násilí na školách, musí se začít prosazovat úcta ke studentům a jasná pravidla s  jasnými následky 

pro pachatele“, překlad autorky. 

143 „Je to nadřazení se nad jednu skupinu obyvatel, jež umožňuje společnosti jako celku přehlížet, a tím pádem 

zachovávat, sexuální násilí. Násilí na ženách ukazuje na genderovou nerovnost, protože ženy jsou muži 

vnímány jako cíl jejich agrese, neboť muži byli socializováni k  tomu vnímat ženy jako sexuální objekty sloužící 

pro jejich uspokojení, nebo protože si muži nárokují ženská těla. Dalším příkladem je vnímání žen jako 

druhořadých obyvatel, kteří nemají právo zpochybňovat autoritu mužů. V  tomto případě spočívá záměr použití 

násilí v „ukázání ženám, kde mají své místo“, umlčet je, nebo si vynutit jejich spolupráci k udržení sociálního 

řádu, což je hlavní argument pro nápravné znásilnění. “, překlad autorky. 
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and sliced and pulled apart, not by monsters, but by friends.144” (News24, 50 Shades 

of Black Friday, 2013)  

„SA needs to make sustained effort to dismantle its patriarchal structure and 

enable women to access equal rights or this problem (míněno sexuální násilí, pozn. 

autorky) will continue to prevail, writes Patience Mungwari Mpani.145“ (IOL, 

Gender inequality spurs rape culture, 2016) 

Interpretace sexuální dominance nad ženou lze v tomto kontextu nalézt také 

v textech, které uvádějí jako příčinu sexuálního násilí v Jihoafrické republice maskulinitu146. 

V odborné literatuře se k dané problematice referuje v souvislosti se sociálními a 

ekonomickými změnami postapartheidního období, které nezpůsobily jen rozpad tradičních 

společenských struktur, ale ovlivnily také mužské sebepojetí, které se promítlo i do oblasti 

sexuality a etablovalo do podoby společenských norem. Politické změny vedly k oslabení 

„patriarchálního“ systému, což v jistém slova smyslu muže oslabilo. Tato ztráta sebevědomí 

vedla v určitém segmentu společnosti k sexuálnímu násilí. (Marchetti-Mercer 2003: 8) Takto 

pojatá krize maskulinity však spíše odráží sepětí s rasou. V odborné literatuře se přímo 

odkazuje na etnický původ pachatele (např. Zulu) či na oblasti, ve kterých k daným sexuálně 

trestným činům dochází (např. oblast KwaZulu-Natal). Téma sexuálního násilí je tak spjato 

s postapartheidní rasovou politikou a stereotypizací „černé“ sexuality a genderu. (Posel 

2005: 250) K maskulinitě, jako příčině sexuálního násilí v Jihoafrické republice, jsem se 

v médiích dočetla následující: 

„One of the offenders said as a result of childhood sexual abuse, physical 

abuse and neglect, abject poverty and an absent father, he never had an opportunity 

to learn about manhood. This contributed to his struggles in establishing and 

                                                 
144 „Matky a sestry, bratři a otcové – jako jsem já, vy kdo máte dívky…Anene byla znásilněna a zmrzačena 

kvůli tomu, že byla holka. Byla to její vagína a její prsa, které chtěli zničit. Tyto části jejího těla byly rozřezány 

a rozsápány, ne nějakými příšerami, ale přáteli.“, překlad autorky. 

145 „Jihoafrická republika musí trvale usilovat o zrušení své patriarchální st ruktury a umožnit ženám mít stejná 

práva nebo bude tento problém nadále přetrvávat, napsala Patience Mungwari Mpani.“, překlad autorky. 

146 Tematizování maskulinity v souvislosti se sexuálním násilím se objevilo už na počátku 90. let 20. století, v 

souvislos ti s feministickým hnutím a prvním veřejným pochodem. V této souvislosti však nebylo tematizováno 

znásilnění dětí, ale žen a dívek (viz hesla typu 'Stop Rape because You are Damaging the Future of the Young 

Girls'). V médiích se objevovaly hlavně případy s pjaté se sexuálním násilím v „černošských“ komunitách. 

(Posel 2005: 244) 
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maintaining intimate relationships with peers.147“ (News24, What motivated the 

paedophile ring behind baby rape in South Africa?, 2016) 

„There is a terrible notion built into the minds of many South African men: 

submissive women feed your manhood. If she does not listen, beat her. If she carries 

on saying no, rape her.148“ (News24, South Africa: War Rising, 2013) 

Výše uvedené citace korespondují v pojetí maskulinity s odbornou literaturou, která 

se vztahuje k danému tématu, avšak níže uvedená citace vyvrací tvrzení, že jsou to muži, 

kdo se snaží udržet „patriarchální“ nastavení genderových rolí v jihoafrické společnosti, 

mezitímco ženy jsou iniciátorkami změny. Decoteau (2013: 183) uvádí, že k problematice 

ženských práv, která jsou v Jihoafrické republice vnímána jako vynález Západu, přistupují 

negativně obě pohlaví. Důvodem může být narušení kulturně zažitých genderových a 

sexuálních vztahů, ale také maskulinity jihoafrických mužů a tradičních hodnot. Z níže 

uvedené citace však vyplývá, že perspektiva nastíněná v odborné literatuře149 se promítá i 

do internalizace tohoto pojetí maskulinity u „černých“ mužů: 

„South African standup comedian Siv Ngesi has also been up in arms 

challenging the concept of manhood.“ My duty is not to console,” he said during 

our interview. “My duty is to that little boy growing up in the midst of this, to teach 

him right from wrong, to teach him how to respect women. We just have to hope that 

in a group of guys we can influence one and we can change things one man at a 

time.150” (News24, 50 Shades of Black Friday, 2013) 

S využitím Cohenovy (2002) teorie morální paniky lze vysledovat, že problém 

sexuálního násilí se v jistém ohledu zúžil na krizi maskulinity, přesněji řečeno, v centru 

                                                 
147 „Jeden z pachatelů uvedl, že v důsledku sexuálního a fyzického zneužívání v  dětství, chudoby a 

nepřítomnosti otce, neměl nikdy možnost naučit se, co znamená být mužem. To přispělo k  jeho problémům při 

vytváření a udržování intimních vztahů s vrstevníky.“, překlad autorky. 

148 „Jihoafričtí muži mají v mysli pevně uchycenou myšlenku: poddajná žena posilní vaše mužství. Pokud 

neposlouchá, zbijte ji. Pokud bude pokračovat v  odmítání, znásilněte ji.“, překlad autorky. 

149 Viz Marchetti-Mercer (2003) „A socio-psychological perspective on the phenomenon of infant rapes in 

South Africa“ aj. 

150 „Jihoafrický stand-up komik Siv Ngesi se připojil k  těm, kteří se snaží vyrovnat s konceptem maskulinity. 

„Mou povinností není jen utěšovat“, řekl během našeho rozhovoru. „Mou povinností je naučit malého kluka, 

vyrůstajícího uprostřed ničeho, co je správné a co špatné, naučit ho, jak se chovat uctivě k  ženám. Můžeme jen 

doufat, že ve skupině kluků můžeme takto ovlivnit a měnit jednoho muže za druhým.“, překlad autorky. 
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pozornosti se ocitla „černá“ mužská sexualita. Sexuální násilí se stalo centrem debaty o nově 

nabyté demokracii a podobě nově vzniklého národa. Idea nově vzniklého národa se odrážela 

v tematizaci sexuálního násilí páchaném na dětech, jejímž základem se stala binární opozice 

mezi dobrem (oběť je nevinná, křehká, zranitelná) a zlem (brutální, morálně zkažený 

pachatel). Tato morální polarita se stala vzorem pro novou demokracii (novorozená, křehká, 

nestabilní) ocitající se uprostřed ničivých sil reprezentovaných morální zkažeností pachatele. 

Znásilnění dítěte se tak stalo metaforou pro morální násilí páchaném na novém národě a 

zrcadlem normativních základů post-apartheidního společenského řádu. (Posel 2005: 239-

241) 

 

3.2.1.3.3 Mýtus panenství 

 

V roce 1999 se do médií poprvé dostal případ znásilnění dítěte v souvislosti s mýtem 

panenství. Novinářka Charlene Smith tehdy v celonárodním deníku citovala výnamného 

vládního úředníka "the myth that AIDS could be cured by having sex with a virgin is 

prevalent thinking in Kwa Zulu Natal". (Posel 2005: 245) Otázka mýtu panenství otevřela 

diskuzi o souvislosti mezi sexuálním násilím a HIV/AIDS, do které se zapojili politici/čky, 

aktivisté/ky i vědci/kyně. Tato diskuze tak prolomila ticho, které se vytvořilo kolem 

problematiky HIV/AIDS v Jihoafrické republice. Pokud v rámci Mpengesiho151 případu 

došlo k přeformulování oběti na tzv. ideální oběť, propojení s mýtem panenství znamena l 

dramatický posun. Dítě začalo být vnímáno jako morálně čistá nevinná oběť, pachatel jako 

morálně a sexuálně zkažený, který dítě poškodí nejen morální, ale odsoudí ho k smrti virem 

HIV. Pachatel se nyní stal členem komunity, nikoliv cizincem. (Posel 2005: 245) 

O mýtu očištění, který je spjatý s pohlavním stykem s pannou, se lze dočíst jak v 

odborné literatuře152, tak v jihoafrické mediální produkci. Tento mýtus založen na představě, 

                                                 
151 Viz kapitola 3.2.1.2.1 Znásilnění ze strany člena či známého rodiny  - Mandisi Mpengesi, vyšetřovatel, který 

zavraždil pachatele obviněného ze znásilnění dcery. Tento případ, medializovaný v  roce 1997, byl první 

demonstrací změny v náhledu na oběť sexuálního napadení – dítě jako nevinná, morálně čistá, křehká a 

bezbranná oběť, zrazena systémem, který jí neochránil. Mpengesi ztělesňoval integritu a autoritu otce 

ochranitele, tedy pilíř společenského řádu a morálních hodnot „patriarchální“ společnosti. (Posel 2005: 245) 

152 Viz například Richter (2003) „Baby Rape in South Africa“, Wreford (2008) „Shaming and Blaming: 

Medical Myths, Traditional Health Practioners and HIV/AIDS in South Africa“, Marchet ti-Mercer (2003) „A 

socio-psychological perspective on the phenomenon of infant rapes in South Africa“ aj. 



87 

 

že pohlavní styk s pannou, což zahrnuje i malé děti, vyléčí nakaženého, koluje v jistých 

obměnách po celé Africe. Pachatelem sexuálního násilí je dle tohoto modelu muž, který se 

tímto způsobem snaží vyléčit HIV/AIDS. Osud oběti pro něj není směrodatný. U značné 

části odborných textů se setkáme s interpretací, že tento způsob léčby souvisí s tradičním 

léčitelstvím, přičemž významnou roli zde sehrává výklad ženské sexuality a ženského těla153. 

Toto jsou však sporná tvrzení, neboť důkazy jsou založeny na čistě subjektivních 

interpretacích.  

Jak bylo uvedeno výše, zmínky o mýtu panenství se vyskytovaly i v analyzovaných 

novinových článcích. Zpravidla se však jednalo pouze o uvedení informace, že se mýtus 

objevuje jako jedno z možných vysvětlení sexuálního násilí páchaného na dětech 

v Jihoafrické republice, nikoliv však v přímé souvislosti s některým z mediálně 

referovaných případů. Podívejme se nyní na několik citací, ve kterých se o mýtu panenství 

referuje: 

„A belief common to South Africa holds that sexual intercourse with a virgin 

will cure a man of HIV or AIDS. South Africa has the highest number of HIVpositive 

citizens in the world. According to official figures, circa 11% of South Africans are 

infected with the virus. Edith Kriel, a social worker who helps child victims in the 

Eastern Cape, said: "Child abusers are often relatives of their victims – even their 

fathers and providers.154" (News24.com, Zuma's Nude Painting, 2012) 

„We hear frequently that some men believe that sexual intercourse with a 

virgin can cure HIV/Aids.155“ (News24: City Press, Question the purpose of culture, 

2010) 

 

                                                 
153 Viz například Leclerc-Madlala, Suzanne. 2002. „On The Virgin Cleansing Myth: Gendered Bodies, AIDS 

and Ethnomedicine“. African Journal of AIDS Research 1, pp. 1-30. 

154 „V Jihoafrické republice je běžné věřit, že sexuální styk s pannou vyléčí HIV a AIDS. Jihoafrická republika 

má nejvyšší počet HIV pozitivních obyvatel na světě. Podle oficiální čísel je tímto virem nakaženo přibližně 

11% Jihoafričanů. Edith Kriel, sociální pracovnice pomáhající dětským obětem ve Východním Kapsku, říká: 

“Pachatelé zneužívající děti jsou často příbuzní obětí – dokonce i jejich otcové nebo chlebodárci.“, překlad 

autorky. 

155 „Často slýcháme, že muži věří, že pohlavní styk s pannou může vyléčit HIV/AIDS.“, překlad autorky. 
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„…And we face the scourge of baby rape in our country, possibly 

exacerbated by the myth that having sex with a virgin can cure AIDS.156“ (News24, 

How to know your child is being abused, 2016) 

„…A woman is estimated to be raped every few seconds or minutes in South 

Africa (depending on reported or unreported cases) and baby rape is a shameful 

reality, a social myth built up by the idea that “having sex with virgins will cure you 

of HIV/AIDS.157” (News24, South Africa: War Rising, 2013) 

V souvislosti s konkrétním případem se uvedení mýtu panenství objevilo pouze 

jednou, a to prostřednictvím naformulované otázky, která by měla vzbudit pozornost u 

čtenářstva: 

„An alleged paedophile with a fetish for the sexual abuse of babies in 

nappies will appear in court on July 1. Why did he do it? Was it a case of instant 

gratification, sexual entitlement or possibly even virgin cleansing?158“ (News24, 

What motivated the paedophile ring behind baby rape in South Africa?, 2016) 

V textu se však dále upozorňuje na to, že nelze jednoznačně prokázat teorie vážící se 

k příčinám sexuálního násilí páchaného na dětech (zahrnující právě i mýtus panenství): 

„To date, not enough research has been completed to clarify or test the 

various theories that abound.159“ (News24, What motivated the paedophile ring 

behind baby rape in South Africa?, 2016) 

V řadě analyzovaných článků dochází k odmítnutí mýtu panenství jako příčiny 

sexuálního násilí. Tyto články se mnohdy opírají o výzkumy, které byly na dané téma 

prováděny. V prvním textu autorka uvádí výzkum prováděný Esther Kgauhelo Lekalakala 

                                                 
156 „…V naší zemi čelíme pohromě ve formě dětských znásilnění, možná ještě zhoršené mýtem, že sex s  pannou 

léčí AIDS.“, překlad autorky. 

157 „Odhadem je v Jihoafrické republice znásilněna žena každých pár vteřin nebo minut (v závislosti na tom, 

zda bereme v úvahu jen nahlášené nebo i nenahlášené případy) a znásilňování dětí je ostudnou realitou a 

společenským mýtem vybudovaným na myšlence toho, že „sexuální styk s  pannou může vyléčit HIV/AIDS.“, 

překlad autorky. 

158 „Údajný pedofil s fetišem pro kojence v plenkách stane 1. července před soudem. Proč to udělal? Je to 

případ okamžitého uspokojení, sexuálního nárokování nebo mýtu panenství? “, překlad autorky. 

159 „Do dnešního dne nebyl na toto téma proveden dostačující výzkum, který by vysvětlil či otestoval existující 

množství nejrůznějších teorií.“, překlad autorky. 
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s názvem „An examination of perpetrator explanations for sexual abuse of young children 

in South Africa“, z roku 2013: 

„The perpetrators in the study did not use the virgin cleansing myth as an 

explanation for sexual abuse of young children. Instead, the common denominator 

in the narrative included childhood adversities and sociocultural factors such as 

patriarchal notions of manhood, and particularly the perpetrators’ beliefs about 

sexual entitlement.160“ (News24, What motivated the paedophile ring behind baby 

rape in South Africa?, 2016) 

Další text se opírá o výzkum Amelia Ann Kleijn „The demographic profile and 

psychosocial history of a group of convicted perpetrators of the rape of children under the 

age of three years.“, z roku 2010: 

„Independent social worker Dr Amelia Kleijn found that virgincleansing 

(the virginrape myth) was not a factor in her research to find out why men rape 

babies.161“ (The Citizen, Research on why men rape babies, 2014)  

V následující pasáži je odkazováno na publikaci sepsanou kolektivem autorů/rek 

„The Sexual Abuse of Young Children in Southern Africa“ vydanou jihoafrickou 

výzkumnou institucí Human Sciences Research Council:  

„Understanding child sexual abuse, including cultural issues such as gender 

roles, schoolbased violence, child trafficking and the myth that sex with a virgin 

can cure HIV/Aids. In Chapter Seven, Rachel Jewkes argues that the virgin 

cleansing myth is not a major influence in child rape, since most men who perpetrate 

such abuse probably do not even know their HIV status.162“ (News24, Focus on 

child sexual abuse, 2011)  

                                                 
160 „Pachatelé ve studii nevysvětlovali sexuální zneužívání dětí mýtem panenství. Místo toho byly společnými 

jmenovateli špatné dětství a sociálně-kulturní fak tory, jako je patriarchální náhled na mužství. Zvláště pak 

pachatelé věřili v to, že ze své pozice mužů mají na svůj čin nárok.“, překlad autorky. 

161 „Nezávislá sociální pracovnice dr. Amelia Kleijn v rámci svého výzkumu zjistila, že mýtus panenství nebyl 

jednou z příčin, proč muži znásilňují děti.“, překlad autorky. 

162 „Porozumění sexuálnímu zneužívání dětí, včetně kulturních otázek jako jsou genderové role, násilí na 

školách, obchodování s dětmi a mýtus, že sexuální styk s pannou může vyléčit HID/AIDS. V sedmé kapitole 

Rachel Jewkes tvrdí, že mýtus panenství nemá zásadní vliv na znásilňování dětí, jelikož většina mužů 

páchajících znásilnění pravděpodobně ani neví, jestli jsou nakaženi HIV.“, překlad autorky. 
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V poslední citaci autorka předkládá vyjádření pracovnice The iThemba rape and 

trauma support centre: 

„Another common reason that is used is to cure HIV. "It is a myth that people 

who have sex with a virgin will be cured of Aids. That's not true," she says.163“ 

(Sowetan, Why some men violate women, 2013) 

V některých novinových článcích, kterých však bylo podstatně méně, bylo možné se 

setkat s tvrzeními, kde rezonovalo spojení sexuality a rasy. Pachatelé jsou v tomto ohledu 

vykresleni v souladu s Cohenovou (2002) teorií jako potenciální bezpečnostní hrozba. 

Z uvedených citací lze vytušit, že pachateli jsou „černí“ muži, neboť se v textech odkazuje 

na tradiční léčitele, „africké“ zvyklosti či „černošská“ předměstí. Pro ilustraci lze uvést 

následující: 

„There is a popular belief that intercourse with a virgin would be a cure for 

Aids. In fact, some of the witchdoctors (which can, according to ANC driven 

legislation claim compensation from medical aid funds lately) often advise their 

“patients” to have sexual relations with virgins to cure HIV. How do they go about 

securing that?164“ (South Africa Today, The worst crime of them all…, 2014) 

Autor dále pokračuje: 

„The African custom is one of immorality where young women often have 

more than one child with more than one father to prove her fertility. This happens 

at fairly young age. In short, virgins are not to be found around every street corner. 

The solution? Rape a child.165“ (South Africa Today, The worst crime of them all…, 

2014) 

„Crime was already a problem in the black townships in those days, but a 

tough and competent white police force kept it within bounds. A Western system of 

                                                 
163„Dalším běžně používaným zdůvodněním je léčba HIV. „Je to mýtus, že lidé mající sexuální styk s pannou 

budou vyléčeni od AIDS. Není to pravda,“ říká.“, překlad autorky. 

164 „Existuje všeobecné přesvědčení, že pohlavní styk s pannou je lékem na AIDS. Někteří tradiční léčitelé 

(kteří mohou dle legislativy ANC žádat proplacení léčby z fondů zdravotní pomoci) často radí svým 

„pacientům“ mít sexuální styk s pannou, aby se vyléčili z HIV. Jak toto zaručují?“, překlad autorky. 

165 „Jedním z amorálních afrických zvyků je, že ženy mají více dětí s vícero otci, aby prokázaly svou plodnost. 

To se děje v poměrně mladém věku. Stručně řečeno, panny nejsou za každým rohem. Řešení? Znásilnit dítě.“, 

překlad autorky. 
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RomanDutch law and a relatively independent judiciary dished out prompt and 

harsh justice, including the death penalty for necklacing, mutimurder (aimed at 

obtaining body parts for witchcraft) and babyrape (believed to cure AIDS). 

However much they resented the race laws, ordinary blacks had no desire to do 

without the physical protection offered by the white police force.166“ (News24, The 

Cannibal's Pot, 2013) 

V souvislosti s mýtem panenství se objevil také odkaz na případ známý pod názvem 

„Baby Tshepang“, který, soudě dle odborného diskurzu, vyvolal prvotní zájem médií a 

veřejnosti o sexuální násilí páchaném na dětech: 

„The famous baby Tshepang rape case in 2002, when the little girl was 9 

months old, shocked the whole country and highlighted the desperate plight of child 

victims of rape. That a grown man could rape a defenceless infant believing the act 

would cure him of HIV revolted us all and made us sit up as a nation and question 

the moral degeneration such crimes exposed.167“ (Sowetan, Break cycle of violence, 

2012) 

„Incidence of baby rape is not new. When a ninemonthold baby was raped 

in South Africa in 2001, a myth had emerged showing that sex with a baby was a 

means of curing HIV/Aids.168“ (News24, What motivated the paedophile ring 

behind baby rape in South Africa?, 2016) 

Text dále pokračuje: 

                                                 
166 „Kriminalita byla v černošských městech vždy problémem, ale přísné a kompetentní bělošské policejní síly 

ji držely v mezích. Západní systém římsko-nizozemského práva a relativně nezávislého soudního systému 

zaručoval rychlou a přísnou spravedlnost, zahrnující trest smrti za necklacing (specifická forma mučení), 

vraždy (zaměřené na získání částí těl pro čarodějné rituály) a znásilňování dětí (dle víry léčícího AIDS). Ať už 

byly rasové zákony jakkoliv odmítané, běžní černoši nechtěli přijít o ochranu nabízenou bílými policejními 

složkami.“, překlad autorky. 

167 „Známý případ znásilnění dítěte jménem Tshepang, 9 měsíční holčičky, z roku 2002 šokoval celou zemi a 

podtrhl zoufalou situaci dětských obětí znásilnění. To, že dospělý muž znásilnil bezbranné nemluvně věříc, že 

jej to vyléčí z HIV, pobouřilo nás všechny a přinutilo nás to otevřít diskuzi napříč celým národem o morální 

degeneraci takovýchto zločinů.“, překlad autorky. 

168 „Výskyt znásilňování dětí není nic nového. Když bylo v  roce 2001 v Jihoafrické republice znásilněno 

devítiměsíční dítě, objevil se mýtus, že mít sexuální styk s dítětem je prostředkem léčby HIV/AIDS.“, překlad 

autorky. 
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„What became known as the “virgin myth” was among several speculations 

about what would account for high incidence of infant rape. Other justifications 

have used patriarchy and poverty.169“ (News24, What motivated the paedophile 

ring behind baby rape in South Africa?, 2016) 

Jak vyplývá z výše uvedeného, diskuze ohledně mýtu panenství se objevuje jak 

v odborném, tak i v mediálním diskurzu. Mýtus panenství je zde interpretován v souvislos t i 

s tradicemi v Jihoafrické republice, které jsou spjaty s mužskou kontrolou nad ženami a 

jejich těly. Zdůrazňována je při tom genderová nerovnost a „patriarchální“ společnost170. 

Tvrzení spjatá s kulturou nadřazenosti mužů lze spatřovat například v následující citaci: 

„A few years back I paid a visit to the Roodepoort Police Station and what I 

found on their wall was a large poster displaying a disposable baby nappy with 

blood on it. The wording on the poster read: “Child rape does not cure Aids”. We 

live in a society where it is actually necessary to tell people this. Their new found 

freedom allows the men to rape and murder at will and the woman and children pay 

the price…171“ (News24. Is South Africa Free?, 2014) 

Z analýzy jihoafrické mediální produkce vyplývá, že mýtus panenství jako možná 

příčina sexuálního násilí pacháného na dětech, se objevuje ve větší míře v odborném 

diskurzu (nebo tedy alespoň v jeho části), který se tímto způsobem podílí na reprodukování 

stereotypních představ spjatých s rasou. 

 

 

 

 

                                                 
169 „To, co se stalo známým jako “mýtus panenství“ bylo jedním z mnoha předpokládaných důvodů vysokého 

výskytu znásilňování nemluvňat. Dalšími zdůvodněními byly patriarchát a chudoba.“, překlad autorky. 

170 Viz Beljuli Brown (2009) „Abject Bodies: The Politics of the Vagina in Brazil and South Africa“, Marchetti-

Mercer (2003) „A socio-psychological perspective on the phenomenon of infant rapes in South Africa“ aj. 

171 „Před několika lety jsem navštívil Roodepoortskou policejní stanici a našel jsem tam na zdi velký plakát 

ukazující dětskou plenu potřísněnou krví. Na plakátu stálo: "Znásilnění dítěte AIDS neléčí“. Žijeme ve 

společnosti, kde je skutečně nutné toto lidem říkat. Nově nabytá svoboda umožňuje mužům znásilňovat a vraždit 

dle jejich uvážení a jsou to ženy a děti, které na to doplácejí.“, překlad autorky. 
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3.2.1.4 Statisticky generovaná data a jejich normativní síla 

 

Při analyzování jednotlivých textů jihoafrické mediální produkce na téma sexuálního 

násilí jsem narazila v převážné většině textů na uvedení statisticky generovaných dat. 

V tomto ohledu lze uvést foucaultovské propojení fenoménu moci s věděním 

(Power/Knowledge). Michel Foucault tento vztah charakterizoval jako vzájemně se 

ovlivňující, neboť vědění produkuje moc. Upozornil tak na ideologičnost vědy, která je 

součástí sociálních struktur. (Rabinow 1984: 51) Vědění tedy nelze dosáhnout zřeknutím se 

moci, nýbrž „..naopak je třeba brát v úvahu, že subjekt, který poznává, předměty poznání 

a modality poznávání jsou do značné míry účinky oněch základních implikací moci-vědění a 

jejich historických proměn. To, co produkuje vědění, užitečné pro moc či vzpurné vůči ní, 

není zkrátka aktivita poznávajícího subjektu, nýbrž komplex moc-vědění, procesy a zápasy, 

jež jej prostupují a jimiž je tento komplex utvářen, které determinují jeho formy a oblasti, v 

nichž je možné vědění.“ (Foucault 2000: 62-63). Důležité je v tomto ohledu také 

Foucaultovo pojetí pravdy. Pravdu lze vnímat jako záležitost tohoto světa, protože vzniká v 

důsledku početných forem přinucení a vyvolává strukturní mocenské účinky. Podle 

Foucaulta má každá společnost svůj režim pravdy a obecnou politiku pravdy, tedy typy 

diskursů, které jsou přijímány jako pravdivé. Podstatné jsou mechanismy, které umožňují 

rozlišit pravdivé a nepravdivé výroky, všeobecně uznávané postupy pro získání pravdy a 

status těch, kteří jsou oprávněni říci, co lze považovat za pravdivé. (Rabinow 1984: 72-73) 

Podívejmě se nyní na pasáž z novinového článku referující o míře výskytu sexuálního násilí 

v Jihoafrické republice: 

„Several news publications extrapolated these results to the rest of the South 

African population. The humanitarian news organization IRIN claims that an 

estimated 500,000 rapes are committed annually in South Africa, but does not 

provide a source for this figure.172“ (News24, Zuma's Nude Painting, 2012) 

Na problematiku uvádění statisticky generovaných dat, konkrétně tedy na objevujíc í 

se narativy, které jsou založeny na specifickém druhu vědění, upozornila i Paula Treichler 

(1991: 89) Tato data sama nepokládají ani nezodpovídají důležité otázky, avšak obecně jsou 

považována za relevantní a hodnotná. V analyzovaných textech se v hojném výskytu 

                                                 
172 „Několik novin přiblížilo tyto výsledky zbytku jihoafrické populace. IRIN, humanitární zpravodajská 

organizace, uvedla, že je ročně v Jihoafrické republice spácháno na 500  000 znásilnění, ale neposkytla zdroj 

této statistiky.“, překlad autorky. 
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objevily statistické údaje, které byly přejaty z „expertních“ zdrojů, které mají nejen 

legitimizovat tvrzení objevující se v daných textech, ale mnohdy také reprodukovat 

atmosféru strachu. Ve výše uvedeném textu se odkazuje na organizaci zprostředkovávajíc í 

„expertní“ vědění, avšak sám autor upozorňuje, že absentuje zdroj, ze kterého byla daná čísla 

extrahována. 

Podívejme se nyní na citaci z článku IOL z roku 2016: 

„The sexual offences’ rate decreased from 99 percent in 2014/15 to 94.3 

percent in 2015/16. This decrease is not a positive sign, according to the Institute 

for Security Studies.173“ (IOL, Mom’s boyfriend accused of raping two year old, 

2016) 

Kvantitativní rozdíl uvedený ve statistice nemá pro případného/ou čtenáře/ku 

vypovídací hodnotu, avšak statisticky generovaná data jakoby v tomto případě podněcovala 

pocit strachu a predikovala zvyšující se hrozbu. Hrozba sexuálního násilí, ačkoliv statistika 

ukazuje pokles, je zde prezentována stereotypním mediálním způsobem. Na potenciální 

hrozbu upozorňují prostřednictvím médií „experti“, kteří však nezprostředkovávají řešení, 

nýbrž podněcují pocit ohrožení. (Cohen 2002: 1-2) To lze vysledovat i u níže uvedeného 

výňatku, ve kterém se upozorňuje, že znásilnění mladých dívek se stalo normou: 

 “These horrifying reports show the repeated rape of young girls‚ whether 

in impoverished areas or on varsity campuses‚ has become normalised. For 2 000 

underage girls to show up pregnant indicates a pandemic that is now in the fabric 

of that community. We need a new normal‚174” it said.“ (Sowetan, UN women’s 

group calls for probe into rape and abuse of girls in SA - which is mostly at hands 

of ‘blessers’, 2016) 

Ke zkreslení obsahu zprávy dochází dále také například senzaci budícími titulky a 

emočně zabarveným slovníkem, jehož cílem je vzbudit obavy u čtenáře/ky. U analyzované 

mediální produkce byly k problematice přidruženy i moralistické významy. To lze spatřit 

                                                 
173 „Míra sexuálních útoků klesla v porovnání let 2014/2015 a 2015/2016 z 99% na 94,3%. Dle Institutu pro 

bezpečnostní studia, není tento pokles pozitivním znamením.“, překlad autorky. 

174 „Tyto děsivé zprávy ukazují, že se opakovaná znásilnění mladých dívek stávají standardem, ať už 

v chudinských oblastech, nebo na univerzitních kampusech. 2000 těhotných mladistvých dívek svědčí o 

epidemii prorostlé do základů společnosti. Potřebujeme nový standard.“, překlad autorky. 
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například u článku s názvem „Be constantly alert to make your children 'molest-proof'“, 

který upozorňuje na děsivé statistiky spjaté se sexuálním násilím páchaném na dětech: 

„A terrifying statistic published by Africacheck.org website reports that 

although the police have not reported the number of child rape cases separately in 

their annual report since 2008, when pressed for specific statistics, the police 

reported that their data shows 18524 reported child rapes for 2013/2014. That is 

the equivalent of 51 child rapes a day.175“ (Sowetan, Be constantly alert to make 

your children 'molest-proof', 2015) 

V textech se rovněž objevují upozornění na to, že uvedená čísla mohou být 

podhodnocena. Otázkou tedy je, jaký význam má uvedení těchto čísel v textu. Při 

analyzování problematiky HIV/AIDS v afrických společnostech hovoří Treichler (1991: 89) 

o tom, že upozornění na podhodnocení statistik může být kódovanou narážkou na 

„nesofistikované“ postupy "primitivních" třetích zemí. Z novinových článků je patrný 

zejména odkaz na selhání institucí spjatých se šetřením sexuálně násilných činů, viz níže: 

„South Africa has been alleged to be the rape capital of the world. Between 

2005 and 2006, there were 54,926 reported rapes of women and girls – four times 

the reported number of rapes for the US. Crime statistics released in 2014 reflects 

that reports of these crimes have dropped to 46 253. Although how data on rape 

was recorded has changed between 2005 and 2014. It is likely that this is an 

underreport. Not only are women less likely to report their rape because of 

associated stigma, young children may not even know who to go to or whether they 

will be believed even if they do.176“ (News24.com, What motivated the paedophile 

ring behind baby rape in South Africa?, 2016) 

                                                 
175 „Děsivá statistika zveřejněná na webové stránce Africacheck.org uvádí, že zatímco v  roce 2008 policie ještě 

ve svých výročních zprávách neuváděla případy znásilnění dětí separátně, v  roce 2013/2014, kdy byla 

speciálně tato statistika vyžadována, uvedla policie 18524 případů takových případů. To znamená 51 

znásilnění dětí na jeden den.“, překlad autorky. 

176 „Jihoafrická republika je údajně místem s největším počtem znásilnění na světě. Mezi lety 2005 a 2006 bylo 

nahlášeno 54 926 znásilnění žen a dívek – to je čtyřikrát více než ve Spojených státech. Statistika trestné 

činnosti z roku 2014 ukazuje, že počet těchto zločinů klesl na 46 253. Nicméně je důležité dodat, že způsoby 

zaznamenávání znásilnění se mezi lety 2005 a 2014 změnily. Je tedy pravděpodobné, že se jedná o 

podhodnocené údaje. Nejen, že je méně pravděpodobné, že ženy znásilnění nahlásí kvůli s ním spojené 

stigmatizaci, malé děti možná ani neví, za kým mají jít, nebo zda jim bude někdo věřit.“, překlad autorky. 
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A dále: 

„According to the 2012/2013 the national crime statistics released this year 

by the police, rape, which makes up about 75 percent of sexual offences, has 

decreased marginally by 0.4 percent. However there is no breakdown given to 

distinguish between age and gender of victims. Carwood said that it is a problem 

that they do not provide a breakdown of rape statistics.177“ (The Citizen, Give ‘baby 

rapist’ the harshest sentence, 2013) 

 

3.2.1.5 Zkouška panenství jako reakce na „morální krizi“ národa 

 

Kaarsholm  (2005) uvádí, že v rámci celonárodních diskuzí byla problematika spjatá 

s „morální krizí“ národa dávána do kontextu s HIV/AIDS.  Nárůst kriminality, a zejména v 

oblasti sexuálního násilí, byl tematizován v souvislosti se šířením HIV/AIDS. V roce 2009 

odstartoval Jacob Zuma svým proslovem „I am responsible, we are responsible, South Africa 

is taking responsibility“ kampaň proti HIV/AIDS. První část textu apeluje na lidi, aby se 

testovali na HIV a praktikovali bezpečný sex, druhá část apeluje na rodiny a komunity, aby 

nešířily virus a podporovaly ty, kteří už ho mají, a poslední část slibuje, že vláda převezme 

zodpovědnost za léčbu a prevenci HIV/AIDS. Tato kampaň je zajímavá především 

diskurzem zodpovědnosti, který se přesouvá z individua na kolektiv. (Decoteau 2013:193-

194) 

Tuto kolektivní odpovědnost lze spatřovat v kontextu zkoušky panenství, kterou v 

tomto ohledu nazírám jako jednu ze strategií, jak se s „morální krizí“ národa a morální 

panikou související se sexuálním násilím páchaným na dětech, kolektivně vypořádat. 

Podívejme se nyní na jednotlivá sub-témata, která jsem v korpusu identifikovala. 

 

 

 

                                                 
177 „Podle záznamů trestné činnosti z let 2012/2013, které v letošním roce zveřejnila policie, kleslo procento 

znásilnění, tvořící asi 75% všech sexuálních útoků, o marginálních 0,4%. Avšak neexistuje žádný detailní 

přehled, který by rozlišoval věk a pohlaví obětí, což je dle Carwood problém.“, překlad autorky. 



97 

 

3.2.1.5.1 Zkouška panenství jako důsledek stereotypně pojímané „černé“ sexuality 

 

Z analyzovaného materiálu vyplývá, že HIV/AIDS je v Jihoafrické republice 

spojováno s heteronormativními sexuálními vztahy a „černou“ populací. Dominantními 

charakteristikami jsou tedy rasa a gender. „Černá“ sexualita je nazírána jako „jiná“, lišící se 

od normálu, který reprezentuje „bílá“ menšina. V souvislosti s výše uvedeným mýtem 

panenství je „černý“ muž vnímán jako predátor nakažený HIV/AIDS, tedy jako „deviant“ 

představující bezpečnostní riziko a ohrožují společenské normy. Zároveň může docházet ke 

generalizaci všech „černých“ mužů v určité oblasti. Tento předpoklad je také dáván do 

souvislosti s „nemorálním“ a „nezdravým“ životem, který neodpovídá normativně 

ustaveným standardům. (Ford a kol. 2007: 209) „Černá“ sexualita je v důsledku vnímána 

jako nebezpečná nejen v souvislosti s morálním rizikem, ale zejména v souvislos t i 

s rozšířením HIV/AIDS. V analyzovaných médiích nebyla problematika HIV/AIDS 

tematizována v souvislosti s „bílou“ populací (limitem mé práce však je, že jsem se 

nezaměřovala čistě na problematiku HIV/AIDS, ale pouze na její spojení se znásilněním 

dítěte, mýtem panenství, a dále zkouškou panenství). V souvislosti s tím se domnívám, že 

média konstruují obraz o problematice HIV/AIDS, která je stereotypně v Jihoafr ické 

republice spojována s ne-bílou populací. 

Patton (1990: 26) uvádí několik stereotypních předpokladů, se kterými se lze v 

souvislosti s tématem HIV/AIDS v Africe setkat. Prvním z nich je, že Afričané nechtějí 

používat kondomy. Tato problematika v sobě zahrnuje dlouhotrvající předsudky o rase, které 

jsou součástí západní lékařské vědy. V analyzovaných článcích se však vyskytla tvrzení, 

která předsudky o (ne)užívání kondomů vyvrací: 

"We now also distribute condoms as a prevention measure. But, we would 

like a platform where we teach our young girls and boys the traditional practice in 

which a young girl treasures her virginity, keeping herself pure until she gets 

married," Mbele-Khama (léčitel, pozn. autorky) said.178“ (Sowetan, Healers still do 

not have full professional status, 2009) 

                                                 
178 „Nyní rozdáváme také kondomy jako preventivní opatření. Chtěli bychom ale vytvořit platformu, kde 

bychom učili naše mladé dívky a chlapce zvykům, podle kterých si mladé dívky chrání své panenství a udržují 

se „čisté“ až do svatby,“ řekl Mbele-Khama“, překlad autorky. 
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V analyzované mediální produkci se však objevila i reprodukce stereotypních 

předpokladů, například v souvislosti se sociálně konstruovanou představou o zdravém 

životním stylu: 

„The minister said South Africa will be without leaders in the next 20 years 

if the young continued having multiple partners and unprotected sex. "Once under 

the influence of either alcohol or drugs, there is no time for them to use a condom. 

People should start living healthy lifestyles by exercising and eating a balanced 

diet,179" said Mbalula.“ (Sowetan, Say no to sex, yes to sport, 2010) 

Z analýzy, kterou jsem prováděla v předešlé kapitole, vyplývá, že maskulinita „ne-

bílého“ obyvatelstva je stereotypně asociována s agresivitou a hypersexualitou. V důsledku 

nárůstu HIV/AIDS, o čemž se v médiích referuje jako o bezpečnostní hrozbě, se však 

vyskytly další stereotypní charakteristiky přisuzované „černým“ mužům – „černá“ sexualita 

je nálepkována jako „nenormální“ (viz spojování znásilnění dítěte s mýtem panenství), což 

může vést v obecné rovině k domněnce, že mezi „černou“ sexualitou a HIV/AIDS existuj í 

vazby (viz kapitola Mýtus panenství).  

HIV/AIDS je zároveň dáváno do kontextu s nemorálním chováním. Z analýzy 

jihoafrické mediální produkce vyplývá, že se objevuje snaha očistit „černou“ sexualitu, aby 

byla nazírána jako morální. V tomto ohledu se naplňuje teoretický koncept stigmatu tak, jak 

jej definoval Goffman 2003 (13-16). V rámci procesu socializace a osvojování identity 

člověk přejímá společenské hodnoty a normy dané společnosti, které zároveň vytváří 

normativní očekávání a požadavky na to, jaký by daný člověk měl být. Pokud se tato 

očekávání nenaplní, dochází ke stigmatizaci dané osoby. Ta je posléze vnímána jako 

„nenormální“, odlišující se od ustaveného „normálu“. Disponuje-li tedy osoba atributy, které 

jí odlišují, může být v krajním případě okolím vnímána jako nebezpečná, nemorální a méně 

hodnotná, což má dalekosáhlé důsledky na život daného člověka. Stigma je tedy pro 

Goffmana silně diskreditující atribut. Stigmatizovaná osoba si následně může stigma 

internalizovat, co dále vede k pocitu hanby a studu. (Goffman 2003: 13-16) V jihoafr ické 

mediální produkci se ukazuje, že osoby reprezentující zulský národ se snaží vůči 

                                                 
179 „Ministr prohlásil, že Jihoafrická republika bude za dalších 20 let bez vůdců, pokud budou mladí pokračovat 

v nechráněném sexu s různými partnery. „Jakmile jsou pod vlivem alkoholu nebo drog, nemají čas použít 

kondom. Lidé by měli začít žít zdravým životem, cvičit a zdravě a vyrovnaně se stravovat,“ řekl Mbalula“, 

překlad autorky. 
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stigmatizované, stereotypně nazírané „černé“ sexualitě vymezit například skrze požadavky 

spjaté se sexuální abstinencí. Kopírují tak normativně ustavenou představu o správném a 

morálním způsobu života.  

„AmaBhaca King Tholelengwe Makhawula has said that his subjects have 

prioritised the process of ukuhlolwa - by which young women are expected to 

present themselves for an examination of their morals.180“ (News24: City Vision, 

King calls for ukuhlolwa, 2016) 

Warner upozorňuje na politickou dimenzi konceptu studu. Politika studu je založena  

na představě o přirozené a institucionalizované heteronormativitě ve společnosti, popírající 

veškerou sexuální autonomii. V jeho pojetí k němu dochází, kdy se člověk identifikuje 

s jiným než normativním pojetím sexuality. U takového člověka následně dochází 

k vnitřnímu pocitu stigmatizace a nepřijetí sama sebe. Z analýzy jihoafrických novinových 

článků vyplývá, že v souvislosti se Zuly se tematizují jen heterosexuální vztahy, téma ne-

heteronormativních vztahů je zatlačeno do oblasti, o které se nemluví. V souvislos t i 

s problematikou nápravného znásilnění v Jihoafrické republice se domnívám, že dochází ke 

snaze to, co je považováno za „nenormální“ v oblasti sexuality, vytlačit a důrazně se tomu 

vymezit, aby nedocházelo k reprodukování stereotypně pojímané „černé“ sexuality a její 

opětovné stigmatizaci. (Warner 1999: 7-8).  

 

3.2.1.5.2 Žena jako nositelka viru 

 

Diskurzy o pohlavních chorobách reprodukují sociální, rasové, a genderové nerovnost i 

ve společnosti. (Treichler 1999: 42 –50) Kulturní a genderové reprezentace pohlavních 

chorob vytvářejí prostor pro šíření kulturních stereotypů, což lze vyčíst i v kontextu s 

onemocněním HIV/AIDS v rámci jihoafrické mediální produkce, ve které se odráží 

západocentrický biomedicínský diskurz spjatý s pojímáním žen jako nositelek viru. 

Z hlediska zkoušky panenství se domnívám, že tělo ženy je implicitně považováno za 

původce pohlavních chorob, respektive že ženy jsou vnímány jako nositelky viru, který 

mohou dále přenášet. K této domněnce mne vedou citace z novin, které zdůrazňují ženskou 

                                                 
180 „Král AmaBhaců, Tholelegwe Makhawula, řekl, že jeho poddaní upřednostňují ukuhlolwa (zkouška 

panenstí), při které mladé ženy prezentují svou mravnost.“, překlad autorky. 
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neposkvrněnost v souvislosti s bojem proti HIV/AIDS. Podívejme se například na citace 

uvedené níže: 

“We should not take virginity testing lightly. We need to encourage and save 

our girls from killer diseases such as HIV and Aids and the best thing to do is for 

them to abstain from sexual activities,” said Ngobese.181“ (IOL 65-year-old virgin 

excited to attend reed dance, 2017) 

 „Virgin tester and the chairperson of Ubuhlebemvelo Project, Busisiwe 

Siphungela, believes that virginity testing can prevent young girls from getting 

sexual diseases including HIV and STDs.182“ (News24: Fever, Safe return of 

maidens celebrated, 2016) 

Z výše uvedeného vyplývá, že cílem zkoušky panenství je ochrana mladých dívek 

před nechtěným těhotenstvím a před šířením viru HIV a dalších sexuálně přenosných chorob 

prostřednictvím sexuální abstinence. Zkouška panenství má tedy pomoci mladým dívkám, 

aby se zdržely sexuálních aktivit. Zkouška panenství také může včas odhalit, že došlo ke 

znásilnění (uvnitř i vně rodin).  

„The idea is that by remaining pure‚ the maidens are safe from unwanted 

pregnancies and sexually transmitted diseases.183“ (Sowetan, Maidens ready for 

annual Reed Dance, 2017) 

 „A resident, who asked not to be named to protect the identity of the victim, 

said the suspect was arrested after his daughter went for virginity testing. "When 

the results of the test revealed that the daughter is not a virgin, the girl confessed 

                                                 
181 „Neměli bychom brát zkoušku panenství na lehkou váhu. Musíme povzbudit a ochránit naše dívky před 

vražednými nemocemi jako jsou HIV a pohlavně přenosné choroby a nejlepším způsobem, jak toho docílit, je, 

aby se zdržely sexuálních aktivit,“ řekla Ngobese“, překlad autorky. 

182 „Osoba provádějící zkoušku panenství a předseda projektu Ubuhlebemvelo, Busisiwe Siphungela, věří, že 

zkouška panenství může mladé dívky ochránit před nemocemi, včetně HIV a dalšími sexu álně přenosnými 

chorobami.“, překlad autorky. 

183 „Myšlenka zachování této neposkvrněnosti spočívá v  tom, že jsou děvčata ochráněna před nežádoucím 

těhotenstvím a sexuálně přenosnými chorobami.“, překlad autorky. 
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that her father had been raping her since her mother died six years ago.184“ 

(Sowetan, Father, 73, up for rape, 2007) 

Zcela však absentuje tematizace mužů jakožto přenášečů viru HIV. Zkoušku 

panenství tak lze v jistém ohledu nahlížet jako metodu, která přenáší odpovědnost za 

HIV/AIDS na mladé ženy, mezitím co na muže, tedy na jejich sexuální partnery, pozornost 

upřena není. K reprodukování představ o tom, že ženy jsou přenašečkami viru HIV, 

přispívají i preventivní kampaně HIV cílené na dívky (viz heslo „Girls (15-19 y/o) make up 

the MAJORITY of teen HIV infections185“). Za vysoce rizikovou skupinu v rámci přenosu 

viru jsou zde označeny sexuálně aktivní „černé“ dívky, neboť ve vizuálnímu materiálu je na 

plakátu vyobrazena mladá „černá“ žena. Kampaně, které mají za cíl ženy posilnit, na ně 

zároveň kladou odpovědnost. Mladé ženy jsou velmi často cílem kampaní, které mají 

pomáhat mladým lidem dělat správná rozhodnutí a mají je vést k odpovědnému chování. 

Tímto způsobem jsou komodifikována ženská těla, a je patrný hluboce zakořeněný sexuální 

stud odvozený od koloniální kultury Západu, která vychází z křesťanské tradice. (Thornberry 

2015: 131)  

Z citace níže vyplývá, že zkouška panenství je prováděna převážně na dívkách, 

nikoliv na chlapcích. Kontrolována je tedy dívčí a ženská sexualita, nikoliv mužská. Jak 

vyplývá z analýzy jihoafrické mediální produkce, tato problematika bývá částí veřejnosti 

tematizována jako odraz pozice žen ve společnosti, která je „patriarchální“. I zde lze 

spatřovat prolínání odborného diskurzu s mediální produkcí, v souvislosti s referováním o 

tom, že příčinou sexuálního násilí je „patriarchální“ uspořádání jihoafrické společnosti, ve 

kterém dominují muži, a to i nad ženskou sexualitou.  

„In a similar vein, older women police young women’s bodies and violate 

them through practices  such as virginity testing or even female genital mutilation, 

in an attempt to keep young girls  “pure” for the pleasure of the men who eventually 

marry them. The strict regulation and control  of women’s sexuality in patriarchal 

societies is done by both men and women, in a variety of  ways and with clear and 

                                                 
184 „Občan, který si nepřál být jmenován, aby ochránil oběť, řekl, že podezřelý byl zatčen po zkoušce panenství 

jeho dcery. „Když výsledky zkoušky odhalily, že dcera není pannou, přiznala dívka, že ji otec znásilňuje od 

doby, kdy před 6 lety zemřela její matka.“, překlad autorky. 

185 http://africamedicare.com/2016/06/24/campaign-protect-girls-hiv-launched-south-africa/#prettyPhoto, 

5.12. 2017 

http://africamedicare.com/2016/06/24/campaign-protect-girls-hiv-launched-south-africa/#prettyPhoto
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enforceable penalties that range from a disapproving scowl to a slit  throat in 

extreme cases.186“  (IOL, Gender inequality spurs rape culture, 2016) 

 V roce 2015 vznikl v distriktu UThukela v provincii Kwa-Zulu Natal stipendijní 

program s názvem „Maidens’ Bursary Awards“, určený k podpoře studia pro 16 dívek. Tento 

program zahrnoval podmínku zkoušky panenství, prováděnou dvakrát ročně. Pokud by 

podpořená dívka zkouškou neprošla, o stipendium by přišla. Tento program vyvolal v 

médiích vlnu odezvy, ve které lze spatřovat tematizování genderových nerovností a útisku 

žen prostřednictvím zkoušky panenství: 

„There is no worse form of gender oppression and violence than what has 

come from the ANC run municipality through this Maiden Bursary Awards. The 

scheme promotes the sexual policing of women and created an unrelated link 

between women virginity and performance at school,” Hlophe said.187“ (The 

Citizen, EFF condemns Maidens Bursary as anti- women, 2016) 

 Kaarsholm (2005: 148) uvádí, že podstatou zkoušky panenství je také důkaz, že 

dívka prokáže disciplínu a schopnost se ovládat, formou sexuální abstinence. Kontroverzní 

reakce vzbuzují tvrzení, že používání kondomu reprezentuje podkopání takto pojatého 

sebeovládání. Antikoncepce je tedy „nemorálním“ prostředkem, který omlouvá nelegit imní 

sex. Domnívám se, že v těchto tvrzeních se odráží internalizace stereotypního pojetí „černé“ 

sexuality, vůči kterému se snaží ti/ty, co prosazují strategii sexuální abstinence, vymezit. 

Mladí „černí“ muži jsou v daném případě vnímáni jako hrozba, a pokud se dívka nechá svést, 

bude morálně zkažená. Takovéto tvrzení v sobě samozřejmě zahrnuje i stereotypizac i 

„černé“ ženy, která byla historicky vnímána jako „lascivní“. 

                                                 
186 „Stejně tak starší ženy kontrolují a poškozují těla mladých žen pomocí například zkoušky panenství nebo 

poškozování jejich pohlavních orgánů. To vše dělají proto, aby tyto mladé ženy udržely „čisté“ pro potěšení 

jejich budoucích manželů. Přísná regulace a kontrola ženské sexuality je v  patriarchální společnosti 

vykonávána muži i ženami, různými způsoby s jasnými a vymahatelnými sankcemi, jejichž škála jde od 

nesouhlasného zamručení až po podříznutí krku v  extrémních případech.“, překlad autorky. 

187 „Není horší formy genderového útlaku a násilí, než to, co zavedl ANK pomocí Maiden Bursary Awards. 

Program podporuje kontrolu sexuality žen a vytváří nesouvisející spojení mezi ženským panenstvím a výsledky 

ve škole.“ Řekl Hlophe.“, překlad autorky. 
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„Zikalala says all they wanted to do was encourage young women to conduct 

themselves in a disciplined manner.188“ (Eyewitness News, ‘MAIDEN BURSARY 

TO INCLUDE WOMEN WHO ARE NOT VIRGINS’, 2016) 

„Mbalula was speaking during the commemoration of World Aids Day held 

at Saul Tsotetsi sports centre in Sebokeng, Vaal. The former ANC Youth League 

president said teenagers should abstain from having sex until they are adults. 

"Teenagers, especially girls, should refrain from sexual activities. They should save 

themselves until they are ready and responsible people.189“ (Sowetan, Say no to sex, 

yes to sport, 2010) 

Ačkoliv se v textu níže hovoří o mladých lidech obecně, citace se váže k sexuální 

abstinenci dívek: 

„The KwaZulu-Natal ANC on Tuesday expressed its support for the 

UThukela District Municipality’s controversial bursaries for virgins. “We need to 

encourage people to behave themselves, [to] restrain from sexual activities while 

they are still young,” ANC provincial chairperson Sihle Zikalala told reporters in 

Durban.190“ (News24, KZN ANC supports controversial bursary for virgins, 2016) 

 

3.2.1.5.3 Zkouška panenství jako součást zulského nacionalismu 

 

V analyzovaném materiálu se objevily také odkazy na africký, potažmo zulský, 

nacionalismus. Jednou z tematizovaných oblastí v analyzovaných textech byla reflexe 

vlastní kultury, kterou chápu jako formování vlastní identity ne-bílého obyvatelstva. V 

důsledku apartheidu a kolonialismu se projevuje snaha o nabytí respektu a znovunavrácení 

„černé“ hrdosti. (Kaarsholm 2005: 148) 

                                                 
188 „Zikala tvrdí, že vše, o co se snažili, bylo podpořit mladé ženy v ukázněném chování.“, překlad autorky. 

189 „Mbalula promluvil během Světového dne boje proti AIDS ve sportovním centru Saul Tsotetsi v  Sebokengu. 

Bývalý předseda Ligy mladých ANK řekl, že by se teenageři měli zdržet sexu, než budou dospělými. „Teen ageři, 

zejména dívky, by se měli/y zdržet sexuálních aktivit. Měli/y by se chránit, než budou připravenými a 

zodpovědnými lidmi.“, překlad autorky. 

190 „KwaZulu-Natalská část ANK v úterý vyjádřila svou podporu pro kontroverzní stipendia pro panny v  oblasti 

UThukela. „ Potřebujeme povzbudit lidi ke slušnému chování, aby mladí lidé omezili své sexuální aktivity,“ 

řekl reportérům v Durbanu provinční předseda ANK Sihle Zikalala.“, překlad autorky. 
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„King Goodwill said the nation should stand together to defend such cultural 

practices. "We will not be forced out of our culture. There is no one that will tell us 

how to observe our cultural traditions," he said.191“ (Sowetan, Goodwill says 

virginity testing here to stay, 2007)  

 "There is no one who forces maidens to attend the ceremony. As a nation, 

we must not allow people to talk about our culture while they know nothing about 

it.192" (Sowetan, Goodwill says virginity testing here to stay, 2007) 

„Virginity testing was a "black person’s pride", women in the presidency 

committee chairperson Thandi Memele said. "We are very proud of those young 

girls who took it upon themselves to look after their bodies. Who remain virgins in 

spite of circumstances.193" (News24, MPs hail virgin bursary scheme for promoting 

'good behaviour', 2016) 

„MPs, however, lauded the municipality and said a balance had to be found 

between Western doctrines and African cultural practices.194“ (News24, MPs hail 

virgin bursary scheme for promoting 'good behaviour', 2016)  

„National Council of Provinces ANC MP James Mthethwa said virginity 

testing had been a practice "since our forefathers". 'Values of our culture must be 

respected' He congratulated the municipality and said it had done nothing 

wrong.195“ (News24, MPs hail virgin bursary scheme for promoting 'good 

behaviour', 2016) 

                                                 
191 „Král Goodwill řekl, že národ musí držet spolu a bránit své kulturní zvyky. “Nenecháme se vymanit ze své 

kultury. Není nikdo, kdo nám bude říkat, jak máme dodržovat naše kulturní zvyklosti,“, překlad autorky. 

192 „Nikdo dívky k účasti na obřadu nenutí. Jako národ nesmíme nechat ostatní, aby nám mluvili do naší kultury, 

aniž by o ní cokoliv věděli.“, překlad autorky. 

193 „Zkouška panenství je „hrdostí černých lidí“, řekla Thandi Memele, předsedkyně výboru žen. „Jsme velice 

hrdé na dívky chovající se zodpovědně ke svému tělu, které, i navzdory všem okolnostem, zůstávají panna mi.“, 

překlad autorky. 

194 „Nicméně poslanci tuto samosprávu chválili a shodli se, že je potřeba nalézt rovnováhu mezi doktrínami 

Západu a africkými kulturními tradicemi.“, překlad autorky. 

195 „Národní rada provincií, poslanec ANK, James Mthethwa řekl, že zko uška panenství je zvykem „od 

nepaměti“. „Musíme respektovat hodnoty naší kultury“ pogratuloval samosprávě a řekl, že nikdo nic špatného 

neudělal.“, překlad autorky. 
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3.2.1.5.4 Zkouška panenství jako emancipační iniciativa 

 

V souvislosti se sociálními proměnami jihoafrické společnosti a utvářením nové 

identity, jsou pro Zuly kulturní zvyklosti, jako je zkouška panenství, dle analyzovaného 

materiálu, velmi důležité, ačkoliv mohou v určitém smyslu reprodukovat genderové 

nerovnosti. Nejedná se pouze o symbolický akt, ale také o kulturní a diskurzivní strategii, 

pomocí které je vymezena úcta, prostřednictvím které se utváří genderové a sexuální vztahy.  

(Bhana 2016: 468) Zkouška panenství je v médiích tematizována jako emancipační 

iniciativa, která přispívá k rozvoji sebeúcty dívek, ale i hrdosti Zulů jako národa. Zkouška 

panenství je dávána do kontextu s tradicemi zulského národa, prostřednictvím kterých je 

ženina neposkvrněnost asociována s hodnotami rodiny, komunity a národa. Podívejme se 

například na citace uvedené níže: 

„Zinhle Fakude, 17, from Paulpietersburg said she did not mind being 

tested. "It is an achievement to be a virgin. The tradition teaches me about who we 

are and what our values are. Naturally, a young girl is a rose in her family, 

community, clan and nation. So we are proud to be among the virgins," she said.196“ 

(Sowetan, Virginity testing is our right – maidens, 2010) 

„But Nomagugu Ngobese, who is pro-virginity testing, said in an interview: 

"Girls have been on record as saying they love virginity testing because it gives 

them confidence to know they are pure.197" (Sowetan, Surgery is the route, writes 

Tommy Makoe, 2007) 

 

 

 

 

 

                                                 
196 „17letá Zinhle Fakude z Paulpietersburgu řekla, že jí nevadí být testována. „Být pannou je úspěch. Tradice 

mě učí, kdo jsme a jaké jsou naše hodnoty. Je přirozené, že mladá dívka je růží své rodiny, komunity, klanu a 

národa. Jsme tedy hrdé, že jsme pannami.“, řekla.“, překlad autorky. 

197 „Ale Nomagugu Ngobese, která je zastánkyní zkoušky panenství, v rozhovoru uvedla: “Bylo zaznamenáno, 

že dívky mají zkoušku panenství rády, jelikož jim to dodává sebevědomí, že jsou čisté.“, překlad autorky. 
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3.2.1.5.5 Zkouška panenství jako forma ochrany mladé generace 

 

Z analyzovaného materiálu vyplývá, že kriminalita, HIV/AIDS a komunikace mezi 

generacemi, potažmo rodiči a dětmi, představují v rámci zkoušky panenství propojená 

témata. V rámci zkoušky panenství se tematizuje obnovení některých tradic, které zahrnuje  

kontrolu starších nad mladými. (Kaarsholm 2005: 146) Zkoušku panenství tak lze nazírat 

prostřednictvím kontroly sexuálního života mladých v zájmu jejich ochrany. Důraz je kladen 

primárně na ženinu pohlavní neposkvrněnost, a sexualita mladých v tomto smyslu 

představuje v médiích relativně otevřené téma, o kterém se hojně diskutuje. Výše uvedené 

se vyskytovalo v analyzovaném materiálu následujícím způsobem: 

„At the end of the day, we just want to see all the children safe from sexually-

transmitted illnesses and not falling pregnant at a young age,” added the 60-year-

old.198“ (IOL, We’re not misleading young girls, say testers, 2017)  

„My daughters grew up at the time when a lot of people had Aids-related 

illnesses so I was  scared and wanted to do everything I could to protect them, but 

at the time all I could think of  was virginity testing,” she explained.199“   (IOL, 

We’re not misleading young girls, say testers, 2017)  

„Virginity testing is not a fool-proof plan so you can’t say a child will never 

be tempted to do  something wrong, but it can be one of the tools we use as parents 

to protect our children from  those who want to prey on them,” Maphumulo said.200“  

(IOL, We’re not misleading young girls, say testers, 2017) 

 

 

                                                 
198 „Konec konců, chceme ochránit děti před sexuálně přenosnými chorobami a těhotenstvím v  mladém věku“, 

dodal šedesátník.“, překlad autorky. 

199 „Moje dcery vyrůstaly v době, kdy bylo hodně lidí nakažených AIDS, měla jsem tedy obavy a chtěla jsem 

udělat všechno pro to, abych je ochránila, ale to jediné, co mě napadlo, byla zkouška panenství.“, překlad 

autorky. 

200 „Zkouška panenství není dokonalý nástroj. Nezaručí, že děti nebudou mít pokušení udělat něco špatného, 

ale může být jedním z nástrojů, kterými my rodiče chráníme své děti před těmi, kdo by je chtěl zneužít.“ řekl 

Maphumulo.“, překlad autorky. 
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3.2.1.5.6 Zkouška panenství z hlediska lidsko-právní problematiky 

 

V rámci mediálního i odborného diskurzu je dále problematika tematizována 

v souvislosti s lidsko-právní problematikou. George (2007: 3-4) staví kulturní tradice do 

opozice vůči lidským právům201. V tomto smyslu tedy lidsko-právnímu pojetí, které je 

západním konceptem. Zkouška panenství je zde vykreslena jako kulturní zvyklost, která je 

v rozporu s demokracií, rovností i ústavou. Autorka se domnívá, že legislativní úprava 

zkoušky panenství je nedostatečná a byla by nedostatečná i v případě, pokud by se zkouška 

panenství zakázala zcela. Jako východisko vidí změnu kulturních norem podporujících 

nerovnost žen ve společnosti a šíření viru HIV, jež stojí za obnovou zvyku zkoušky 

panenství. Autorka reprodukuje západocentrický diskurz, když nazírá problematiku zkoušky 

panenství čistě biomedicínskou optikou. Uvádí, že ti, co zkoušku provádějí, nemají žádné 

lékařské znalosti, a že biomedicínská "realita" a vědecká "pravda" nehrají žádnou roli. 

Význam hrají lidové konstrukty a představy o těle, zdraví a nemoci. George si však 

neuvědomuje, že to samé bychom mohli tvrdit i o západní biomedicíně. (George 2007: 9-

10) 

“Cultural practices and traditions that promote the violation of women’s 

rights must be abolished and these include, among others, ukuthwala, ukungena, 

and virginity testing.202” (News24, Abolish cultural practices that promote violation 

of women’s rights – ANCWL, 2013) 

Decoteau v souvislosti s přístupem a léčbou HIV/AIDS v Jihoafrické republice 

pracuje s pojmem hybridní přístup. Jedná se o kombinaci západní biomedicíny a tradičního 

léčitelství.  Při svých výzkumech se setkala s osobami, které užívaly antiretrovirální léčbu, 

avšak tu kombinovaly s metodami tradičního léčitelství. Tradiční způsoby léčitelství byly 

zachovány nejen během apartheidu, ale dochovaly se až do současnosti, a to skrze proces 

                                                 
201 Decoteau upozorňuje na vratkou povahu označování, v případě Jihoafrické republiky „tradice“ reprezentují 

zvyk, rasa a kultura, mezitímco „modernita“ zahrnuje práva, svobodu a rozvoj, přičemž kontext ukazuje, že 

takto zjednodušená klasifikace neodpovídá skutečnosti. Tradice a modernita tak tvoří symbolicky binární 

opozici, přičemž samotná artikulace těchto témat ukazuje jejich hybriditu. (Decoteau 2013: 163-164) 

202 „Kulturní praktiky a tradice, které podporují porušování ženských práv, musí být zrušeny a to včetně 

ukuthwala (únos a přinucení mladé dívky ke sňatku, často se souhlasem rodiny dívky, pozn. autorky), ukungena 

(zvyk, kdy si vdova po smrti manžele musí vzít jednoho z manželových bratrů, aby pokračovala rodová linie, 

pozn. autorky) a zkoušky panenství.“, překlad autorky. 
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hybridizace. Fakt, že lidé při léčbě HIV využívají oba způsoby léčby, tedy biomedicínský i 

tradiční léčitelství, není překvapivý. (Decoteau 2013:193-194, 206)  

 

„There is a link between traditional healers and medical practitioners. We 

are able to diagnose a patient and refer them to the local clinics. When a patient 

gets to a clinic and asks for traditional help, they refer that person to us.203" 

(Sowetan, Healers still do not have full professional status, 2009) 

 

3.2.1.6 Shrnutí 

 

Pro účely mé práce bylo podstatné sledovat, jakým způsobem vybraná jihoafr ická 

média tematizují sexuální násilí páchané na dětech. Na základě výše uvedených příkladů se 

ukázalo, že se média chovala instrumentálně v rámci volby jednotlivých případů a udržování 

vybraných případů znásilnění jako stále živých (viz odkaz na případ „Baby Tshepang“ 

z roku 2001). Ty se následně uchovaly v paměti lidí po velmi dlouhou dobu. Dále se ukázalo, 

že se média zaměřují na vyvolání emocí u publika prostřednictvím morální paniky a podporu 

společenských změn. Média mají tedy významnou úlohu v rámci vytváření a udržování 

diskuze v rámci tématu sexuálního násilí páchaného na dětech. (Greer 2017: 20) 

V textu byly identifikovány a odhaleny klíčové kategorie, které ovlivnily 

konstruování pachatelů (rasa, gender, reprezentace „jiné“ sexuality) i obětí zločinu, a jejich 

následné viktimizace. Sledovaná mediální reprezentace se podílí na stereotypizaci pachatele, 

která je ovlivněna rasou, genderem a třídou. V médiích krystalizuje obraz ne-bílého 

pachatele pocházejícího z nižší třídy. „Černý“ muž je vykreslen jako typický pachatel 

sexuálního násilí, což v důsledku reprodukuje stereotypy a společenské rozdíly. (Bonnes 

2013: 212) Téma sexuálního násilí v Jihoafrické republice je nutné vnímat v kontextu 

postapartheidní rasové politiky spjaté se stereotypizací „černé“ sexuality a genderu.  

Byly také odhaleny vztahy mezi rasou, genderem a sociální nerovností, které vedou 

k tvorbě tzv. ideální oběti. Snažila jsem se poukázat na propojení mezi těmito kategoriemi, 

které mohou mít následně vliv nejen na utvoření tzv. ideální oběti, ale ovlivňují i zájem 

                                                 
203 „Existuje spojení mezi léčiteli a praktickými lékaři. Jsme schopni diagnostikovat pacienta a odkázat jej na 

místní kliniku. Když se dostane pacient na kliniku a žádá o tradiční léčitelství, odkazují jej na nás.“, překlad 

autorky. 
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médií, tematizování konkrétních případů sexuálního násilí a reakce společnosti, např. 

formou přijetí nových opatření. (Greer 2017: 21) 

Ukázalo se, že rasa, gender a další sociální nerovnosti mají vliv na zájem médií o 

referování o daných případech. Mám za to, že se prokázalo, že média posilují sociální rozdíly 

a nerovnosti, a tím přispívají k reprodukování stereotypů panujících kolem tématu 

sexuálního násilí páchaného na dětech v Jihoafrické republice. (Greer 2017: 22) Zájem médií 

by se dal v Jihoafrické republice charakterizovat následujícím způsobem: využití dramatu, 

zjednodušení, obrana konzervativních hodnot a společenských norem. Tyto faktory jsou 

ovlivněny místním kulturním prostředím a historií apartheidu. V souvislosti se 

společenskými změnami se mění i zájem médií. Podstatnou úlohu sehrával také doprovodný 

vizuální materiál, v mnou analyzovaném případě zejména různé grafy vycházející ze 

statisticky generovaných dat. Síla tohoto doprovodného materiálu tkví v tom, že dokáže 

dramaticky a efektivně znázornit okamžitým způsobem to, co by v textové podobě zabralo 

několik odstavců. (Greer 2017: 13-15) 

V kapitole zabývající se zkouškou panenství jsem sledovala, jakým způsobem je 

jihoafrickou mediální produkcí tato problematika tematizována. Z hlediska analyzovaného 

korpusu jsem došla k závěru, že reakce na „morální krizi“ post-apartheidní Jihoafr ické 

republiky v podobě zkoušky panenství by se, dle analyzovaných textů, dala shrnout do 

následujících oblastí: internalizace stereotypně pojímané „černé“ sexuality, v důsledku které 

dochází ke snaze obnovit a udržet zvyklosti, které oslavují a zdůrazňují zulské morální 

hodnoty; snaha o kulturní sebepoznání a sebe-identifikaci vymezující se vůči koloniá lní 

nadvládě; důraz na tradiční hodnoty, jejichž základem jsou rodiny a generační vztahy; a 

bojem proti HIV/AIDS. Další podstatné téma spjaté se zkouškou panenství tvořil vztah mezi 

pohlavími, který je formulován z hlediska interpretace zulské kultury a „patriarchátu“. Ve 

všech těchto oblastech rezonuje stereotypně pojímaná „černá“ sexualita, vůči které se snaží 

„černá“ veřejnost vymezit prostřednictvím důsledného dodržování morálky a sexuální 

abstinence, která je však kladena v převážné části na ženy. 

Do analyzované problematiky se prolíná v souvislosti s „černou“ sexualitou také 

stigmatizace. Domnívám se, že to, jakým způsobem jihoafrická média o zkoušce panenství 

referují, může stigma u dané skupiny reprodukovat. U historicky utiskovaných skupin stigma 

související s HIV navíc posiluje způsoby, kterým jsou již stigmatizováni. Stigmatizace 

„černé“ sexuality pak tvoří základ pro rasovou stratifikaci. „Deviantní černá sexualita“ je 
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asociována s HIV/AIDS, čímž dochází k vytváření souvislostí mezi rasou a touto nemocí. 

(Ford a kol. 2007: 212) 

 

4 Závěr 
 

Ve své práci jsem se rozhodla zabývat politizací sexuality v Jihoafrické republice. 

Jedná se o velmi komplexní téma, v důsledku čehož jsem se musela rozhodnout, jak k dané 

problematice budu přistupovat, a na které konkrétní charakteristiky spjaté s touto 

problematikou se budu soustředit. Tuto problematiku lze bez pochyby zařadit do období po 

pádu apartheidu, jelikož, jak uvádím ve svém textu, v době apartheidu téma sexuality, a 

zejména sexuálního násilí, nebylo ze strany médií příliš tematizované. Téma tak zůstalo 

součástí intimní sféry života jedinců, avšak nebylo součástí veřejných debat. Z provedené 

analýzy vyplývá, že politizace sexuality v Jihoafrické republice se pojí zejména se sexuálním 

násilím a problematikou HIV/AIDS. Tato dvě témata jsou nejen propojena, ale představují 

také dvě cesty, po kterých se výzkumník/ce může vydat. Ve své práci jsem se rozhodla  

zaměřit převážně na sexuální násilí (ačkoliv problematiku HIV/AIDS nelze od daného 

tématu zcela oddělit), které se v analyzovaném případě pojí s problematikou „baby rape“, 

tedy se znásilněním dítěte, konkrétně řečeno kojence.  

V první fázi své práce jsem se zaměřila na sběr informací z odborné literatury, ve 

které se frekventovaně vyskytovaly dvě informace. První z nich byla, že problematika 

sexuálního násilí páchaného na dětech se začala medializovat až po roce 2001, a to 

v souvislosti s případem „Baby Tshepang“. Další, navazující, informací bylo, že případ začal 

být spojován (ať už v médiích či odborné literatuře) s vykonstruovanou představou mýtu 

očištění, známou také jako mýtus panenství. Prostřednictvím médií vyvolal tento případ 

vysokou odezvu nejen u veřejnosti, ale také u politické reprezentace, která v důsledku 

sílícího tlaku zahájila masovou kampaň s cílem morálně regenerovat národ. Deborah Posel 

(2005) uvádí, že souvislost mezi sexuálním násilím a „morální krizí“ národa v Jihoafr ické 

republice lze spatřovat v binární opozici mezi dobrem a zlem, což je symbolicky 

reprezentováno křehkou, nevinnou, bezbrannou obětí a agresivním, brutálním, 

destruktivním pachatelem. Znásilnění dítěte je tak metaforou pro morální násilí páchané na 

novém národě. Ve své analýze jsem však rozkryla další příčiny, jejichž převážná část souvisí 
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s dlouhým obdobím politiky rasové segregace a sociálně vykonstruovaným pojetím „černé“ 

sexuality.  

Na problematiku sexuálního násilí páchaného na dětech v Jihoafrické republice jsem 

nahlížela v širším kontextu sociálních vztahů, tedy prostřednictvím intersekcionálního 

přístupu. Analytickým hlediskem byly v mé práci kategorie rasy, genderu a sexuality. Tyto 

kategorie chápu jako pořádající sociální konstrukt, který slouží k upravení sociálních vztahů 

ve společnosti. S ohledem na toto pojetí jsem se snažila prostřednictvím konceptu 

intersekcionality analyzovat, jakým způsobem se mediální reprezentace podílí na 

konstruování jednotlivých společenských kategorií, a posiluje tak určité formy útlaku. 

Z hlediska teoretických východisek jsem pracovala s černým feminismem, který v obecném 

slova smyslu propojuje feminismus s rasou. Zde jsem se zaměřila na analýzu reprezentace 

„černé“ sexuality tak, jak jí charakterizuje Hill Collins (2004) když uvádí, že strach z „černé“ 

sexuality je neodlučitelnou součástí rasismu. V potaz jsem brala také jihoafr ický 

feminismus, který, jak uvedl Morell (2016), pracuje s koncepčními nástroji feminismu 

evropského, avšak čelí odlišným politickým a analytickým výzvám. Dále jsem pracovala 

s teorií morální paniky Stanleyho Cohena, kterou představil již na počátku 70. let 20. století 

ve své publikaci „Folk Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and Rockers“. 

Výzkumnou metodou, kterou jsem zvolila, byla obsahová analýza. Rozhodla jsem se 

pro kvalitativní obsahovou analýzu, neboť souhlasím se stanovisky a přístupy feminist ické 

metodologie tak, jak je charakterizovala Letherby (2003). Charakteristiky feminist ické 

metodologie jsou v tomto ohledu spjaté primárně s kvalitativním výzkumem, nežli s 

kvantifikací dat. Data pro analýzu mediálního diskurzu byla selektována na základě analýzy 

periodik s největším nákladem z roku 2016, kterou vydal The Audit Bureau of Circulations 

of South Africa. Na základě této statistiky byly vytvořeny dvě kategorie. První kategorii 

představovalo deset největších deníků (např. The Citizen), týdeníků a víkendových vydání 

(např. Sowetan).  Další výběr byl založen na médiích, která jsou dostupná pouze online 

(např. Eyewitness News, Ground Up, South Africa Today). Vyhledávány byly také novinové 

články prostřednictvím databáze IOL (Independent Online). Poslední skupinu k analýze 

tvořil největší online zpravodajský web v Jihoafrické republice News24.com. V počátcích 

analýzy jsem měla k dispozici na 500 novinových článků, které jsem posléze vyselektova la 

na 280. Selekce byla prováděna na základě jazykové bariéry (periodika nebyla k dispozic i 

v anglické jazykové mutaci), četnosti opakujících se článků (mnohdy zcela identických) a 

následně dle relevance (téma se značně odchylovalo od zkoumané problematiky). Vybraná 
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média nebyla limitována pouze na média s celostátní působností. Pro tvorbu korpusu jsem 

při vyhledávání relevantní mediální produkce zadávala „Baby rape“, „Baby Tshepang“, 

„Virginity testing“ a dále „Virgin myth“ (použita byla i spojení „Virgin cleansing myth“, 

„Virgin cure myth“, „Virgin rape myth“).  

V rámci kódování jsem využila induktivní přístup a tzv. otevřené kódování, tedy 

postup, při kterém jsou témata a kategorie vytvářena a přiřazována čistě na základě 

analyzovaných dat. (Strauss, Corbin 1998). Při procesu kódování jsem pracovala s 

počítačovým softwarem MAXQDA (verzí 2018), což značně ulehčilo a zpřehlednilo celý 

proces. Díky tomuto softwaru jsem měla možnost nejen přehledně roztřídit celý, a dovolím 

si tvrdit, že značně rozsáhlý korpus, ale také sledovat opakující se kódy či kódy, které spolu 

nejvíce souvisí. 

V rámci postupu samotné analýzy jsem se snažila mít na paměti, že interpretace a 

analýza je vždy rámována epistemologickými východisky, paradigmatem a osobními 

pozicemi, se kterými do výzkumu vstupuji. Závěry výzkumu jsou pak tímto rámcem vždy 

ovlivněny, neboť záleží na tom, jakým způsobem s daty výzkumník či výzkumnice pracuje. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje všeobecně akceptovaný, jednotný postup pro analýzu 

kvalitativních dat, soustředila jsem se na co nejpřehlednější postup své analýzy, aby byl 

proces vytváření závěrů transparentní a zahrnoval reflexivitu. (Ramazanoglu, Holland 2004: 

159-161) 

Z hlediska výzkumných cílů a otázek jsem se své práci se zaměřila na politizac i 

sexuality v Jihoafrické republice v souvislosti se sexuálním násilím páchaném na dětech. V 

rámci své analýzy jsem se snažila hledat odpověď na otázku, jakým způsobem je v 

jihoafrické mediální produkci tematizována problematika „baby rape“ (znásilnění kojence), 

a jak souvisí s novou demokracií v postapartheidní Jihoafrické republice. V souvislosti s tím 

jsem se také zaměřila na problematiku zkoušky panenství, kterou si interpretuji jako reakci 

na „morální krizi“ nově vzniklého demokratického národa. Dále jsem si kladla otázku, jak 

se do této problematiky, skrze vytýčené analytické kategorie, prolíná západní diskurz. 

Prostřednictvím analýzy mediální reprezentace bylo sledováno, jak jsou konstruovány a 

reprezentovány gender, sexualita a rasa.  

Pro účely mé práce bylo podstatné sledovat, jakým způsobem vybraná jihoafr ická 

média tematizují sexuální násilí páchané na dětech. V analyzované mediální produkci jsem 

se nejprve soustředila na to, jakým způsobem se referuje o obětech a pachatelích, neboť to 
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v rámci korpusu představovalo dominantní téma. U těchto dvou kategorií jsem 

identifikovala témata, která jsem následně okódovala. U daných témat jsem dále 

identifikovala řadu dílčích subtémat. V následující části své práce jsem se soustředila na 

zkoušku panenství, kde jsem opět identifikovala hlavní témata, a ty patřičně okódovala. 

Analyzovanou jednotkou byl v mé práci odstavec, ke kterému byl přiřazen kód. U některých 

analyzovaných jednotek bylo přiřazeno vícero různých kódů, neboť se jednotlivá témata 

prolínala. 

Na základě výše uvedených příkladů se ukázalo, že se média chovala instrumentá lně 

v rámci volby jednotlivých případů, udržování vybraných případů znásilnění jako stále 

živých (viz odkaz na případ „Baby Tshepang“ z roku 2001), který se uchoval v paměti lidí 

po velmi dlouhou dobu, zaměřují se na vyvolání emocí u publika prostřednictvím morální 

paniky a podporu společenských změn. Domnívám se tedy, že média mají významnou úlohu 

v rámci vytváření a udržování diskuze nad tématem sexuálního násilí páchaném na dětech. 

(Greer 2017: 20) 

Z analýzy vyplynulo, že rasa, gender, reprezentace „jiné“ sexuality mají vliv na 

konstruování pachatelů. Sledovaná mediální reprezentace se podílí na stereotypizac i 

pachatele, která je ovlivněna rasou, genderem a třídou. V médiích krystalizuje obraz ne-

bílého pachatele pocházejícího z nižší třídy. „Černý“ muž je vykreslen jako typický pachatel 

sexuálního násilí, což v důsledku reprodukuje stereotypy a společenské rozdíly. (Bonnes 

2013: 212) Téma sexuálního násilí v Jihoafrické republice je nutné vnímat v kontextu 

postapartheidní rasové politiky spjaté se stereotypizací „černé“ sexuality a genderu.  

Při zaměření se na to, jakým způsobem média referují o oběti, jsem zjistila, že vztahy 

mezi rasou, genderem a sociální nerovností, vedou k tvorbě tzv. ideální oběti. Snažila jsem 

se poukázat na propojení mezi těmito kategoriemi, které mají vliv na zájem médií, 

tematizování konkrétních případů sexuálního násilí a reakce společnosti, např. formou přijetí 

nových opatření. (Greer 2017: 21) Mám za to, že se prokázalo, že média posilují sociální 

rozdíly a nerovnosti, a tím přispívají k reprodukování stereotypů panujících kolem tématu 

sexuálního násilí páchaného na dětech v Jihoafrické republice.  

Ukázalo se také, že způsob, jakým média o daném tématu referují, je charakterist ický 

tím, že využívá dramatu (snaží se šokovat, vyvolat u recipientů/tek emoce), zjednodušuje, 

brání konzervativní hodnoty a společensky normy. Tyto faktory jsou ovlivněny místním 

kulturním prostředím a historií apartheidu. Podstatnou úlohu sehrával také doprovodný 
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vizuální materiál, v analyzované mediální produkci například různé grafy vycházející ze 

statisticky generovaných dat.  

Obecně by se dalo shrnout, že jednotlivé články se do značné míry snažily postihnout 

intimní detaily, prostřednictvím kterých mohly textu přidávat na senzaci. Tyto texty byly 

v drtivé většině případů velmi krátké (od několika vět až po několik málo odstavců) a 

zdrojově slabě podložené. V analyzovaných článcích se objevily pouze detaily intimního 

charakteru. Zcela však absentovalo detailní zpracování problematiky (je samozřejmě 

otázkou, zda toto je účel masových médií), které by ji zasadilo do širšího kontextu. V tomto 

ohledu lze tvrdit, že média prezentují problematiku prostřednictvím šokujících detailů, 

příkladů a událostí, což vyvolává v recipentech/kách pocit ohrožení a všeobecně morální 

paniku ve smyslu, jakým jí definoval Stanley Cohen (2002). V případech referování o 

sexuálním násilí je patrné, že média se zaměřují převážně na démonizaci konkrétního 

pachatele či na oběť, avšak zcela opomíjejí zahrnout kontext moci a dalších nerovností. 

Dalším zjištěním bylo, že většina novinových článků informuje o násilném činu, nevěnuje 

však pozornost příčinám či možnému řešení.  (Reiner 2002: 385-386)  

V poslední části své práce jsem sledovala, jakým způsobem je jihoafrickou mediální 

produkcí tematizována problematika zkoušky panenství, kterou vnímám jako reakci na 

„morální krizi“ nově vzniklého demokratického národa. Nutno však podotknout, že tato 

analýza by si zasloužila detailnější zpracování, jehož hlavním záměrem by však nebylo 

analyzovat post-apartheidní „morální krizi“ v souvislosti se znásilněním dítěte, ale zejména 

politizaci problematiky HIV/AIDS jako samostatné téma204. Vzhledem k tomu, že zkouška 

panenství se v odborné literatuře vyskytovala jako téma související s mýtem panenství 

(zejména v souvislosti se stereotypním náhledem na „černého“ muže v souvislosti se 

znásilněním dítěte), rozhodla jsem se i já na danou problematiku zaměřit. Mou ambicí však 

nebylo zpracovat téma samostatně a podrobně, ale pouze jako dílčí část, která dokreslí situaci 

spjatou s „morální krizí“ post-apartheidní Jihoafrické republiky.  

Z hlediska analyzovaného korpusu jsem došla k závěru, že reakce na „morální krizi“ 

post-apartheidní Jihoafrické republiky souvisí s internalizací stereotypně pojímané „černé“ 

sexuality tak, jak byla popsána v předešlé kapitole. V důsledku tohoto procesu dochází ke 

snaze obnovit a udržet zvyklosti, které oslavují a zdůrazňují zulské morální hodnoty. 

                                                 
204 Viz například Decoteau, Claire Laurier. 2013. Ancestors and Antiretrovirals : The Biopolitics of HIV/AIDS 

in Post-Apartheid South Africa. Chicago, US: University of Chicago Press. 
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Z analyzovaného materiálu také vyplývá snaha o kulturní sebepoznání a sebe-identifikac i 

vymezující se vůči čtyřicetiletému období apartheidu. V rámci morální „regenerace“ byl 

v analyzovaných novinových článcích kladen důraz na „tradiční“ hodnoty, jejichž základem 

jsou rodiny, generační vztahy a vztahy mezi pohlavími. Vztahy mezi pohlavími byly v tisku 

formulovány z hlediska interpretace zulské kultury a „patriarchátu“. Ve všech těchto 

oblastech rezonuje stereotypně pojímaná „černá“ sexualita, vůči které se snaží „černá“ 

veřejnost vymezit prostřednictvím důsledného dodržování morálky a sexuální abstinence, 

která je však kladena v převážné části na ženy. V neposlední řadě byla problematika úzce 

navázána na boj proti HIV/AIDS, které tvoří podstatnou součást politizace sexuality 

v Jihoafrické republice.  

Z mé analýzy také vyplynulo, že se do uvedené problematiky prolíná v souvislost i 

s „černou“ sexualitou stigmatizace. Domnívám se, že to, jakým způsobem jihoafrická média 

o zkoušce panenství referují, může stigma u dané skupiny reprodukovat. U historicky 

utiskovaných skupin stigma související s HIV navíc posiluje způsoby, kterým jsou již 

stigmatizováni. Stigmatizace „černé“ sexuality pak tvoří základ pro rasovou stratifikac i. 

„Deviantní černá sexualita“ je asociována s HIV/AIDS, čímž dochází k vytváření souvislos t í 

mezi rasou a touto nemocí. (Ford a kol. 2007: 212) 

Z provedené analýzy dále vyplývá, že se v jihoafrické mediální produkci „kopíruje“ 

západní styl reprezentace reality v médiích. Média pomocí určitých rétorických konstrukcí 

reprodukují stereotypní předpoklady spjaté s rasou, které se stávají samozřejmostí, jsou 

prezentovány jako běžná věc, která je součástí stigmatizované rasy. V jihoafrické mediální 

produkci se vyskytuje rasismus zjevný, ale ve větší míře skrytý. „Ti druzí“ (v tomto případě 

Zulové) jsou ztvárnění prostřednictvím poukázání na „jinou“ kulturu (v médiích mnohdy 

reprezentovanou prostřednictvím „podivných“ kulturních praktik – viz zkouška panenství). 

O „těch druhých“ se také referuje v souvislosti s etnickou příslušností, což umocňuje 

definování zulské identity jako odlišné, „jiné“. Zároveň dochází k homogenizování celé 

etnické skupiny, čímž se vytváří představa, že „všichni Zulové“ mají „jiné, škodlivé“ 

kulturní návyky. Západocentrickou novinářskou strategii lze také vysledovat v souvislos t i 

s tím, kdy je v médiích věnován prostor k vyjádření se ke zkoušce panenství osobě zulského 

etnika. Ve valné části k tomu dochází ve chvíli, kdy lze dát vyjádření do kontextu 

s dominantními a stereotypními představami o Zulech (např. hojně citovaná vyjádření, že 

zkouška panenství je součástí zulské kultury od nepaměti). (Allan 2010: 172-177) 
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Z provedené analýzy také vyplývá, že otázky spjaté se sexuálním násilím a 

HIV/AIDS jsou implicitně dávány do kontextu s rasou a morálkou. V tomto kontextu je ne-

bílá část populace vykreslena jako ta, která šíří HIV/AIDS nebo ta, která je hrozbou (ve 

spojení se stereotypním pojímáním „černé“ sexuality je hrozba spatřována v souvislosti s 

„černým“ mužem jako potenciálním pachatelem sexuálního násilí). Určité kriminá lní 

chování, jako je například znásilnění dítěte, je následně dáváno do kontextu s konkrétním 

etnikem. Prostřednictvím médií tak dochází ke stigmatizaci lidí žijících v určitých oblastech 

(viz KwaZulu-Natal), kteří jsou nazíráni jako ti, co ohrožují morálku a společenské hodnoty 

a normy. Frekventovanou reakcí v médiích je také referování o tom, že je třeba situaci řešit. 

Na základě analýzy jihoafrické mediální produkce se domnívám, že právě zkouška panenství 

je jednou z reakcí ne-bílého obyvatelstva, které si internalizovalo některé stereotypní 

představy spjaté s „černou“ sexualitou, a vůči nim se snaží, prostřednictvím zkoušky 

panenství, kde je kladen důraz na dodržování morálky a sexuální abstinence, vymezit. (Allan 

2010: 181-184) 
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