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Anotace 

Práce se zaměřuje na analýzu zobrazení, chování a vývoje ženských postav ve videoherní 

sérii Zaklínač, která se skládá ze tří příběhově na sebe navazujících her. Cílem práce je 

provést analýzu všech ženských postav, které se v této třídílné sérii objevují, a to jak 

hlavních hrdinek, tak vedlejších postav a monster ženského rodu. V teoretické části jsou 

objasněny základní herní pojmy i to, jak je s videohrami spojena problematika genderu – 

konkrétně femininita, sexismus a základní ženské archetypy, které se v hrách neodmyslitelně 

objevují. Práce se dále věnuje představení jak vzniku herního světa Zaklínače, tak 

i představení jeho hlavního hrdiny Geralta a stručně seznamuje i s dějem hry. V druhé, 

analytické části práce jsou analyzovány hlavní tři hrdinky herní série, a to v rámci jejich 

vyobrazení, chování, motivace, ale zároveň i ve vztahu s hlavním hrdinou, jejich chování 

během boje a vztahy s ostatními postavami. Dále práce analyzuje vybrané vedlejší ženské 

postavy hry, které jsou zkoumány buď jednotlivě (například čarodějky a válečnice) nebo 

jako celé skupiny (například vesničanky, měšťanky, upírky), a to podle toho, jak dalece 

signifikantní jsou. Práce zkoumá, zda a jak se veškeré představené postavy vyvíjí 

s průběhem jednotlivých her a také zda podléhají sexistickému zobrazení nebo genderové 

stereotypizaci.  

 

Annotation 

This work focuses on the analysis of visual representation, behaviour and development of 

female characters in the video games series the Witcher, which consists of three games with 

consequential stories. The aim of this work is to analyse all female characters that appear in 

this three-part series, from main characters to supporting characters and female monsters. In 

the first part of this work, there is the theoretical clarification of the basic gaming terms and 

how the gender problematics are connected with video games – namely femininity, sexism 

and basic female archetypes, which are an inseparable part of games. Furthermore, the thesis 

introduces the origin of the Witcher world as well as its main hero, Geralt, and briefly 

introduces the plot of the series. In the second part of this work, the three main characters of 

the series are analysed in the terms of their visual representation, behaviour, motivation as 

well as their relationship with the main hero, their behaviour during fights and their 

relationships with other characters. Furthermore, this work analyses selected female 

characters, which are examined as individuals (for example sorceresses and warriors) or as 



 

 

 

groups (for example village women, town women and vampires), according to how 

significant they are. This thesis focuses on how and if the characters are developing within 

all games and also if they succumb to sexism and gender stereotypes. 
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Úvod 

 Počítačové hry a hry určené pro konzole obecně jsou v současnosti nedílnou součástí životů 

stále většího počtu mladých, ale i dospělých lidí. Není tomu jinak ani u videoherního 

fenoménu, který nese titul Zaklínač. Právě kvůli popularitě a rozšířenosti této videohry se 

tato práce snaží zjistit, jak jsou v ní zobrazené ženské postavy a zda se jejich zobrazení od 

roku 2007 do roku 2015 nějak mění a vyvíjí.  

V první části se práce zabývá teoretickým ukotvením problematiky genderu a s ním spojené 

sexualizace ve videohrách. Nejprve jsou tak definovány základní herní pojmy jako je RPG 

a avatar, které jsou potřebné pro pochopení principu herní série. Dále je postupováno 

k samotnému genderu a jeho vztahu k videohrám. Zde je rozebráno, jak je zobrazena 

feminita ve videohrách, jak je s videohrami spojen pojem reprezentace a ženské archetypy. 

Dále se práce zaměřuje na představení světa zkoumané herní série, a to od představení autora 

její knižní předlohy přes děj celé série až po představení hlavní postavy zaklínače Geralta 

a ukázkám sexismu, které jsou s hrou spojovány. 

Ve druhé části práce, v části analytické, se věnuji deskripci nejprve hlavních ženských 

postav hry, které jsou analyzovány podrobněji než postavy vedlejší. Kategorie zkoumaných 

postav jsou děleny podle druhů postav – například čarodějnice, nestvůry, vesničanky apod. 

Veškeré tyto postavy jsou komparovány jak mezi sebou v rámci jednotlivých kapitol (tedy 

kategorií) tak v rámci toho, jak se ony samy vyvíjely napříč díly.  

Oproti schválené tezi se hierarchie kapitol liší lehkou restrukturalizací z důvodu logického 

plynutí textu. Kapitola, která byla původně avizována jako třetí, se tak přesouvá až do druhé 

části práce, jelikož se jednalo o kapitolu rozdělení ženských postav. I toto předpokládané 

rozdělení se v konečné podobě změnilo z archetypálního rozřazení na rozřazení podle druhu 

samotné postavy.  

V závěru práce shrnuji výstup analytického výzkumu, a to, zda a jak se postavy vyvíjí  

a zda dochází k pozitivním či negativním změnám a stagnaci v jejich zobrazování.  
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1. Základní herní teorie 

Žánr digitální RPG  

Už jak samotný název tohoto žánru napovídá, role-playing games jsou takzvané hry na 

hrdiny, kdy se hráč vžívá do svého avatara, postavy, a hrou postupuje jeho očima. V těchto 

hrách není pravidlem, že si hráč může svou postavu navolit sám a přizpůsobit ji tak obrazu 

svému či obrazu svých tajných fantazií a přání. Postava dost často jednoduše bývá hráči 

přiřazena vývojáři a není tak možné vybrat si, zda bude hráčovým hrdinou muž či žena.  

Přesně definovat RPG hru je velmi obtížné kvůli tomu, že je v dnešní době tento herní druh 

velmi rozvinutý a nelze tak přesně určit všechny herní elementy. Mezi základní rysy, které 

se v RPG hrách objevují a na které navazují další individuální prvky, řadíme:  

- sbírání XP (zkušenostních bodů), kterými se hráči postupně zvyšuje úroveň postavy 

a s ní tak schopnosti postavy (například bojová síla, inteligence, atd.)  

- danou dějovou linii, kterou musí hráč projít a během níž musí vykonávat nejrůznější 

úkoly (questy), překonávat nástrahy a porážet nepřátele 

- Avatar, tedy postavu, jejímž prostřednictvím hráč hrou postupuje 

RPG hry lze dále dělit například na MMORPG (online RPG hry pro více hráčů, tzv. 

multiplayer), strategické RPG, akční RPG atd.  

Avatar 

Avatar je postava, která reprezentuje hráče v digitálním prostředí hry a skrze kterou hráč 

v daném prostředí interaguje s herním okolím a je tak něčím, bez čeho se žádná RPG hra 

neobejde. Existuje mnoho definic avatara, přičemž jejich autoři se příliš nerozcházejí 

v názoru na to, co tento pojem znamená. Tekinbaş a Zimmerman avatara neboli hlavního 

protagonistu hry definují jako personu, skrze niž hráč sám sebe promítá do imaginárního 

světa – jako něco, co je pouhým nástrojem a loutkou, kterou hráč manipuluje podle pravidel 

dané hry, ale do čeho zároveň vkládá velmi silné emoce.1 Tyto emoce se projevují například 

jako strach z toho, že postava zemře a hráč se pak v dané situaci cítí tak, jako by se bál sám  

o sebe.  

Avatar ale především slouží k identifikaci s hrdinou či hrdinkou, za kterou hráč hraje, není 

jen jejím vnějším pozorovatelem, stává se nedílnou součástí osobnosti hrdiny – ať už 

                                                           
1 TEKINBAŞ, Katie Salen. a Eric ZIMMERMAN. Rules of play: game design fundamentals. Cambridge, 

Mass.: MIT Press, 2003. ISBN 978-0262240451. Str 453 
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pasivně, když postavu vnitřně povzbuzuje ve vykonávání úkolů, tak i aktivně, a to, když sám 

svými rozhodnutími ovlivňuje směr, kterým se bude hrdina ubírat.  

Počet avatarů se v jednotlivých hrách liší – může být pouze jeden po celou hru 

(přednastavený vývojáři nebo vybraný samostatným hráčem) nebo jich může být hned 

několik a mohou se během hry střídat – například pokud jednotliví avataři mají různé 

schopnosti a hráč mezi nimi může samovolně přecházet. Hra také může být vytvořena tak, 

že jednotlivé části příběhu jsou zastoupeny pokaždé jinou postavou z přednastavené dvojice, 

jako je tomu například ve hře Assassin’s Creed: Syndicate kde se hraná postava automaticky 

mění v závislosti na úkolech mezi dvojčaty Evie a Jacobem.  

2. Gender a videohry 

Ačkoliv v minulosti videohry byly vždy primárně vyvíjeny pro chlapeckou cílovou skupinu, 

stejně tak jako panenky pro dívky2, čísla ze studií, o kterých se budu zmiňovat níže, ukazují, 

že tomu tak už dávno není. Casselová a Jenkins ve své knize zmiňují citát od nejmenovaného 

vývojáře her z roku 1997, který říká, že je mezi mužskými hráči více leváků než je mezi 

hráči ženských hráček, a přesto nevyrábí hry speciálně určené pro leváky.3 Ovšem podle 

výzkumu The ESA z roku 2017 mužská část hráčů už tak jednoznačně nad ženami 

nepřevažuje. V rámci tohoto zkoumání byl tvořen profil průměrného amerického hráče  

a hráčky, který uvádí, že americkému hráči je v průměru 33 let a tvoří 59 % hráčské 

komunity, průměrné hráčce je 37 let a proti procentu amerických mužů se staví v počtu  

41 %.4 I když se u amerických mužů jedná o nadpoloviční počet, ženské procento není zas 

o tolik nižší než mužské a nemělo by proto být zanedbáváno.  

Beasleyová se Standleyovou uvádí, že důvod pro to, aby si lidé mysleli, že u videoher tráví 

více času chlapci, může být názor, že muži tíhnou k tomu být lepšími v dovednostech 

zahrnujících vizuální a prostorové vidění. Dívky se podle nich soustředí spíše na pečování, 

sociální interakce a domácí práce. Z této myšlenky plyne, že chlapci pak mají více času na 

                                                           
2 GRIFFITHS/HUSTON/WRIGHT/MARQUIS/GREEN IN: BEASLEY, Berrin a Tracy COLLINS 

STANDLEY. Shirts vs. Skins: Clothing as an Indicator of Gender Role Stereotyping in Video Games. Mass 

Communication and Society. 2002, 5(3), 279-293. DOI: 10.1207/S15327825MCS0503_3. ISSN 1520-5436. 

Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327825MCS0503_3. Str 280 
3 CASSELL, Justine a Henry JENKINS, ed. From Barbie to Mortal Kombat: gender and computer games. 

Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998. ISBN 02-625-3168-2. Str 5 
4 2017 Sales, Demographic, and Usage Data: Essential Facts About the Computer and Video Game Industry. 

The ESA [online]. 2017 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: http://www.theesa.com/wp-

content/themes/esa/assets/EF2017_Design_FinalDigital.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327825MCS0503_3
http://www.theesa.com/wp-content/themes/esa/assets/EF2017_Design_FinalDigital.pdf
http://www.theesa.com/wp-content/themes/esa/assets/EF2017_Design_FinalDigital.pdf
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to, aby videohry hráli.5  Tento genderově nevyvážený model podle autorek vede k tomu, že 

jsou hry tradičně orientovány spíše na chlapecké publikum než na dívčí. Podle Gitelmanové, 

tato tradiční orientace na chlapeckou cílovou skupinu existuje proto, že zatímco dívky 

nemají problém hrát i chlapecké hry, které popisuje jako střílečky z první osoby6, chlapci 

dívčí hry, které se zabývají řešením hádanek, časovým managementem a podobně, hrát 

nebudou.7 

Videohry fungují na stejném principu jako film – pouze s tím rozdílem, že hry jsou 

interaktivní a člověk si skrze ně může pohrávat s kontextem. To znamená, že může 

ovlivňovat okolní události a směr, kterým se hra či postava bude vyvíjet, na rozdíl od filmu, 

kde se může divák pouze dívat a nijak děj neovlivňovat.8 Co se na první pohled neliší, je ale 

to, jak jsou postavy zobrazovány. Podle Valdrové jsou muži ve filmech zobrazováni jako 

odvážní, akční a hrdinní a jejich výskyt je mnohem vyšší než výskyt ženských hrdinek, které 

jsou v tomto médiu zobrazovány většinou jako pasivní, křehké krásky, které čekají na to, až 

je nějaký muž zachrání.9  K podobnému výsledku došel i Provenzo, který ve svém výzkumu 

z roku 1991 zjistil, že muži jsou ve videohrách nejčastěji zobrazováni jako nemilosrdní 

agresoři a ženy jako oběti jejich násilí.10 Zde je ale opět nutné se zamyslet, zda je tato teorie 

stále platná. 

Sociálně kognitivní teorie, o které se zmiňuje Bussey a Bandura, ukazuje, že zpráva, jež 

k nám média vysílají, slouží jako zdroj pro vývoj vědomostí ohledně genderu. Ovlivňuje to, 

jak nahlížíme na vhodně genderově založené chování, normativní genderové role, 

sebevyjádření vzhledem ke genderově specifickým standardům a dokonce i to, jak sami sebe 

                                                           
5 GRIFFITHS/HUSTON/WRIGHT/MARQUIS/GREEN IN: BEASLEY, B. A Standley T. COLLONS. Shirts 

vs. skins: Clothing as indicator of gender role stereotyping in video games. In: Mass Communication Society, 

2002, ĉ. 5, s. 279 – 293. DOI: 10.1207/S15327825MCS0503_3. ISSN 1520-5436. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327825MCS0503_3.  Str 280. 
6 Hra, která je vyvíjena tak, že hráč nahlíží na herní svět přímo skrze očima hraného hrdiny jak je tomu 

v reálném životě. Nejčastěji se jedná o závodní hry či válečné simulátory. 
7 GITELMAN, Emily Rose. Beyond Princess Peach: Gender Issues and the Boy’s Club Hegemony of Video 

Game Development. Chicago, 2014. Bakalářská práce. The School of the Art Institute of Chicago. Vedoucí 

práce Rhoda Rhosen, Adjunct Associate Professor. Str 7 
8 SELNOW/WIEGMAN/VAN SCHIE IN: BEASLEY, B. A Standley T. COLLONS. Shirts vs. skins: Clothing 

as indicator of gender role stereotyping in video games. In: Mass Communication Society, 2002, ĉ. 5, s. 279 – 

293. DOI: 10.1207/S15327825MCS0503_3. ISSN 1520-5436. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327825MCS0503_3. Str 282. 
9 VALDROVÁ, Jana. Gender a společnost: [vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských 

a bakalářských studií]. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. ISBN 80-7044-808-3. Str 16 
10 BEASLEY, B. A Standley T. COLLONS. Shirts vs. skins: Clothing as indicator of gender role stereotyping 

in video games. In: Mass Communication Society, 2002, ĉ. 5, s. 279 – 293. DOI: 

10.1207/S15327825MCS0503_3. ISSN 1520-5436. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327825MCS0503_3. Str 281-282. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327825MCS0503_3
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327825MCS0503_3
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327825MCS0503_3
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chápeme jako schopné.11 Behm-Morawitzová a Mastro tuto teorii aplikují na videohry a jako 

příklad vlivu mediálních konstrukcí na sociální realitu uvádí zobrazení právě ženského těla, 

které tímto způsobem pomáhá formovat sociální a morální standardy konzumenta o tom, jak 

je genderově vhodné se oblékat, jak vypadá ideální ženské tělo a dokonce i to, jak by se mělo 

nahlížet na hodnotu ženy ve společnosti.12  Dle těchto autorů se tedy poté nemůžeme divit, 

pokud hypersexualizace a objektivizace ženských postav a představování kulturně 

zavedených genderových stereotypů a návodů – jako to, že muž je silný a dominantní a má 

vyšší společenský status, zatímco žena je jen objektem jeho chtíče a ošetřovatelkou –  povede 

u dívek k tomu, že sebe samotné budou považovat za méněcenné či méně schopné.13     

Na genderové stereotypy ve hrách se zaměřila i Glaubke, která ve svém průzkumu videoher 

z roku 200114 zmiňuje, že 84 % mužských postav se ve hrách aktivně zapojuje do násilí 

fyzického, zatímco ženské postavy se zapojují spíše do verbální agrese (a zapojují se do ní 

dokonce skoro dvakrát více než postavy mužské v poměru 9 % ku 5 %). Dále pak Glaubke 

poukazuje na to, že ve hrách je pravděpodobnější, že bude křičet ženská postava, než že bude 

křičet postava mužská (18 % ženských postav oproti 5 % mužským), a že chování, které je 

tradičně asociováno s ženami se zde projevuje také o dost více – v tomto případě uvádí jako 

příklady dělení se o věci a pomáhání ostatním (ženy 32 %, muži 15 %) a pečování o ostatní 

(8 % žen, 2 % mužů).15  

2.1. Femininita ve videohrách 

Nelze zkoumat to, jak jsou ženy ve hře Zaklínač zobrazovány bez toho, aniž bychom 

definovali, jaké atributy jsou konstruovány jako femininní a co je naopak považováno za 

ryze mužské. 

                                                           
11 BUSSEY, Kay a Albert BANDURA. Social cognitive theory of gender development and differentiation. 

Psychological Review [online]. 1999, 106(4), 676-713 [cit. 2018-05-11]. DOI: 10.1037/0033-295X.106.4.676. 

ISSN 1939-1471. Dostupné z: http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0033-295X.106.4.676. Str 686 
12 BEHM-MORAWITZ, Elizabeth a Dana MASTRO. The Effects of the Sexualization of Female Video Game 

Characters on Gender Stereotyping and Female Self-Concept. Sex Roles [online]. 2009, 61(11-12), 808-823 

[cit. 2018-05-11]. DOI: 10.1007/s11199-009-9683-8. ISSN 0360-0025. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s11199-009-9683-8 . Str 810 
13 TAMTÉŽ. Str 810 
14 GLAUBKE, Christina R., Patti MILLER a McCrae A. PARKER a Eileen ESPEJO a Children Now, 

Oakland, CA.  Fair Play?: Violence, Gender and Race in Video Games. Washington, D.C.: ERIC 

Clearinghouse. 2001. [cit. 2018-06-03].  Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463092.pdf. Str 16 
15 TAMTÉŽ. Str 16 

http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0033-295X.106.4.676
http://link.springer.com/10.1007/s11199-009-9683-8
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463092.pdf
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Virtuální ženy jsou obrazem fantazie jejich většinou mužských tvůrců, a jsou tak pouhým 

odrazem toho, jak by měla taková ideální femininní žena vypadat. Je důležité si uvědomit, 

že jsou to především muži, kdo tyto atributy definuje. Když se například podíváme na čísla 

CD Projekt RED, který je zodpovědný za vznik Zaklínače, můžeme vidět, že ke konci roku 

2017 se jejich tým ze 73 % skládal právě z mužů.16 

Naomi Wolf říká, že krása je něco, o co by podle společnosti měla každá žena usilovat, že 

krásu ženy musí chtít ztělesňovat a muži musí chtít vlastnit tyto krásné ženy, které krásu 

ztělesňují. Říká, že podle společnosti je ztělesňování krásy pro ženy imperativní, že je to 

stav nevyhnutelný a přirozený, daný biologií, sexualitou a evolucí, protože vždy tomu bylo 

tak, že muži bojovali o krásné ženy a krásné ženy byly úspěšnější v životě a v reprodukci.17  

V zaměření na videohry Glaubke uvádí, že sexuálně přitažlivé ženské postavy mají často 

vliv na to, co mladé dívky nebo ženy považují za ideální ženství, pokud jim je neustále skrze 

videohry předkládán obraz hypersexuálních žen. Ať už mluvíme o jejich sebevědomí, 

chování či vztazích s ostatními.18 Jako příklad ve svém výzkumu uvádí, že ženské postavy 

využívají své tělo pro to, aby působily žensky a odlišily se tak od mužů. 21 % ženských 

postav z výzkumu mělo odhalená ňadra (7 % zcela odhalená), 13 % mělo odhalené hýždě  

(8 % zcela odhalené) a 20 % mělo odhalené břicho.19 Tyto výsledky ukazují, že v případech 

zkoumaných her je žena žádoucí pouze v případě, když je odhalená. Inness se k tomu 

fenoménu vyjadřuje podobně, když říká, že na jednu stranu ve hrách můžeme mít hrdinky, 

které jsou silné, odvážné, inteligentní a nezávislé, ale na stranu druhou si musíme uvědomit, 

že tyto hrdinky jsou i tak vyumělkované pomocí šminek a oblečení, jsou sexualizovány  

a objektivizovány.20  

                                                           
16 MANAGEMENT BOARD REPORT ON CD PROJEKT CAPITAL GROUP AND CD PROJEKT S.A. 

ACTIVITIES IN 2017: Brief description of the CD PROJEKT Capital Group. CD Projekt Red [online]. [cit. 

2018-06-30]. Dostupné z: https://www.cdprojekt.com/en/wp-content/uploads-en/2018/03/management-board-

report-on-the-cd-projekt-capital-group-activity-in-2017-1.pdf  
17 WOLF, Naomi. Mýtus krásy: ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám. Bratislava: Aspekt, 2000. Knižná 

edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt. ISBN 80-855-4915-8. Str 13 - 14 
18 GLAUBKE, Christina R., Patti MILLER a McCrae A. PARKER a Eileen ESPEJO a Children Now, 

Oakland, CA.  Fair Play?: Violence, Gender and Race in Video Games. Washington, D.C.: ERIC 

Clearinghouse. 2001. [cit. 2018-06-03].  Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463092.pdf. Str 17 
19 TAMTÉŽ Str 17 
20 INNES: BEHM-MORAWITZ, Elizabeth a Dana MASTRO. The Effects of the Sexualization of Female 

Video Game Characters on Gender Stereotyping and Female Self-Concept. Sex Roles [online]. 2009, 61(11-

12), 808-823 [cit. 2018-05-11]. DOI: 10.1007/s11199-009-9683-8. ISSN 0360-0025. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s11199-009-9683-8. Str 810 

https://www.cdprojekt.com/en/wp-content/uploads-en/2018/03/management-board-report-on-the-cd-projekt-capital-group-activity-in-2017-1.pdf
https://www.cdprojekt.com/en/wp-content/uploads-en/2018/03/management-board-report-on-the-cd-projekt-capital-group-activity-in-2017-1.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463092.pdf
http://link.springer.com/10.1007/s11199-009-9683-8
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Z těchto tvrzení tak vyplývá, že videohry jsou kromě zdroje zábavy i prostředkem získávání 

pohledu na to, co se ve společnosti považuje za maskulinní a femininní. To se děje kvůli 

tomu, že současní lidé stále více vnímají obsahy médií jako odraz reality.21 Beasleyová 

a Standleyová říkají, že pokud hráči vidí většinu ženských bojových postav oblečených do 

svršků, jako jsou bikiny a tanga, stane se to součástí jejich vývojového schématu osobnosti, 

a to proto, že děti se učí skrze proces pozorování, imitace a posilování.22  

To, co je považováno za femininní, se v průběhu věků velmi odlišuje. Avšak videohry 

odehrávající se v dobách minulých, jak je tomu například u Zaklínače, i tak vesměs pracují 

s tím, co je za ideál ženství považováno dnes a neohlížejí se na to, jak tomu bylo kdysi. 

I Casselová a Jenkins zmiňují, že femininita se liší v závislosti na kultuře a historické etapě: 

v některých kulturách je rybaření považováno čistě za ženskou práci a v jiných náleží jen 

mužům; ve středověku byly ženy považovány za sexuálně neukojitelné a ve viktoriánské 

době za nenapravitelně frigidní. Na Madagaskaru považují za agresivnější v mluvě ženy a ve 

Spojených státech zase naopak muže atd.23    

2.2. Reprezentace 

Reprezentace neboli zastoupení určitého celku24 se ve hrách projevuje jako zastoupení 

pohlaví, sexuální orientace, rasy, věkových kategorií či dalších aspektů, které od sebe 

jednotlivé postavy odlišují. Reprezentace je tudíž velmi důležitá proměnná ovlivňující 

identifikaci hráče s herním avatarem. Pokud se má hráč co nejvíce ztotožňovat s avatarem 

a maximálně se tak vžít do hry, je třeba, aby například hráč z Asie měl možnost hrát za 

avatara, který je Asiat, či analogicky Afroameričan za avatara tmavé pleti, obzvlášť pak, 

když mluvíme o videohrách, které se snaží vypadat realisticky.  

Ačkoliv se ve videohrách objevují muži i ženy, zdá se, že mužů je v herním světě mnohem 

více, čemuž se ostatně bude podrobněji věnovat i tato práce v dalších kapitolách. Co se 

hratelnosti ženských a mužských postav ve videohrách týká, podle výzkumu Millerové 

                                                           
21 JIRÁK, Jan a Graeme BURTON. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6. Str 168 
22 BANDURA/ROSS/WALTERS/DURKIN IN: BEASLEY, B. A Standley T. COLLONS. Shirts vs. skins: 

Clothing as indicator of gender role stereotyping in video games. In: Mass Communication Society, 2002, ĉ. 

5, s. 279 – 293. DOI: 10.1207/S15327825MCS0503_3. ISSN 1520-5436. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327825MCS0503_3. Str 281 
23 CASSELL, Justine a Henry JENKINS, ed. From Barbie to Mortal Kombat: gender and computer games. 

Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998. ISBN 02-625-3168-2. Str 6 
24 PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Praha: Academia, 1998. ISBN 

80-200-0607-9. Str 659 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327825MCS0503_3
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a Summersové z roku 2007, které zkoumaly celkem 49 videoher, se v analyzovaných hrách 

objevilo 282 mužských lidských postav v poměru k 53 ženských lidským postavám25 

a pouze 26,5 % z těchto 53 postav bylo hratelných26. Behm-Morawitzová uvádí, že právě 

nízký počet ženských postav vede k tomu, že jsou často sexualizovány, aby na sebe více 

upoutaly pozornost. Podle Behm-Morawitzové se tak ukazuje, že na ženy je v herním 

prostředí nahlíženo jen jako na někoho, kdo by měl svým vzhledem lahodit oku 

pozorovatele, ne však tak, aby byl brán jakkoliv vážně.27 Toto tvrzení ale není už v dnešní 

době aktuální, jak ukazují hry, kde jsou ženské postavy hlavními hrdinkami her nebo kde 

i vedlejší ženské postavy jsou schopny stejných věcí jako jejich mužské protějšky.  

Co se týče zastoupení sexuálních orientací a celkově LGBT komunity ve hrách, herní 

komunita se tomuto tématu dlouhou dobu vyhýbala.28 V současnosti se reprezentace LGBT 

komunity ve hrách výrazně zlepšuje – svůj podíl na tom mají hlavně tvůrci simulátoru života 

The Sims, kde hráči mohli už od roku 2000 (kdy vyšel první díl této série) tvořit páry stejného 

pohlaví. Tato hra dokonce používala pro oficiální promo vydání svého čtvrtého dílu 

rendery29, kde byly zobrazeny pouze homosexuální páry, dále pak v roce 2016 tvůrci skrze 

oficiální aktualizaci hry umožnili vytvářet i transgender postavy.30  

Pokud se podíváme na rasu, její pojetí – historicky či sociologicky – ukazuje, že každý na ní 

nahlíží jinak a je tak něčím, co je velmi silně propleteno s konceptem reprezentace kultury. 

Rasové zastoupení v médiích je tudíž téma, které je dodnes velmi často diskutováno.31 

Glaubke ve svém výzkumu v roce 2001, kde se zabývala procenty hráči hratelnými 

postavami a tím, k jaké rase se tyto postavy hlásily, došla k výsledkům, které ukazují, že bílá 

rasa je v hrách preferovanější, u žen dokonce více než u mužů. V této studii pracovala se 

                                                           
25 MILLER, Monica K. a Alicia SUMMERS. Gender Differences in Video Game Characters’ Roles, 

Appearances, and Attire as Portrayed in Video Game Magazines. Sex Roles [online]. 2007, 57(9-10), 733-742 

[cit. 2018-04-28]. DOI: 10.1007/s11199-007-9307-0. ISSN 0360-0025. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s11199-007-9307-0. Str 737 
26 TAMTÉŽ 738 
27 BEHM-MORAWITZ, Elizabeth a Dana MASTRO. The Effects of the Sexualization of Female Video Game 

Characters on Gender Stereotyping and Female Self-Concept. Sex Roles [online]. 2009, 61(11-12), 808-823 

[cit. 2018-05-11]. DOI: 10.1007/s11199-009-9683-8. ISSN 0360-0025. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s11199-009-9683-8. Str 809 – 810 
28 SHAW, Adrienne. Putting the Gay in Games. Games and Culture[online]. 2009, 4(3), 228-253 [cit. 2018-

07-30]. DOI: 10.1177/1555412009339729. ISSN 1555-4120. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1555412009339729. Str 229 
29 Obrázek založený na reálném počítačovém modelu například postav ze hry 
30 The Sims 4 Latest Patch Notes: JUNE 2, 2016 PATCH NOTES. The Sims Forums [online]. 2018 [cit. 2018-

05-07]. Dostupné z: https://forums.thesims.com/en_US/discussion/888722/june-2-2016-patch-notes  
31 COTTLE, Simon. Ethnic minorities and the media: changing cultural boundaries. Philadelphia: Open 

University Press, 2000. ISBN 0335202705. Str 5 

http://link.springer.com/10.1007/s11199-007-9307-0
http://link.springer.com/10.1007/s11199-009-9683-8
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1555412009339729
https://forums.thesims.com/en_US/discussion/888722/june-2-2016-patch-notes
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sedmnácti sty šestnácti postavami, z nichž tři nejvíce zastoupené rasy u mužských hratelných 

postav byly s 52 % běloši, s 37 % Afroameričani a s 5 % Hispánci. U ženských hratelných 

postav to jsou se 78 % bělošky, s 10 % Afroameričanky a se 7 % Asiatky, hispánské  ženy 

nebyly ve hrách zastoupeny vůbec.32 Tento výzkum probíhal v roce 2001 a od té doby vyšlo 

mnoho nových her, které by jistě tato čísla procentuálního zastoupení změnily – ať už to jsou 

hry ze série Assassin’s Creed, kde hráč mohl hrát například za Araba, Indiána či Egypťana 

a Egypťanku, či Uncharted: The Lost Legacy z roku 2017, kde hráč hraje za Indo-

Australanku a kde druhá hlavní postava je taktéž žena, a to Afroamerického původu.       

Nesmíme opomenout ani zastoupení rozdílných tělesných konstitucí postav. Pokud se 

zaměříme na mužské postavy, které nastavují nereálné cíle toho, jak by měl muž ve 

skutečnosti vypadat či jak by se měl chovat, narazíme na avatary, kterým se reální muži 

nemají šanci vyrovnat. Stejně tak, jako se žena nemůže vyrovnat například Laře Croft z roku 

1996, která má pro žijící ženu nereálnou tělesnou stavbu. 

I když se tvůrci videoher  snaží o to, aby byly více inkluzivní, reprezentace žen, mužů 

a sexuálních orientací stále v hrách není taková, jaká je v naší stále se vyvíjející 

společnosti.33  

2.3. Vybrané ženské archetypy 

V této kapitole se budu věnovat archetypům ženských postav, které se vyskytují ve hrách 

Zaklínač, při čemž jejich aplikace bude rozvedena až v následující analytické části 

jednotlivých postav. Je důležité uvědomit si, že postavy většinou nezapadají pouze do 

jednoho z uvedených archetypů a jsou tak kombinací několika z nich.  

Kráska v nesnázích 

Figura krásky v nesnázích je popisována Anitou Serkeesianovou jako dějový nástroj, v němž 

je ženská postava vystavena nebezpečné situaci, ze které sama nemůže či neumí uniknout 

a musí být zachráněna mužskou postavou. Následně pak obvykle poskytuje hlavní motivaci 

                                                           
32 GLAUBKE, Christina R., Patti MILLER a McCrae A. PARKER a Eileen ESPEJO a Children Now, 

Oakland, CA.  Fair Play?: Violence, Gender and Race in Video Games. Washington, D.C.: ERIC 

Clearinghouse. 2001. [cit. 2018-06-03].  Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463092.pdf. Str 23 
33 GITELMAN, Emily Rose. Beyond Princess Peach: Gender Issues and the Boy’s Club Hegemony of Video 

Game Development. Chicago, 2014. Bakalářská práce. The School of the Art Institute of Chicago. Vedoucí 

práce Rhoda Rhosen, Adjunct Associate Professor. Str 14. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463092.pdf
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k tomu, aby se hrdina na výpravu za její záchranou vydal.34 Tato postava se vyskytuje takřka 

odnepaměti v mnoha dětských pohádkách – ať už mluvíme o princeznách střežených drakem 

či jinak zakletých – kdy daná dívka pouze čeká na to, až ji princ vysvobodí. O této představě 

se zmiňuje i Valdrová, která říká, že ve filmech i knihách jsou to právě muži, kdo jsou aktivní 

a dobrodružní a ženy jsou ukazovány jako křehké a pasivní krásky, čekající na záchranu,35 

jak již bylo zmíněno v kapitole zaměřující se na gender. 

Do tohoto archetypu spadá z hlavních ženských postav Triss Ranuncul a Ciri, dále pak velké 

množství vedlejších postav, které se objevují jako cíl questu nebo jako podmět pro to, proč 

musí Geralt jít určitou misi vykonat.   

Barbie 

S archetypem Barbie přichází George Popescu. Tyto postavy jsou podle něj pouze pasivní 

a jsou tak něčím, co má lahodit oku hráče a co nijak jinak nezasahuje do děje.36 Cogburn 

jako příklad těchto postav uvádí dívky oblečené do plavek, které postávají okolo závodních 

drah ve hrách jako je Need for Speed.37 Dále sem můžeme zařadit například kurtizány 

a tanečnice ve hře Assassin’s Creed Origins. Pokud tyto postavy nějak zasahují do děje hry, 

jedná se o oběti násilných činů, které musí hrdina vyřešit.38  

Do tohoto archetypu zapadají v Zaklínači například prostitutky postávající na ulicích nebo 

ženy chodící po městě.  

Ms. Male Character 

Postavy nazývány jako Ms. Male Character (v překladu slečna mužská postava) jsou ženské 

verze postav, které byly v minulosti zavedeny jako mužské. Definovány jsou především 

jejich vztahem ke svým mužským protějškům skrze jejich vizuální zobrazení.39 S tímto 

souhlasí i Glaubke, která říká, že ačkoliv ženy mohou být stejně drsné jako muži a mohou 

čelit podobným misím a oponentům, mají k tomu všemu ještě jednu výzvu navíc – vypadat 

                                                           
34 SARKEESIAN, Anita. “Damsel in Distress (Part 1)- Tropes vs Women.” FeministFrequency. 2013. [cit. 

2018-05-05] Dostupné z: http://www.feministfrequency.com/2013/03/damsel-in-distress-part-1/ 
35 VALDROVÁ, Jana. Gender a společnost: [vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských 

a bakalářských studií]. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. ISBN 80-7044-808-3. Str 16 
36 COGBURN, Jon a Mark SILCOX. Philosophy through video games. New York: Routledge, 

2009. ISBN 978-0415988582. Str 65 
37 TAMTÉŽ. Str 65 
38 TAMTÉŽ. Str 65 
39 Ms. Male Character – Tropes vs Women. Feminist Frequency [online]. 2013 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

https://feministfrequency.com/video/ms-male-character-tropes-vs-women/ 

http://www.feministfrequency.com/2013/03/damsel-in-distress-part-1/
https://feministfrequency.com/video/ms-male-character-tropes-vs-women/
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sexy.40  K tomuto vizuálnímu zobrazení dochází tak, že jim jsou přidány „ženské prvky“ 

jako například mašle, podpatky a make-up; v případě hry Zaklínač jim je upraveno například 

brnění tak, aby působilo žensky – nemají kalhoty, ale sukně apod.  

Do této kategorie se dále také dají zahrnout ženské postavy, které vykonávají stejné 

zaměstnání jako muži, ale musí během toho vypadat přitažlivě. Glaubke jako příklad 

stejných druhů postav lišících se v pohlaví uvádí pět kategorií: hrdinové, vojáci, soutěžící, 

stráže a roboti; při čemž v každé kategorii porovnává ženské a mužské protějšky. V sekci 

Hrdinové porovnává Linka z The Legend of Zelda, který vypadá jako mladý chlapec a je 

oblečený jako skřítek do legín a špičaté čepice – oproti tomu Lara Croft, ze hry Tomb Raider, 

je oblečená do krátkých kraťasů a má extrémně velká prsa. V kategorii Vojáků uvádí za 

muže postavy ze hry Command & Conquer: Red Alert, které jsou od hlavy k patě oblečeny 

do plné zbroje – zatímco postava Tanya, ze stejné hry, bojuje se Sověty v tílku odhalujícím 

střed jejího těla a předklání se, aby ukázala svůj výstřih, kdykoliv s někým mluví. Soutěžící 

jsou zastoupeni postavami ze snowboardové závodní hry SSX, kde mužské postavy mají 

klasické zimní sportovní oblečení a kde ženská závodnice Elise (ve hře popisována s výškou 

180 cm a váhou 54 kilo) závodí v latexové kombinéze, které ukazuje její poprsí a pozadí. 

V kategorii Stráže uvádí opět hru The Legend of Zelda, kde jsou mužští strážci oblečení 

v plné zbroji a oproti tomu staví ženské stráže z Final Fantasy IX, které jsou oděné do 

železné podprsenky a kalhotek. Poslední kategorie jsou Roboti, kde jsou mužští roboti ze 

hry Zone of the Enders‘ zobrazováni jako klasičtí hranatí roboti a robotky ze stejnojmenné 

hry mají výrazné křivky s velkými prsy, silnými stehny a boky.41 Z této typologie tak jasně 

vyplývá, její tvrzení o tom, že ženy vykonávající stejnou pozici ve hře jako muži jsou 

zobrazovány až nelogicky odlišně. 

Do tohoto archetypu patří všechny bojovnice a rytířky ze Zaklínače – mezi které patří 

například Rayla a Ves, dále pak postava kovářky z posledního dílu hry. 

Xena 

Tyto ženské postavy jsou akční hrdinky, které fungují jako hráčův avatar a jsou tím pádem 

hratelné. Liší se tím, že působí na muže i na ženy a zobrazují postavy, které mají 

                                                           
40 GLAUBKE, Christina R., Patti MILLER a McCrae A. PARKER a Eileen ESPEJO a Children Now, 

Oakland, CA.  Fair Play?: Violence, Gender and Race in Video Games. Washington, D.C.: ERIC 

Clearinghouse. 2001. [cit. 2018-06-03].  Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463092.pdf. Str 18 
41 GLAUBKE, Christina R., Patti MILLER a McCrae A. PARKER a Eileen ESPEJO a Children Now, 

Oakland, CA.  Fair Play?: Violence, Gender and Race in Video Games. Washington, D.C.: ERIC 

Clearinghouse. 2001. [cit. 2018-06-03].  Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463092.pdf. Str 18 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463092.pdf
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plnohodnotný příběh a dělají věci tak, jak je dělají mužští hrdinové.42 Tento archetyp je 

velice podobný ‚Ms. Male character‘, ale rozcházejí se v tom, že Xena je postava, která je 

hratelná a nejedná se tak o umělou inteligenci hranou počítačem. Asi nejznámější zástupkyní 

je Lara Croft, dále můžeme uvést například Aloy z Horizon Zero Dawn. 

Tyto postavy ale mohou být do určité míry spojovány s archetypem Barbie a to kvůli jejich 

zobrazení.43 To je stejně jako u Barbie nebo u  Ms. Male character sexualizováno a v poměru 

k bojovým nebo jiným schopnostem hrdinky je nelogické. Na této skutečnosti je tak vidět, 

že i tyto postavy jsou stejně jako Barbie tvořeny tak, aby lahodily mužskému oku.44    

Ze Zaklínače do této kategorie zapadá pouze Ciri, jelikož je jedinou hratelnou ženskou 

postavou v celé sérii.  

Velká matka 

Motiv matky je jeden z nejčastěji se objevujících archetypů v literatuře a lidové tvorbě 

obecně a má tak nespočet možných vyobrazení. Kromě těch klasických jako je matka, 

babička nebo bohyně (Matka Boží) uvádí Jung i další, mezi které patří například panna, 

dcera, moře, les, měsíc, kráva, církev a půda.45 Tato symbolika může nést jak pozitivní, tak 

i negativní smysl – v pozitivním smyslu je to například již zmiňovaná bohyně a negativním 

čarodějnice nebo drak, vodní hlubina a příšera.46 Jako atributy archetypu matky Jung uvádí 

magickou autoritu ženství, moudrost, vše co je dobré, napomáhající a pečující, výšiny ducha 

mimo rozum, místo magické proměny, vše tajné a skryté, ale i to, co je svádějící, pohlcující, 

vzbuzující strach a otravující. Jako tři hlavní aspekty vyzdvihuje pečující a živící dobrotu, 

orgiastickou emocionalitu a podsvětní temnotu.47 O archetypu matky se zmiňuje i Campbell, 

který ji přirovnává k postavě známé z pohádek a mýtů – tedy k paní ze spícího domu. Je 

podle něj ideálem krásy, odpovědí na touhy a je cílem každé hrdinovy výpravy. Je 

ztělesněním dokonalosti – matkou, nevěstou, milenkou i sestrou. „Je utěšující, pečující, 

                                                           
42 COGBURN, Jon a Mark SILCOX. Philosophy through video games. New York: Routledge, 2009. 

ISBN 978-0415988582. Str 66 
43 COGBURN, Jon a Mark SILCOX. Philosophy through video games. New York: Routledge, 2009. 

ISBN 978-0415988582. Str 66 
44 TAMTÉŽ. Str 66 
45 JUNG, Carl Gustav a Helmut BARZ. Výbor z díla. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. ISBN 80-

85880-16-4.Str 192 
46 TAMTÉŽ. Str 192 - 193 
47 TAMTÉŽ. Str 193 



 

 

15 

‚dobrá‘ matka – mladá a krásná.“48 Stejně jako Jung u mýtické matky nachází atributy jako 

prvotnost, pečující povahu a ochranu.49 

Velkou matku vidí Jung ve formě babičky, u níž se ale rozpadají vlastnosti matky na dvě 

formy, jelikož jde o jakousi formu povýšení. Toto povýšení na babičku se děje proto, že je 

považována za Velkou matku jakožto matku matky a také proto, že veškeré ideály, které 

jedinec ztrácí o své matce, se přesouvají právě na babičku – mezi tyto ideály patří její fiktivní 

a tajemné vlastnosti. Dvě složky, o kterých se Jung zmiňuje, je strana dobrá, kdy vzniká 

dobrá víla, a na druhé straně vlídná nebo zlá, nebezpečná, temná bohyně.50 Prattová se 

o Velké matce zmiňuje jakožto o trojité bohyni, která je pannou, mateřskou postavou 

a starou moudrou ženou. Moudrá žena bývá často z důsledku strachu z žen zobrazovaná jako 

matka požíračka nebo babice, toto zastoupení reprezentuje skutečnost, že starší matka musí 

opustit své děti nebo je vypustit do světa – pokud tak neučiní, její mateřský element se může 

stát destruktivním. Velká matka podle ní také kontroluje smrt i znovuzrození.51  

Do této kategorie jednoznačně spadá bohyně Melitelé či Paní jezera.  

Čarodějnice 

Čarodějnice jsou především ve fantasy literatuře a lidové slovesnosti považovány buď za 

velmi přitažlivé ženy vábící muže do pasti či za škaredé stařeny, které neoplývají dobrým 

srdcem – v horším případě to jsou kanibalky nebo různě zdegenerované deviantní osoby. 

V minulosti se jich lidé báli a snažili se jich proto zbavit – například prostřednictvím honu 

na čarodějnice. Ať už to bylo kvůli tomu, že lidé nerozuměli tomu, co tyto ženy dělají 

(například v případě léčitelek, které byly kvůli jejich znalostem a inteligenci za čarodějnice 

považovány), kvůli jejich vzhledu či dalším odlišnostem. Mezi tyto odlišnosti patří například 

nedostatek studu, chtíč a nahota, vyskytování se na určitých místech v noci či spjatost se 

zvířaty.52 

Jung se o čarodějnicích také zmiňuje, když hovoří o zkoumání lidského nevědomí 

a pohlížení do vody, kde člověk hledá svůj obraz, ale vynoří se mu „vodní bytosti zvláštního 

                                                           
48 CAMPBELL, Joseph. Tisíc tváří hrdiny: archetyp hrdiny v proměnách věků. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-

7178-354-4. Str 105 
49 TAMTÉŽ. Str 109 
50 JUNG, Carl Gustav a Helmut BARZ. Výbor z díla. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. ISBN 80-

85880-16-4. Str 216 
51 PRATT, Annis. Archetypal patterns in women's fiction. Bloomington: Indiana University Press, 1981. ISBN 

978-0253202727. Str 172 
52 TAMTÉŽ Str 39 
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druhu.“53 V tomto případě má na mysli rusalky, které jsou světově známé více jako mořské 

panny. Rusalky považuje za předzvěst čarodějnic a především animy, a říká, že se objevují 

i jako víly, sirény, meluzíny, lamie, dcery krále duchů a sukkuby, „které šálí mladíky 

a vysávají jim život.“54 Dále o těchto postavách říká, že lidé se jich báli právě proto, že byly 

známé pro svou relativně podivnou erotičnost.55 Tyto postavy jsou podle něj děsivě 

samostatné, občas považovány za zjevení ďábla; čarodějnice nám kříží životy svými 

proměnami a čarovnými kousky, svým šálením a šibalstvím rusalek. Míchají podle něj 

nečisté nápoje lásky a smrti, při čemž se jejich magický jed zjemní na sebeklam a intriky; 

které jsou, ačkoliv neviditelné, úplně stejně nebezpečné.56  

V pohádkách jsou čarodějnice často ženy svobodné a soběstačné, které nepotřebují muže 

k tomu, aby byly životaschopné, a právě proto jsou považovány za tak nebezpečné. 

Obzvláště pak v patriarchální společnosti, kde mužům berou pocit převahy nad nimi. Často 

jsou to zlé královny, u kterých se nakonec ukazuje, že celou dobu byly čarodějnicemi, jak 

například vidíme u zlé královny u Sněhurky.  

Prattová o čarodějnicích píše jakožto o odvážných bohyních, bojovnicích nebo kněžkách, 

které se v 15. století proměnily v postavy plné hrůzy, zrady a smilstva. Jediná z těchto žen, 

které se podařilo v očích lidí přežít 15. století jakožto světici, je podle ní panna Marie. Dnešní 

čarodějnice, tak jak je vyjevuje křesťanství, se v původních příbězích Keltů rovnaly 

porodním bábám, rádkyním a léčitelkám; shromažďovaly se na univerzitách v horách a na 

ostrovech a vlastnily nedozírná jmění. Vše se ale změnilo s příchodem renesance 

a osvícenství.57    

Čarodějnice se do určité míry jeví i jako jakési femme fatale. Je tomu tak proto, že takovéto 

postavy jsou opakem submisivních žen a vymykají se genderovým stereotypům spojovaných 

se ženstvím. Tento termín spojuje sexualitu, femininitu, nebezpečí, násilí a intriky, avšak ne 

                                                           
53 JUNG, Carl Gustav a Helmut BARZ. Výbor z díla. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. ISBN 80-

85880-16-4. Str 123 
54 JUNG, Carl Gustav a Helmut BARZ. Výbor z díla. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. ISBN 80-

85880-16-4.. Str 124 
55 TAMTÉŽ. Str 124 
56 TAMTÉŽ. Str 125 
57 PRATT, Annis. Archetypal patterns in women's fiction. Bloomington: Indiana University Press, 1981. ISBN 

978-0253202727. Str 174 - 175 
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všechny femme fatale tyto podmínky v dnešním mediálním zastoupení plně obsahují a nelze 

jí tak úplně přesně definovat.58  

Čarodějnice jsou nejčastěji zastoupené ženské postavy v Zaklínači – patří mezi ně Triss 

Ranuncul, Yennefer, Ciri, ale například i Dámy lesa a další postavy, kterým se budu věnovat 

v analytické části.  

Domina 

Archetyp dominy stejně jako archetyp čarodějnice, a s ním spojovaná femme fatale, narušuje 

genderové stereotypy submisivní ženy a vymyká se tak pravidlům. Ve videohrách se s ním 

potkáváme velmi často – například v bojových hrách typu Tekken. Tyto postavy se vyznačují 

tím, že jsou zobrazeny jako dominantní nad muži a jsou velice často zobrazovány s prvky 

oblečením nebo doplňky, které tuto dominanci naznačují.59 Mezi tyto prvky patří například 

korzety, vysoké kozačky, latex, uniformy, masky, apod.  

V mediální sféře se tyto ženy velmi často objevují v komiksech. Patří mezi ně například Cat 

Woman, Black Widow, ale i třeba Wonder Woman.  

Co se týče zástupkyní domin v Zaklínači, do tohoto archetypu částečně zapadá Yennefer, 

ale i čarodějnice Kiera Metz.    

2.4. Sexismus ve videohrách 

Se sexismem ve videohrách se setkáváme tak často, že si to hráč možná mnohdy 

neuvědomuje – ať už mluvíme o hypermaskulinitě60 mužských postav a hegemonní 

maskulinitě (která vznikla před více jak dvaceti lety a ovlivnila přemýšlení o mužích, 

genderu a sociální hierarchii)61 nebo o hypersexualizaci postav ženských.  Jak se zmiňuje 

Gitelmanová, hlavní mužské postavy jsou často idealizovány takovým způsobem, který 

povzbuzuje hypermaskulinitu a komplex hrdiny, zatímco ženy jsou objektizovány například 

                                                           
58 FARRIMOND, Katherine. The contemporary femme fatale: gender, genre and American cinema. New 

York: Routledge, 2017. ISBN 9781138670662. Str 2 
59 TSEËLON, Efrat. Masquerade and identities: essays on gender, sexuality, and marginality. New York: 

Routledge, 2001. ISBN 9780415251051. Str 74 
60 Extrémní nebo přehnaná maskulinita 
61 CONNEL, R.W. a James W. MESSERSCHMIDT. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept.Gender 

and Society. 2005, 19 (6), 829-859. DOI: 10.1177/0891243205278639. Str 829 
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pro sexuální stimulaci mužského publika.62 Tento fakt opět poukazuje na to, kdo je 

u vývojářů her primární cílovou skupinou.  

Tímto zobrazením se zabývala i Glaubke ve výzkumu z roku 2001, kde zjistila, že skoro 

20 % ženských postav ve videohrách je hypersexualizováno nebo disproporčních; zatímco 

u mužských postav bylo 35 % přehnaně muskulárních.63 Ačkoliv jsou mužské postavy 

zobrazovány jako hypermaskulinní, Reinhardová poukazuje na to, že široká ramena, ostře 

řezaná čelist nebo úzký pas, nejsou sexuálně konotovány tak, jako jsou u ženských postav 

plné hrudníky a boky. Dále také poukazuje na to, že stejně tak, jak se dívkám může příčit 

hrát za hypersexualizovaný avatar ženského pohlaví, vadilo by i mužům, kdyby museli hrát 

za avatara, který by měl přehnaně zvětšené sexuální orgány.64  

Co se týče ženských postav, sexistický pohled na ně je mnohem markantnější a častější než 

u postav mužských, jak vyplývá z výše zmíněných výzkumů. Jen málokdy se hráč či hráčka 

setkají ve hře s ženskou postavou, která by byla oblečená tak, aby její tělo nebylo nijak 

zvýrazňováno a nebylo objektivizováno. Většina ženských postav je zobrazována či 

oblékána tak, aby veškerá pozornost hráče byla věnována jejímu tělu, hlavně pak jejím 

ňadrům, které pro mladé hráče mužského pohlaví nesou silný sexuální význam.65 Stejně tak, 

jak je tomu ve filmech či na titulcích časopisů, i zde je ukazován nereálný a přemrštěný obraz 

toho, jak by měla žena vypadat. A tyto obrazy neovlivňují pouze hráčky a jejich smýšlení 

o nich samotných, ale i myšlení mužů – jaké zacházení mohou ženy očekávat v reálném 

životě, když jejich budoucí partneři či kolegové od dětství vidí jako předlohu ženy právě to, 

co jim je nabízeno herním průmyslem. Mediální obsah nemá vliv pouze na to, jak 

                                                           
62 GITELMAN, Emily Rose. Beyond Princess Peach: Gender Issues and the Boy’s Club Hegemony of Video 
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konzumenti přistupují k násilí, ale také k tomu, jak přijímají genderové role a chování s nimi 

spojené.66  

Ideálnímu stavu se blíží například hry, kde si hráč může vytvořit svého avatara přesně 

k obrazu svému, aniž by musel poslouchat přednastavené normy od vývojářů – hra je 

dokonce orientována tak, že nedělá rozdíly v dějových linkách podle toho, zda se jedná 

o postavu ženskou či mužskou.67 

Skopofilie a male gaze 

V rámci reprezentace převážně ženských postav je potřeba zaměřit se i na problematiku 

skopofilie a male gaze, které jsou dost často využívány v rámci nahlížení na postavy. 

Nemalou roli na tom, jak je na postavy nahlíženo ve videohrách, má zajisté film, jehož 

prostředky hry tak často využívají. Byl to právě tradiční film, který „zakódoval erotično do 

jazyka dominantního patriarchálního řádu.“68 Jak se zmiňuje Mulvey, jednou ze slastí, 

kterou s sebou film přináší je slast z dívání se – tedy skopofilie. Ta se podle ní může ustálit 

až v perverzi, kdy se z pozorovatelů stávají obsedantní voyeuři a „šmíráci“, kteří jsou 

schopni uspokojit se pouze tak, že se dívají na ženské nebo mužské tělo.69 Jak bude ukázáno 

na jednotlivých příkladech ze hry Zaklínač, videohry ke skopofilii tím, jak jsou v nich 

prezentovány postavy, velmi často podněcují.  

Mulvey tvrdí, že vzhledem k diferenciaci naší společnosti na aktivní a pasivní (tedy mužskou 

a ženskou) dochází k tomu, že je to právě mužský pohled, který je určujícím. Muži tak 

promítají své představy a fantazie do postavy ženy, která je těmto jeho fantaziím 

přizpůsobena.70 „Ženy ve své tradiční exhibicionistické roli jsou zároveň sledovány 

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

a erotického účinku, takže můžeme říci, že konotují bytí-pro-pohled.“71 Tento pohled na ženy 

na sebe bere podobu očí hlavního hrdiny či kamery, která má za úkol přiblížit detail, jakoby 

se divák díval na celou podívanou přibližovacím kukátkem. Tyto detailní záběry pak mohou 

fungovat jako pomoc pro ztotožnění se s hlavním s hrdinou, pokud jsou přímo pohledem 
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mužské postavy. Počítačové hry jsou v tomto ohledu ještě o něco jiné a specifičtější. Zde se 

totiž objevuje skutečnost, že u her, jejichž hlavním protagonistou je žena, je tato žena 

zároveň objektem touhy, ale i avatarem hráče či hráčky, která za ní hraje.     

3. Zaklínač 

3.1. Andrzej Sapkowski a vznik Zaklínače  

Andrzej Sapkowski se narodil v polském městě Łódź roku 1948, kde následně  

vystudoval vysokou školu v oboru ekonomie. Právě jeho zaměstnání v oboru marketingu 

přikládá Sapkowski klíč svého úspěchu. S tím koresponduje i fakt, že jakožto businessman 

věděl, jak sám sebe prodat. Právě tato taktika mu přinesla jeho první a zásadní úspěch, když 

v roce 1986 zveřejnil v polském časopise Fantastyka svou první krátkou povídku s názvem 

Zaklínač a vyhrál s ní třetí místo ve spisovatelské soutěži pořádané stejným magazínem. 

Autor se ke své účasti v soutěži vyjádřil tak, že pro něj účast byla těžká kvůli omezenému 

textovému rozsahu, který musel splnit (rozsah díla přijatého do soutěže čítal 30 stran). 

O svém umístění na třetí příčce v rozhovoru pro webovou stránku Eurogamer prohlásil, že 

to bylo jen kvůli postavení žánru fantasy v osmdesátých letech v literatuře jako takové, a že 

povídka by jistě skončila na prvním místě, kdyby se tento žánr těšil větší oblíbenosti mezi 

polskou porotou, která podle Sapkowského byla pitomá a zaujatá.72 

Možná právě proto, že tato krátká povídka o Zaklínači byla něčím, co v Polsku v té době 

bylo nedostatkovým zbožím či proto, že Sapkowski dokázal na tak omezeném formátu 

přinést k životu příběh, který své publikum fascinoval hned od začátku, čtenáři na autora 

začali vyvíjet nátlak a chtěli víc. A tak vznikly další příběhy v podobě krátkých povídek, 

které byly následně souhrnně vydány ve dvou knihách a které postupně připravily půdu pro 

celou ságu pěti knih, které měla přijít později, a v neposlední řadě i pro videohry, které 

následovaly.  

Dílo Sapkowského bylo přeloženo do dvanácti světových jazyků, mezi které patří angličtina, 

němčina, ruština, španělština, francouzština, litevština, čeština, slovenština, ukrajinština, 
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portugalština, bulharština, srbština, finština, italština, švédština, holandština, estonština, 

čínština a maďarština.73  

Sapkowski se ale nevěnoval pouze Zaklínači, mezi jeho další díla patří například romány 

z období husitů jako Boží bojovníci nebo Narrenturm a kromě psaní knih se mimo jiné 

věnuje i recenzování či sloupkům a komentářům v polských časopisech.  

3.2. Knižní předloha versus herní série  

V rámci této práce je nutné říci, že knižní předloha z pera Andrzeje Sapkowského se s herní 

sérií v lecčem rozchází, ta na svou předlohu naráží pouze okrajově. Autor knižní série se 

vůči herní sérii Zaklínač dost často vymezuje. Autorská práva herní společnosti CD Projekt 

RED prodal za sumu, která podle spoluzakladatele CD Projektu, Marcina Iwinského, nebyla 

ani na tehdejší dobu zas tak velká, jelikož Sapkowski byl v té době rád, že vydělá za prodej 

alespoň nějaké peníze.74 Nikdy nebylo v plánu, že by se herní série měla ubírat po stejné 

koleji jako knižní předloha, jak tomu často bývá a ne pokaždé se to povede – vedení CD 

Projekt se společně se Sapkowským dohodlo, že napíší úplně nový příběh, ve kterém budou 

figurovat postavy z knih a celé pojetí světa podle Sapkowského.75  

Autor nepočítal s tím, že herní série bude mít takový úspěch a že tento úspěch bude 

celosvětový - hra nedávno oslavila přes 33 milionů prodaných kopií76. Sapkowski byl vůči 

hře, která měla nést jméno jeho nejslavnějšího díla dokonce tak pesimistický, že k ní prodal 

veškerá práva, i když mu její tvůrci nabízeli procenta ze zisku, on je odmítl se slovy, že si 

přeje peníze ihned, jelikož nevěří tomu, že by hra měla velký úspěch.77 Vůči hře jako takové 

nyní nijak nepřátelský není a říká, že je to velice dobrým zpracováním, které si zaslouží 
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všechen úspěch, který má78, i když se vůči videohrám obecně staví dost negativně, když 

o nich tvrdí, že jsou stupidní a ztrátou času.79 

Herní série, kterou se tato práce bude zabývat, započala svou existenci v roce 2007, kdy 

vyšel její první díl v počítačové verzi. Jedná se o RPG hru pro jednoho hráče, ve které má 

hráč na výběr z několika dějových linek a kde je právě on klíčovou osobou. On rozhodne 

o tom, jakým směrem se bude hra ubírat, jakým člověkem zaklínač Geralt bude a v případě 

druhého a třetího dílu i o tom, jak hra skončí. Hra, jak bylo výše zmíněno, jen volně navazuje 

na knižní předlohu a aby byla přístupná všem hráčům, i když nečetli knihy, pracuje s tím, že 

Geralt přichází o paměť. Dále pak hra představuje na svou dobu inovativní, konsekvenční 

systém, který přináší výsledky hráčových rozhodnutí až v postupném rozuzlování děje 

a postupování hrou.80 

První díl vypráví příběh o tom, jak se Geralt ocitá v hlavním sídle zaklínačů školy Vlka, kam 

ho odvezli jeho přátelé po tom, co ho našli zraněného v lese. Jsou ale napadeni a tak začíná 

Geraltova cesta za zničením společenství Salamandra, které za útokem na něj stálo, a během 

které se snaží přijít mimo jiné i na to, jak získat ztracenou paměť.  

Jak píší tvůrci hry na své oficiální webové stránce, hráč si často musí během hry vybírat ne 

mezi dobrem a zlem, ale větším a menším zlem, a pomáhá tak formovat Geraltovu osobnost 

a cestu, kterou se bude postava ubírat.81 V prvním díle má hráč na výběr ze třech možných 

cest a to po boku lidí, nelidí či cestu neutrální (není na ničí straně). Během postupování hrou 

se hráč setkává s postavami z knih, které se vždy Geraltovi znovu představí po jejich zjištění, 

že zaklínač přišel o paměť – v tomto případě se většinou jedná o postavy, které mají na 

příběh větší vliv, jako je například čarodějka Triss, trpaslík Zoltan Chivay nebo Geraltův 

dlouhodobý společník bard Marigold; ale i s postavami zbrusu novými a stvořenými jen pro 

tuto hru.  

Druhý díl hry s názvem Zaklínač: Vrahové králů vyšel o čtyři roky později než jeho 

předchůdce, a to v roce 2011 ve verzi pro počítače a o rok později i pro konzole Xbox 360. 
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Hra funguje na stejných principech jako předchozí díl, i když v něčem se přeci jen liší. Tímto 

rozdílem je již výše zmiňovaný alternativní konec, který záleží nejen na tom, zda si hráč 

vybere alianci nelidí či lidí, ale i na tom, jak se během hry dál rozhoduje.  

Děj druhého dílu vypráví příběh o tom, co se stalo bezprostředně po konci dílu prvního (hráč 

zde má dokonce i možnost načíst si svou konečnou pozici z první hry a získává tak značnou 

výhodu, co se týče vybavení postavy, nikterak však výhodu zkušenostní či dovednostní). 

Zaklínač se probouzí s čarodějkou Triss ve vojenském stavu při obléhání hradu. Král Foltest, 

jemuž Geralt zachránil život na konci prvního dílu, chce hrad získat pro sebe. Při dobytí ale 

krále zabíjí neznámý vrah, který prchne a královražda je uvalena na samotného hlavního 

hrdinu. Geraltův příběh ve druhém díle následuje jeho cestu za vypátráním a nalezením 

opravdového vraha krále Foltesta, při čemž se opět nevyhýbá dilematu, zda se držet na straně 

lidí či elfů, neutralita tentokrát nepřichází v úvahu. Zatímco se Geraltovi v prvním díle nijak 

nedařilo získat zpátky své ztracené vzpomínky, druhý díl je protkaný nejrůznějšími 

vzpomínkami na to, co bylo před dílem prvním; včetně vzpomínek na Geraltovu dávnou 

lásku Yennefer. Hráče tedy čeká další rozhodování, které se bude výrazněji rozvíjet v díle 

třetím a to, zda si vybere mezi Triss, která Geraltovi od prvního dílu pomáhala a zároveň 

i trochu zneužívala toho, že na Yennefer zapomněl, nebo zda bude s druhou čarodějkou, 

kterou miloval před tím, než přišel o paměť.  

Třetí díl série Zaklínač 3: Divoký hon vyšel v roce 2015, a to na všechny hráčům dostupné 

platformy: Microsoft Windows, Playstation 4 a Xbox One. Jedná se o nejúspěšnější díl z této 

herní série, který vyhrál přes 800 cen.82 Třetí díl hráči nabízí prozatím největší otevřený svět, 

který kdy mohl v této herní sérii vidět. Pokud se u předchozích dílů mluvilo o otevřených 

koncích a jejich alternaci, tento díl hry přichází s něčím o dost větším a to s 36 alternativními 

konci83, které ukazují jak moc variabilní tato hra je a jak moc záleží na samotném hráči 

a jeho úsudcích, které během hry vykoná.  

Samotný příběh hry se odehrává několik měsíců po ukončení druhého dílu, kdy je země 

zničená válkou mezi Nilfgaardským císařstvím a severními královstvími. Geralt již všechny 

své vzpomínky získal zpátky a vydává se na cestu, při které musí najít Ciri, mladou dívku 

s nadpřirozenými schopnostmi, kterou bere jako svou dceru a kterou vyučil zaklínačskému 
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umění. Při tomto hledání se musí rozhodnout mezi tím, zda bude věrný své lásce k Triss, 

která vzkvétala v předešlých dvou dílech, či zda si vybere Yennefer, která je v knihách od 

Sapkowského brána jako Geraltova životní láska, v herní sérii se však více objevuje až 

v tomto posledním díle.  Během hry se Geralt musí pokusit sesbírat co nejvíce informací 

o Divokém Honu, který se chystá na celou zemi přinést věčnou zimu a které by právě Ciri 

měla pomoci zabránit. S Divokým Honem se nakonec setkává společně se svými přáteli 

a spojenci v rámci velkého boje, který se odehrává v sídle zaklínačů, na Kaer Morhen, avšak 

neporáží ho. Předepsaná dějová linka končí ve chvíli, kdy se Ciri vydává porazit Divoký 

Hon sama s tím, že to bylo jejím osudem a je tedy na ní, aby to ukončila. Videosekvence 

ukazuje Ciri, která se teleportuje do světa Zimy a kde v jakési metafoře na „světlo na konci 

tunelu“ vidí vzpomínky na to, jak se k ní hráč prostřednictvím Geralta choval a podle toho 

hra určí, jaký bude její osud a jak celý příběh skončí a zda vůbec Ciri a Geralt přežijí. 

K této základní třetí hře vyšly později ještě dva datadisky, DLC84, a to Srdce z kamene 

(2015) a O víně a krvi (2016). Oba tyto datadisky vyšly na všechny konzole, na kterých je 

možné hrát základní hru. Tato práce se však bude zabývat pouze základní verzí hry.  

3.3. Postava Geralta z Rivie  

V této podkapitole bych ráda přiblížila postavu hlavního hrdiny této herní ságy, a to právě 

Geralta, který je avatarem hráče po většinu ságy. Je tomu tak až do třetího dílu, kdy má hráč 

na krátké herní sekvence možnost hrát za Geraltovu svěřenkyni Ciri – avšak pouze 

v omezených rozmezích hry, jako jsou vzpomínky – hráč tedy nemá jakoukoliv možnost 

zkoumat okolní svět tak, jak může s Geraltem, a musí se držet předepsané linie.  

Geralt z Rivie je hráči představen hned v první cutscéně, která se spustí před začátkem 

samotné hry. Hráč zaklínače poznává jako velice schopného a nebojácného bojovníka, který 

se utkává se strigou, v níž se skrývá zakletá princezna. Ačkoliv je Geralt zobrazován jako 

vysoký, svalnatý muž s bílými vlasy a očima podobnýma kočce, jeho vzhled se s každým 

novým dílem hry zlepšuje a je díl od dílu charismatičtější a navzdory jizvám v obličeji 

přitažlivější. Na jeho vlasy je ve hře neustále odkazováno pomocí vedlejších postav, jako 

jsou například vesničani či děti, kteří z něj buď mají strach anebo se zajímají o to, proč má 

bílé vlasy, i když není starý. Zajímavé je, že ačkoliv je Geralt ve hře nazýván mutantem 
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a zrůdou, je i tak pro ženy neodolatelný – ať už jde o dvě z nejkrásnějších čarodějek, které 

se o něj přetahují, či o vesničanky a měšťanky, nebo dokonce i o nadpřirozené bytosti jako 

jsou dryády a upírky.  

Geralt v sobě nese nespočet stereotypních vlastností, které jsou přisuzovány mužům, jako 

například odvážnost, agrese, sebevědomí, sarkasmus a moc. Tato postava je několikrát ve 

hře popisována jako bez emocí, o ty měl Geralt přijít během přeměny z člověka na zaklínače, 

což je bráno za další charakterový rys pro mužské pohlaví. Geralt je také logicky uvažující 

a velmi výkonný – jak ve sportovním a agilním slova smyslu, tak i v sexu. Podle těchto 

vlastností Geralt splňuje ideální obraz muže tak, jak ho jako ideální vidí společnost podle 

Valdrové.85  

Co se týče Geraltovi osobnosti, ta se výrazně rozvíjí podle toho, jak si přeje samotný hráč. 

Jelikož je hra založená na principu výběru z několika možností a podle toho upravitelných 

dějových linek i konců, nelze přesně určit jakou má postava zaklínače osobnost jako 

takovou. Geralt má tak na výběr ze tří nejvýraznějších směrů, kterými se může ubírat, avšak 

jak je hráč bude míchat a formovat, záleží už jen pouze na něm. Tyto směry by se daly nazvat 

jako neutrální Geralt, tvrdý Geralt (hráč nepomáhá postavám zadarmo, neušetří žádnou 

bytost, je rasista a podobně) a v neposlední řadě také hodný Geralt (je na straně dobra, je 

ochotný pracovat zadarmo, pokud je postava, pro kterou zakázku vykonává, chudá a rád 

ušetří kdejakou příšeru jen proto, že lidé jsou podle něj vlastně mnohdy ještě větší zrůdy). 

Ve třetím dílu hry hráč odkrývá další z Geraltových charakterových rysů a tím je role otce. 

Celý třetí díl Geralt putuje světem, aby našel Ciri, která je pro něj, jak již bylo řečeno dříve, 

jako dcera, kterou nikdy nemohl mít, jelikož je kvůli prodělaným mutacím neplodný. Svou 

neplodnost mimo jiné Geralt velmi často využívá jako záminku pro to, aby sváděl postavy 

ve hře, i když s ním zprvu nechtějí nic mít. Co se týče sexuálních aktů ve třetím díle hry, 

Geralt se v tomto díle chová nejstřídměji z celé herní série a hráč má tak možnost zabývat 

se spíše jeho přesvědčením a tím, aby zachránil svět od zkázy, než tím, aby se seznámil s co 

nejvíce ženskými postavami.  

                                                           
85 VALDROVÁ, Jana. Gender a společnost: [vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských 

a bakalářských studií]. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. ISBN 80-7044-808-3. Str 9 
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3.4. Sexismus v herní sérii Zaklínač 

V této kapitole bych se ráda zaměřila na to, jaké jsou nejzásadnější projevy sexismu v herní 

sérii Zaklínače v jednotlivých dílech. Projevy na jednotlivých postavách pak budou 

analyzovány v další části práce. 

Fenomén, který se objevuje v prvním díle hry, jsou sexuální sběratelské kartičky, které 

slouží jako jakási minihra. Hráč zde má možnost za každou ženu, kterou svede a má s ní sex, 

dostat sběratelskou pin-up kartu. U některých postav jich může získat dokonce víc – podle 

toho, jak hrou postupuje, čí stranu si zvolí apod. První možnost jak získat tuto kartu, se hráči 

objevuje dokonce už hned v první půlhodině hry. Před každou z těchto karet je hráči ukázána 

cutscéna, která je pro většinu postav stejná, jedná se zde vždy o krátké střihy na Geraltovy 

ruce, které se dotýkají nahých částí ženského těla – nikdy však nezobrazují zaklínačovu 

nahotu.  

Ačkoliv je ve hře 24 kartiček, které hráč může nasbírat, jejich úspěšné získání není hrou 

nijak odměněno, z čehož je očividné, že vývojáři toto původně jako minihru hodnou odměny 

neplánovali. Toto potvrdil i jeden z tvůrců hry Maciej Szcześnik, který se na konferenci pro 

herní developery v San Fransicsu vyjádřil na téma sběratelských karet jako o něčem, co bere 

jako selhání vývojářského týmu.86 Podle Szcześnika měly tyto karty představovat jakousi 

vzpomínku na zážitky Geralta, něco, co by ukazovalo, že pro něj chvíle s nimi byly hlubším 

propojením. Jejich vzhled byl také původně zamýšlen ne jako něco vulgárního, ale něco 

klasického a vkusného. Problém podle něj vznikl ve chvíli, kdy se tyto kartičky dostaly do 

rukou hráčů, kteří z nich udělali minihru. Szcześnik to nazývá jako něco poněkud trapného 

a něco, co nebylo v plánu vývojářů. Dále také dodává, že kdyby se nad tím vývojářský tým 

více zamyslel, mohlo se této reakci předejít a bere to jako dobrou lekci do budoucna.87 Přesto 

ale vyvstává otázka, zda by měly být ženy a sex s nimi být brány jako odměna například za 

to, že hráč danou ženu vysvobodí ze spárů banditů, jak je tomu v této hře. 

Sami vývojáři se pak k tomuto celému tématu sběratelských karet vrátili v datadisku ke 

třetímu dílu hry s názvem O víně a krvi. Zde má hráč možnost navštívit jeden z hostinců, 

                                                           
86 WALLACE, Kimberley. Witcher Developer: Pin-Up Trading Cards Didn't Pan Out. Game Informer [online]. 

27. 3. 2013 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2013/03/27/witcher-

developer-pin-up-trading-cards-didn-39-t-pan-out.aspx 

 
87 WALLACE, Kimberley. Witcher Developer: Pin-Up Trading Cards Didn't Pan Out. Game Informer [online]. 

27. 3. 2013 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2013/03/27/witcher-

developer-pin-up-trading-cards-didn-39-t-pan-out.aspx 

http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2013/03/27/witcher-developer-pin-up-trading-cards-didn-39-t-pan-out.aspx
http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2013/03/27/witcher-developer-pin-up-trading-cards-didn-39-t-pan-out.aspx
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který funguje i jako nevěstinec. Pokud se hráč dá do konverzace s jednou z kurtizán, čeká 

ho narážka právě na sběratelské karty. Kurtizána je znechucená a vítá zaklínače se slovy „Ah 

kruci. Další.“88 Následně pak Geraltovi vysvětlí, že role-playing (hraní rolí) u ní stojí více 

než normální služba a že mnoho zákazníků si s ní přeje hrát na zaklínače. Nazývá to 

posledním výstřelkem místních mužů, kteří chtějí, aby se převlékla za sukkubu či sirénu 

a následně po ní vyžadují sběratelskou kartičku. Tento trend kurtizána svádí na hloupé 

balady, při čemž Geralt poznamenává, že je mu nejspíš jasné, kdo autorem těchto balad je. 

Vývojáři zde tak svou chybu přenášejí na Geraltova nejbližšího přítele, barda Marigolda, 

který je jak v knižní sérii, tak ve hrách znám tím, že zpívá přehnané příběhy o lásce a 

o Geraltových zážitcích.  

S příchodem druhého dílu Zaklínač: Vrahové králů sice sběratelské karty zmizely, avšak 

přišlo něco podobného, tentokrát necíleného pouze na hráče videohry. S blížícím se vydáním 

hry, které bylo 17. května 2011, vyšel v rámci polského vydání časopisu Playboy rozhovor 

a lechtivé fotky s čarodějkou Triss Ranuncul. Ta se 

objevila i na titulní straně tohoto čísla. I když se 

jedná jen o fiktivní postavu, stojí za povšimnutí, jak 

je Triss na titulní stránce uvedena – ne jako jedna 

z nejmocnějších čarodějek ze světa Zaklínače, ale 

jako přítelkyně Geralta. V rozhovoru je Triss 

dotazována, proč se rozhodla pózovat zrovna pro 

Playboye, zda je to proto, aby ukázala, že je hezčí 

než ostatní čarodějky nebo proto, aby ukázala 

Geraltovi, že pokud si vybere jí a zůstane ji věrný, 

dostane její krásné tělo jako odměnu – což se 

nakonec ukáže jako pravý důvod toho, proč se Triss 

rozhodla fotografie nafotit.89 

                                                           
88 Zaklínač 3: O víně a krvi. CD PROJEKT RED. 2016 
89 Playboy "Interview" with Triss Merigold. Forums - CD PROJEKT RED [online]. 2015 [cit. 2018-04-20]. 

Dostupné z: https://forums.cdprojektred.com/forum/en/the-witcher-series/story-aa/the-witcher-2/62012-

playboy-interview-with-triss-merigold  

 

Obrázek 1: Triss na květnové obálce časopisu 

Playboy 

https://forums.cdprojektred.com/forum/en/the-witcher-series/story-aa/the-witcher-2/62012-playboy-interview-with-triss-merigold
https://forums.cdprojektred.com/forum/en/the-witcher-series/story-aa/the-witcher-2/62012-playboy-interview-with-triss-merigold
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4. Metodologie a vlastní výzkum 

Předtím než představím výsledky mého výzkumu, uvedu nejprve stanovené cíle práce, její 

metodologii a to, čím se můj výzkum zaobírá. 

Cílem mé práce, jak již bylo řečeno v úvodu, je poskytnout analýzu ženských postav 

vyskytujících se ve světě videoherní série Zaklínač. Po konzultaci s mou vedoucí práce jsem 

upustila od původního záměru zaměřit se i na to, jaké má toto zobrazení postav vliv na hráče 

a hráčky a jak ho vnímají, a to z důvodu přílišné šíře výzkumu. Finální výzkumná otázka 

tedy zní: Jak se proměňuje zobrazení ženských postav v průběhu herní série Zaklínač? 

To znamená, že bylo třeba zaměřit se na všechny ženské postavy, ať už klíčové či vedlejší. 

Postavy jsou zanalyzovány tak, aby výzkum odpovídal na předem stanovené otázky. Ty se 

zaměřují především na to, jak jsou postavy ve hře zobrazovány, zda se u nich vyskytuje 

stereotypní zobrazování žen a zda se toto zobrazení s průběhem hry zlepšuje či naopak 

zhoršuje. 

Všechny zkoumané ženské postavy jsem během hry zařadila do kategorií a podkategorií 

podle toho, o jaké postavy se jedná. Jednotlivými kategoriemi jsou čarodějnice, nelidi (které 

dělíme na monstra a elfky), postavy spojené s duchovnem a v neposlední řadě také vedlejší 

postavy. Poslední z kategorií je nejobsáhlejší z důvodu velké rozmanitosti postav. Ve hře se 

tyto postavy vyskytují pouze jako doplňky hry a neslouží k žádné větší interakci s hráčem či 

k dějovému postupu. U tří hlavních postav, které zapadají do kategorie čarodějnic, jsem 

stanovila podrobnější výzkumné podotázky než u ostatních. Ty nebyly zkoumány do takové 

hloubky a to z důvodu přílišné popisnosti. 

Stanovené výzkumné podotázky pro hlavní postavy: 

1. Jak je postava zobrazená v rámci vizualizace? 

2. Jaké jsou motivace postavy pro její chování ve hře? 

3. Jaké je chování postavy? 

4. Jak se postava jeví během boje? 

5. Jak postavu vnímají ostatní postavy? 

6. Jaký má postava vztah k zaklínači Geraltovi? 

7. Do jakých archetypů postava spadá a jak se jeví v rámci genderových stereotypů? 

8. Je v průběhu herní série viditelná změna ve výše zmíněných aspektech? 

U vedlejších postav byly použity tyto výzkumné otázky: 



 

 

29 

1. Jak je postava zobrazená v rámci vizualizace? 

2. Jak se postava chová? 

3. Do jakých archetypů postava spadá a jak se jeví v rámci genderových stereotypů? 

4. Je v průběhu herní série viditelná změna ve výše zmíněných aspektech? 

Výzkum této práce je prováděn za pomocí kvantitativních výzkumných technik. Pro tuto 

cestu jsem se rozhodla proto, že je u ní možné výzkumné otázky modifikovat během analýzy 

a sběru dat90– jak se ukázalo prospěšným právě v průběhu mého zkoumání. Pro sběr dat 

využívám hraní všech tří základních her Zaklínače. Z analýzy jsem vyloučila datadisky91, 

které vyšly ke třetímu dílu hry, jelikož se jedná až o dodatečný obsah a také z toho důvodu, 

že první ani druhý díl hry možnost datadisků neměl. 

5. Čarodějnice 

5.1. Triss Ranuncul  

Triss Ranuncul (v anglické verzi hry Triss Merigold) patří mezi jednu z hlavních postav 

knižní série a právě proto má ústřední roli i ve hrách. Jedná se o jednu z nejmocnějších  

a nejuznávanějších čarodějek, které se ve hře vyskytují, a o velice váženou postavu mezi 

králi a politiky. Ačkoliv je postava Triss v každém ze tří dílů, zůstává pouze jejich 

nehratelnou součástí.  

Zobrazení postavy 

V prvním díle Zaklínače se s Triss hráč poprvé setkává v zaklínačském sídle Kaer Morhen92, 

kam přivážejí raněného Geralta, aby mu z jeho zranění pomohla. Rusovlasá čarodějka má 

na sobě své bojové oblečení, které se skládá z kožených krátkých šatů s kožešinou, kožených 

kozaček a rukavic, černých síťovaných punčoch i rukávů. Co se týče make-upu, Triss má 

výrazně nalíčené oči a tenké obočí. Postavu má štíhlou s velkým poprsím, kterému je 

věnována pozornost hned v úvodní cutscéně. Zde se Triss prochází s Geraltem po hradě, při 

čemž můžeme pozorovat styl její chůze, který je velice ladný a smyslný. O pár okamžiků 

později se hráči naskýtá pohled na dvojici zepředu, kdy scházejí schody dolů a kde hráče 

                                                           
90 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 9788026209829. Str 46. 
91 Dodatečně vydávané obsahy vnímané jako rozšíření příběhu hry 
92 Kaer Morhen je hlavním sídlem zaklínačů řádu Vlka, do kterého patří i Geralt z Rivie.  
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zaujme především Trissin velký výstřih, ve kterém se jí při chůzi až mírně komicky natřásají 

prsa.  

Triss ve hře střídá celkem tři druhy oblečení a kromě bojového nosí ještě každodenní zelené 

šaty, které jsou dlouhé až na zem, mají rolák a prostřihy na celé boky. Tyto šaty jsou tak 

naprostým opakem jejího bojového oblečení, které je až nesmyslně odhalující. Třetí 

oblečení, které má Triss v prvním díle na sobě, je průsvitná noční košilka, pod kterou jsou jí 

vidět bílé kalhotky. Tyto kalhotky jsou obdobou dnešních moderních kalhotek a jsou tak 

historicky neakurátní, jelikož v 13. století ženy nenosily vůbec žádné spodní prádlo.93 

V druhém díle Zaklínač: Vrahové králů je zřejmé, že postava Triss prošla dost markantní 

změnou vzhledu. Vlasy zde nemá rozpuštěné, ale stažené do dvou drdolů, oči má stejně jako 

předtím výrazně nalíčené a její oblečení jí zahaluje celou postavu. V průběhu celé hry má 

pouze jeden druh oblečení, které slouží jako každodenní i jako bojové. Ačkoliv má opět 

kožené kozačky, které jí tentokrát sahají až nad kolena a opticky tak prodlužují nohy, 

namísto sukně a výstřihu má kalhoty, které těsně obepínají její postavu, a šněrovací top 

doplněný zelenou kápí. Dále za povšimnutí stojí dýka, kterou ve hře nosí připnutou za 

opaskem (ale nikdy ji nepoužije). Ačkoliv má postavu stále stejně štíhlou, prsa má Triss větší 

než v prvním díle.  

Ve třetím díle hry Zaklínač: Divoký hon má hráč na výběr ze dvou vzhledů. Buď může Triss 

sledovat v základním oblečení, které je zde opět po celou hru stejné a střižené v podobném 

duchu jako oblečení z druhého dílu – s tím rozdílem, že je barevnější  

a s velkým výstřihem; nebo si může dodatečně stáhnout alternativní vzhled, který tvoří 

extravagantně načesané vlasy a zlatozelená róba, odhalující hrudník a nohy, společně 

s kozačkami a zlato bílou minisukní. V knize, která vyšla jako doplněk ke sběratelské edici 

hry a která se zabývá pozadím umělecké stránky třetího dílu, tvůrci k vzhledu Triss ve třetím 

díle vysvětlují, že její obličej, účes i oblečení bylo inspirováno hlavně předešlým dílem, a že 

její vzhled chtěli měnit jen lehce94. Oblečení se tak snažili udělat elegantnější a v duchu 

královského města plného bohatství a módy. Její oděv podle tvůrců odráží její osobnost a její 

lásku ke střihu, který zvýrazňuje útlý pas, na který je postava Triss v knižní předloze velmi 

                                                           
93 Medieval underwear: bras, pants and lingerie in the Middle Ages. History Extra [online]. 2018 [cit. 2018-

05-07]. Dostupné z: https://www.historyextra.com/period/medieval/medieval-underwear-bras-pants-and-

lingerie-in-the-middle-ages/  

 
94 CD PROJEKT RED: The Witcher 3: Wild Hunt Artbook. 2015. Str 120 

https://www.historyextra.com/period/medieval/medieval-underwear-bras-pants-and-lingerie-in-the-middle-ages/
https://www.historyextra.com/period/medieval/medieval-underwear-bras-pants-and-lingerie-in-the-middle-ages/
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hrdá.95 K jejímu pasu se ve hře vyjadřuje i Geralt, který si čarodějku dobírá, když se jí ptá, 

zda si pořád snaží udržet pas na dvaceti dvou palcích.96  

Ve všech třech dílech nelze opominout fakt, že Triss je ve hře v každé ze scén nalíčená  

a to i ve chvíli, kdy se právě probouzí a vstává z postele. Toto jen poukazuje na to, že jí 

tvůrci ukazují jako žádoucí a svůdnou za všech okolností. 

Motivace postavy 

Pokud se zaměřím na to, jak jsou zobrazovány motivace Triss v herní trilogii, hned od 

začátku je z jejích činů jasné, že velkou hnací silou pro to, co dělá a jak to dělá, je její láska 

ke Geraltovi. Triss využívá skutečnosti, že Geralt ztratil paměť a ačkoliv o jeho minulosti 

a životě ví všechno, úmyslně mu zatajuje jeho vztah s Yennefer, aby ho mohla mít sama pro 

sebe. Dost často během příběhu zmiňuje fakt, že by se ráda usadila a žila pokud možno 

normální život po Geraltově boku. Druhou největší motivací Triss je jakýsi pocit povinnosti 

zabránit zlu v tom, aby vyhrálo nad světem, a další pak její vlastní bezpečí a bezpečí 

ostatních lidí, jak se opět ukazuje napříč všemi třemi díly. Tato skutečnost je vidět například 

v prvním díle, kdy se chce starat o malého Alvina, který je považován za zřídlo97, nebo kdy 

o ní jeden ze zaklínačů říká „…nejradši by využila moc k léčení lidí.“98, ve druhém díle, kdy 

chce Geraltovi pomoci chytit královraha, aby zajistili bezpečí pro obyvatele království, a ve 

třetím díle například tehdy, kdy pomáhá ostatním uživatelům magie prchnout z Novigradu, 

aby se vyhnuli jisté smrti na hranici.   

Chování postavy 

Hned na začátku prvního dílu prokazuje Triss, že je odvážná a nebojí se bojovat a zároveň, 

že je starostlivá, když se ujímá péče o zraněného Geralta. Avšak i přes svou starostlivou 

povahu, nechce vypadat slabě, jak několikrát naznačuje. Například nebrečí na pohřbu 

zesnulého zaklínače, který padne během úvodního boje, ale chce rychle odejít, protože 

„…není nic horšího, než ubrečená čarodějka“.99 Co se dále týče Geralta, je velice žárlivá, 

když se o něj zajímají jiné ženy – především pak medička Shani. Mezi těmito dvěma 

postavami si hráč musí mimo jiné vybrat, když se rozhoduje, které z nich svěří malého 

Alvina a která se tak zároveň stane Geraltovou hlavní milenkou po zbytek hry.  

                                                           
95 TAMTÉŽ. Str 120 
96 Zaklínač 3: Divoký hon. CD Projekt RED. 2015 
97 Osoba, která v sobě má soustředěný silný proud magie  
98 Zaklínač. CD Projekt RED. 2007.  
99 TAMTÉŽ 
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V druhém dílu hry se s Triss poprvé setkáváme hned na samotném začátku, ať už si hráč 

v prvním díle vybral mezi ní a Shani jakkoliv. Leží zde s Geraltem v posteli, ve které jsou 

vyrušeni příchozím vojákem. Ačkoliv se Triss hned zakryje ručníkem, aby jí voják neviděl 

nahou, dále se nezdá, že by byla touto skutečností nějak pohoršena. Z této situace můžeme 

vyvodit, že Triss má určité exhibicionistické tendence a že se za své tělo nestydí.  

Ačkoliv se v prvním díle jevila jako extrémně žárlivá, i přesto že jí Geralt tehdy slíbil 

věrnost, v druhém díle si uvědomuje svou chybu (ačkoliv to naplno přiznává až v díle 

třetím). Je ochotná Geraltovi pomoci se vším, s čím bude chtít, dokonce i najít Yennefer, 

i přesto, že Geralta miluje. Zde se tak projevuje její obětavost a to, že je ochotná stavět dobro 

těch, které miluje, nad své vlastní. 

Ve třetím díle se Triss objevuje dost netradičně až v pokročilejší fázi příběhu. Zde se zprvu 

jeví jako tichá a nevýřečná, neboť si je vědoma toho, že se Geralt již setkal s Yennefer a že 

s ní už tudíž nechce být. Zde je jen na hráči, jak se zaklínač zachová, zda Triss nechá v tom, 

co si myslí, a opravdu se rozhodne zůstat s Yennefer anebo zda čarodějčiny obavy vyvrátí 

(Triss avšak na Yennefer zůstává žárlit po zbytek hry v obou případech). Vůči Geraltovi je 

ze začátku poněkud kousavá, když například říká, že takovou oddanost od Geralta 

nečekala100, i když ve skutečnosti nemá důvody o jeho loajálnosti pochybovat.  

Oproti prvním dvěma dílům není Triss už pouhým hnacím bodem pro Geraltovo chování, 

ale stává se zde iniciátorkou vlastních cílů a způsobů jak jich dosáhnout. Toto můžeme vidět, 

když se sama rozhodne o záchranu čarodějů z Novigradu. Geralt má na výběr, zda jí pomůže 

nebo zda ji nechá tento úkol vykonat samotnou. Dalším příkladem je pak vyslýchání jednoho 

z mužů, kteří by hráči pomoci v dalším postupu hrou. Zde se Triss sama nabízí jako volavka 

a následně se nechává lovci čarodějnic mučit, aby Geraltovi získala čas. Poněkud 

překvapující je to, jak přistupuje ke konfrontaci s velitelem svých mučitelů. Při první 

možnosti mu totiž vráží dýku do krku a zabíjí ho tak, aniž by myslela na to, že s ním ještě 

budou potřebovat mluvit. Geraltovo překvapení vůči jejímu chování komentuje slovy: „Co 

jsem měla dělat, poslat na něj hejno motýlů?“101 Tím dává najevo, že i když je žena, 

neznamená to, že se nedokáže bránit sama. Po tomto brutálním útoku následně ještě přichází 

s nápadem sídlo lovců čarodějnic vypálit do základů, aby „…upustila páru.“102  
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Co se týče stylu její chůze a řeči těla, Triss se při chůzi svůdně vlní, i když se snaží být 

nenápadná, aby jí nikdo nepoznal. Když postava mluví, buď má ruce podél těla, nebo opřené 

o bedra a mírně se při hovoru vlní a pohupuje v bocích. Ve třetím díle k těmto faktorům 

přibývá i stání s rukama v bok, pokud je trochu naštvaná nebo si chce prosadit svou. Pokud 

sedí, sedí s rukama v klíně a nohama u sebe. Chování Triss tak zůstává vesměs stejné napříč 

všemi díly.  

Boj 

U Triss jakožto u jedné z hlavních postav hry, ve které se převážně bojuje, jen dává smysl, 

aby se i ona dokázala v boji orientovat. Triss se ve všech třech dílech aktivně zapojuje do 

boje, a ačkoliv se její role v něm díl od dílu liší, to, co se nemění, je skutečnost, že její postava 

dokáže ubírat svým protivníkům životy. Její síla však není ani zdaleka taková, jak by hráč 

očekával vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejmocnějších čarodějek. Její ničivost103 

je totiž minimální.  

Co se týče stylu boje, jakožto čarodějka Triss především využívá své ruce. Mezi její 

nejčastější bojová kouzla patří sesílání ohnivých koulí a podpalování protivníků. Během 

čarování v boji pro sesílání kouzel nijak nevyužívá celé tělo, jak to dělá  při sesíláních 

silnějších kouzel mimo boj. V druhém díle se jí při boji odkudsi objevuje hůl, která jí pomáhá 

například ke stržení zdi. V tomto díle dále stojí za zmínku její schopnost obranného štítu, 

který šípy protivníků přeměňuje na motýly. |Právě na toto čarodějka naráží v díle dalším, jak 

již bylo řečeno výše.  Ve třetím díle se její kouzla stejně jako v předchozích podobají 

ohnivým koulím, avšak nabírají na intenzitě a velikosti – objevují se například ve formě 

meteoritů.  

Postava očima ostatních postav 

Ostatní postavy vnímají Triss velmi rozporuplně. Většina mužských postav je jí buď 

fascinována, nebo jí nazývá courou, případně obojí. Ženské postavy na ni buď žárlí, mají 

s ní neutrální vztah, závidí ji nebo ji nemají rády – jedinou výjimkou je Ciri, která si s Triss 

velmi dobře rozumí, a kterou i Triss považuje za něco jako sestru. 

Pokud se na to, jak Triss vnímají mužské postavy zaměřím podrobněji, je viditelné, že je vše 

třech dílech Geraltovými kolegy považována za velice inteligentní, schopnou  

a důvěryhodnou, až na jednoho z nich, který o ní říká, že je „namyšlená čarodějka, která ví 
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všechno nejlíp“.104 Co jistě stojí za povšimnutí je to, že je Trissin dobrý vzhled zmiňován 

i ve chvíli, kdy chválí to, že je inteligentní. Tato chvála pak působí jako degradace této 

pochvaly. „Naše krásná čarodějka měla pravdu.“ (Vesemir)105 Později ve hře i další postavy 

mluví o jejím vzhledu, kde o ní například říkají, že je nejkrásnější žena na světě. Samotný 

král Foltest o Triss říká, že je schopná a najímá ji do svých služeb kvůli tomu, že má ženskou 

intuici. Ve druhém díle se o jejím vzhledu se vyjadřuje nejmarkantněji velitel tajných služeb 

Roche, když po jednom z útoků vyčerpané Triss osahává zadek, čemuž se ona brání 

(„Nejsem pytel brambor, ani člen tvého komanda – jsem žena.“106). Roche to, že čarodějku 

nese do bezpečí a možnost sahat na její tělo dále komentuje jako skvělý způsob jak zemřít, 

pokud by přišel další útok: „Alespoň umřu s rukou na hezkém zadečku.“107 Další z mužských 

postav, která se vyjadřuje k jejímu vzhledu, je trpaslík, který její poprsí komentuje slovy 

„kozičky jako malované.“108 Ve třetím díle, kde se vztah čarodějů a ostatních obyvatelů či 

nelidí všeobecně dost mění. Ačkoliv byla v přechozích dílech viditelná averze k postavám 

nelidské rasy, zde se tato nenávist přenáší už i na uživatele magie. O Triss tak moc dobrého 

od obyvatel Novigradu hráč neslyší. I když si někteří z nich uvědomují její skutečnou moc, 

neznamená to, že by se jí nesnažili zesměšnit. Ať už tím, že si jí dobírají pro její lásku ke 

Geraltovi, nebo když jí při mučení říkají, že musí být „statečná pusinka.“109 Sama Triss se 

ve hře vyjadřuje k tomu, jak ji vnímají ostatní mágové. Tito mágové ji chtějí mít podle ní 

pod palcem a nechtějí, aby je vedla, i když jsou si vědomi jejích schopností. 

Co se týče pohledu ženských postav na Triss, napřímo se k ní v prvním díle vyjadřuje pouze 

její rivalka Shani, která o ní říká, že je to „rusovlasá coura“110. Toto odkazuje na rivalitu 

mezi ženami, která je prezentována jako soupeření o to, kdo skončí jako kýžená společnice 

zaklínače Geralta. V druhém díle se velmi často objevuje žárlivost  

a nevraživost, která je čarodějkám v této herní sérii vlastní a to hlavně mezi Triss  

a Philippou Eilhart a Shealou de Tancarville. Zde jako příklad nevraživosti mezi nimi lze 

uvést Philippinu poznámku ohledně Triss a Geralta, kde rusovlasou čarodějku nabádá, aby 
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106 Zaklínač 2: Vrahové králů. CD Projekt RED. 2011 
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přestala „…přemýšlet svou vagínou.“111 Asi nejmarkantnějším vztahem ve třetím díle je 

rivalita Triss a Yennefer, té se ale budu věnovat až v kapitole věnované druhé čarodějce.  

Triss a Geralt 

Vztah Triss a Geralta je ve hře tak důležitým faktorem, že jsem se mu rozhodla věnovat 

samostatnou podkapitolu. Tvůrci hry se o vztahu těchto dvou postav vyjadřují jako  

o něčem, co neustále osciluje mezi nestálým mileneckým vztahem a mnoholetým 

přátelstvím.112  

Po prvotní bitvě úvodního dílu zůstává Triss zraněná a hráči se tak nabízí první bližší pohled 

na její a Geraltův vztah. Čarodějka, která byla k smrti vyčerpaná, zde hned po probuzení 

a vypití léčivého lektvaru Geraltovi nabízí, aby s ní zůstal v posteli, a říká mu, že hned jak 

ho uviděla, vrátily se jí všechny city k němu, které už dávno pohřbila. Hráč si zde může 

vybrat, zda k ní Geralt cítí totéž či ne. Pokud s ní zůstane, má možnost získat první ze 

sběratelských kartiček a mimo jiné má také možnost zhlédnout první z milostných cutscén. 

Geralt má dále v průběhu hry s Triss sex ještě několikrát. Čarodějka se zaklínači dokonce 

chlubí, že není dobrá jen v kouzlech na bojišti, ale že dokáže vyčarovat i iluzi orgasmu.113 

Čím dál se do hry hráč dostává, tím hlubší jsou i Trissiny city k zaklínači. Na konci tohoto 

dílu ho tak dokonce i žádá o to, aby jí přislíbil lásku až do konce jejich dní a dal jí překrásný 

prsten jako důkaz své oddanosti. Geralt se o Triss vyjadřuje jako o skvělé ženské, která 

ačkoliv je úžasná, není jeho osudem, protože tím jsou podle něj příšery.114  

Bezprostředně po začátku druhého dílu je hráč seznámen se skutečností, že Triss a Geralt 

spolu mají pevný vztah, který se ve hře stává takzvaným veřejným tajemstvím. A jedná se 

tak o hlavní milostný vztah hry. Oproti prvnímu dílu je zde mnohem méně milostných scén, 

avšak flirtování mezi těmito dvěma nijak nevymizí. Vyvrcholením jejich vztahu zde je 

milostná scéna, odehrávající se v ruinách elfského města. Triss se zde před milostnou scénou 

svléká velmi svůdným způsobem, při kterém kamera postupně přejíždí po celém jejím těle. 

Jedná se zde tak o použití male gaze, kdy hráč jakožto divák nahlížející na jejich milostnou 

scénu, kdy hráč prostřednictvím kamery pozoruje detailní záběry na čarodějčino tělo. Triss 

se u svlékání hladí po těle a vlní se a její šat mizí se světelnými paprsky pod doteky jejích 

prstů. Když se ponoří do vody, do které potažmo stahuje i Geralta, hráč může vidět, že je 
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Triss neoholená a nemůže přeslechnout její vzdechy. Samotný sex je zde zobrazen 

prostřednictvím přejíždění kamery po Trissině těle, jak je tomu i u svlékání postavy. Kamera 

ukazuje Geraltovy ruce, které se jí dotýkají všude po těle. Intimní partie samotného Geralta 

však nikdy, ani v jednom z dílů, zobrazeny nejsou. K odůvodnění toho, proč tomu tak je, se 

nabízí možnost, že je to právě Geralt koho hráč ovládá a tudíž nesleduje své tělo, ale těla 

žen, se kterými zaklínač interaguje.  

Ve třetím díle je jejich vztah ještě komplikovanější než v dílech předchozích. Triss se sebe 

sama snaží chránit tím, že se ke Geraltovi chová chladněji než obvykle. Přesto zde ale 

ukazuje, že Geralt je pro ni něčím jako zachráncem a že nebýt jeho, ze spousty problémů by 

se nedostala. Jedním z ústředních momentů jejich vztahu zde je návštěva večírku. Při této 

události se Triss opíjí tamějším vínem a stává se tak o dost přítulnější, nemotornou a veselou. 

Geralt zde může využít jejího opojení a může čarodějku políbit. Jediná milostná scéna mezi 

Geraltem a Triss může a nemusí proběhnout po ukončení úkolu, kdy Triss odvádí čaroděje 

z Novigradu. Zde i přesto, že jí Geralt vyzná lásku, Triss odjíždí pryč. Výsledkem hráčova 

rozhodnutí se buď vrací, nebo nevrací zpátky a případně dochází k milostné. Při tomto 

rozhovoru vyplývá najevo, že ačkoliv by Triss chtěla s Geraltem prožít budoucnost někde, 

kde je klid a kde společně zestárnou, rozhodně ho nechce nutit, aby se vzdával práce, avšak 

ujišťuje ho, že se o něj nikdy nepřestane bát.  

 

Obrázek 2: Vývoj oblečení Triss – Zaklínač, Zaklínač: Vrahové Králů, Zaklínač: Divoký Hon (CD Projekt 

RED, 2007, 2011, 2015) 
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Shrnutí 

Postava Triss prochází napříč všem třemi díly řadami změn. Nejvýrazněji se proměnil její 

vzhled, který se logicky vylepšuje s grafikou celé hry, ale který také prochází řadami změn 

v oblasti zobrazení jejího těla. Pokud pomineme alternativní vzhled, který si hráči mohou do 

hry stáhnout jako DLC, vidíme, že Triss je ve třetím díle oblečená kromě velkého výstřihu 

mnohem méně vyzývavě. To, co zůstává beze změny, je náhled na Trissino tělo při 

milostných scénách, kdy se naprosto zřetelně ukazuje, že male gaze je prostředkem, kterým 

je hráči přibližována krása ženského těla. Ať už jde o to, jak kamera přejíždí po jejím těle, 

když se svléká z šatů – jak hráč může vidět ve druhém a třetím díle – nebo když kamera 

ukazuje části těla, na kterých se jí Geralt dotýká.  

Pokud se zaměřím na proměny Trissina chování, jediná významnější změna, která je zde 

vidět, je její větší nezávislost. Ačkoliv se Triss úplně nevymyká ze stereotypního zobrazení 

ženy, nezapadá do něj bez odchylek. Mezi stereotypy, které se u ní projevují, patří krása, 

citlivost, empatie, potřeba pečovat o druhé, sklon k romantice, starání se o svůj vzhled, 

oddanost, závislost a zodpovědnost.115,116,117 Oproti tomu u ní můžeme pozorovat vlastnosti, 

které jsou přisuzovány mužům, a to: ambicióznost, agrese, soupeřivost a moc.118,119 Tyto 

mužské vlastnosti se u Triss postupem času projevují čím dál tím více – hlavně pak fyzická 

agrese, kterou v prvních dvou dílech neprojevovala takřka vůbec.  

Co se týče archetypů postav, Triss zapadá hned do několika kategorií. Jednou z nich je dívka 

v nesnázích, z této kategorie se jí nedaří vymanit ani v jednom ze třech dílů. V prvním díle 

například, když je vyčerpaná po kouzlení a Geralt jí musí zachránit, aby jí vyléčil; ve druhém 

díle, když je opět vyčerpaná kouzlením a Geralt jí musí pomoct dostat se do města, nebo 

když ji unese jiný zaklínač a Geralt tráví druhou polovinu hry tím, že Triss hledá, aby ji 

zachránil; ve třetím díle je tomu tak, když Triss Geralt pomáhá se zakázkami či ji brání před 
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bandity ve městě a v neposlední řadě v jednom z klíčových bojů hry, kdy se Triss dostává 

do potíží a Geralt ji musí i s ostatními zachránit před Divokým honem.120  

S tímto archetypem jasně souvisí koncept ‚pseudo-silné hrdinky‘, se kterým přišla Innes.121 

Triss by mohla být stejně tak silnou jako kdejaká mužská postava. Její zobrazení jí to ale 

znemožňuje a ukazuje, že ačkoliv je silná, je stále brána jen jako sexuální objekt. Nelze 

jednoznačně říci, proč tvůrci hry nechtěli opustit toto stereotypní nahlížení na silnou ženskou 

postavu, která je mnohem mocnější než většina mužských postav ve hře. Děje se tak ale 

s velkou pravděpodobností z důvodu, který Innes aplikovala na hrdinky ze 70. let122, a to 

proto, aby její nebezpečnost byla jakýmsi způsobem potlačena a ona se tak příliš nevymykala 

stereotypům.  

V rámci archetypu čarodějnice Triss patří do odvětví velmi přitažlivých žen, které vábí muže 

– i když zde je to pouze Geralt, kdo je na druhé straně Trissina svádění. Triss jakožto 

čarodějnice je velmi chytrá a vynalézavá žena, která je schopná dostat se svými vědomostmi 

a charismatem až do nejvyšší politiky – je dvorní rádkyní krále apod. Další atribut čarodějek, 

který Triss má, je vysoké sebevědomí a to, že je velmi nebezpečná, když člověk není na její 

straně.  

5.2. Yennefer  

Yennefer je tvůrci hry popisována jako bývalá členka lóže čarodějek, Geraltova láska  

a učitelka a adoptivní matka Ciri.123 Ačkoliv se v knihách objevuje jako jedna z hlavních 

a klíčových postav, která hraje mnohem větší roli než Triss Ranuncul, ve hrách je 

představena až ve třetím díle. Yennefer stejně jako Triss patří mezi velmi uznávané 

čarodějnice, ať už mezi samotnými čaroději, tak i mezi vládci a bojovníky. Ve hře patří mezi 

nehratelné postavy.  

Zobrazení postavy 

Ačkoliv se Yenefer, jak je výše zmíněno, osobně objevuje až ve třetím dílu hry, ve druhém 

dílu ji hráč může vidět prostřednictvím Geraltových vracejících se vzpomínek na jejich 
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123 CD PROJEKT RED: The Witcher 3: Wild Hunt Artbook. 2015. Str 115 
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vztah. V těchto vzpomínkách je nejednou zobrazena nahá, při čemž se ilustrátoři velmi jasně 

zaměřili na její poprsí, boky a velmi útlý pas – tyto tři atributy jsou až neproporční. 

Ve třetím díle hry je zobrazována jako štíhlá, vysoká mladá žena s černými vlasy  

a výrazně nalíčenýma fialovýma očima. Yennefer ve hře můžeme vidět ve dvou outfitech, 

avšak oba dva se skládají převážně z černé barvy s aspekty bílé. Nejčastěji se objevuje ve 

svém cestovním oblečení, které se skládá z černých vysokých kozaček na vysokém 

podpatku, černých kalhot a černobílého topu. Ačkoliv má Yennefer stejně jako Triss velký 

výstřih, působí u ní decentně, jelikož nijak nejsou odhalována její ňadra. Její druhé oblečení 

se skládá ze stejného vršku a dlouhé černé sukně. Stejně jako u Triss je zde možnost DLC 

oblečení, které je opět o dost odvážnější. Jedná se o šaty s velmi krátkou sukní a velkými 

rozparky, viditelnou spodničkou, s korzetem a halenkou ozdobenou ptačími pery. K těmto 

šatům má Yennefer znovu velmi vysoké kožené kozačky na vysokém podpatku, ze kterých 

jí koukají krajkové podvazkové punčochy.  

Hráč se s Yennefer poprvé setkává při úvodním videu ze začátku hry a následně v cutscéně 

z Geraltovy vzpomínky, kde se Yennefer objevuje kompletně nahá. V této cutscéně se 

vyskytuje male gaze a to v pohledu na čarodějku ležící na lenošce zády k hráči, kdy je na 

odiv stavěno její pozadí – tyto záběry jsou situované tak, že se hráč dívá očima zaklínače. 

Za povšimnutí stojí skutečnost, že hned v následujícím záběru, kde se objevuje Geralt 

vylézající z vany, je kamera zaměřená pouze na jeho záda a hráč tak nic z Geraltova pozadí 

nevidí. Tento kontrast se ve hře objevuje vlastně skoro pokaždé, když dochází k milostné 

scéně, jak již bylo zmiňováno u milostných scén s Triss.   

Motivace postavy 

Motivace Yennefer zde není tak úplně jasná, jako je tomu u Triss, kde hráč na první pohled 

chápe její záměry. Ačkoliv se Yennefer chová prvoplánově sobecky a hráči se může zdát, že  

jedná pouze s cílem vlastního užitku a výhody pro ni samotnou, jejími dvěma největšími 

motivátory pro ni jsou Ciri a Geralt. Stejně jako Triss, i když to příliš nedává najevo, touží 

po společné budoucnosti s Geraltem, v níž by konečně mohli být jen oni dva spolu.  

Chování postavy 

Nelze říci, zda byla postava Yennefer tvořena tak, aby se jevila jako naprostý opak Triss, 

avšak ve hře tak svým chováním působí. Už od první scény se jeví jako velice dominantní 



 

 

40 

ženská postava, která nemá ráda kompromisy. Jde za svým cílem, i když to znamená 

například okrádat ostatní nebo se věnovat černé magii a nekromancii124.  

Yennefer působí velice cynicky (například se posmívá Geraltovi za to, že je romantik)  

a často se vyjadřuje dost asertivně nebo vulgárně. Nebere ohledy na ostatní, narušuje 

například kněžkám jejich náboženský rituál a nebere na vědomí to, jak je pro ně tento rituál 

důležitý. Je velice neuctivá také ke starším postavám – ať už jsou to druidi nebo nejstarší ze 

zaklínačů, kterého všichni respektují. Tomu dokonce i vyhrožuje jen proto, že jí přerušil 

v mluvení: „Přestaň mi skákat do řeči nebo budeš trpět.“125 Sama o sobě se ve hře vyjadřuje 

jako o velmi netrpělivé a nadpozemsky krásné.  

Co se týče jejího pohybu, chodí velice ladně a pomalu nebo se přemisťuje magickými 

portály. Při rozhovorech velice divoce gestikuluje nebo stojí s rukama založenýma v bok.  

Boj 

Při souboji Yennefer používá jakožto čarodějka pouze svou magii. Na rozdíl od Triss, která 

při kouzlení formule neříká nahlas, Yennefer při sesílání hráč slyší mluvit hlubokým, možná 

až trochu nadpozemsky znějícím hlasem. U kouzlení zůstává stát a kromě pohybu rukou se 

u toho nijak nevlní. Co se týče ubírání životů a její ničivosti, je tato postava o něco silnější 

než Triss. Do boje se vždy aktivně zapojuje, a to i když hráč ještě nezačal bojovat. Využívá 

při něm blesky a dokáže vyčarovat i velmi silný štít, kterým ve hře několikrát hráči pomáhá.   

Za zmínku zde stojí scéna z boje o Kaer Morhen, kde Yennefer vytváří velký štít, který má 

ochránit celou usedlost, a který ji viditelně vyčerpává. Po tom, co se čarodějce povede štít 

upevnit, kamera se soustředí na její zapřené nohy ve vysokých kozačkách a následně se 

přesouvá hned na její hrudník, který je na rozdíl od nohou zobrazen přímo zepředu. Geralt 

v této scéně není nijak přítomný, a tak se zde vyskytuje male gaze prostřednictvím kamery 

a nikoliv očima hlavního hrdiny.  

Postava očima ostatních postav 

Yennefer není mezi ostatními postavami vůbec oblíbená. Nikdo však není schopen jí to říci 

do očí. Ačkoliv ostatní nemají v lásce její charakter a chování, chovají respekt k jejím 

schopnostem a inteligenci a snaží se si ji nepobouřit proti sobě. 

                                                           
124 Ožívání mrtvých postav 
125 Zaklínač 3: Divoký hon. CD Projekt RED. 2015 
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Muži se ve hře o Yennefer nevyjadřují zrovna dobře. Ačkoliv jsou fascinováni její vůní – 

která je ve hře zmiňovaná hned několikrát – kdyby mohli, tak by se jí vyhýbali. Co se 

zaklínačů týče, nijak blíž se k ní nevyjadřují, snad až na Vesemira, podle kterého čarodějka 

„strká nos tam, kam nemá“126 a podle kterého by se měla chovat pokorněji  

a mírněji. O tom, že se často plete do cizích záležitostí, se vyjadřují i další mužské postavy. 

Nejvíce negativní vztah má k čarodějce druid Myšilov. Ten se o ní vyjadřuje jako 

o načechrané sukni, která ačkoliv je bystrá, má vybrané chování ve společnosti a je velmi 

výřečná, tak je prolhaná, manipulativní, horkokrevná a říká jen to, co chce, aby ostatní slyšeli 

a nikdy to, co si doopravdy myslí. 

Ženy se o Yennefer ve hře nijak moc nevyjadřují. Jediná z vedlejších postav, která o ní 

mluví, je rytířka Ves, která říká, že je to „sebevědomá žena s pevnou vůlí“127, ale že je 

poněkud nevychovaná. Co se týče hlavních ženských postav, Triss na Yennefer velmi žárlí. 

Pokud si však hráč vybere v osudný okamžik pro další hru Triss namísto Yennefer, pak Triss 

její pokusy o svedení Geralta ignoruje. Ciri Yennefer stále považuje za jakýsi ženský vzor, 

učitelku a náhradní matku. I když ví a přiznává, že má chyby, říká, že jí má i tak ráda.  

Yennefer a Geralt 

Vztah Yennefer a Geralta se promítá napříč všemi třemi díly hry. V prvním díle nejsou  

o Yennefer skoro žádné přímé zmínky a nelze tudíž z tohoto pohledu tento díl analyzovat. 

V druhém díle se čarodějka objevuje v kreslených sekvencích Geraltových vzpomínek, kde 

zaklínač vzpomíná na jejich vztah, který měli ještě před událostmi prvního dílu hry. Třetí díl 

začíná hráč tím, že se Geralt vydává hledat nejen Ciri, ale i Yennefer, kterou zanedlouho 

nachází. Hráč se s ní ale setkává již předtím – ve snové sekvenci, jak již bylo psáno výše.  

Celý vztah Geralta a Yennefer je založený na tělesné přitažlivosti, o které si ani jeden z nich 

není jistý, zda pochází z jejich vlastní vůle či je výsledkem práce džina. Na rozdíl od Triss, 

Yennefer dokáže být na Geralta velmi ostrá a nepříjemná, aniž by to však zaklínači vadilo. 

Naopak se zdá, že ho tato nedůtklivost ještě více přitahuje. Sama čarodějka si tuto skutečnost 

uvědomuje a dává to najevo, když jí Geralt říká, že by se mohla chovat příjemněji„Asi ano, 

ale pak by ses do mě nezamiloval.“128 Toto popichování je ale oboustranné. Geralt si z ní 

                                                           
126 Zaklínač 3: Divoký hon. CD Projekt RED. 2015 
127 TAMTÉŽ 
128 Zaklínač 3: Divoký hon. CD Projekt RED. 2015 
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dost často dělá legraci, že neumí šít jako ostatní ženy nebo že se nejspíš jako jediná žena na 

světě líčí před sexem.  

I když se Yennefer tváří jako žena silná a nad věcí, co se jejich vztahu týče, ve hře několikrát 

ukazuje, že jí na Geraltovi opravdu velmi záleží. Dvě nejvýraznější scény mezi těmito dvěma 

hrdiny to dost jasně ukazují. První z těchto scén je milostná scéna na jednorožci, kde hráč 

má jedinou možnost vidět Geraltovo pozadí, a to když sedí s Yennefer na vycpaném zvířeti. 

Avšak čarodějka je zde opět odhalená celá – jak její hrudník, tak její rozkrok. Milostná scéna 

zde není tak detailně vyobrazena, jak je tomu například u scén s Triss. Druhá ze zmíněných 

scén se nastává ve chvíli, kdy hráč čarodějce pomůže zrušit kouzlo džina, které k sobě mělo 

tyto dvě postavy poutat. Hráč se zde může rozhodnout, zda čarodějce oznámí, že Geraltovy 

city k ní byly opravdu jen kouzlem anebo zda ji opravdu miluje. Pokud hráč Yennefer řekne, 

že už jí nemiluje, je z toho viditelně smutná a její žárlivost na Triss se v příběhu začne ještě 

více projevovat.  

Pokud se zaměřím na Yenneferinu spor s Triss o to, kdo získá Geralta, nejvýraznější moment 

její žárlivosti přichází, když se Geralt vrací na Kaer Morhen. Po návratu do sídla zaklínačů 

se Geralt dozvídá, že Yennefer v záchvatu žárlivosti vyhodila postel, na které Geralt 

v prvním díle hry měl s Triss sex. Hned na to navazuje další žárlivá scéna, a to že Yennefer 

– hned jak vycítí, že je Triss nablízku – začne Geralta líbat, jakoby byli stále spolu. A to 

i tehdy, pokud si ji hráč nevybral. Triss tento její počin ignoruje a ani Geralt se k tomu nijak 

vyjadřuje, ale ani se během líbání nebrání.  

Shrnutí Obrázek 3: Yennefer – Zaklínač 2: Vrahové králů, Zaklínač 3: Divoký Hon (CD Projekt RED, 2011, 2015) 
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Jelikož se Yennefer jakožto postava objevuje pouze v posledním díle hry, není možné 

porovnávat to, jak se vyvíjela.  

Pokud se ale zaměříme na genderové stereotypy, vidíme, že Yennefer je spíše boří, než aby 

se jimi řídila. Z ženských stereotypů Yennefer naplňuje snad jen to, že je velmi krásná, stará 

se o svůj vzhled a je vnímavá, zodpovědná a oddaná. Stereotypům spojeným s ženstvím se 

vymyká soutěživostí, logickým uvažováním, nezávislostí, sebe prosazováním, 

ambiciózností, sílou, sebevědomím, rázností, mocí, panovačností, sarkasmem a pocitem 

nadřazenosti.129,130,131 Z výše uvedeného plyne, že Yennefer rozhodně není stereotypním 

zobrazením dokonalé ženy. Ačkoliv se ale svým chováním vymaňuje z klasického ženského 

stereotypu, rozhodně jej naplno splňuje tím, jak je zobrazována tělesně. Ostatně jak říká 

Inness, tvrdé ženské postavy – ačkoliv se liší povahou – sexualitou, rasou a třídou stále 

zapadají do stereotypního zobrazování.132 Tento popis přesně pasuje i na Yennefer, která je 

bílá, patří do vyšší třídy, je atraktivní, ženská a heterosexuálně žádoucí.133 Yennefer by 

mohla svými vlastnostmi a chováním do hry přinášet pohled na ženu, která není uznávaná 

jen proto, že je krásná, ale i přesto je důvodem pro to, proč čarodějku ostatní berou vůbec 

nějak v potaz, je právě její vzhled.  

Co se týče archetypů, Yennefer samozřejmě zapadá do archetypu čarodějnice. Projevuje se 

u ní smyslnost a sebevědomí jim vlastní, a dále také intriky, které čarodějnicím přiřazuje 

Jung.134 Dále Yennefer rozhodně zapadá do kategorie „boss“. Je to kvůli tomu, že dostane, 

co chce, ať to stojí cokoliv. Nezáleží jí na pocitech ostatních, protože pro ni je mnohem 

důležitější dosáhnout svého cíle – kterým v případě této čarodějky je najít Ciri a následně jí 

pomoci porazit Divoký hon. Kvůli jejímu vzhledu můžeme Yennefer zařadit do archetypu 

dominy, a to proto, že je oděná skoro výhradně do černé a do kůže. Do tohoto archetypu 

zapadá i kvůli jejímu bezcitnému chování, kdy dává najevo, že je víc než muži okolo ní.  

                                                           
129 VALDROVÁ, Jana. Gender a společnost: [vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry 

magisterských a bakalářských studií]. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. ISBN 80-7044-808-

3. Str 9-10 
130 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-

246-0525-2. Str 20 
131 RICCIARDELLI/WILLIAMS IN: BRANNON, Linda. Gender: psychological perspectives. 6th ed. Boston, 

MA: Allyn & Bacon/Pearson, 2011. ISBN 9780205001651. Str 179 
132 INNESS, Sherrie A. Action chicks: new images of tough women in popular culture. New York: Palgrave 

Macmillan, 2004. ISBN 1-4039-6396-7x. Str 8 
133 TAMTÉŽ. Str 8 
134 JUNG, Carl Gustav a Helmut BARZ. Výbor z díla. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. ISBN 80-

85880-16-4. Str 125 
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5.3. Ciri 

Ciri je adoptivní dcera zaklínače Geralta a také dědička královského trůnu. Jedná se  

o jednu ze tří hlavních ženských postav třetího dílu, ve kterém se jako v jediném vyskytuje. 

Zároveň se také jedná o jedinou hratelnou ženskou postavu ve hře. I když hráč nemůže hrát 

celou hru za Ciri, má možnost si za mladou zaklínačku zahrát jednotlivé úseky hry – jedná 

se o sekce vyprávění, kdy se Geralt dozvídá o Ciriiných problémech  

a cestách, a následně také o bojové sekvenci v poslední fázi hry.  

Zobrazení postavy 

Ciri se ve hře ukazuje jako dospívající malé děvče i jako dospělá žena. Jako malá je 

zobrazovaná v kalhotách a košili s koženou prošívanou vestou – toto oblečení je dost 

podobné tomu, co má na sobě jako dospělá. Jako dospělá je Ciri oblečená do kožených velmi 

těsných kalhot s kozačkami a do bílé košile, která je sice ve výstřihu zavázaná, ale je 

otevřená a tak zcela odhaluje její poprsí a podprsenku. Ciriin hrudník je ještě k tomu 

zvýrazněn koženým korzetem, který je doplněný zdobeným páskem. Na zádech nosí Ciri 

meč. Co se týče jejího fyzického vzhledu, Ciri má přes celou jednu tvář velkou jizvu, má až 

nadpřirozeně zelené oči (které nosí silně nalíčené) a bílé vlasy, stažené do drdolu.  

Ciri se ve hře ani jednou neobjevuje zcela nahá, jak je tomu například u Yennefer nebo Triss, 

i když k tomu má příležitost. Jedná se o scénu, kdy je Ciri v sauně a kde má hráč jedinou 

šanci vidět ji polonahou. Jelikož je Ciri zraněná, má na sobě obvaz který ji končí těsně nad 

pupíkem a zakrývá její hrudník; k tomuto obvazu má už jen kalhotky (hráč má ale i možnost 

nechat Ciri zahalenou v ručníku). V tomto outfitu hráč vidí i to, že má Ciri na třísle tetování 

ve tvaru růže. 

Stejně jako dvě předchozí hlavní ženské postavy, i u Ciri má hráč možnost DLC obleku. 

Jedná se oblek s brněním na kolenou, rameni a kroužkovou zbrojí namísto vesty. I přesto, že 

se jedná o brnění, je zde velice hluboký výstřih, který odhaluje její prsa. Celá zbroj odhaluje 

její břicho a pupík a je oproti Geraltovu brnění naprosto nelogická z hlediska funkčnosti při 

souboji.  
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Motivace postavy 

Největší Ciriinou motivací je záchrana celého světa. Její činy nemotivuje žádná láska k muži 

nebo sobecká touha prosadit se, ale snaží se jednat tak, aby zamezila konci světa a zachránila 

tak své blízké i všechny ostatní.  

Chování postavy 

Už v části hry, kdy je Ciri ještě dítě, můžeme vidět, že je velmi tvrdohlavá – což se u ní 

projevuje i po celý zbytek hry. Pokud je hráč až moc pomalý, tak si ho Ciri dobírá, nechce 

se učit z knih, ale raději chce cvičit s mečem. Tyto teoretiky nazývané „chlapecké vlastnosti“ 

u Ciri dominují i v dospělosti, kdy se rozhodně nechová jako dáma. Ačkoliv je Ciri velmi 

odvážná a nezávislá, projevují se u ní i mateřské sklony. Je tomu tak například v situaci, kdy 

v lese potkává Mařenku a ujímá se jí, aby ji odvedla do bezpečí, kde jí následně vyřezává 

hračku, aby děvčeti nebylo smutno.  

Co se týče pohybu Ciri, ve hře můžeme pozorovat, že se při chůzi vlní stejně jako ostatní 

ženy. To, že postava má na nohou vysoké podpatky, jí nijak nebrání v tom, aby dokázala 

běhat po lese nebo při souboji lézt po příšerách a nespadnout. Co se pohybu postavy týče, 

Ciri má vlastnost, díky níž se dokáže teleportovat z jednoho místa na jiné, aniž by musela 

sesílat nějaká kouzla.  

Na rozdíl od Yennefer a Triss, Ciri ve hře s nikým aktivně neflirtuje a hráč má dokonce 

možnost rozhodnout o tom, jaké bude Ciri sexuální orientace – ve hře to ale žádný důsledek 

nemá a tato věc je zmíněna pouze okrajově.  

Boj 

Jak již bylo zmíněno výše, Ciri je jedinou ženskou postavou, za kterou si může hráč ve třetím 

dílu hry, ačkoliv jen krátce, zahrát a má tak šanci s ní i bojovat. Když hráč za Ciri hraje 

poprvé, je její postava v boji mnohem silnější než Geralt. Je tomu tak v úměrném porovnání 

s Geraltovými schopnostmi v první části třetího dílu, kdy ještě nemá tak silné zbraně 

a dostatek XP k vylepšení.  

Její schopnosti v boji mimo jiné komentuje i Geraltův přítel Marigold, když se zaklínač o 

Ciri bojí. „Máš vůbec ponětí, jak bojuje? Ta holka se o sebe umí postarat!“135 O její bojové 

                                                           
135 Zaklínač 3: Divoký hon. CD Projekt RED. 2015 
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síle a ničivosti vypovídá i skutečnost, že je schopná protivníka zabít na jeden útok – což se 

i Geraltovi málokdy povede.  

Ciri bohužel trochu ubírá na síle to, že se tvůrci hry rozhodli dát jí speciální schopnosti, které 

jí souboje dost ulehčují. Mezi tyto schopnosti patří přemisťování se během boje stranou, 

pokud chce uskočit, nebo série útoků, během kterých dokáže pobít několik nepřátel 

najednou. Toto jakoby ukazovalo, že aby byla lepší než ostatní, potřebuje mít schopnosti, 

které muži nemají, protože by se jim na jejich úrovni nemohla rovnat.   

Další věc, kterou se Ciri při boji vymyká, je schopnost jejího hlasu. Aniž by věděla, že tuto 

schopnost má, Ciri využívá svého nadpřirozeného křiku, kterým poráží a zahání nepřítele. 

Tato schopnost se u ženských postav objevuje už od dob řeckých mýtů a je známá také 

z irského folkloru, kde vysoce frekvenčním ničivým hlasem vládne například víla smrti 

banshee136, která se projevuje dlouhým kvílením.   

Postava očima ostatních postav 

Na Ciri je jak mužskými tak i ženskými postavami nahlíženo velmi podobně – většina postav 

ji velmi uznává, byť každý z jiných důvodů.  

                                                           
136 STANG, Sarah. "Shrieking, Biting, and Licking: The Monstrous-Feminine in Video Games." Press Start 4, 

no. 2 (January 2018): 18-34. Academic Search Ultimate, EBSCOhost [cit. 2018-03-17]. Dostupné také z: 

https://press-start.gla.ac.uk/index.php/press-start/article/download/85/68/. Str 21  

Obrázek 4: Ciri v klasickém a alternativním oblečení (CD Projekt RED, 

2015) 
Obrázek 5: Malá Ciri 

(CD Projekt RED, 2015) 

https://press-start.gla.ac.uk/index.php/press-start/article/download/85/68/
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Jako o malé se o Ciri vyjadřuje jen nejstarší zaklínač, který o ní říká, že je to malá dračice 

a že je rozmazlená a potřebuje pevnou ruku. V dospělosti se jí od mužských postav dostává 

velkého uznání, jelikož je podle nich schopná bojovnice, je statečná, umí dobře jezdit na 

koni a k tomu všemu je krásná. Její schopnost jezdit na koni je zprvu považována za lež 

a jeden z vojáků o ní říká, že ve skutečnosti nikdy neviděl ženu, která by uměla osedlat něco 

jiného než mužské přirození. Marigold se o Ciri vyjadřuje jako o impulzivní, živé, 

tvrdohlavé a nabručené dívce a říká, že většinu svých vlastností převzala po Geraltovi. 

Zajímavý je pak její vztah s elfským mágem. Ten se snaží kultivovat její moc, aby nebyla 

tak nebezpečná a nepředvídatelná – tato postava Ciri velmi využívá pro její schopnosti 

a nebere její názory v potaz. Další mužskou postavou, která chce Ciri získat pro její moc, je 

vůdce Divokého honu, který ji chce chytit a zabít.  

Ženské postavy Ciri obdivují, nenávidí nebo k ní chovají lásku na úrovni matky nebo sestry. 

Yennefer, jakožto její učitelka a v knihách i adoptivní matka, chce Ciri najít, pomoci ji 

zvládnout její moc a ochránit ji před Divokým honem. Nesouhlasí s Ciriinou hravostí 

a zbrklostí, ale je ráda, že Ciri vyrostla do krásy. Ženská postava, která k Ciri chová 

neskrývaný obdiv, je jedna z venkovských dívek, která se se Ciri vyskytuje ve scéně se 

saunou. Tato dívka je uchvácena životem Ciri a tím, že může být svobodná a dělat si co se 

jí zachce. Ženské postavy, které Ciri nenávidí, jsou ve hře jen tři, a to čarodějnice, které jí 

chtějí zabít a sníst, protože je mladá a krásná. Ty se o ní vyjadřují jako o nezbedné, paličaté 

a zlobivé dívce.  

Shrnutí 

I když u Ciri nelze porovnávat její vývoj napříč díly, jelikož se objevuje stejně jako Yennefer 

pouze v díle třetím, můžeme se zaměřit na to, jaké stereotypy a archetypy ztělesňuje.  

Co se týče stereotypních vlastností, Ciri do nich zapadá tím, že je krásná a má potřebu 

pečovat o druhé137 ačkoli není motivována touhou po mateřství, ale spíše touhou zachránit 

svět před zničením a s ním spojenou záchranou lidí. Dále je to závislost na ostatních138, která 

se zde projevuje její neschopností plně ovládat svou moc bez pomoci a tím, že Ciri chce od 

Geralta uznání a podporu. Mezi vlastnosti, které jsou řazeny jako mužské, můžeme u Ciri 

                                                           
137 VALDROVÁ, Jana. Gender a společnost: [vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry 

magisterských a bakalářských studií]. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. ISBN 80-7044-808-

3. Str 9-10 
138 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-

246-0525-2. Str 20 
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pozorovat sílu, agresi, ráznost, moc, panovačnost, tělesnou výkonnost a technickou 

zdatnost.139,140 Z toho plyne, že se Ciri genderovým stereotypům vymyká.  

Jeden z hlavních scénáristů hry, Jakub Szamałek o Ciri říká, že je plná protikladů. Dále také 

tvrdí, že její motivace mohou být pro hráče těžké k pochopení, a tak se tvůrci snažili ukázat 

hlavně její vztah ke Geraltovi, Yennefer a ostatním zaklínačům, aby tak předvedli, že jí na 

lidech záleží.141 Z jeho tvrzení vyplývá, že se tvůrci snažili její motivaci nastínit skrze city – 

které jsou ženám vlastní. Tato skutečnost je ostatně vidět i na konci hry, kde se Ciri vydává 

do jakési brány osudu. Zde buď umírá, nebo se rozhoduje, zda bude zaklínačkou či 

císařovnou. V této sekvenci se hráči ukazují střípky ze hry, kde Ciri interagovala s Geraltem, 

Yennefer a jejím elfím učitelem – v těchto ukázkách jsou vybrané citově vyhrocené situace 

– momenty, kdy byla Ciri nejšťastnější, kdy byla naštvaná a agresivní a podobně. A jsou to 

právě ty momenty, které dávaly Ciri pocit, že je opravdu milovaná, jenž rozhodnou o tom, 

zda celou hru přežije. Tato skutečnost odkazuje k tomu, že i když se Ciri během hry 

odpoutává od stereotypního zobrazení citlivé a závislé ženy, je to nakonec láska, který jí 

zachraňuje. Tato skutečnost tak Ciri zabraňuje ve vymanění se z genderové stereotypizace.  

Co se týče archetypů Ciri nejlépe zapadá do archetypu Xeny. Je totiž ženskou hratelnou 

postavou, která se ve všem vyrovnává Geraltovi a ve schopnosti bojovat ho svou silou 

i překonává. Ačkoliv má pouze jeden meč a nedokáže ovládat magická znamení142, je tato 

postava i tak plnohodnotnou válečnicí. Kromě Xeny Ciri zapadá i do archetypu čarodějnice 

a to kvůli tajemství, které její postavu doprovází.  

5.4. Vybrané vedlejší čarodějnice 

Abigail 

Abigail je vedle Triss jediná ženská čarodějnice, se kterou se hráč v prvním díle setkává.  

Má zrzavé vlasy, štíhlou postavou a šaty, které z jejího těla nic neodhalují. Ačkoliv se 

projevuje jako mateřská postava, když na začátku hry pečuje o Alvina, později se ukazuje, 

že její jednání bylo sobeckého rázu (chtěla moc Alvina pro sebe) a že je vyznavačkou černé 

                                                           
139 TAMTÉŽ. Str 20 
140 RICCIARDELLI/WILLIAMS IN: BRANNON, Linda. Gender: psychological perspectives. 6th ed. Boston, 

MA: Allyn & Bacon/Pearson, 2011. ISBN 9780205001651. Str 179 
141 Out of the way Geralt, Ciri should lead The Witcher 4. PC Games News [online]. [cit. 2018-07-05]. 

Dostupné z: https://www.pcgamesn.com/the-witcher-3-wild-hunt/witcher-4-ciri-main-character  

 
142 Kouzla, která ovládají všichni zaklínači 

https://www.pcgamesn.com/the-witcher-3-wild-hunt/witcher-4-ciri-main-character
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magie. Když je tato postava v ohrožení, nabízí své tělo výměnou za pomoc a patří tak 

k jednomu z mnohých úlovků v podobě kartičky.  

Její zobrazení na kartě se naprosto vymyká zobrazení postavy ve hře. Zde vidíme Abigail 

zcela nahou, sedící v podřepu na kládě mezi ohněm a lidskými ostatky. Na sobě má jen  

čarodějné amulety, které jí zakrývají rozkrok, a potírá si hrudník krví. Tato symbolika 

odkazuje na zobrazení archetypu čarodějnice jakožto svůdné ďábelské ženy, které se nepříčí 

nahota ani chtíč.143  

Ze stereotypního zobrazení žen se u Abigail setkáváme se svůdností a krásou, s mateřským 

cítěním a touhou pečovat o ostatní. Oproti tomu je ale velmi agresivní, čemuž se stereotypní 

ženě vymyká. Ačkoliv je Abigail během hry oděná do obyčejných šatů, na své kartě je 

zobrazena zcela nahá. Dále se na obrázku pomazává lidskou krví a plápolá za ní oheň, což 

odkazuje na to, že je nebezpečná dominantní žena.  

 

 

Sheala de Tancarville 

Tato čarodějnice se objevuje ve druhém i třetím díle hry. Jedná se o nehratelnou postavu, 

která nemá žádnou ničivost a o jejímž osudu rozhoduje sám hráč. Podle toho jak se hráč ve 

druhém díle rozhodne, se čarodějka ve třetím díle buď objeví, nebo neobjeví – v obou 

případech ale její postava umírá.  

Sheala je v druhém díle zobrazená jako štíhlá mladá žena s velkými ňadry, potetovaným 

dekoltem a šaty s velkým výstřihem. Na hlavě má vlasy vyčesané do jakýchsi rohů. Tento 

účes může opět odkazovat k tomu, že čarodějnice byly spojovány s ďáblem144 nebo může 

být symbolikou pro dračí rohy, jelikož je to právě drak, kterého Sheala na konci hry ovládá. 

Ostatními postavami je považována za velice sobeckou a nebezpečnou – a to i čarodějkou 

Triss, která jí v ničem nevěří. Během druhého dílu žádá Geralta o pomoc se zabitím obří 

příšery. V rámci tohoto boje čarodějka nijak nebojuje, pouze drží příšeru na místě, aby 

neutekla, a na Geralta jen panovačně pokřikuje, ať si pospíší a říká mu, co má dělat. Když 

sesílání kouzla vznáší ve vzduchu, okolo sebe má hvězdy, ňadra má namířená k nebi a celá 

                                                           
143 BEHRINGER, Wolfgang. Čarodějnictví: globální historie. Praha: Albatros, 2016. ISBN 978-80-7388-760-

5. Str 39 
144 JUNG, Carl Gustav a Helmut BARZ. Výbor z díla. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. ISBN 80-

85880-16-4. Str 125 
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září. Toto zobrazení kouzlení je jasným důkazem sexualizace schopnosti kouzlit, kterou 

čarodějnice mají.  

Pokud hráč Shealu ve druhém dílu nezabije, ve třetím pokračování hry se objevuje jako 

vězeňkyně lovců čarodějnic. Zde je zobrazená jako zlomená žena na pokraji života, vlasy 

má neučesané a ostříhané, obličej má celý pokrytý podlitinami a na sobě má pouze starou 

košili s velkým výstřihem, který odhaluje skoro celá její ňadra.  

Philippa Eilhart 

S postavou Philippy se hráč setkává ve druhém i třetím dílu hry. Opět se jedná o nehratelnou 

postavu, která má ale z vedlejších čarodějnických postav nejvyšší ničivost. Je tomu tak 

proto, že Philippa při prvním setkání s hráčem ve třetím díle je pro Geralta nejprve 

nepřítelkyní. 

Ačkoliv je Philippa štíhlá, je nejméně útlá ze všech čarodějek ve hře. To je vidět hlavně na 

jejích pažích a bocích. Má dlouhé černé vlasy spletené do copů a do nich zapíchnutá soví 

pírka. Tento doplněk odkazuje k její schopnosti měnit se v sovu a je tak stereotypním 

zobrazením archetypu čarodějky – tvůrci zde odkazují na propojení čarodějnic s jejich 

zvířaty.145 Na sobě má dlouhé šaty s velkým výstřihem, který odhaluje její bujné poprsí. 

Philippin vzhled se během dvou dílů skoro nemění, jedinou změnou je páska přes oči, kterou 

má ve třetím díle, jelikož o ně násilím přišla.  

V druhém díle se hráč dozvídá, že je Phillipa nejspíše lesba, ačkoliv ve hře posléze nikde 

není upřesněno, zda je lesba či je bisexuální. Phillipa je zobrazena jako čarodějnice se 

sadomasochistickými sklony. Hráč toto rozpoznává, když při vstupu do jejího obydlí vidí, 

jak v posteli bičuje svou učednici a milenku. S Philippinou milenkou má Geralt později ve 

hře možnost mít sex.  

Ve třetím díle, jak již bylo řečeno výše, se hráč s Philippou poprvé setkává, když s ní zaklínač 

bojuje, jelikož Philippa nechce, aby ji zajal. Při boji používá kouzelné střely a očarovává 

mysl okolních mužů, aby bojovali za ní. 

Jakožto nejvýše postavená čarodějka ze všech čarodějek ve hře zapadá Philippa kromě 

archetypu čarodějnice i do archetypu Boss či do archetypu dominy. 
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Keira Metz 

Keira je čarodějnice, která se objevuje pouze ve třetím díle hry. Je to nehratelná postava, 

která má během hry nulovou ničivost. Tato skutečnost je poněkud zvláštní, jelikož je jedinou 

čarodějkou, která bojuje po boku zaklínače a nijak mu nepomáhá, i když sesílá kouzla. Jediné 

co z jejich kouzel má viditelnou hodnotu, je kouzelný štít.  

Keira je zobrazená jako vnadná a štíhlá blondýnka, která nosí korále a rozhalené šaty 

a vypadá spíše jako vesnická dívka než jako vážená čarodějnice. Tím se liší od ostatních 

čarodějnic ve hře. Sheila je jako jediná z vedlejších čarodějek vyskytujících se ve třetím díle 

zobrazovaná i jako nahá – ačkoliv jde pouze o její ňadra a nohy – a to při jejím prvním 

setkání s Geraltem. V této scéně se Keira koupe v bazénu a Geralt ji pozoruje, hráč má tak 

možnost dívat se na čarodějnici prostřednictvím pohledu postavy a nevidí z ní nic víc, než 

sám zaklínač. V obličeji je Keira skoro nenamalovaná, avšak má na nehtech francouzskou 

manikúru, která nikterak nezapadá do historického období hry.  

Co se týče chování, Keira je velice koketní, je hysterická, když vidí myši, a nemá ráda, když 

jí někdo říká, co má dělat. Vesničani o ní říkají, že umí dobře naslouchat, ale že se velmi 

snadno urazí a ráda se mstí. Velmi jí záleží na tom, jak v danou chvíli vypadá – zde jako 

příklad poslouží její „Jestli mám dnes zemřít, alespoň při tom chci vypadat úchvatně“146. 

Ačkoliv těmito vlastnostmi velice dobře zapadá do stereotypního zobrazení ženy, projevují 

se u ní i vlastnosti archetypu dominy. Během soubojů totiž dává najevo svou dominanci nad 

mužskými protivníky a to například větami jako „A to bys mě rozesmál.“147 – to když na ní 

útočí rytíř Divokého honu. 

Dámy Lesa 

Dámy lesa jsou tři ježibaby, které se objevují pouze ve třetím dílu hry. Jedná se o záporné 

postavy, které mají vysokou ničivost a které během boje využívají ostatních příšer ze hry, 

které si dokáží podmanit. Jsou jedinými zástupkyněmi zlých čarodějnic v této kapitole a také 

v celé hře.  

Hráč se s nimi poprvé setkává prostřednictvím tapiserie, na níž jsou zobrazeny jako tři krásné 

mladé ženy. Následně jsou ale ukázány ve své pravé podobě, která je úplným opakem toho, 

co je vidět na obraze. Tyto ježibaby jsou zobrazeny jako znetvořené a ohavné bytosti 
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s disproporčními těly. Dvě z nich mají zakrytý obličej a všechny tři mluví jakýmsi 

nadpozemsky znějícím hlasem. Jejich oblečení je pokryté krví nebo doplněno lidskými 

částmi těla, které si na sebe přivázaly provazy.  

Tyto čarodějnice jsou ve hře popisované jako kruté a mstivé. Lidé, kteří s nimi přicházejí do 

styku, je ale uznávají jako jakési božstvo lesa. Je tomu tak i proto, že stařena je jednou z tváří 

bohyně Melitelé, o které se budu zmiňovat později. Tímto tak tyto postavy spadají nejen do 

archetypu čarodějnice, ale také do archetypu velké matky.  

Co se týče chování těchto postav, jsou velice lascivní, i když jsou zobrazovány jako stařeny. 

Příkladem pro to je scéna, kdy se snaží Geralta svést řečmi o sexu s ním a osaháváním 

vlastního těla, potažmo lidských končetin, které má jedna z nich přidělané na sukni. Dále je, 

nutno poznamenat, že tyto ježibaby jsou kanibalky, které požírají malé děti a mladé lidi.  

6. Válečnice 

Bílá Rayla 

Tato postava je v prvním díle jedinou lidskou ženskou válečnicí, která se ve hře vyskytuje. 

Oblečená je do červeného brnění se sukní a má šedivé, po stranách vyholené vlasy a ohon. 

V poslední herní sekvenci se s Raylou setkáváme ještě jednou, avšak tentokrát v podobě 

mutanta. Záporný hrdina hry ji geneticky vylepšil a říká o ní, že „je lepší než živá, 

dokonalá.“148 Takto zmutovaná přichází o vlasy a na hlavě má jakousi zelenou vrstvu, na 

sobě má oproti svému válečnému brnění jen jakýsi hrudní plát podobný korzetu, který jí 

zakrývá prsa. Místo kalhot či punčocháčů má pouze železné kalhotky. V obličeji je dost 

výrazně namalovaná a má rudé rty.  

Je zde viditelný velký kontrast mezi tím, jak postava vypadá, když se může obléknout sama 

(a kde se tvůrci snažili zachovat alespoň nějakou historickou přesnost) a když postavu obléká 

muž, který jí chce vlastnit. Rayla se zde stává jakýmsi druhem otroka, který slouží, aby 

ochránil svého pána před smrtí. Z postavy válečnice, která velela celému oddílu plnému 

mužských bojovníků tak tvůrci dělají pouze hračku a ponižují ji na sexuální objekt.  

Rayla zapadá do archetypu Ms. Male Character. Je tomu tak kvůli tomu, že přestože je 

válečnice, její brnění má sukni, ačkoliv by mohla být oblečená stejně jako její vojáci do 

klasického brnění. 
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Ves 

Ves se objevuje ve druhém i třetím díle hry. Jedná se o členku speciálního vojenského 

komanda, která je v herním deníku popisována jako žena s dívčím obličejem a dobře 

tvarovaným tělem, které by na sebe strhávalo pozornost, i kdyby na sobě měla brnění.149 

Dále je v herním deníku psáno, že Ves si svůj post v komandu nezasloužila tím, že by byla 

hezká, ale tím, že je velice schopná, odhodlaná a nelítostná.150  

V obou dvou dílech hry je tato postava zobrazena stejně. Má na krátko ostříhané blond vlasy, 

silně namalované oči a jizvu přes obočí. Co se oblečení týče, Ves má na sobě uniformu 

speciálního komanda, avšak její vrchní část nemá zapnutou a košili pod ní má rozhalenou až 

na pupík. K této uniformě má brnění přes stehna a nízké kožené boty. Hráč má možnost Ves 

vidět i svlečenou, a to v druhém díle, kde má Geralt možnost mít s ní sex. Když je Ves 

svlečená, je vidět, že má po celém těle nejrůznější tetování.  

Ves ve druhém díle plní spíše pasivní roli a je lehce zařaditelná jak do Ms. Male character, 

tak do archetypu krásky v nesnázích. Do druhého zmiňovaného archetypu zapadá hlavně 

proto, že se v průběhu hry stává obětí únosu a je mučena a znásilňována násilnickým 

starostou města, ve kterém operuje. Ačkoliv je to silná a schopná bojovnice, je zde touto 

dějovou linkou ponižována na pouhý objekt mužského chtíče.  

Ve třetím díle je Ves o dost méně pasivní postavou. Otevřeně se zde vzpírá svému 

nadřízenému, protože nesouhlasí s jeho názory. Sám její velitel o ní říká, že je velmi 

horkokrevná, impulzivní, zbrklá, ale že není hloupá. V tomto díle vyvstává najevo, že její 

velitel nesouhlasí s tím, jak je Ves oblečená a myslí si, že by měla nosit raději brnění a ne 

rozhalenou košili. Když tento názor řekne samotné Ves, ta na to odpovídá, že není její otec 

a tudíž jí nebude říkat, co by měla nosit. Tvůrci jakoby tím ukazovali, že si uvědomují 

nelogičnost jejího bojového oblečení, které jí přidělili v druhém díle, ale namísto toho, aby 

ho změnili, rozhodli se, že ho svedou na samotnou Ves.  

Cerys an Creite 

Cerys je postava, která se objevuje pouze ve třetím díle hry. Jedná se o mladou dceru jednoho 

z Jarlů151, kterou má hráč možnost zvolit královnou ostrovní říše Skellige.  

                                                           
149 Zaklínač 2: Vrahové králů. CD Projekt RED. 2011.  
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Tato válečnice je zobrazovaná v brnění s kožešinou a modrými šaty, pod kterými má ale 

kalhoty. K tomu má vysoké kožené kozačky a za opaskem svůj meč. Cerys má dlouhé zrzavé 

vlasy zapletené do copu, černě namalované oči a jizvy na obličeji. Je velice odvážná 

a tvrdohlavá, sebejistá a má chuť mužům ukázat, že i žena je schopná vládnout království 

nebo porazit medvěda, a že dokáže být lepší než kterýkoliv muž – ve hře dokonce vyzývá 

k souboji i samotného zaklínače.  

Co se týče jejího ucházení se o trůn, Cerys o něj musí soupeřit mimo jiné i se svým starším 

bratrem. Nebojí se ale, že by měla menší šance než zúčastnění muži a komentuje to slovy, 

že „Dcera není míň než bratr“152 nebo „Jen proto, že nemám srst na bradě, tak myslíš, že 

jsi lepší než já?“153. Zajímavé je porovnání úkolů, které si jednotliví sourozenci vybírají pro 

to, aby dokázali, že jsou těmi pravými pro titul krále nebo královny. Zatímco se Cerysin 

bratr vydává zabít obra do hor, Cerys se vydává zachránit zakletého Jarla. Na jednu stranu 

zde vidíme, že se Cerys vymyká krásce v nesnázích, kterou se zde přeneseně stává zakletý 

Jarl a dělá tak z mladé válečnice teoretického prince zachránce, na stranu druhou ale vidíme, 

že Cerys si svůj úkol vybírá kvůli empatii a starosti o druhé a zůstává tak ve stereotypním 

měřítku klasického zobrazení ženy. Archetypálně Cerys zapadá do Ms. Male Character.  

Shrnutí 

Napříč všemi třemi díly vidíme, že tvůrci tíhnou k tomu, aby zobrazovali válečnice jako 

sexualizované verze jejich mužských protějšků a tyto postavy tak bez výjimky zapadají do 

archetypu Ms. Male Character. V prvních dvou dílech byly tyto postavy více či méně 

degradovány na sexuální objekt mužské zvrácené touhy. Ať už je tomu tak prostřednictvím 

týrání a znásilňování, které lze interpretovat jakožto trest za dominantní chování ženy, která 

se snažila vymanit z role poslušné manželky a zaujala místo, které před ní zaujímali muži 

(v případě Ves je to trest za zabíjení vojáků a její přesvědčení a krásu), nebo prostřednictvím 

mutace – neboli přetvořením – mužskou rukou takovým způsobem, aby žena splňovala 

zvrácené touhy svého mučitele. 

Jediná postava, která z bojovnic není nijak ponižována na předmět touhy je Cerys, která je 

naopak zobrazována jako žena, kterou muži dokáží uctívat pro to, že se dokáže mužům 

vyrovnat a ukazuje, že je lepší volbou pro královnu, než by byl její horkokrevný bratr.  

                                                           
152 Zaklínač 3: Divoký hon. CD Projekt RED. 2015.  
153 TAMTÉŽ 
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Je poněkud udivující, že ve hře, která se odehrává převážně za doby války, jsou pouze tři 

lidské ženské válečnice, avšak je nutno říci, že v průběhu herní série se jejich zobrazení 

i postavení zlepšuje. Je tomu tak hlavně kvůli tomu, že jsou mnohem méně sexualizovány 

a je jim co se postavení ve hře dán mnohem větší prostor a vyšší váha.   

7. Nelidi 

7.1. Vybraná ženská monstra 

Princezna Adda 

Princezna Adda je postava, která byla prokletá do strigy a která se vyskytuje v prvním díle 

hry. První pohled na strigu nám ji ukazuje jako fialové monstrum s dlouhými rezavými vlasy 

a roztrhanými šaty, které sotva zakrývají její tělo. I když je Adda přeměněná v nestvůru, 

tvůrci hry se jí i tak snažili dodat jakousi ženskost – například prostřednictvím krve na rtech, 

která připomíná rtěnku. Princezna v cut-scéně, která následuje po zlomení kletby a jejím 

proměněním zpátky v člověka, vypadá dost rozdílně od toho, jak je později jako člověk 

zobrazována ve hře samotné. Zde ji vidíme jako ženu menší postavy, se svalnatýma nohama 

a větším pozadím, avšak ve v průběhu hry je zobrazována jako vysoká a velice štíhlá. Ve 

hře má na sobě krátké vínové šaty, rukavice a síťované punčocháče.  

Muži stejně jako ženy mají Addu za velmi krásnou, avšak za zmínku stojí poznámka jednoho 

z měšťanů, jenž o ní říká, že to má v hlavě pomatené kvůli tomu, že je rozmazlená a agresivní 

– přičemž její agresivitu přisuzuje nedostatku sexu.  

Striga jako jedna z mála ženských příšer sama vstupuje do kontaktního útoku a nespoléhá se 

na svůj hlas či vzhled těla, aby protivníka ochromila. Jak se zmiňuje Stangová ve svém 

výzkumu ženských monster ve videohrách,  toto není u ženských příšer tak časté.154 Dále je 

jednou z mála nestvůr, se kterými má Geralt možnost mít sex (v její lidské podobě) a zároveň 

za něj dostat již zmiňovanou sběratelskou kartu.  

Saskia Drakobijka 

Postava Saskie se objevuje v druhé polovině druhého dílu, hráč se s ní buď setkává pouze 

prostřednictvím cut-scény, nebo přímo ve hře – záleží na tom, zda se hráč rozhodne stranit 

                                                           
154 STANG, Sarah. "Shrieking, Biting, and Licking: The Monstrous-Feminine in Video Games." Press Start 4, 

no. 2 (January 2018): 18-34. Academic Search Ultimate, EBSCOhost [cit. 2018-03-17]. Dostupné také z: 

https://press-start.gla.ac.uk/index.php/press-start/article/download/85/68/. Str 21 

https://press-start.gla.ac.uk/index.php/press-start/article/download/85/68/
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s elfy či s lidmi. Ačkoliv se jedná o velitelku vojska, je zařazena do kategorie monster, 

jelikož je ve skutečnosti drak, který má pouze schopnost jako člověk vypadat.  

Saskia, jakožto válečnice, má na sobě brnění jako každý jiný rytíř a ne jen sukni (jako měla 

například Rayla), její brnění je ale i tak uzpůsobeno ženskému tělu. Je tvořeno tak, aby 

zvýrazňovalo její útlý pas a boky a kus červené látky na něm připomíná sukni od šatů, 

ačkoliv má Saskia klasický válečnický spodek. Její prsa nepokrývá brnění žádné, namísto 

toho má velký výstřih, který z jejího hrudníku hodně odhaluje.  

Její výbušnost a odvážnost komentuje jeden z králů ve hře tak, že „má koule“155. Tato 

sexistická poznámka jasně dává najevo, co si tento muž myslí o tom, že by žena mohla být 

odvážná nebo snad výbušná a nesubmisivní. V kontrastu k tomu, muž, kterému se v této 

scéně Saskia staví, je považován za slabocha. Saskia jednoznačně zapadá do archetypu 

Ms. Male Character, stejně jako ostatní válečnice, avšak jedná se i o postavu dominy – a to 

právě kvůli jejímu dominantnímu chování a bojování s muži, kteří se jí nechtějí podvolit.  

Bytosti spojené s živly 

Do této kategorie jsem se rozhodla zahrnout veškeré bytosti nějak spojené s živly. Patří mezi 

ně dryády spojované s lesy a tedy i se zemí, a najády, vodnice a sirény, které jsou spojované 

s vodou. 

Dryády a najády se objevují pouze v prvním díle hry, přičemž jsou pasivní a hráči pouze 

zadávají úkoly. Jedná se u nich tak o archetyp Barbie, jelikož jsou při své pasivitě 

zobrazovány jako velmi atraktivní ženy. Jediná zástupkyně dryád, Morenn, je zobrazována 

zcela nahá. Postavu má velice štíhlou a na některých místech pokrytou rostlinami, má bujná 

ňadra a v rozkroku je neoholená. Ačkoliv je o dryádách v herním deníku psáno, že jsou 

obyvatelkami a strážkyněmi lesů156 a objevují se tedy pouze v tomto prostředí, Morenn je 

zobrazována s velmi výrazným líčením, což je s ohledem na jejich přírodní založení mírně 

nelogické. Najády neboli vodní nymfy jsou zobrazovány naprosto stejně jako lesní dryády. 

Na rozdíl od dryády Morenn se zástupkyní najád nemůže mít Geralt sex.  

Vodnice se vyskytují pouze v díle třetím a jsou silnými soupeřkami s vysokou ničivostí. 

Kromě fyzického útoku jsou schopny po hráči hodit blátem a oslepit ho. Zajímavé zde je, že 

ačkoliv je hra a s ní i kamera brána ze třetí osoby, útok vodnice oslepuje i kameru a hráč má 
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156 Zaklínač. CD Projekt RED. 2007. 
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tak větší možnost vžít se do svého avatara a zažívat tak oslepení společně s ním. Vodnice 

jsou popisovány jako najády, které se nešťastně zamilovaly do muže a ztratily tak své věčné 

mládí.157 Zobrazovány jsou jako ohavné vysoké bytosti, s velkými povadlými prsy a velkým 

povislým břichem. Na zádech mají většinou lidskou kostru nebo ostny.  

Sirény se stejně jako vodnice objevují pouze  ve třetím díle. Jedná se o krásné nahé ženy, 

které mají rybí ocas a velká šupinami pokrytá křídla – mají tak možnost létat, ale i velmi 

dobře plavat ve vodě. Jakmile se k nim hráč přiblíží, mění se v příšery podobné rybám, které 

mají velká ústa s ostrými zuby. Ničivost těchto nestvůr dokáže být velmi vysoká a jako svůj 

hlavní útok používají ohlušující křik, kterým dokáží Geralta ochromit, aby na něj mohly lépe 

zaútočit. Toto opět odkazuje na fakt, že ženské postavy velmi často využívají svůj hlas jako 

zbraň. 

Všechny tyto čtyři druhy postav splňují vlastnosti Jungova archetypu čarodějnice158, který 

se zmiňuje právě o stvořeních spojených s živly, které jsou předchůdkyněmi lidských 

čarodějnic. Vodnice, v angličtině ‚water hag‘ (vodní babizna/ježibaba) navíc jakoby 

připomínaly právě ony pohádkové ježibaby. Všechny tyto čtyři postavy jsou velice 

sexualizovány – a to především jejich neskrývanou nahotou.  

Upírky 

Upírky jsou stejně jako sirény další ukázkou tradičně mytologických postav. Na rozdíl od 

nich jsou ale v médiích mnohem častěji sexualizovány a ztělesňují kulturní úzkosti ohledně 

společenské třídy, homosexuality a ženské moci.159 Jak se zmiňuje Stangová, ženské upírky 

jsou známé tím, že napadají především ženy a děti, což je v očích mužů tvoří slabšími, než 

jsou mužští upíři. Jsou tak považovány především za lesby a pojídačky dětí, což snižuje 

strach u mužů, kteří se bojí penetrace mnohem silnější ženou.160 S upírkami se můžeme ve 

hrách setkat hned v několika podobách, a to v podobě vyšších upírů nebo v podobě Alp 

a Brux, které jsou mnohem dravější.  

                                                           
157 GAWEŁ, Bartłomiej, Marcin BATYLDA a Andrzej. SAPKOWSKI. The World of the Witcher: video 

game compendium. Milwaukie, OR: Dark Horse Books, 2015. ISBN 9781616554828. Str 116 
158 JUNG, Carl Gustav a Helmut BARZ. Výbor z díla. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. ISBN 80-

85880-16-4.. Str 124 
159 STANG, Sarah. "Shrieking, Biting, and Licking: The Monstrous-Feminine in Video Games." Press Start 4, 

no. 2 (January 2018): 18-34. Academic Search Ultimate, EBSCOhost [cit. 2018-03-17]. Dostupné také z: 

https://press-start.gla.ac.uk/index.php/press-start/article/download/85/68/ Str 23 
160 TAMTÉŽ. Str 24 
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Alpy se v základní hře objevují pouze v prvním díle. Tyto bestie mají dlouhé drápy na nohou 

i rukou, prsa mají pokrytá rudými znaky a jejich ruce jsou podivně zdeformované a bez kůže. 

Alpy mají podle bestiáře šarm a krásný svůdný hlas.161   

Bruxy se v základní hře objevují pouze v prvním a druhém díle. Stejně jako alpy a sirény, 

i bruxa používá k útoku svůj hlas. V prvním díle jsou zobrazovány jako zcela nahé bytosti 

s dlouhými černými vlasy, dokáží se vznášet ve vzduchu a předek jejich těla je pokryt krví. 

Toto zobrazení se velmi liší od druhého dílu, kdy jsou bruxy zobrazované jako velice hubené 

ženy s culíkem a lehce znetvořeným obličejem. Oproti předchozí hře zde mizí nahota, jelikož 

prsa mají zakrytá pruhem látky a k tomu na sobě mají dlouhou sukni. Stejně jako sirény, 

bruxy k sobě lákají výhradně muže a to opět tak, že se zprvu jeví jako přitažlivé záhadné 

ženy, které se následně mění na příšerná monstra. 

Vyšší upírky, tedy upírky, které vypadají jako člověk, se v základní hře vyskytují pouze 

v prvním díle. Jednou z nich je Paní noci, která vlastní nevěstinec, a druhou je Modroočka, 

která je jednou z kurtizán Paní noci. Pokud jsou tyto upírky napadeny, mění se z krásných 

dívek na strašidelná a nebezpečná stvoření, podobná Alpám – ať už hráč bojuje proti nim 

nebo s nimi, jsou schopné ubírat životy a své útoky doplňují spokojenými výkřiky 

„Mňam!“162.  

Upírky a sirény, jak tvrdí herní bestiář163,164, se mění v příšerná stvoření, jen pokud se k nim 

přiblíží nějaký muž. Muže nejprve svádějí a poté na ně zaútočí. 

V této herní sérii se nevyskytuje ani jedna mužská postava, která by používala svůj hlas jako 

zbraň. Když už muži v této hře křičí, jedná se o bojový pokřik, který ale není používán tak, 

aby hráči uškodil. Zatímco u mužských postav můžeme mluvit o normálním pokřikování, 

u ženských nestvůr se vždy jedná o vřískot, který je používán k tomu, aby paralyzoval nebo 

k smrti vyděsil. Tím, že ženský výkřik může být tak ochromující, můžeme mluvit o jeho síle 

jako o feminizované zbrani. Tuto schopnost a sílu ženských monster můžeme sledovat 

i v reálném životě. Oběti v případě napadení často používají taktiku nabízenou mnoha kurzy 

sebeobrany – křičet v takové intenzitě, aby se útočník zalekl a tím si získat možnost uniknout 
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či bojovat, nebo alespoň upozornit okolí na to, že potřebují pomoci.165 Ženská monstra 

v těchto hrách se však nikdy nepokouší uniknout. Používají okamžik, kdy je protagonista 

ochromen, aby se bránil, k útoku. 

Bytosti spjaté se smrtí  

Do této kategorie jsem zahrnula všechna ženská monstra, která jsou nějakým způsobem 

spojována se smrtí. Patří sem polednice, půlnočnice, morové panny a hrobice. Ačkoliv se na 

první pohled nezdá, že by tyto postavy něco spojovalo, je zde jeden aspekt, který se 

vyskytuje u všech z nich – dlouhý až falicky vypadající jazyk. Tento dlouhý jazyk odkazuje 

k takzvané falické matce, o které se zmiňuje Cambell, a která uvozuje strach z kastrace. 

Falická matka podle je podle Cambella nejlépe znázorněna čarodějnicemi s dlouhými nosy 

a prsty, které uvozují strach z penetrace.166  

Polednice i půlnočnice se vyskytují v prvním a třetím díle hry, a zatímco v prvním díle byly 

poměrně lehko přemožitelné, v díle třetím se jejich ničivost o dost zvyšuje. Tyto postavy 

jsou v prvním díle zobrazovány jako seschlé ženy podobné mumiím, s dlouhými bílými 

(v případě půlnočnic černými) vlasy a rozpadlými šaty se střevíčky. Jmenovitě se hráč 

setkává s polednicí Alinou, která se jí stane v průběhu hry a od ostatních polednic se odlišuje 

tím, že je zobrazována jako atraktivní. Tato polednice má na sobě zdobené bílé šaty pokryté 

krví, která se na nich vyskytuje od jejího rozkroku až na spodek sukně. Pokud se na ní hráč 

podívá zezadu, je jí dokonce vidět i pozadí. Nevěsta je na rozdíl od ostatních polednic 

namalovaná a na hlavě má květinový věnec. Tuto bytost nelze zabít a mizí pouze tehdy, když 

se pro ni její bývalý milenec zabije – což ona považuje za velmi romantický skutek. Ve 

třetím díle jsou polednice a půlnočnice zobrazovány mnohem děsivěji. Vypadají jako 

sluncem sežehnuté ženy ve zbytcích šatů, které měly před svou smrtí a na hlavách mají 

květinové věnce. Chybí jim spodní čelist a z jejich úst visí nepřirozeně dlouhý špičatý vlnící 

se jazyk.  

Tyto postavy jsou v herním deníku popisovány jako duše mladých žen, které zemřely 

násilnou smrtí před svou svatbou. Bloudí místy své smrti, aby se pomstily svým nevěrným 

milencům nebo rivalkám.167 Tyto ženy se staly zlými a nebezpečnými, neboť jejich 
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nastávající je zavraždili, podvedli nebo odvrhli. A právě proto se stávají děsivým 

ztělesněním mužské úzkosti a jejich strachu z ženské pomstychtivosti a šílenství, které 

s sebou přináší následnou kastraci muže, jak bylo zmíněno výše.168 

Morová panna se objevuje pouze ve třetím díle hry. Jedná se o postavu bývalé šlechtičny, 

která byla zaživa sežrána krysami, a tudíž před smrtí velmi trpěla. Tato postava se zprvu 

chová jako obyčejný duch dívky, který si s Geraltem povídá a vypráví mu o svém osudu 

a také o tom, že byla vždy mezi všemi nejkrásnější. Mimo jiné se zmiňuje i o tom, že se chce 

pomstít svému milému za to, že jí před smrtí nezachránil. Dále také říká, že jí může na „druhý  

břeh“ dostat pouze pravá láska. Geralt se pokouší její kletbu zlomit tak, že přivádí jejího 

milého – zde se duch proměňuje do své pravé podoby, která je velmi podobná polednicím 

a půlnočnicím, jen je oproti nim zelená. Aby jí její milý dokázal, že jí opravdu miluje, nutí 

ho morová panna, aby ji políbil. Zde přichází scéna, kdy svým dlouhým jazykem olizuje 

mladíkovo hrdlo, a i když ji poslechne, stejně ho zabíjí. Pokud se Geralt rozhodně za ní jejího 

milence nepřivést a namísto toho přinese její kosti k němu domů, panna ho i tak zabíjí 

a následně mizí zabíjet další muže. Tato postava je popisována jako zrůda, která si libuje 

v bolesti a utrpení mužů169 a opět tak odkazuje ke strachu ze zhrzené ženy.  

Sukkuby  

Tato stvoření historicky existují pod spoustou jmen, jako např. dominy, smylné čarodějnice 

či svůdkyně, známe je též jako zlé ženy, predátorky, ďáblovy manželky, černé vdovy 

a spoustu dalších. Jsou považována za jakousi temnou ženskou inspiraci pro vznik femme 

fatale. V dnešní době by podle Ayersové byly nazývány feministkami, kariéristkami nebo 

hloupými krasavicemi.170 Ať už se vyskytovaly v jakékoliv kultuře a pod jakýmkoliv 

jménem, vždy vysávaly životní sílu ze slabomyslných mužů a staly se tak symbolem pro vše 

morbidní a nihilistické. Jsou to krásné ženy, které jediným pohledem do očí dokáží převzít 

moc nad mužskou myslí a tím i nad jeho penisem.171 Stejně jako u výše zmíněných ženských 

monster, i u sukkuby strach z ní plyne ze strachu z kastrace – ta zde ale neprobíhá penetrací 

nebo ukousnutím penisu, jak je tomu u přízraků s dlouhými jazyky či u upírek. Kastrace 
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sukkubou probíhá napadením a následným oslabením mužské mysli. Muž je tak donucen 

vzít sukkubu k sobě na lože a mít s ní krutý a sadistický sex. Sukkuba má neukojitelný chtíč 

a nutí muže, aby ji znovu a znovu uspokojoval až k orgasmům. Tím tak muže prakticky 

kastruje a zbavuje je moci.172  

Se sukkubami se můžeme setkat v druhém a ve třetím díle hry. Jedná se o bytosti podobné 

mladým atraktivním ženám, které mají na hlavě rohy, dlouhý ocas a jejichž nohy se postupně 

mění v nohy podobné kozím. Jsou to bytosti, které se mužům zjevují ve snech nebo je lákají 

k sobě do příbytku jinými způsoby, jen proto, aby se s nimi mohly milovat. Před sexem je 

vždy zhypnotizují a následně z nich skrze vášeň vysávají energii, což může mnohdy končit 

i smrtí muže.  

Ve druhém díle se Geralt setkává se sukkubou, která žije v podzemí a láká do svého doupěte 

vojáky a trpaslíky. Říká se o ní, že její krása zabila už několik mužů a ona sama o sobě mluví 

jako o věčně neuspokojené. Hráč má buď možnost jí zabít nebo ji nechat žít – v případě 

života ho sukkuba odmění sexem. Je zobrazená jako velmi štíhlá a s velkými prsy, které má 

pokryté korálky, rozkrok jí zakrývá velmi krátká bederní rouška. Ve třetím díle jsou dvě 

sukkuby, při čemž jedna z nich je jediná nebílá ženská postava ve hře. Tato sukkuba je tmavé 

pleti, avšak v obličeji má stejnou kostní strukturou jako bílé ženy. Toto odkazuje na problém 

týkající se reprezentace v těchto hrách, neboť reprezentace rasových menšin je zde téměř 

nulová. Přesto je tato skutečnost ospravedlnitelná vzhledem k tomu, že se hra odehrává ve 

fiktivním středověkém evropském království.  

7.2. Elfky 

S elfkami se setkáváme napříč všem díly, nejčastěji se ale vyskytují v prvním díle série, a to 

zejména jako bojovnice a revolucionářky. Elfky jsou na rozdíl od lidských žen, co se týče 

zobrazení, mnohem méně sexualizovány (až na jmenovité výjimky, o kterých se budu 

zmiňovat níže) a i v rámci hierarchie mají rovnoprávnější postavení.  

V prvním díle se setkáváme s elfími lučištnicemi, bojovnicemi, šamankami a s obyčejnými 

elfkami žijícími ve městě. Bojovnice a lučištnice jsou oblečené v kalhotách a brnění, což je 

velký rozdíl od toho, jak jsou zobrazovány lidské válečnice. Můžeme u nich vidět normální 

funkční zbroj jako u jejich mužských protějšků. Opět je tu viditelný rozdíl v porovnání se 
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zbrojí ženských postav, která je spíše dekorativně lascivní. Autoři se tak vyhýbají archetypu 

Ms. Male Character, neboť elfky zde nejsou nijak sexualizovány. Co se týče bojovnic, lze je 

zařadit do archetypu Barbie, avšak ne úplně jednoznačně. Tento archetyp naplňují pouze 

tím, že jsou naprosto pasivní a objevují se pouze ve vojenských táborech. Lučištnice pak 

aktivně bojují a zabíjí nepřátele, nejsou ale nijak silné a skoro okamžitě umírají.  

Nejvýraznější elfkou hry je v prvním díle Toruviel, která je velitelkou elfské válečnické 

jednotky. Oblečená je stejně jako všechny ostatní bojovnice, nemá na sobě nic vyzývavého 

a ani není nijak nalíčená. Jedná se o jedinou elfku, se kterou může mít Geralt sex. Toruviel 

sice s Geraltovým návrhem nejdříve nesouhlasí, jelikož k tomu má dojít uprostřed bitvy, 

avšak nakonec přikývne. Tato možnost ovšem není dostupná, pokud se hráč rozhodne stranit 

lidem.  V tomto případě je pak Toruviel zajata a následně je ve videosekvenci naznačeno, že 

jí znásilnila celá jednotka lidských vojáků, a nakonec byla zabita.  

Ve druhém díle se elfky vyskytují jako vězeňkyně, obyvatelky ghetta nebo 

válečnice/bojovnice odbojové skupiny. Zatímco byly elfky v prvním díle zobrazovány ve 

stejném oblečení jako muži nebo alespoň v oblečení, které je nijak nesexualizovalo, ve 

druhém díle tomu tak není. Elfky zde nosí šaty, které často odhalují ramena a mají hluboký 

výstřih. Většina elfek ve druhém díle jsou pouze pasivní postavy. Oproti prvnímu dílu je zde 

vidět změna vnímání rovnoprávnosti žen a mužů. Zatímco v prvním díle byla Toruviel 

velitelkou celého komanda, v díle druhém si jedna z elfských válečnic stěžuje, že i kdyby 

bojovala sebelíp, nikdy jí nedovolí velet, protože je žena.  

V díle třetím je nejméně elfek z celé herní série. Setkáváme se s nimi převážně na okraji 

města, kde  žijí v chudobě a dále i prostřednictvím dvou význačnějších postav, kterými jsou 

elfská velitelka odbojového komanda a milenka elfského mága. Dále za zmínku stojí elfka, 

kterou má hráč možnost potkat při náhodném procházení městem a kterou má možnost 

zachránit z hádky se dvěma muži. Tato postava odmítá hráči poděkovat za záchranu, 

o kterou nestála. I když si Geralt myslí, že jí zachránil, ona to považuje pouze za prohloubení 

jejích problémů, jelikož je žena a násilníci, kteří jí obtěžovali, si ji jistě najdou. Cítí se 

uražená, že Geralt není spokojen s její reakcí a ptá se ho, zda by byl spokojenější, kdyby se 

s ním z vděčnosti vyspala. Toto odkazuje na chování jiných ženských postav, jak v tomto 

díle, tak i v dílech předešlých – tam místo zaplacení za záchranu postavy nabízí sebe samu 

jakožto Geraltovu odměnu za úkol. Pokud jde o zobrazení elfek v tomto díle, jejich 

sexualizace je znovu o trochu výraznější než v díle předešlém. Chodí zde oblečené pouze 
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v sukních a topech, které odhalují jejich nohy a břicha, či mají místo svršku pouze jakýsi šál 

přes prsa. Jejich těla jsou velmi štíhlá a mají oproti předešlým dílům velmi velká prsa. Jedná 

se zde tak o archetyp Barbie postav.  

Z archetypu Barbie se ve třetím díle vymyká pouze velitelka komanda, která zapadá do 

archetypu Ms. Male Character, a to díky tomu, že není tak pasivní jako ostatní elfky nebo 

nefunguje pouze jako záminka ke questu. Je tomu tak i kvůli jejímu zobrazení - má na sobě 

totiž vojenskou uniformu v podobě dlouhých šatů s opaskem, který jasně zvýrazňuje její 

křivky.  

Lze tak tedy říci, že sexualizace elfek je díl od dílu výraznější a že tyto postavy, které 

v prvním díle působily jako emancipované, jsou postupně degradovány na pouhé objekty 

mužské touhy – ať už svou pasivitou či naznačenou nahotou.  

Kult náboženství je v této hře velice široce zastoupený a setkáváme se s ním tak napříč všemi 

díly. Je něčím, co ovlivňuje každodenní život všech postav – ať už prostřednictvím něčeho, 

k čemu se postavy modlí, tak  prostřednictvím náboženských fanatiků v podobě nepřátel. 

8. Postavy spojené s duchovnem nebo léčitelstvím 

Melitelé 

Bohyně Melitelé, neboli „Velká matka“, je nejvíce zmiňována v prvním díle hry ačkoliv se 

nikdy neobjevuje jako postava. Melitelé je zobrazována ve třech podobách a to v podobě 

bezstarostné dívky, dospělé těhotné ženy a stařeny. Tímto zobrazením symbolizuje různé 

aspekty života. Jedná se o bohyni plodnosti, lásky, uzdravování a všeho živého. Lidmi je 

považována za zřídlo nekonečné moudrosti a nemá podle nich ráda, když se v jejím jméně 

zabíjí. Modlí se k ní hlavně ženy, muži se k ní modlí pouze, když jsou opravdu zoufalí. Ve 

třetím díle se setkáváme s již zmiňovanými Dámami Lesa, které lze považovat za ztělesnění 

jedné z jejich forem, ačkoliv jejich chováním se s její filosofií nijak neztotožňují.  

Paní jezera 

Na rozdíl od Melitelé je Paní jezera bohyní, se kterou se hráč může osobně setkat. V základní 

hře se objevuje pouze v prvním díle série. Ačkoliv o ní postavy ve hře mluví jako o překrásné 

ženě, které se zapalují lýtka, je Geralt jediným, kterému je dovoleno s ní mít milostný poměr. 

Zobrazená je jako nahá, štíhlá žena s dlouhými vlasy, které zakrývají její ňadra, klín i pozadí 
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– což je poněkud překvapující, vzhledem k tomu, s jakým přístupem k nahotě se v této herní 

sérii setkáváme. Ačkoliv se jedná o vodní nymfu, je výrazně nalíčená.  

Sama o sobě říká, že v minulosti mívala spoustu milenců, ale má už jen starého rybáře 

a jedná se tak očividně o jednu z mála postav, pokud ne jedinou, která viditelně neopovrhuje 

starými a nehezkými muži a otevřeně neflirtuje s Geraltem od chvíle, kdy s ním začne 

mluvit.  

Co se týče kouzel Paní jezera, jedná se zde o vysoce sensuální akt, který je doprovázen chóry, 

dramatickými vodními efekty a následným rozplynutím se ve vodní kapky.  Je to právě voda, 

jak říká Jung, která je nejběžnějším symbolem pro nevědomí.173 Je podle něj tekutinou 

ovládaného těla, krve a vášnivé tělesnosti. Na Paní Jezera můžeme nahlížet i skrze teorii 

„paní ze spícího domu“174, se kterou přichází Campbell. Tato bytost „je vzorem všech ideálů 

krásy, je odpovědí na všechny touhy“175 a především je něčím, co je nedosažitelné a co „sídlí 

na dně věčného jezera“.176 

Shani 

S medičkou Shani se v základní hře setkáváme pouze v prvním díle hry. Jedná se o studentku 

medicíny, která touží po tom, aby pomáhala jeptiškám léčit lidi nakažené morem. Shani je 

zobrazována jako štíhlá mladá žena s krátkými zrzavými vlasy, dlouhýma nohama 

a nevýraznými ňadry. Má jasně zelené a velmi krátké šaty, které zdobí doktorský emblém, 

a který doplňují výrazné zlaté hadí šperky. Náhodné kolemjdoucí se o jejím vzhledu 

vyjadřují dost negativně – „Všimla sis, jak chodí oblečená? Jako nějaká běhna!“177.  Ke 

konci první kapitoly se Shani stává obětí pokusu o znásilnění, načež s útočníky bojuje po 

boku Geralta dýkou – avšak nepřátelům neubírá žádné životy a ani jí životy neubývají. Na 

konci hry při souboji Geraltovi dokáže přidávat životy.   

Pokud si hráč vybere Shani namísto Triss naskytuje se mu možnost druhé sběratelské karty 

a dalších interakcí. Pokud si ale vybere Triss, o veškeré tyto možnosti přichází, neboť se 

Shani naštve a odmítá s Geraltem až do konce hry jakkoliv mluvit. Věří totiž, že Triss Geralta 
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očarovala a je raněná, protože se mu chtěla oddat.178 Triss se o ní vyjadřuje jako o rudovlasé 

couře.179 

Jeptišky a zdravotní sestry 

Se sestrami neboli jeptiškami se v prvním díle setkáváme ve špitále, kde se starají o oběti 

postižené morem. Jedná se o řádové sestry sloužící bohyni Melitelé. Zobrazovány jsou jako 

mladé ženy oděné v červených šatech a zahalenými rameny a hlavou v bílém šátku, na 

kterém mají posazenou vysokou zlatou korunu. Šaty mají doplněné nátepníky s ostny 

a pásky.  

Pokud se hráči podaří vybrat si cestu, ve které projevuje náklonost Shani a ne Triss, pak se 

zdravotními sestrami tráví mnohem více času. Tato volba s sebou nese i možný bonus 

v podobě sběratelské karty. 

9.  Vedlejší postavy 

Většina ženských postav, které se v trojici her objevují, jsou postavy vedlejší, které tak tvoří 

nejpočetnější skupinu. Jedná se o hospodské, měšťanky a vesničanky, žebračky 

a prostitutky. Tyto postavy se z velké míry řadí do archetypu Barbie, jelikož jsou 

zobrazovány jako atraktivní ženy (až na žebračky) a nijak nepřispívají k ději hry, nebo jde 

pouze o oběti nebo zadavatelky úkolů.  

Hospodské a servírky 

Hospodské a servírky se nejvíce vyskytují v prvním díle, v dalších dílech se jedná už spíše 

pouze o servírky. Všechny jsou v prvním díle zobrazovány stejně – mají štíhlou postavu, 

jejich dlouhé šaty jsou vždy s velkým výstřihem a jsou nenalíčené. Hráč s nimi může dost 

často flirtovat, i když jejich manžel stojí vždy opodál. Například jedna servírka s Geraltem 

v prvním díle flirtuje, a když se hráč pokusí zkusit na ní něco víc, ona ho se smíchem odmítá 

a dodává, že je vdaná a navíc jí muž už jednou zbil tak, že jí až vyrazil zub.180  

Jedinou hospodskou, se kterou lze v první hře interagovat jinak než pouhou formou 

rozhovoru je Vesna Hood. Stane se tak ve chvíli, kdy Vesnu přepadnou banditi a Geralt ji 

zachrání. Má pak na výběr, zda ji doprovodí domů k babičce; pokud hráč úkol splní, pak 

Vesna nabízí výměnou za službu schůzku ve mlýně, kde následně dochází k sexu. Zde tak 
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můžeme vidět neojedinělý příklad toho, když ženské postavy, které jsou Geraltem 

zachráněny, nabízí jako odměnu za svůj život své tělo. Tato postava je mimo jiné také dalším 

odkazem na folklor a pohádky, v tomto případě se jedná o Červenou Karkulku (Red Riding 

Hood).181 Stejně tak jako malá holčička se snaží dostat k babičce a po cestě ji napadají 

psovité šelmy, proti kterým jí Geralt pomáhá. Ačkoliv se při tomto boji zapojuje i samotná 

Vesna, žádné životy neubírá.  

Ve druhém díle, jak je zmíněno výše, se hospodské nebo servírky vyskytují opravdu 

minimálně a proto se jim zde nebudu věnovat. V díle třetím jich je ale o něco více a jejich 

rozmanitost je zde také výraznější. Nejedná se už o pouze mladé ženy, které všechny 

vypadají naprosto stejně, ale můžeme zde vidět mladé i staré ženy s rozdílným vzhledem. 

Nic to ale nemění na tom, že všechny tyto postavy zapadají do archetypu Barbie a po celou 

sérii v něm také zůstávají. 

Prostitutky 

S prostitutkami se setkáváme ve všech dílech série a jsou tak neodlučitelnou součástí hry. 

Ne se všemi lze interagovat a všechny zapadají do archetypu Barbie. 

V prvním díle se vyskytují dva druhy, prostitutky a kurtizány. Všechny jsou velmi iniciativní 

a pokřikují na Geralta, pokud prochází kolem nich. Prostitutky jsou zde zobrazovány jako 

zrzavé, velice výrazně nalíčené a mladé ženy s velkými ňadry, krátkými šaty s vyzývavě 

spadlým ramínkem a velmi vysokými kozačkami. Kurtizány jsou naopak všechny blonďaté 

a mají dlouhé červené šaty a výrazné líčení. Ve druhém díle je vidět jedna zásadní změna -  

prostitutky mají jména, která se nad nimi zobrazují, pokud kolem nich hráč prochází, jak je 

tomu i u ostatních postav. Kromě toho, že už nevypadají všechny stejně, je zde i další rozdíl 

od předchozího dílu. S většinou z nich nelze nijak interagovat. Toto se nemění ani ve třetím 

díle, kde je jejich zastoupení početně nejvyšší.  

Ve třetím díle můžeme vidět spoustu druhů nevěstek, ať už ve městech či na večírcích nebo 

v hospodách. Na rozdíl od předchozích dvou dílů, jsou zde zobrazené velmi rozmanitě. Mají 

dlouhé sukně a šaty, ale i minisukně či žádné spodky; na vrchu nosí buď dlouhé rukávy nebo 

pouze korzet bez kalhot a vysoké nadkolenky a podobně. Jediné co mají všechny společné, 
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je to, že jejich oblečení bývá velmi pestré a mají výrazné líčení. Stejně jako v předchozím 

díle s nimi nelze skoro nijak interagovat a působí zde jen jako doplňky hry a okolí. 

Nejvýraznější z prostitutek ve všech třech dílech hry je jednoznačně bordelmamá Carmen, 

která se vyskytuje v prvním díle. Když s ní hráč neinteraguje, postává na ulici před svým 

podnikem a svůdně se pohupuje v bocích. Geralt s ní může hrát kostky, jelikož je gamblerka, 

a dále také nabízí hráči několik questů. Jeden z těchto úkolů je ochrana jejich zaměstnankyň 

před bandity a jako odměnu nabízí slevu pro sex s nimi nebo peníze.  

Vesničanky, měšťanky a žebračky 

Vesničanky se vyskytují ve všech třech dílech hry, avšak největší zastoupení mají v díle 

třetím. V prvním díle hry jsou vesničanky zobrazovány vesměs stejně – mají dlouhé šaty 

s velkým výstřihem a vyčesané vlasy. S mladými vesničankami nelze interagovat a mluví 

pouze o současné situaci ve vesnici nebo si povídají mezi sebou. Pokud interagují s jinou 

ženou, pomlouvají ostatní postavy.  

Stará vesničanka o ostatních ženách: „Chodí si po ulici, natřásají zadkem.“ 

Mladá vesničanka: „Chtějí nám ukrást naše muže!“ 

Odpověď staré vesničanky: „Děvky zpropadený!“ 182 

Jedinou výjimkou je zde jedna z vesničanek, se kterou lze mít výměnou za květiny sex a za 

kterou hráč dostává sběratelskou kartu. Další postavy, se kterými lze interagovat jsou staré 

vesničanky, které zde slouží jako drbny a za úplatek hráči poskytují informace, které by jinde 

nenašel – nejčastěji pak o různých nestvůrách a bylinách. Ve druhém díle je vesničanek 

podstatně méně a objevují se zde převážně jako mladé ženy, které ale na rozdíl od 

předchozího dílu nemají výstřih a přes vlasy mají uvázané šátky. Opět s nimi nelze nijak 

interagovat. Ve třetím díle nacházíme vesničanky (či selky), jak již bylo řečeno výše, 

nejčastěji z celé série. Tyto postavy neustále brečí, ale i vykonávají domácí práce jako 

například praní nebo tlučení koberce. Interagovat s nimi opět téměř nelze, výjimkami jsou 

postavy, které hráči zadávají questy – zde se nejčastěji jedná o postavy, které drby 

napomáhají zaklínači dozvědět se o oběti, nebo o ženy, kterým se ztratil manžel. Pokud se 

s nimi hráč pokouší interagovat, odbývají ho nebo mu vyhrožují. Některé z nich pak dokonce 

plivou po okolí či chrchlají – což se v žádném z předchozích dílů neobjevovalo. Zobrazené 
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jsou v dlouhých šatech, které nejsou nijak vyzývavé a oproti ostatním dílům jsou velmi 

jednoduché.  

Měšťanky se stejně jako vesničanky objevují v celé herní sérii s tím, že stejně jako 

vesničanky se nejvíce objevují v prvním a třetím díle. V díle prvním jsou všechny stejně 

zobrazené – mají zdobené šaty, velký bujný výstřih a občas šátek na hlavě. Věkově se od 

sebe liší – můžeme zde tak potkat jak mladé měšťanky, tak staré ženy. Tyto starší ženy 

vypadají stejně jako ty mladé a odlišuje je pouze jejich dabing. Na rozdíl od ostatních dílů, 

ty z první části série s Geraltem flirtují a s některými z nich je možné mít sex, pokud jim 

hráč zaplatí například diamantem. Ve třetím díle můžeme mimo obyčejných měšťanek vidět 

i šlechtičny. Zde lze považovat za nejvýraznější jednu ze šlechtických sester, jelikož se 

vymyká zobrazení ostatních měšťanek. Jedná se o postavu Rosy, kterou její sloužící popisují 

jako mající zvířecí povahu a která se raději cvičí v souboji mečem, než aby se učila tančit 

jako její sestra. Oblečená je do kalhot a zbroje a je toho názoru, že každý muž, který na ní 

vztáhne ruku, si zaslouží o ruku přijít. Nejedná se zde tak jako u ostatních postav o archetyp 

Barbie, nýbrž o archetyp dominy.   

V prvním díle se velice často setkáváme se žebračkami. Jsou zobrazovány jako bezzubé 

bradavičnaté stařeny s obnošeným oblečením a povadlými prsy. I přes svůj starý vzhled ale 

vyjadřují sexuální potenciál, když okolo nich Geralt projde. Hráč tak může zaslechnout 

například povzdechnutí „Ó, kéž bychom se ještě někdy potkali.“183 Ačkoliv se ve hře 

vyskytují opravdu často, nijak interagovat s nimi nelze. V žádném z dalších dílů se 

nevyskytují.  
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce na téma vývoj a postavení ženských postav v počítačových hrách 

o Zaklínači bylo provést analýzu zobrazení ženských postav ve hře a toho, zda podléhají 

vlivu sexismu a genderovým stereotypům. Pro tento účel jsem zanalyzovala všechny tři 

základní hry bez datadisků a zaměřila se na nejvýraznější postavy, které se v hrách nacházejí, 

abych je podrobila detailní analýze. Dále jsem se zaměřila na postavy vedlejší, které jsem 

analyzovala jako skupinové celky.  

Na základě této analýzy lze konstatovat, že ačkoliv má Zaklínač prvky fantasy, patří mezi 

hry, které se při obecném pohledu jeví jako historicky korektní. Jak ukazují prodejní čísla 

této série,  patří tato hra mezi velmi vlivné. A právě proto, že se jedná o tak zásadní videohru, 

je důležité, aby v ní byly minority zobrazeny nestereotypním způsobem. Ačkoliv se tvůrci 

hry snaží tuto skutečnost zlepšovat, ne vždy se jim to daří. To, co lze jednoznačně hodnotit 

jako kladný výsledek analýzy, je to, že se počet ženských postav viditelně zvyšuje.  

Pokud se zaměříme na vedlejší postavy, je u nich zjevné zlepšení v tom, jak jsou zobrazeny 

jak vizuálně, tak i v rámci chování. To můžeme vidět konkrétně u žen, jako jsou vesničanky, 

měšťanky nebo vedlejší čarodějky. V průběhu hry se jejich zobrazení mění a je méně 

sexistické – postavy nejsou zobrazeny ve zbytečně vyzývavých šatech, nemají vyzývavé 

narážky směrem ke Geraltovi a podobně. Dalším pozitivním faktem je jasně viditelně 

klesající počet případů, kdy postava nabízí své tělo jako odměnu hráči za její záchranu. 

V prvním díle byla tato výměna častá, avšak ve třetím díle ji vidíme pouze ojediněle. S tím 

souvisí i klesající počet příležitostí a možností mít sex s náhodnými ženami. Zde nastává 

opět stejná změna –  ačkoliv v prvním díle bylo až nelogicky snadné mít sex s ženou, kterou 

hráč potkal na ulici (například jen výměnou za šátek či vhodně zvolené možnosti interakce), 

ve třetím díle je toto takřka nemožné.  

Co by se u vedlejších postav dalo brát za nedostatečné je to, že se ve hře nevyskytuje žádná 

jiná rasová menšina než bělošky a že zde zástupkyně LGBT komunity téměř nejsou. Rasové 

zastoupení bělochů a bělošek lze považovat u hry jako je Zaklínač za logické, jelikož se hra 

odehrává v evropském prostředí. Když se ovšem v evropském prostředí mohou objevovat 

monstra, která se tu ve skutečnosti rozhodně nikdy neobjevovala, zdá se poněkud zvláštní, 

že by se v ní nemohl objevit člověk jiné barvy pleti. Obzvlášť pak v přístavních městech, 

kterých ve hře není málo.  
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Analýza hlavních postav hry – Triss, Yennefer a Ciri – byla ztížena tím, že pouze Triss se 

vyskytovala ve všech třech dílech hry. U Triss můžeme rozhodně pozorovat pozitivní vývoj, 

co se týče menší závislosti na Geraltovi a schopnosti rozhodovat se sama za sebe, stejně jako 

zlepšení jejího vyobrazení, které přestává být tak sexualizujícím jako v prvním díle. Této 

postavě se však nijak nedaří vymanit se ze stereotypního zobrazování žen.  

U Yennefer a Ciri,  jak již bylo řečeno, nešlo analyzovat jejich proměnu v průběhu her. Lze 

u nich hodnotit pouze podobu ve třetím díle. Tvůrci hry se zde do jisté míry inspirovali 

popularizací ženských hrdinek, které se začaly dostávat do popředí ostatních her. Se třetím 

dílem tak přichází postava Ciri, která je první a zároveň jedinou ženou, kterou může hráč 

ovládat. Dalším pozitivním aspektem na této postavě je to, že lze považovat i za 

reprezentantku LGBT minority. Tuto skutečnost ale poněkud ponižuje to, že tomu tak být 

může a nemusí – záleží totiž pouze na tom, jak se hráč rozhodne a zda zvolí, aby Ciri byla 

lesba či zda zůstane u heteronormativního myšlení a udělá z ní heterosexuální ženu. 

Yennefer se z trojice hlavních ženských postav jeví jako nejméně stereotypní postava a to 

proto, že je velice racionální, nesoucitná a chladná. Ani přesto ale není o nic méně 

sexualizována než ostatní. 

Z analyzovaných postav jasně vyplývá, že nejčastěji zobrazovaným archetypem ženy, který 

se v herní sérii napříč všemi díly objevuje je archetyp Barbie, krásky v nesnázích 

a čarodějnice. Tyto archetypy v druhém a třetím díle doplňuje archetyp dominy, jakožto 

silné a agresivní ženy. Hlavní postavy jsou plné protikladných charakteristik, jelikož skoro 

ke každé jejich ženské vlastnosti dokážeme najít i maskulinní protiklad. Tyto maskulinní 

charakteristiky pak přicházejí hlavně se třetím dílem, kdy se postavy stávají dravějšími, 

agresivnějšími a silnějšími.   

Je jasně viditelné, že v rámci budoucích her ze světa Zaklínače, je stále možnost pro zlepšení 

v rámci snížení sexualizace a stereotypizace postav. Otázkou zůstává, zda se tvůrci 

rozhodnou jít stejným směrem jako doposud a nechají ženy jen jako vedlejší postavy, které 

když už hratelné, tak hratelné budou pouze po určitou dobu hry nebo zda představí hlavní 

ženské hrdinky. Tato skutečnost by pak mohla vést k další diskuzi a analýze a to zda jsou 

tyto ženy opravdu progresivními postavami, se kterými se mohou hráčky identifikovat anebo 

zda jsou postavami tvořenými pouze pro potěšení mužského oka.  
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Summary 

The aim of my diploma thesis on the topic ‘The Development and Position of the Female 

Characters in the Witcher Video Games Series’ was to analyse the visualisation of the female 

characters and to find out if said characters are subjects of sexism and gender stereotypes. 

For this purpose, I analysed all three basic games without data discs while focusing on the 

most prominent characters that fell under a more detailed analysis. Furthermore, I focused 

on the supporting characters that were analysed as groups.  

The analysis shows that even though the Witcher series is full of fantasy elements, it belongs 

to a group of games that can be viewed as historically accurate. As the sell numbers show, 

this game is very influential. Its influence is the reason why it is important that the 

representation of minorities is showed in a non-stereotypical way. Even though the game 

developers are trying to improve this, it is not always enough. However, what can be 

unequivocally seen as a positive outcome of this analysis is the fact that the numbers of 

female characters are visibly higher. 

When we focus on the supporting characters, we can see that there is an improvement in 

their visualisation as well as in their behaviour. That is prominent with characters like village 

women, town women or supporting sorceresses. During the series, their visualisation 

changes and is less sexist – the characters aren’t depicted in excessively provocative 

clothing, they don’t openly flirt with Geralt when he walks past them etc. Another positive 

outcome is the visibly lower number of characters who offer their body as a reward for saving 

them. In the first game, this exchange was very frequent but can be hardly seen in the third 

game. This is closely connected to the number of options and opportunities to have sex with 

random women who are standing on the streets (for example in exchange for a scarf or 

appropriately chosen dialogue options); in the third game, this is hardly possible.  

What could be seen as insufficient, concerning the supporting female characters, is that there 

is no other ethnical minority than white women and that the LGBT community is hardly 

represented. The number of white people can be considered logical in a game like the 

Witcher because it takes place in fictional Europe. However, when there can be monsters in 

Europe, which in reality were never there, it is very curious that there couldn’t be people 

with other skin colours. Especially in ports, of which there is plenty.   

The analysis of the main characters – Triss, Yennefer and Ciri – was more difficult because 
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only Triss appeared in all three games. When we look at Triss, we can definitely see positive 

development concerning her lower dependence on Geralt and her newly gained ability to 

decide for herself, as well as the improvement of her visualisation, which is way less 

sexualised than in the first game. Unfortunately, she is not able to break out of the 

stereotypical depiction of women.  

As it has been already written, Yennefer and Ciri could not be analysed during the whole 

series and we can only evaluate their characters in the third game. The game developers were 

definitely inspired, to a certain degree, by the popularisation of female heroes that started to 

be featured in other games. And so with the third game came the character of Ciri, who is 

the first and only women that is a playable character. Another positive aspect of this character 

is that we can consider her a representative of the LGBT minority. This is however rather 

compromised by the fact that it is not a pre-set character trait – it depends on how the gamer 

decides and if they choose for Ciri to be lesbian or if they stay heteronormative and make 

her a heterosexual woman. Yennefer is the least stereotypical character because she is very 

rational, cold and uncompassionate. However, this does not make her any less sexualised 

than the others.  

The analysed characters show that the most often depicted archetype of women, which is 

most common during the whole series, is the Barbie archetype and the archetype of witch 

and damsel in distress. These archetypes are supplemented by the archetype of dominatrix, 

a strong and aggressive woman, which appears in the second and third game. The main 

characters are full of contrasting characteristics because almost every of their feminine trait 

has its masculine opposite. These masculine characteristics appear mainly with the third 

game because the characters become more aggressive, strong and ferocious.  

It is clear that within the future games from the world of the Witcher, there is still a room for 

improvement when it comes to lowering sexualisation and stereotyping the characters. The 

question is if the game developers are going to decide to go with their current philosophy 

and leave women as secondary characters and characters that are playable only for a certain 

time or if they are going to introduce women as their leading characters. This could lead to 

future discussion and analysis of the topic on if these women are really progressive 

characters whom the female gamers can identify with or if they are made only to be used as 

eye-candies for the enjoyment of the male eye. 
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