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Abstrakt 

 

 Cílem této práce je představit gender v pojetí Judith Butler, ukázat dekonstrukci 

genderového řádu, kterou Butler provádí, a jeho možnou subverzi, kterou navrhují Butler a 

queer teorie. Úvodní část je věnována východiskům teorie Butler (zejména feminismu a 

poststrukturalismu) a queer teorii. Následující úsek práce se zabývá konkrétně teorií Butler, 

způsobem, jakým rozumí genderu. Definuje koncept genderu jako něčeho, co je 

performované, utvářené skrze diskurz, regulace a opakované tělesné akty, stejně tak 

vysvětluje i souvislost genderu s pohlavím, sexualitou a materiálností. Dále se práce 

zaměřuje na možnost subverze heterosexuálního binárního genderového řádu, a to pomocí 

performance genderu způsobem, který se vymyká společenským normám. Zde práce čerpá 

také z pohledu queer teorie na subverzi. 

 

Klíčová slova: gender, feminismus, poststrukturalismus, Judith Butler, queer teorie, 

performance, performativita, dekonstrukce, subverze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

 The aim of this thesis is to present gender from the perspective of Judith Butler, to 

show the deconstruction of the gender system that Butler conducts, and to show its possible 

subversion proposed by Butler and queer theory. The initial part is dedicated to the sources 

of Butler´s theory (especially feminism and poststructuralism) and to queer theory. The 

following part of the thesis deals with Butler´s theory, the way in which she understands 

gender. It defines the concept of gender as something that is performed, produced through 

discourse, regulations and repeated physical acts, moreover it explains the connection 

between gender, sex, sexuality and materiality. Next the thesis focuses on the possibility of 

subversion of the heterosexual gender binary system, specifically by means of performing 

gender in a way that is outside the social norms. Here the thesis also draws from queer 

theory´s view of subversion. 

 

Key words: gender, feminism, poststructuralism, Judith Butler, queer theory, performance, 

performativity, deconstruction, subversion 
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Úvod 

 

Jak je kategorie gender, ženskost a mužskost, překračována v běžném životě? Jaká 

je povaha těchto kategorií; jsou dané a stabilní, mají jasné hranice? Jak jsou definovány jako 

určité ideály? Jak se realizují a materializují ve skutečnosti, jak jsou žity? Mohou muži a 

ženy přesně odpovídat těmto kategoriím, či se od nich vždy nějak odchylují? Jaké netradiční 

podoby genderu existují? Je genderová realita ve skutečnosti velmi pestrá? Co lidé, kteří žijí 

„odlišně“ nebo se jako „odlišní“ narodili? Jak do genderového řádu mohou zapadnout? Lidé, 

kteří jsou, co se týče genderu, nějakým způsobem „jiní“, údajně přirozený řád ruší. 

Vyvolávají v okolí údiv, zmatení či pobouření? Cítí se lépe, když žijí způsobem, kterým 

chtějí, když nedbají na dodržování norem? Může někdo žít stylem, jakým chce, a vyrovnávat 

se s tím, že se ho společnost snaží normalizovat? Bude mít genderově odlišný život jednoho 

člověka dopad na společenský systém, na rigidní, tradiční podobu genderů? Jak je možné 

narušit gender, ukázat jeho umělost a postavit se regulacím? Co by to znamenalo pro 

samotnou kategorii genderu a poměry ve společnosti? 

To jsou některé z otázek, které si autorka této práce kladla, když ji poprvé 

konceptualizovala, a svým způsobem sloužily k hledání zaměření této práce. 

Cílem této práce je ukázat specifičnost chápání genderu jakožto něčeho 

performovaného, dělaného v každodenních aktech, a něčeho nestabilního, dále pak 

specifičnost genderové subverze. Tato práce se tak zaměřuje na určitou část teorie Judith 

Butler, konkrétně její pojetí genderové performativity a možnosti subverze genderového 

řádu, a posléze i na téma subverze z pohledu queer teorie, která na Butler navazuje. Tato 

práce je tak podobně jako texty Butler zasazena do feministického a poststrukturalistického 

paradigmatu, ovšem používá i queer teorii. 

Butler patří mezi jednu z nejvlivnějších teoretiček třetí vlny feminismu1 a její přístup 

se vymezuje vůči mnohým předchozím feministickým pojetím genderu. Butler provádí 

dekonstrukci kategorie genderu a genderového uspořádání a ukazuje, že vždy existuje 

možnost vytvářet genderové konstrukce odlišné od těch binárních a heteronormativních. 

V návaznosti na to navrhuje, aby se feminismus zabýval subverzí genderu, jeho 

zpochybňováním a podrýváním.  

                                                           
1 Třetí vlna feminismu viz následující kapitola. 
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V čem je ale koncept subverze pod úhlem pohledu performativního chápání genderu 

Butler specifický? Co je nejdůležitějším přínosem tohoto chápání genderu a teorie Butler, 

například proti jiným feministickým pracím? Specifičnost a přínos jejího přístupu spočívá 

hlavně v představě otevřenosti kulturních významů a subjektů, v důrazu na praktické dělání 

genderu, v jejím uchopení materiálnosti, v nalezení vztahu mezi genderem, pohlavím, 

sexuální touhou a sexuálními praktikami, které konstruují binární identitu, dále i v kritice 

výsadního statusu heterosexuality a v možnosti odporu normativnímu genderovému řádu. 

Možná by se gender, uchopený skrze performativní model, dal považovat za hlavní 

linii této práce. Snad by šlo také říci, že důležitější linii představuje otázka, jak provádět 

subverzi. Nicméně, vzhledem k tomu, jak tato práce subverzi pojímá, je nutné vysvětlit i 

chápání genderu, na které je subverze napojená. Proto je mimo jiné záměrem této práce 

zacházet s těmito dvěma tématy jako s rovnocennými. Ze zkonstruované, diskurzivní a 

odehrávané povahy genderu jasně plyne možnost subverze, přičemž subverze pracuje s již 

ustavenými kulturními prvky a probíhá formou performativních aktů. Performativní gender 

a subverze genderu tak představují dvě teoretická těžiště této práce. 

Tato práce je strukturovaná do šesti kapitol. V první jsou rozebrané inspirace, ze 

kterých Butler čerpá, a jsou tak nejen východisky její teorie, ale i této práce. Jde především 

o feminismus a poststrukturalismus, ale i o queer teorii nebo psychoanalýzu. Druhá kapitola 

se zabývá hlavními kategoriemi, které Butler v analýze používá – genderem, pohlavím a 

sexualitou, a snaží se objasnit jejich vztah, zkonstruovanou povahu, a návaznost na moc a 

jazyk, a tak vysvětlit základní prvky, se kterými Butler pracuje. Ve třetí kapitole se řeší 

otázka materiálnosti lidského těla v teorii Butler. Čtvrtá kapitola představuje genderovou 

performativitu, mechanismus reprodukce i subverze genderu, patrně nejvlivnější koncept 

v práci Butler. Pátá kapitola se zaměřuje na téma binárního řádu a tzv. matice srozumitelnosti 

a na postavení jedinců, kteří do tohoto schématu nezapadají. Šestá kapitola pojednává o 

subverzi genderu a vychází z teorie Butler i z queer teorie. V této práci bude předvedeno, 

jak spolu podle Butler souvisejí gender, pohlaví a sexualita. Ukáže se, jak se tyto sociální 

kategorie konstruují, jak se pomocí nich konstruuje genderový řád, dále také to, jaký 

charakter má lidský subjekt, a jakou roli v jeho ustavování mají představa přirozenosti, 

jazyk, materiálnost a moc. 
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1. Východiska této práce a východiska teorie Butler 

 

 Hlavním zájmem této práce je téma genderu, pojaté v teorii Judith Butler, a téma 

subverze genderu, kterým se Butler a na ní navazující studie, konkrétně queer teorie, 

zabývají. Téma v tomto kontextu znamená více než cokoliv jiného genderovou 

performativitu a dekonstrukci a také subverzi (podrývání) genderu. Teoretickými 

východisky této práce jsou genderová teorie Butler a její zdroje (především 

poststrukturalismus a poststrukturalistický feminismus) a queer teorie. 

 Práce Butler je nejvíc známá v rámci feminismu, queer teorie a gay a lesbických studií. 

Za její nejvíc vlivnou část je považována studie genderu a pohlaví, i když se Butler rozhodně 

nesoustředí jen tímto směrem. (Salih, 2002, s. 2) 

 Podle Zábrodské (s. 23-26) Butler bývá řazena nejvíce k poststrukturalismu a k 

feministickému poststrukturalismu, její přístup se ale blíží i postmodernímu feminismu, a 

tak spojuje tzv. „post“ teorie. Fulka (2016, s. 319) tvrdí, že kromě genderových teorií 

z feministického prostředí jsou pro Butler hlavními zdroji psychoanalýza (hlavně Sigmund 

Freud a Jacques Lacan), poststrukturalistická teorie dekonstrukce a práce Michela Foucaulta, 

Jacquese Derridy a Louise Althussera. V kontextu feministické teorie Butler ovlivnily 

hlavně Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Luce Irigaray nebo Gayle Rubin (Salih, 2002, 

s. 6). Butler čerpá z mnoha teorií a myšlenek; kombinuje je a kriticky přepracovává. 

 

1.1 Poststrukturalismus 

 Počátky poststrukturalismu se datují od 60. a 70. let 20. století (Bendová, 2014, s. 646). 

Definovat tento směr nemusí být podle Williamse (2005, s. 1) jednoduché; je spíš utvářen 

jednotlivci, kteří jsou pod něj zařazováni. Tento směr se inspiruje ve fenomenologii, 

psychoanalýze, hermeneutice a existencialistické filosofii (Ibid., s. 7-8). 

 Především se ale vymezuje vůči strukturalismu, hlavně vůči jeho pojetí kultury a 

pojmů. Podle poststrukturalismu neexistuje realita jako struktura, která by udávala pojmy, 

ty naopak utvářejí realitu a společnost. (Bendová, 2014, s. 646) Hlavním rozdílem mezi 

strukturalismem a poststrukturalismem je podle Zábrodské (2009, s. 32) povaha významů; 

pro poststrukturalismus jsou plurální a proměnlivé. Vědění a hodnoty dále vidí jako 

nestabilní, což dává možnost alternativních interpretací (Williams, 2005, s. 1-14) a kritiky 

sociálních struktur (Ibid., s. 153). 

 Jedním z hlavních zaměření tohoto směru je vztah diskurzu, subjektu a moci 

(Zábrodská, 2009, s. 31). Podle poststrukturalismu je já utvářené v dějinných a jazykových 
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procesech (Williams, 2005, s. 8-9) a identita má podobu hierarchických binarit (racionální a 

iracionální, muž a žena, heterosexualita a homosexualita…) (Zábrodská, 2009, s. 52-51) a je 

neustálým procesem vymezování se vůči okolí a lidem, ne něco náležícího člověku z jeho 

esenciální povahy (Formánková, 2009, s. 76). Důležitou roli má v subjektivizaci2 moc, která 

subjekt svazuje s jeho identitou, která nevyvěrá z povahy subjektu, ale je mu tímto procesem 

vnucena (Zábrodská, 2009, s. 51-53). 

 Důležitým východiskem jsou práce de Saussura, ve kterých se vztah označovaného a 

označujícího definuje jako nahodilý. Významy znaků nejsou odvozeny z jejich objektů, jsou 

udávány jazykem, který předchází existenci jedince. (Ibid., s. 32) 

 Dále jsou významné Foucaultovy texty, hlavně jeho pojetí diskurzu3, moci4 (Ibid., s. 

33), dějin a vztahu mezi věděním a subjektem (Williams, 2005, s. 156). Diskurz je podle něj 

dialog či mechanismus, jakým se ve společnosti ustavuje vědění, mocenské vztahy, kulturní 

praktiky a subjekt (Marinucci, 2010, s. 17). Moc vytváří objekty sociální reality (identity, 

touhy...), ale také se pojí na zákazy a tresty (Zábrodská, 2009, s. 33). Podobně vlivné je i 

jeho pojetí sexuality5. Podle Foucaulta jsou pohlaví a sexualita nejisté konstrukty, a stejně 

tak i subjekt, jejich podoba závisí na historickém a diskurzivním kontextu (Salih, 2002, s. 

5). Odporuje tak dříve převažujícímu rozumění sexualitě jako čistě biologické a objektivní 

(Bendová, 2014, s. 646).  

 Další inspirací Butler je Althusser, kterého lze pod tento směr zařadit. Podle něj je 

proces subjektivizace zasazen do systému regulací a má ideologickou podobu. Jedinec je 

utvářen jako subjekt, když se podřídí nátlaku. Zároveň ideologie jedince interpeluje, 

předvolává k tomu, čím má být. Důležité je i to, že ideologie se jako přirozená a 

bezproblémová pouze jeví. (Fulka, 2016, s. 323-325) 

 Dále je zásadní i práce Derridy, podle kterého je význam znaků odvozen z odlišnosti 

od jiných znaků a z celého diskurzivního kontextu. Neurčenost znaků, slov, textu nebo aktů 

umožňuje jejich vyjednávání i odmítnutí. Významy, hodnoty, instituce a uspořádání 

společnosti jsou zkonstruované a politické, nikoliv neměnné. (Zábrodská, 2009, s. 33) 

Vlivný je jeho koncept dekonstrukce6, stylu čtení textu. Lze provádět dekonstrukci 

metafyzického pozadí textu, rozporů, pravd i hodnoty, a dekonstrukce otevírá prostor změně. 

(Williams, 2005, s. 29-37) 

                                                           
2 Proces utváření subjektu. 
3 Jeho pojetí diskurzu viz druhá kapitola. 
4 Foucaultovo pojetí moci řeší více kapitola druhá a třetí. 
5 Více o jeho pojetí sexuality ve druhé a třetí kapitole. 
6 O dekonstrukci hovoří více šestá kapitola. 
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 Teorie Butler je propojená i s teorií J. L. Austina, který v Jak dělat něco slovy (1962) 

popisuje řečové akty a citace. Klíčové je, že lidé jednáním a mluvením, citováním, 

performují různé akty a vytvářejí sociální realitu. Pro Butler je důležitá hlavně Derridova 

reakce v jeho práci Signatura, událost, kontext7(1972). (Nikandam, 2012, s. 84-85) 

 

1.2 Psychoanalýza 

 Butler navazuje zejména na Freuda a Lacana, kteří hovoří o utváření subjektu. Přebírá 

hlavně myšlenku, že způsob utváření psychiky je konstitutivní prvek subjektivizace, ale i 

ideu narušení a přeznačení kulturního zákona. (Fulka, 2016, s. 328) 

 Podle Freuda se genderová identita tvoří pomocí tabu homosexuality. Subjekt se utváří 

v identifikaci s rodičem opačného pohlaví a ve ztrátě, jelikož touha po něm je zakázaná. 

Butler s tímto pohledem nesouhlasí, přiklání se spíše k pojetí Nicolase Abrahama a Márie 

Török, že identifikace je proces ztělesnění, tj. kulturní označování se odehrává vytvářením 

těla. (Kobová, 2014, s. 245)  

 Podle Lacana k procesu stávání se subjektem a k genderové identifikaci dochází v 

symbolickém řádu, kde významy určuje Falus. Ten je totožný se zákonem a subjekty ho po 

procesu označení buď mají, nebo jím jsou. Důležitá je i teorie stadia zrcadla, ve které ukazuje 

konstituci subjektu jako tělesného já. Butler jeho teorii rozvíjí, říká, že tento zákon vnucuje 

binární pohlavní uspořádání a heterosexualitu. (Fulka, 2016, 319-330) 

 

1.3 Feminismus 

 Ve feminismu existuje řada přístupů, které mají na sociální problémy různé pohledy a 

volí rozdílné strategie, ale lze říci, že všechny bojují proti sexismu a gender považují spíše 

za sociálně vytvořený než vrozený (Renzetti, Curran, 2003, s. 30-35). Často je popisován 

jako ženské hnutí (Sokačová, 2004, s. 185), ale nezabývá se jen ženskými problémy a 

femininitou, řeší i maskulinitu a postavení mužů, a všímá si vztahu různých forem 

nerovností. Chce odstranit utlačující genderové konstrukty a dosáhnout pozitivní sociální 

změny (Renzetti, Curran, 2003, s. 34-35) Není jednotným hnutím, ale spíše souborem 

různých feminismů (Sokolová, 2004, s. 211). Často se hovoří o tzv. vlnách feminismu, které 

přicházejí, když je feministická práce potřeba (Marinucci 2010, s. 83). 

 První vlna probíhala od poslední třetiny 18. století do 30. let 20. století. Šlo hlavně o 

to, aby ženy získaly základní občanská a politická práva, které měli muži. Hnutí požadovalo 

                                                           
7 O Austinově teorii a jejím přepracováním Derridou hovoří více čtvrtá kapitola. 
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uznání svéprávnosti žen, volební a majetková práva a právo na vzdělání. Tuto vlnu tak 

definovalo hlavně hnutí sufražetek. (Havelková, 2004, s. 169-175) 

 Druhá vlna začala v 60. letech 20. století jako součást hnutí hippies. Klíčové je 

zaměření na pohled a zkušenosti žen. Feminismus se etabloval na univerzitách, vznikaly 

nové přístupy a probírala se nová témata. Hlavními cíli byly kontrola nad vlastním tělem, 

právo na interrupci a přístup k povolání. Zkoumal se patriarchální řád, metody jeho 

reprodukce, i tvorba genderových identit. Důležitý byl vliv psychoanalýzy (Ibid., s. 175-

181) a později poststrukturalistické teorie a do analýzy nerovností byly začleněny další 

kategorie (třída, barva pleti, identita…) (Sokačová, 2004, s. 195). Došlo k oddělení kategorií 

genderu a pohlaví a gender se stal součástí studií i v nefeministických oborech. (Marinucci, 

2010, s. 84) Debatovala se i univerzálnost kategorie ženy (Sokolová, 2004, s. 201-202). 

 Od 2. poloviny 80. let a v 90. letech 20. století probíhala třetí vlna. Feminismus se stal 

rozmanitějším a globálním fenoménem. Nezaměřoval se jen na ženy a gender a zásadně 

změnil pohled na gender, pohlaví a sexualitu. (Sokolová, 2004, s. 203-207) Velmi ho 

ovlivnil poststrukturalismus. Gender se začal pojímat performativně, genderové identity 

byly viděny jako proměnlivé. Pro tuto dobu je typické zaměření na lokální otázky než 

hledání zobecňujících pojmů, dekonstruktivní snaha a znejistění kategorie ženy, dříve 

jasného základu feministické teorie a politiky. (Zábrodská, 2009, s. 21-22) 

 Feminismus dnes nezřídka čelí názoru, že už není nutný, jelikož ženy prý dosáhly 

rovnosti s muži a sexismus nepředstavuje problém (Marinucci, 2010, s. 134-135). 

Feministická teorie a praxe jsou tak poznamenány i opozicí tomuto názoru a ukazují, že 

předchozí vlny nebyly tak účinné a je stále třeba zaměřit pozornost na spoustu témat (Ibid., 

s. 107-108).  

 

1.4 Poststrukturalistický feminismus 

 Feministický poststrukturalismus se začal rozvíjet převážně v anglosaské sociologii a 

feministické teorii v 80. letech 20. století (Zábrodská, 2009, s. 27-28). 

 Čerpá především z poststrukturalismu, jeho teorii o jazyku, subjektu, mocenských 

vztazích a strategiích jejich změny (Ibid., s. 28), nachází inspirace zejména v dílech Derridy, 

Althussera, Foucaulta a Lacana (Fulka, 2002, s. 30) Je kritický vůči předchozím proudům, 

hlavně liberálnímu feminismu a feminismu diference, které chtějí najít „pravou“ povahu 

genderových vztahů (Zábrodská, 2009, s. 28). Také ukazuje, že je nutné vidět ženy nikoliv 

jako jednotnou skupinu (Hicks, 2014, s. 6). 
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 Bývá často spojován s tzv. francouzským feminismem, který poststrukturalistické 

stanovisko rozpracoval v 70. letech 20. století, přinesl nový pohled na patriarchální kulturu, 

ukázal souvislost mezi sociální organizací, postavením žen a mužů, mocí, jazykem, 

subjektivitou a nevědomím (Cavallaro, 2003, s. 22-23), zkoumal konstrukci pohlavních a 

genderových identit, souvislost rasy či sexuality a model ztělesnění (embodiment). Obecně 

se pohybuje v rámci konstruktivismu a vpisování kulturních prvků. (Ibid., s. x-xiv) Byl 

inspirací zahraničních feministických studií, především šlo o lingvisticky, psychoanalyticky 

a dekonstruktivně laděné práce (Irigaray, Kristeva či Cixous) (Ibid., s. 160-161). 

 Pro poststrukturalistický feministickou je zásadní téma subjektu či identity. Subjekt je 

podle tohoto směru genderovaný a vytvořený pomocí sociálních praktik a genderových 

významů. Nesouhlasí s představou autonomního, racionálního já, které se genderem stává, 

a odmítá univerzalismus a esencialismus genderu. (Zábrodská, 2009, s. 22-28) 

 Jednu z největších inspirací je práce Foucaulta, hlavně jeho kritika binárních a 

hierarchických kategorií, které podle něj zakládají genderové identity a byly ustaveny 

v průběhu dějin (Ibid., s. 29-30). 

 Dosud nejrozšířenější definice genderu ho odděluje od pohlaví, gender jsou mužské a 

ženské atributy, které si lidé přisvojují ve společnosti. Většina dnešních teoretiků a teoretiček 

se ale shodne v tom, že gender i pohlaví a tělo nejsou přirozené. Hlavní kritiku tohoto 

oddělení provedla Butler. Poststrukturalistický feminismus často vidí gender i pohlaví jako 

sociálně konstruované. (Ibid., s. 22-24). 

 Tento směr vychází ze strukturalistických a poststrukturalistických tezí o jazyce a 

pomocí nich analyzuje diskurzivní povahu genderu. Jazyk má ústřední roli v tvorbě 

genderové identity, genderových vztahů a v organizaci společnosti. (Zábrodská, 2009, s. 27-

28) Jak píše Zábrodská (Ibid., s. 81), v diskurzivní analýze genderu se zkoumají tvrzení o 

genderech a pravidla a praktiky, které je umožňující. Diskurzivní konstrukce mužů a žen 

odráží zájmy hegemonní maskulinity, reprodukuje mocenskou genderovou strukturu (Ibid., 

s. 28). 

 Tento směr provádí i dekonstrukci sociální reality, zaměřuje se na její přeznačení 

z pozice feminismu (Ibid., s. 31), odhaluje nové možnosti čtení genderových konstrukcí 

(Ibid., s. 90-91). 

 Butler má v tomto směru významnou roli. Její nejznámější kniha, Potíže s genderem 

(Gender Trouble), poprvé vydaná v roce 1990, se dočkala odborného a veřejného uznání 
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(Young, 2009, s. 55)8. Gender je v ní pojat jako utvářený skrze opakování běžných aktů a 

mající iluzorní přirozenost (Butler, 1990/2007, s. 190-199)9. Kniha svým způsobem 

odstartovala debatu ve feministickém prostředí o kategorii genderu a o budoucnosti 

feminismu, ale Butler kvůli ní čelila i kritice10 (Kobová, 2014, s. 252-254). Butler navazuje 

na práce francouzského feminismu. Zdůrazňuje proměnlivou povahu genderu a sexuality a 

to, že se jedná o performativní akty11 (Cavallaro 2003, s. 178-179). S poststrukturalismem 

sdílí obecně pohled na moc, vědění a původ sociálních fenoménů (Bendová, 2014, s. 646-

649). 

 Butler navazuje na de Beauvoir12 i na Foucaultovu kritiku sexuality13. Dále se inspiruje 

v pracích Wittig, podle které se jedinci gendery stávají, kategorie gender i pohlaví nejsou 

oddělené a dané a jsou propojené s politikou, ideologií a heterosexuálními normami14. 

(Kobová, 2014, s. 246-247). Další inspirací je Irigaray, pro kterou je klíčová tzv. ekonomika 

pohlaví, role diskurzu a gramatiky, které vylučují ženy z označování (Butler, 1990/2007, s. 

13-14, 24-25), i téma heterosexuality, homosexuality a melancholie, které zajišťují 

genderové identity15 (Ibid., s. 95-97). 

 

1.5 Queer teorie 

 Termín „queer“ označuje jak queer jedince, tak odbornou teorii, která se jejich životy 

zabývá. Queer jedinci jsou „jiní“ vzhledem k dominantním typům identit, zejména těm 

heterosexuálním. (Spargo, 1999, s. 6-7)16 Co „queer“ znamená, není jednoznačné (Kobová, 

2011, s. 312), termín se cíleně odmítá přesně definovat (Jagose, 1996, s. 1), ale může být 

synonymum pro gay, homosexuál, nebo lesba. Nemá se omezovat na reprezentaci jedné 

jasně určené skupiny, ale umožňovat komplexnost. (Marinucci 2010, s. xi) Podle Jagose 

(1996, s. 1) jsou možným společným aspektem „queer“ nenormativní sexualita a sexuální 

praktiky. Slovo „queer“ bylo původně neutrální, posléze urážkou, a nedávno došlo k jeho 

pozitivnímu redefinování jedinci z LGBTQ komunit (Kobová, 2011, s. 313-315)  

                                                           
8 Nicméně postoj Young k práci Butler je velmi kritický, především co se týče feministické politiky. Více v kapitole šest. 
9 Kniha Potíže s genderem vyšla poprvé v roce 1990, tato práce ovšem čerpala z vydání z roku 2007 (Butler, Judith. 
Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York & Londýn: Routledge. 2007.) 
10 Viz třetí, čtvrtá a šestá kapitola. 
11 Performativní, zjednodušeně: naturalizované dělání, opakování. Více viz hlavně čtvrtá kapitola. 
12 Více viz kapitoly dva, tři a čtyři. 
13 Viz kapitola dva a tři. 
14 Více o její teorii v kapitole druhé. 
15 Více o její teorii pojednává druhá kapitola. 
16 Kniha vyšla i česky (Spargo, Tamsin. Foucault a teorie podivného. Praha: Triton. 2001). Tato práce používá anglické 

vydání. 
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 Začátky queer teorie lze najít v 90. let v USA. Ovlivněna byla politikou sexuální 

rozdílnosti a feministickými debatami o identitě, ženskosti a normách v 70. a 80. letech. 

(Jagose, 2009, s. 160) Stejně tak epidemie AIDS a s ní spojený aktivismus pomohly 

používání termínu queer a rozvoji teorie (Spargo, 1999, s. 36-37). Postupem času byla queer 

teorie zavedena na univerzitách, ale čelila i kritice. (Ibid., 65-66) 

 Hlavním zdrojem je poststrukturalismus, například Derridova dekonstrukce binárních 

struktur jazyka a kulturních konceptů, Lacanův psychoanalytický model nestálé identity, a 

Foucaultovo pojetí diskurzu, mocí, vědění a sexuality (Spargo, 1999, s. 40-43). Další 

důležitou inspirací jsou texty Butler a koncept problematizace genderu (Kobová, 2014, s. 

252-253). Queer teorie práce Butler a Foucaulta rozvedla vlastními způsoby (Spargo, 1999, 

s. 7-9, 52). Podle Jagose (1996, s. 119) měl feminismus na utváření queer nezanedbatelný 

vliv. Sdílejí pojetí subjektu a identity, konstrukce kulturních fenoménů (gender, sexualita, 

pohlaví…), i zaměření na roli moci a jazyka (Nyklová, 2013, s. 69). 

 Teorie nemá ucelenou podobu, její zaměření je kritické a rozmanité, ale klíčové je 

studium vztahu pohlaví, genderu a sexuální touhy. (Ibid., s. 8-9) Výzkum se zaměřuje na 

jazyk a literaturu, umění, historiografii, životní příběhy queer lidí, ale i na queer praxi 

(Dilley, 1999, s. 463). Queer teorie zpochybňuje normy, které se týkají sexuality, pohlaví a 

genderu (Spargo, 1999, s. 7) a odmítá binární a hierarchické uvažování (Marinucci, 2010, s. 

33). Neuznává kauzální vztah biologického pohlaví, sexuality a kulturního genderu, kritizuje 

chápání sexuality jako přirozené či opoziční vztah heterosexuality a homosexuality (Spargo, 

1999, s. 7-13). 

 Snaží se také mobilizovat queer jedince (Ibid., s. 40). Ke queer neoddělitelně patří 

politické hnutí, kterému jde především o potřeby LGBTQ komunit (Kobová, 2011, s. 312). 

 

1.6 Závěr kapitoly 

 Vzhledem ke svému předmětu, pojetí genderu a subverze genderu zejména u Judith 

Butler, se tato práce pohybuje především v oblasti poststrukturalismu, feminismu a queer 

teorie. 

 Genderová teorie Butler je zakotvená hlavně v poststrukturalismu a v 

poststrukturalistickém feminismu, ovšem reaguje například i na psychoanalýzu. Východisky 

jí jsou především práce Foucaulta, Derridy, de Beauvoir, Wittig, Irigaray, Austina, 

Althussera, Freuda a Lacana. Butler byla řazena pod mnoho paradigmat, včetně queer teorie, 

což nabízí tázat se potom, kam vlastně její díla patří a zda lze soubor jejích prací podobně 

kategorizovat. Ustálením se na jedné kategorii by však mohlo dojít k ořezání a následnému 
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nepochopení její práce. Salih (2002, s. 6) se domnívá, že Butler není jasně ani feministka, 

poststrukturalistka, marxistka či psychoanalytička, a je lepší prohlásit, že s těmito směry sdílí 

určité charakteristiky. Tato paradigmata a různé koncepty, se kterými operují, které byly 

v této kapitole zmíněny, svým způsobem dokreslují rámec, ve kterém se teorie Butler 

nachází, a mohou vyjasnit některé její aspekty.  

 Poststrukturalismus měl velký vliv na feminismus a vytvoření poststrukturalistického 

feminismus, a oba pomohly k založení queer teorie. Tyto myšlenkové směry se protínají 

například v pohledu na kulturní označování, konstrukci, subjekt či identitu, a jazyk a moc. 

Mimo jiné kritizují binární řád kulturních kategorií a provádějí dekonstrukci textů a sociální 

reality. Podoba společnosti podle nich není daná a nevychází z přirozenosti, mění se 

v závislosti na kultuře, době, místě atd. Je konstruovaná komplikovaným procesem, který se 

nachází v síti mocenských vztahů, který ovlivňuje podoba diskurzů a vědění. Znaky, 

významy, či jedinci nemají stabilní podobu a jsou výtvory kultury. Lidský subjekt je 

procesem neustálého utváření v rámci sociálních situací a norem. Poststrukturalistický 

feminismus a queer teorie tento přístup uplatňují ve studii genderu, pohlaví a sexuality. 

 V následujících kapitolách bude vidět, jakou roli mají tyto inspirace pro teorii Butler 

a jak s nimi Butler zachází. Queer teorie bude důležitá v poslední kapitole, která se týká 

subverze genderu. 
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2. Gender, pohlaví a sexualita v pojetí Butler 

 

 Teorie Butler je zásadní v tom, že představuje specifický pohled na subjekt a identitu, 

na to, co je ženskost a co je mužskost, na údajnou přirozenost těchto identit a na gender jako 

takový. 

 

2.1 Kritika vybraných feministických přístupů 

 Zejména v Potížích s genderem (1990/2007) se Butler kriticky vyjadřuje k mnoha 

pojetím genderu, pohlaví a sexuality a svoji teorii prezentuje tak, že jim oponuje. 

 Podle Butler je nutné zamyslet se nad subjektem feminismu, ženami (Bendová, 2014, 

s. 648). Podle ní femininitu nelze vysvětlit esencialisticky, gendery nejsou dány a žena „jako 

taková“ nebo muž „o sobě“ neexistují (Butler, 1990/2007, s. 2-8). Podle ní je feministické 

chápání žen často omezené; ne všechny ženy se v této definici vidí, a navíc definuje ženy 

v rámci heterosexuálních vztahů. Nicméně Butler (1988, s. 523) uznává, že v minulosti mělo 

toto pojetí svou cenu jako protiváha univerzální maskulinity a ke zviditelnění žen. Butler 

feminismu vytýká, že obecně nahlíží na gender jen jako na dvě skupiny (Çınar, 2015, s. 53). 

 Kritiku zaměřuje hlavně na kategorii genderu a na způsob jejího konstruování. 

 Butler (1990/2007, s. 9-13, 175-176) oponuje teoriím, které vidí mezi genderem a 

pohlavím kauzální vztah, střet materiální a kulturní roviny, která tělo určuje vpisováním 

významů. V těchto teoriích je pohlaví chápáno jako důležitější než gender, tedy kulturní 

znaky jsou sekundární tělu a přírodě (Khozaei Ravari, 2010, s. 4), ale Butler se staví i proti 

postojům, které vidí původ genderu před existencí kultury (Butler, 1990/2007, s. 11-12). V 

teorii Rubin je pohlaví definováno před kulturním zákonem a poté je transformováno do 

genderu, polysexualita byla transformována do heterosexuality a do genderových identit 

(Ibid., s. 100-101). Butler kritizuje i biologický pohled, který nachází původ pohlaví jen v 

těle (Porkertová, 2016, s. 104-105). 

 Zcela nesouhlasí s teoriemi, které staví na zásadní odlišnosti genderu a pohlaví. Salih 

(2007, s. 55) říká, že Butler svou prací, zejména knihou Potíže s genderem (1990), toto 

chápání pohlaví a genderu rozbila. Jasně je od sebe oddělují například Simone de Beauvoir 

(Butler, 1990/2007, s. 152) či Gayle Rubin (Ibid., s. 98) a Ann Oakley (Khozaei Ravari, 

2010, s. 3-4) Pro feminismus po druhé světové válce bylo klíčové rozlišovat mezi pohlavím 

žen a mužů, biologickou daností, na jedné straně, a jejich genderem, který je konstruovaný 

kulturou, na straně druhé. Podle Bendové (2014, s. 647) bylo rozdělení politicky užitečné; 

dalo možnost směřování ke spravedlivější společnosti. Podle Butler (1990/2007, s. 9-17) ale 
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nelze anatomickou stránku jedince radikálně oddělit od kulturních aspektů, pohlaví totiž není 

určované částmi těla, ale věděním, mocí a diskurzem. Tyto mocenské diskurzy zastírají 

„skutečný“ život a trestají přestupky, které existenci heterosexuálního řádu ohrožují 

(Bendová, 2014, s. 648). 

 V Potížích s genderem se Butler (1990/2007) vyjadřuje k teoriím de Beauvoir, 

Irigaray, Kristevy a Wittig. Uznává přínos jejich prací, jelikož si všímají složitosti a 

nestability genderového řádu, ale v určitých aspektech s nimi nesouhlasí (Porkertová, 2016, 

s. 103). Kritizuje humanistický universalismus, konkrétně de Beauvoir, a feministický 

universalismus, konkrétně Irigaray (Kobová, 2014, s. 240). De Beauvoir i Irigaray pojímají 

gender jako substanci a předpokládají existenci autonomní reprezentovatelné ženské 

identity. Irigaray také říká, že ženy nejsou jedno pohlaví, ale mnoho pohlaví, a jsou 

vyloučené z označování kvůli mužskému jazyku, který označování podmiňuje (Butler, 

1990/2007, s. 13-17). Butler (Ibid., s. 152) vytýká de Beauvoir oddělní pohlaví od genderu 

a rozlišování biologických fakt, pohlaví, a kulturní interpretace, genderu (Butler, 1988, s. 

522). Podle Wittig je pohlaví vždy genderované, a tak jsou pohlaví a gender to samé, 

konstrukce probíhá skrze jazyk, je vnucená kulturou, a slouží zájmům reprodukční 

heterosexuality, ale Butler (Butler, 1990/2007, s. 153-160) nesouhlasí s tím, že by vedle 

zkonstruované kultury existovala i předdiskurzivní, předkulturní realita, a že by ženy byly 

neoddělitelně spjaty s ženským pohlavím. Vymezuje se i vůči některým teoriím sexuality, 

konkrétně Wittig a Foucaulta, kteří také píší o jistém heterosexuálním zákonu. Podle Butler 

(Ibid., s. 165-174) ale Wittig zcela odděluje heterosexualitu a homosexualitu, přičemž Butler 

je chápe jako podmíněné.  Foucaultově teorii vytýká, že podle ní pohlavně definované tělo 

vytváří odpovídající heterosexuální touhu (Ibid., s. 131-135). 

 Butler odpovídá svým konceptem genderové performativity17, tím, že gender, jakožto 

ideologický výtvor, chce dekonstruovat a změnit. 

 

2.2 Gender, pohlaví, sexualita 

 Při studii subjektu a genderu je nutné zohlednit také pohlaví a sexualitu. Butler 

(1990/2007) v analýze genderového řádu používá termíny „gender“, „pohlaví“, a namísto 

„sexuality“ často hovoří o „sexuální touze“ a „sexuálních praktikách“. Toto nahrazení pojmu 

„sexualita“ ji slouží k tomu, aby lépe artikulovala, že jde o dva různé fenomény. 

                                                           
17 Více o tomto konceptu viz kapitola čtyři. 
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 Podle Salih Butler provádí „politickou genealogii genderových ontologií“ (Salih, 

2007, s. 55), což znamená, že se také ptá, kdo má politický záměr na jejich definování 

způsobem, jakým jsou určeny teď (Ibid., s. 55-67). V tom dle Jagose (Jagose, 1996, s. 133) 

navazuje na Foucaultovu analýzu genderových vztahů. Foucault v Dějinách sexuality (1976) 

píše, že sexualita není objektivní, daná biologicky, ale formovaná dějinami, režimem vědění 

a diskurzem (Bendová, 2014, s. 646-647). Podle Butler (Ibid., s. 619) jsou Dějiny sexuality 

příkladem toho, jak se dá uvažovat o dějinách pohlaví. 

 Butler (1990/2007, s. 23-24) zkoumá povahu a tvorbu genderu, pohlaví a sexuality, o 

kterých říká, že jsou možná zcela zkonstruované a není mezi nimi jasný kauzální vztah, ale 

vzájemně se ovlivňují. Když se míní jedno, míní se i druhé; když heterosexuální diskurz 

hovoří o muži, myslí tím tělo i povahu, jednání, role apod. (Ibid., s. 50-51). Důležité je vidět, 

že gender pro Butler neznamená jen gendery konkrétních mužů a žen, ale i celý genderový 

systém, který produkuje a udržuje, co je pohlaví nebo gender (Ibid., s. 10), konstruuje 

sociální realitu, vztahy, těla a identity (Ibid., s. 184-186). 

 Podle Butler jsou gender i pohlaví kulturní konstrukce a „pohlaví je vždy už 

genderem" (Ibid., s. 9-10), rozdíl mezi nimi v podstatě není, pohlaví je genderovaná 

kategorie. Pohlaví existuje jako mužsky nebo žensky pohlavně určené tělo (Ibid., s. 175-

176). Pohlaví existuje svým způsobem i jako gender; nefyzické aspekty jedinců (představy 

o mužích a ženách, jednání, vlastnosti…) jsou chápány jako podmíněné pohlavím. Dále je 

pohlaví zkonstruováno jako zdroj sexuální touhy, která je zaměřená na členy opačného 

pohlaví či genderu a na reprodukci. (Ibid., s. 23-34) Pohlaví je svým způsobem binární 

ztělesnění genderu a heterosexuality (Ibid., s. 179-191). V heterosexuálním řádu gender 

strukturuje pohlaví a definuje ho jako předdiskurzivní, gender je prezentován jako 

interpretace pohlavně určeného těla18. Podle Butler ale gender pohlaví vytváří a jen se jako 

jeho důsledek jeví. (Kobová, 2014, s. 239-240) 

 Dle Butler (1990/2007., s. 23-31) ani sexuálních touhy žen a mužů nevychází 

z pohlaví, ale z genderových předpisů. Nejdůležitějším činitelem v procesu konstrukce 

genderu je podle ní heterosexualita, která zde není míněna jen jako sexuální vztahy nebo 

přitažlivost, ale především jako zákon. Heterosexualita není „přirozená“, sexuální touhy a 

praktiky byly zkonstruované pod vlivem tzv. heterosexuálního zákona, mocenského nástroje 

heterosexuální kultury. Tento zákon říká, že ženy a muži musí být heterosexuální jinak ztratí 

svou mužskost či ženskost. Sexualita je výtvorem diskurzu, který preferuje reprodukční 

                                                           
18 O těle podrobněji hovoří kapitola tři. 
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heterosexualitu, a tak formuje společnost do odlišných těl s kompatibilními genderovými 

rolemi. (Ibid., s. 151, 184-185) Oddělené gendery mají upevňovat reprodukční sexualitu a 

tím i společenský řád (Porkertová, 2016, s. 104). Butler tvrdí, že genderový řád je tvořen 

množstvím kontrol a norma heterosexuality je hlavním zákonem, který tvoří společnost a 

podmiňuje soulad genderu, pohlaví a sexuality. Dominantní diskurz má zájem na udržování 

jediné správné touhy a k tomu potřebuje vytvořit specifické typy genderu a pohlaví. 

(Kobová, 2014, s. 240-241). Vytváří se domněnka, že biologické pohlaví a kulturní gender 

se projevují jako sexuální touha a sexuální praktiky nebo je mají za následek. Nenormativní 

sexuální touhy a praktiky zpochybňují genderové kategorie a celý sociální řád. (Butler, 

1990/2007, s. 43-44, 105) 

 Jak bylo zmíněno, gender vytváří pohlaví. Gender je systém, který udržuje významy 

pohlaví a genderů. Stabilita binárního pohlavního rámce je zajištěna tím, že jsou chápány 

jako přirozené a předdiskurzivní. (Butler, 1990/2007, s. 9-10) Genderové normy tak vedou 

k diferenciaci těl do mužských a ženských pohlaví (Ibid., s. 95, 190-191) V Závažných tělech 

(1993/2016) ale Butler zdůrazňuje roli pohlaví při formaci těla a jeho hranic. Butler 

v případě genderu v Potížích s genderem (1990/2007) a v případě pohlaví v Závažných 

tělech (1993/2016) ukazuje, že se stejným procesem (performativitou, opakováním norem) 

vytváří gender i pohlaví a jak genderové, tak pohlavní normy mají zásadní podíl na konstituci 

těla a subjektu. 

 Butler (1990/2007, s. 201-203) vysvětluje, že gender a pohlaví jsou konstruovány jako 

hierarchizované a binární; existují jen dva, ženské a mužské, a je mezi nimi nerovnovážný 

vztah, ve kterém je to mužské ceněno více a pojí se se společenskou mocí. Podle Butler 

(Ibid., s. 23-31) institucionalizovaná heterosexualita vyžaduje termíny („muži“, „ženy“), 

které ve výsledku omezují genderové možnosti a vytvářejí binární řád19. 

 Jelikož lidé v sociálních aktech promlouvají, je důležitou součástí konstrukce genderu 

jazyk (Çınar, 2015, s. 58). Jak Butler (1997, s. 140) říká v knize Vznětlivá řeč: politika 

performativního20 (Excitable Speech, A Politics of the Performative), jazyk neexistuje 

nezávisle na jedinci, ale v rámci výpovědí, které se opakují a odkazují na jiné výpovědi. 

Butler (1993/2016, s. 187) tímto pojetím odkazuje i na Lacanovu teorii, kde jazyk 

jmenováním lidí ustavuje pohlavně rozlišené hranice. 

 Inspiruje se i Foucaultovou teorií diskurzu. Diskurz je obecně souhrn tvrzení a pravidel 

a je zasazen v určité společnosti a v době (Zábrodská, 2009, s. 33). Je způsobem, kterým se 

                                                           
19 Binární řád je více popsán v kapitole pět. 
20 Překlad názvu je autorky této práce. 
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vede diskuze o různých tématech, a pravidly, které výpovědi regulují (Bendová, 2014, s. 

646) Foucault říká, že jde o praktiky, které vytvářejí objekty, o kterých mluví, a o oblast 

těchto tvrzení (Zábrodská, 2009, s. 81). Diskurz pro něj znamená spíše mechanismus, který 

ustavuje mocenské vztahy, vědění, sociální praktiky a formy subjektivity (Marinucci, 2010, 

s. 17). Diskurzů také vždy existuje mnoho, čímž někdy vytváří nepředvídatelné střety 

kulturních prvků (Butler, 1990/2007, s. 198-199). Podle Foucaulta i Butler jsou diskurzy 

otevřené zásahům a přeznačení, a tím pádem je podle Butler změnám otevřený i gender 

(Jagose, 1996, s. 84). V této nejednotnosti Butler (1990/2007, s. 198-199) vidí možnost 

sociální změny, definování genderu jiným diskurzem21. Podle Butler (Butlerová, 1993/2016, 

s. 21) jsou gender i pohlaví jazykové konstrukce, mužskost a ženskost jsou „stále probíhající 

diskurzivní praktiky“ (Butler, 1990/2007, s. 45). 

 Skrze jazyk se realizuje moc. V patriarchálním systému ženy disponují menší mocí 

než muži a jazyk a řeč jsou touto mocenskou nerovnováhou poznamenány (Bendová, 2014, 

s. 646-648). Derrida by tento stav označil falogocentrismem, jazykovým vychýlením ve 

prospěch toho maskulinního (Ibid., s. 623). 

 Jedinec sice „nabývá“ gender, pohlaví a sexualitu, ale nerozhoduje se pro ně, „nabytí“ 

je podle Butler (1993/2016, s. 30) neuvědomované a vnucené regulačním aparátem 

heterosexuality. Genderové akty nelze oddělit od mocenských vztahů, ve kterých mají 

původ. Znamená to, že gender, pohlaví i sexualita jsou efekty mocenského uspořádání a 

zároveň moc pomáhají udržovat. (Butler, 1990/2007, s. 44-46) Podle Butler (Ibid., s. 192-

193) jsou idea pravé genderové identity a esenciálního pohlaví strategie skrývající 

diskurzivní a performativní povahu genderu a možnosti vytváření alternativ. 

 Moc, kterou Butler popisuje, není nějaká samostatná entita, ale proces (Butlerová, 

1993/2016, s. 26), působení v sociálních procesech, například v opakování norem (Ibid., s. 

45). 

 Jak Butler (1988, s. 522) říká v Performativních aktech a konstituci genderu22 

(Performative Acts and Gender Constitution), gender je „performance s jasně trestnými 

následky“ (Ibid.), je to strategie mající za cíl přežití kultur, a proto pojímá i tresty. Lidé jsou 

odměňování, když gender dělají správně, a trestáni, když ne. (Ibid.) Je tak zjevné, že gender 

je vynucovaný (Butler, 1990/2007, s. 184-191). Genderové performance v kontextu 

každodenního života jsou pod dozorem regulací, všudypřítomné politické struktury jsou 

reprodukovány skrze individuální praktiky. Hegemonní diskurz „uplatňuje svoji moc“ 

                                                           
21 O změně, konkrétně pomocí subverze, hovoří šestá kapitola. 
22 Název přeložila autorka této práce. 
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pomocí genderu; vytváří na jedince tlak, aby se podvolili normám.  (Butler, 1988, s. 520-

524) Tyto normy ale nemůžou být zcela „přijaty“ a ztělesněny, jelikož na ty, kteří je mají 

ztělesňovat, kladou nereálné požadavky. Narušení genderových zákonů může nastat, když 

lidé nevystupují jako jeden ze dvou genderů, když mají netradiční těla nebo nepatřičné 

sexuální chování. (Butler, 1990/2007, s. 184-192) 

 Moc má pro Butler také ambivalentní povahu. 

 Zaprvé se všichni jedinci podílejí na reprodukci řádu, když přijímají perspektivu 

tohoto řádu a regulují sami sebe. Performancí genderu mu lidé časem uvěří a dále ho dělají 

(Butler, 1990/2007, s. 189-192). Butler přebírá Foucaultův koncept moci, která je 

všudypřítomná, i teorii disciplinace23 (Bendová, 2014, s. 646). Feministické teorie někdy 

hovoří o patriarchální moci či hegemonní maskulinitě, které jsou podřízeny ženy i muži, 

třebaže větší podíl na reprodukci uspořádání mají muži v mocenských pozicích (Šmausová, 

2002, s. 18-19) Podle Butler (Butler, 1990/2007) diskurz utlačuje více neheterosexuální 

jedince, ale ženy napomáhají reprodukci řádu jako muži, když reiterují24 normy. 

 Za druhé má podle Butler (Ibid., s. 104-135) moc regulativní i produktivní povahu; 

vytváří sankce a zákazy i nepatřičnosti, které chce potírat. Společenské zákony (hlavně 

zákon heterosexuality) vytvářejí i zakazují různé konfigurace genderu. Ukazuje to na 

příkladu homosexuality, která je tímto systémem vytvářená a tím pádem umožněná, nicméně 

je jím zakázaná. Stejně je tomu i v případě jiných genderově nekonformních lidí. Její pohled 

je podobný Foucaultovi, pro kterého moc není jen útlak určující hierarchické vztahy, ale i 

tvorba (Jagose, 1996, s. 80-85). Zakázané formy genderu, pohlaví, sexuální touhy a 

sexuálních praktik tak podle Butler neexistují doslova mimo společnost, ale v ní, jen ve 

znevýhodněné pozici (Ibid., s. 135-137). 

 Mocenské vztahy zakrývají původ genderu a pohlaví v diskurzu (Ibid., s. 10). Butler 

(Ibid., s. xxiv-xxv) popisuje, že naturalizované domněnky o genderu slouží jako nástroj, 

který pomáhá udržovat heterosexuální zákon. Podle Çınar (2015, s. 56) je koncept genderu 

realizován násilím, které jde těžko ukázat, jelikož je skoro přirozené. Podle Butler ale může 

být moc narušována (Kobová, 2014, s. 241-242), koncept genderu lze přetvářet a 

zpochybňovat (Çınar, 2015, s. 57). 

                                                           
23 O jeho teorii disciplinace více ve třetí kapitole. 
24 Pojem reiterace pochází z Derridovy teorie a znamená specifické opakování, sedimentaci minulosti (Butlerová, 
1993/2016, s. 26-28). 
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 Za zmínku stojí, že pojetí moci u Butler bylo kritizováno; například Toril Moi nebo 

Teresou de Lauretis, která jí vytýká údajné zaměření na tvořivost a na možnost subverze, 

čímž odvádí pozornost od utlačující povahy moci (Salih, 2007, s. 59). 

 Je nutné v této části práce alespoň nastínit, jak Butler chápe identitu a subjekt25. Butler 

stejně jako mnohé poststrukturalistické teorie upouští od tradičního označení „identita“ a 

preferuje „subjekt“ (či „subjektivitu“) (Zábrodská, 2009, s. 48-49), nicméně ve své analýze 

pracuje se všemi termíny a je třeba je rozlišovat.  

 Pojem „identita“ bývá používán v přístupech čerpajících z liberálního humanismu a 

racionalismu, kde má já status stability a svobodné vůle. Tento koncept je častým předmětem 

kritiky ze strany poststrukturalismu a postmodernismu. V tomto ohledu bylo vlivné 

Foucaultovo pojetí subjektu zdůrazňující, že se utváří podřízením se kontrole i vědomým 

sebepoznáním. „Subjektivita“, označuje nějakým způsobem uvědomělé já. Butler na toto 

rozlišení navazuje a jako Foucault říká, že subjekt je spíš pozice v mocenských vztazích. 

(Zábrodská, s. 49-53) Subjekt není stabilní; identifikace26 jsou mnohé a proměnlivé 

(Butlerová, 1993/2016, s. 179). Zřejmý je také vliv Althussera na Butler. Podle něj svobodné 

subjekty neexistují, jsou konstituovány ideologií (Jagose, 1996, s. 78-79) Butler (1988, s. 

519-521) tento kontext rozšiřuje o fenomenologický pohled, například v Performativních 

aktech a konstituci genderu (1988) zdůrazňuje, že jde o neustálý proces interakcí. 

 Butler (Ibid., s. 23-24) píše, že subjekt se vytváří s identitou, která spojuje gender, 

pohlaví, sexuální touhu a sexuální praktiky, tzv. „kategorie identity“ (Ibid., s. 189), jejichž 

zdánlivá koherence dělá bytost sociálně rozpoznatelnou jako subjekt a člověka (ženu, či 

muže)27 (Ibid., s. 151). 

 Podle Butler (19-24, 135) všichni lidé nikdy nevykazují koherenci genderu, pohlaví, 

sexuální touhy a sexuálních praktik, konstrukce je nahodilá a pojímá různé možnosti podob 

genderu (Ibid., s. 50-52). Podle Butler (Ibid., s. 198-202) lze gender, pohlaví a sociální realitu 

destabilizovat skrze tělesné praktiky, performance. Butler (Ibid., s. 89-92, 170) popisuje ideu 

subverze genderového řádu, jeho podrývání rušící koherenci kategorií identity, legitimitu 

mocenské hierarchie, binárního řádu a heterosexuálního zákona, rušící jejich „přirozenost“ 

a ukazující mnohost množných genderových identifikací (Ibid., s. 89-92, 170). 

 

                                                           
25 Pojmy se objevují i dále, ale tématem se více zabývá až kapitola čtyři. 
26 Proces utváření identity. 
27 Pojetím subjektu, identity a koherence identity se podrobněji zabývají kapitola čtyři a pět. 
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2.3 Závěr kapitoly 

 Teorie Butler představila pohled na téma mužů a žen a na gender jako takový, který 

do značné míry ovlivnil konceptualizaci genderu ve feminismu. Butler feministickým 

pracím vytýká především pojetí genderu a pohlaví jako přísně oddělených či kauzálně 

vztažených kategorií. Dále kritizuje i lpění feminismu na univerzální kategorii ženy, která je 

omezená a pomáhá udržovat heterosexuální představu genderu. 

 Butler v analýze genealogie genderu jasně říká, že gender je zkonstruovaný kulturou 

a neustále se nachází v procesu utváření; musí se potvrzovat děláním, akty, které se poté 

lidem zdají být přirozenými projevy femininity a maskulinity. Tím se také vytváří lidský 

subjekt a jeho identita. Gender je podle Butler vlastně následek různých stylizací těla a 

nevychází ze vnitřku, z esence muže či ženy. O tomto procesu vypovídá jeden 

z nejdůležitějších konceptů teorie Butler, performativita genderu. 

 Pro Butler je zásadní v analýze zcela neoddělovat kategorie genderu, pohlaví, sexuální 

touhy a sexuálních praktik, jelikož mezi nimi panuje komplikovaný vztah a v heterosexuální 

kultuře se překrývají a zdají se být přirozeně podmíněné. 

 Gender, genderový řád, má v rozumění Butler především mocenskou povahu; je 

vnucovaný sociálními regulacemi a ztělesňuje zákon reprodukční heterosexuality, čímž 

pomáhá udržovat heterosexuální diskurz v hegemonním postavením. Moc a gender lze 

nicméně narušovat subverzí a umožnit i jiné genderové konfigurace. 
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3. Materiálnost v pojetí Butler 

 

 Teorie Butler se v mnohém ohledu dotýká tématu materiální existence subjektu. 

Kategorie gender, pohlaví a sexualita mají jak diskurzivní, tak materiální povahu. Butler 

svým způsobem toto téma dovysvětlila v knize Závažná těla (1993/2016), kde představuje 

víceméně nové pojetí materiálnosti těla. 

 

3.1 Fenomenologické zdroje 

 Butler (1988, s. 519-521) v pojetí materiality čerpá i z určitých fenomenologických 

prací, sama tyto základy své teorie vysvětluje v článku Performativní akty a konstituce 

genderu (1988). Jde především o pohled na identitu a tělo, o teorii ztělesnění (embodiment). 

 Simone de Beauvoir a Maurice Merleau-Ponty chápou materiálnost těla jako aktivní 

proces ztělesňování možností vycházejících z kultury a dějin. Pro Merleau-Pontyho je tělo 

dějinná idea, získává význam konkrétním vyjadřováním světa, je hmotou, která nese 

významy. Podle de Beauvoir se tělo konstruuje, když dodržuje různé akty, kterými má 

člověk podle kulturních předpisů být. (Ibid., s. 519-521) Butler (Ibid.) jejímu přístupu 

vytýká, že nezpochybňuje přirozenost těla. Nicméně pro Butler (Ibid.) je důležité, že jejich 

přístupy popisují proces, kterým tělo „dostává“ významy. Dle Butler (Ibid., s. 521-522) ke 

ztělesňování dochází časem skrze dramatizaci, opakovaným děláním, které skrývá 

podmíněnost těla zvyky a tresty. Gender je materiální styl, způsob tohoto opakovaného 

dělání těla, sedimentování významů, a má dějiny a kulturní podmínky a omezení, není zcela 

vytvořený jedincem (Ibid., s. 521-524). 

 Materiálnost u Butler se v mnoha aspektech od fenomenologie liší. Butler (1993/2016, 

s. 26) se nechává inspirovat i myšlením Foucaulta, podle kterého kulturní zákon není tělem 

internalizovaný, ale přivtělený. Butler totiž popírá existenci nějakého vnitřku, který by 

obsahy z okolí pojímal za své. Zákon podle ní není do těla přijat, je tělem neustále dělán. 

(Salih, 2007, s. 57) 

 

3.2 Kritika vybraných konstruktivistických a feministických přístupů 

 Butler chápe tělo jinak něž některé konstruktivistické či feministické teorie (zejména 

de Beauvoir a Kristevy), ke kterým se v Potížích s genderem (1990/2007) a v Závažných 

tělech (1993/2016) vyjadřuje.  
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 Kritizuje především směry, podle kterých je materialita lidského těla pasivní hmota, 

oddělená od kultury a označování (Butler, 1990/2007, s. 175), nebo svou hodnotu získává 

poté, co se stane sociální a přijde o část původní přirozenosti (Butlerová, 1993/2016, s. 20). 

Některé konstruktivistické teorie genderu říkají, že příroda či přirozenost je vnější vůči 

kultuře, která je aktivní činitel, který tomu přírodnímu či přirozenému významy vtiskává. 

Pohlaví je povrch, na který se zapisuje gender. (Ibid., s. 19-21). Butler (Ibid., s. 50-51) 

nesouhlasí s tím, že materie, pohlaví, byla přirozená a poté přetvořená do genderu. Staví se 

proti ideji dualismu přírody a kultury, která prý ovlivňuje binaritu a hierarchii genderů (Ibid., 

s. 176). Pojetí materiality u Butler souvisí s feministickou debatou o odlišnosti genderu a 

pohlaví28, na kterou reagovala knihou Potíže s genderem (1990). 

 Butler se vyhrazuje i vůči feministickým přístupům. Například vůči tomu, jak materii 

pojímá Kristeva. Podle Butler (Butler, 1990/2007, s. 108-124) chápání těla jako pudů a 

svobodného libida a mateřského těla jako předdiskurzivního nevypovídá nic o přirozenosti, 

jelikož tyto koncepty jsou vytvářené heterosexuálním diskurzem a naturalizují tělesný 

konstrukt.  Kritizuje i de Beauvoir, zejména proto, že její koncept těla stojí na dualismu 

materie a racionality, vidí ženy jako příliš svázané s tělem, a odděluje gender od pohlaví 

(Ibid, s. 13-17, 152). 

 Z analýzy Butler (Ibid., s. 199-200) plyne, že „skutečné“ a „přirozené“ pohlaví a 

gender jsou svým způsobem fantasie; identita ani tělo nejsou reálné tak, jak je kultura 

prezentuje, toto zdání skutečnosti a přirozenosti těl jen hájí zájmy maskulinního uspořádání 

(Ibid., s. 50-51). 

 

3.3 Materiálnost v teorii Butler 

 Butler hovoří o „těle“, ale v jejích pracích mají své místo i pojmy „materie“ a 

„materiálnost“. Zejména v Závažných tělech (1993/2016) místo termínu „tělesnost“, jelikož 

s jeho zavedenými významy nesouhlasí, volí „materie“, „materiálnost“ či „materialita“, a 

„materializace“. Jde o odkazování spíše obecně na hmotu, látku, která umožňuje zahrnout 

do sebe jak konkrétní lidi, tak tělo v šířím významu, například jako akty.29 

 Butler v Závažných tělech (1993/2016, s. 26) definuje materii na jednu stranu jako 

proces materializace, jako něco v neustálém pohybu konstruování se, na druhou stranu i jako 

materiální účinek, tedy, že se vytváří zdání stabilní materie, jasného povrchu a hranic. Lidská 

                                                           
28 Téma bylo představeno ve druhé kapitole. 
29 Proto je i v této práci dána přednost „materii“ a „materiálnosti“ před „tělesností“. Tyto pojmy se objevují v českém 

překladu Bodies That Matter. (Butlerová, Judith. Závažná těla: o materialitě a diskursivních mezích „pohlaví“. J. Fulka 
(překladatel). 1. vydání. Praha: Karolinum. 2016.) 
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těla jsou dle Butler (Ibid., s. 31) formována postupným vrstvením činností a citací norem, 

přičemž tento proces je skryt. V Potížích s genderem Butler (1990/2007, s. 189-190) 

materializaci popisuje jako tělesné hraní či ztvárnění (enactment) toho, čím má lidské tělo 

podle kultury být. 

 Ve své genealogii kategorií Butler (1990/2007, s. 12) dochází k závěru, že gender řídí 

proces materializace, tělo se „stává“ tím, čím je, pomocí genderu. V Závažných tělech 

(1993/2016, s. 17) vyzdvihuje úlohu pohlaví jako normy ovládající materializaci těl; 

materiálnost je utvářena pod tlakem pohlavních norem, tím, že je reiteruje v praxi. 

Genderové normy se sedimentují, usazují, a tím konfigurují materii do pohlaví, která mají 

existovat v binárním vztahu (Butler, 1988, s. 525).  

 V Potížích s genderem Butler (1990/2007, s. xxiv-xxv) rozlišuje tři genderové normy, 

které mají klíčovou roli při materializaci; ideální dimorfismus (dvě rozdílná, pohlavně 

označená těla), heterosexuální komplementaritu těl (těla jsou identická s 

heterosexuální touhou) a pravidla maskulinity a femininity (genderové jednání). Normy tak 

vedou i k utváření tužeb. Tělo, navzdory běžným přesvědčením, není přirozeným základem 

sexuality, ale je pod vlivem konstrukce, která stanovuje omezení a příležitosti (Ibid., s. 95-

96). 

 Regulace, tabu, podle Butler (Ibid., s. 179-182) vytvářejí i efekt uceleného a 

diskrétního lidského těla. Při definici těla jako něčeho genderovaného, pohlavně označeného 

a sexualizovaného je důležité ustavení materiálních hranic, které reprezentují hranice toho, 

co je ve společnosti povolené. Povrch je variabilní, ale materializace cílí na konstrukci 

stabilních hranic, které se utvářejí v závislosti na konceptu prostupnosti těla, zejména 

tělesných otvorů; sexuální praktiky označují části těla jako sexuální, kultura jasně říká, jak 

je povoleno s nimi zacházet. (Ibid.) 

 Pomocí regulací hlídají těla iluzorní stabilitu materiální formy, koherentního subjektu 

a lidské sexuality. Jde o určitý cyklus; dodržováním kulturním pravidel se potvrzují 

materiální hranice a respektováním hranic se reprodukují pravidla. Pokud jsou hranice 

považované za „přirozené“ narušené, je zpochybněna stabilita vnitřku, genderové identity, a 

taky vnějšku, těl a sociálního řádu jako takového. (Ibid., s. 179-189) Čtením studií Simona 

Watneyho a chápání AIDS v USA Butler (Ibid.) ukazuje, jak homosexualita, hlavně pohlavní 

styk mezi muži, tyto hranice narušuje a představuje pro společnost hrozbu.  

 Koncept těla je pro Butler ústřední. Podle Loizidou (2008, s. 32-51) používá dva druhy 

materiálnosti; materiální a figurální (figural) tělo. Její koncept utváření genderu ukazuje 
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složitý nehierarchický vztah mezi materiálním a figurálním30, který vzniká z praktik, které 

těla artikulují. Materiální tělo znamená materiální podmínky, fyzické stavy, „žití“ těla. 

Figurální či diskurzivní tělo se materializuje skrz řeč, je zakládáno lingvistickými akty. 

(Ibid.) 

 Butler říká, že lidské tělo je „účinek moci“ (Butlerová, 1993/2016, s. 16) a gender 

funguje v rámci pravidel, podle kterých jsou pohlaví a těla srozumitelná (Butler, 1990/2007, 

s. 130-133). 

 Foucault vnímá tělo podobně. V knize Dohlížet a trestat (1975/2000) se zabývá 

působením moci na těla a jejich disciplinace. Říká, že dohled zajišťuje automatický stav 

moci; člověk do sebe vpisuje mocenský vztah tím, že je zároveň pod dohledem i sám sebe 

hlídá. Disciplinační schéma rozvíjí a koriguje tělo, snaží se jedince vybavit správnými těly 

a zvyky, tělesné síly jsou využity politicky. (Foucault, 1975/2000, s. 282-308) 

 V Dějinách sexuality (1976/1978)31 Foucault spojuje materiálnost v moderní 

společnosti se specifickou mocí a ukazuje její vztah k pohlaví a sexualitě. Říká, že sexualita 

je střet stimulace těl a touhy, vědění, diskurzivního pobízení a kontrol (Ibid., s. 105-106), je 

to soubor účinků vytvářených v těle v sociálních vztazích. Pohlaví a sexualita jsou spojeny 

v těle díky kulturním procesům. Společnost se zajímá o pohlaví a tělo, o navyšování síl, 

zdraví a života, a sexualita je tak prostředkem sociální kontroly. (Ibid., s. 123-127) Tuto moc 

nazývá biomocí. Srze různé reguluje populace a těla je biomoc mocí nad životem. Chce tělo 

disciplinovat, zvýšit jeho možnosti, sílu a užitečnost, a regulacemi kontroluje narození, úmrtí 

a zdravotní stav společnosti. (Ibid., s. 139-141) 

 Jak bylo řečeno, moc se realizuje i skrze jazyk. V Závažných tělech (1993) Butler 

hovoří o materiálním označování jako o odkazování, citování (Salih, 2007, s. 61-62). Podle 

Nikandam (2012, s. 87) u Butler změny těla ukazují jisté sociální scénáře genderu, určují, 

jak budou ženy a muži existovat jako rozeznatelné a srozumitelné bytosti. Heterosexuální 

diskurz rozpoznává jako člověka toho, kdo má jasně genderové a pohlavní tělo (Butler, 

1990/2007, s. 151, 203). Diskurz a moc ale vytvářejí i netradiční, nesrozumitelné, formy 

materie (Ibid., s. 97-98, 127), ty, které nesplňují vztah genderu, pohlaví a heterosexuality. 

V tomto ohledu Butler navazuje na Austinovu teorii řečových aktů a její rozvinutí Derridou. 

Butler míní, že řečové výpovědi jsou vždy performativní; citování norem utváří muže a ženy. 

(Salih, 2007, s. 61-62). 

                                                           
30 Dalo by se říci obrazné či metaforické. Jde o jakýsi obraz těla, který společnost má a který se snaží materializovat. 
31 Kniha poprvé vyšla v roce 1976, i česky (Foucault, Michel. Dějiny sexuality I: Vůle k vědění. Praha: Hermann a 
synové. 1999.), ale tato práce používá anglický překlad (Foucault, Michel. The History of Sexuality: Volume I: An 
Introduction. New York & Toronto: Random House, Inc. 1978.) 
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 Podle Butler genderované tělo nelze oddělit od performancí, ty tělo utvářejí (Salih, 

2007, s. 61-62), odehrávají se „na jeho povrchu“ (Butler, 1990/2007, s. 185). Tělo je způsob 

dramatizace kulturních možností (Butler, 1988, s. 525), Butler zjednodušeně říká, že gender 

si lidé běžně „oblékají“ (Ibid., s. 531). Konstrukty genderu, pohlaví a sexuality jsou utvářeny 

a reprodukovány skrze tělo; pohyby vytvářejí iluzi trvalého genderovaného já (Ibid., s. 519-

528), zdání koherentních subjektů (Butler, 1990/2007 s. 189-191). Materiální styly jsou 

vytvářeny posloucháním genderových norem a gender je následek těchto stylizací, tyto 

praktiky vytvářejí ideu přirozeného genderu a pohlaví a skutečných žen a mužů (Butler, 

1990/2007, s. 189-192). 

 Butler (1990/2007, s. 187) také rozlišuje tři dimenze materiálnosti v heterosexuálním 

řádu, o kterých píše v Potížích s genderem; anatomické pohlaví, gender nebo genderovou 

identitu a genderovou performanci. Jejich nesouladem32 dochází k překročení sociálních 

norem a k možnému potrestání (Salih, 2007, s. 58). Cílem Butler není katalogizovat případy 

překročení normy, které se ukazují v utlačovaných tělech, svojí prací se snaží mimo jiné 

rozšířit pole toho, co je srozumitelné a legitimní (Fulka, 2016, s. 331). Zákon reprodukční 

heterosexuality je reprodukován a skrýván skrze kultivaci těl do diskrétních pohlaví s 

„přirozeným“ vzhledem a „přirozenými“ heterosexuálními sklony (Butler, 1988, s. 524). 

Skrze binární naturalizaci těl získává heterosexuální řád legitimitu (Butler, 1990/2007, s. 

143-144). Pohlaví a gender totiž neexistují od narození, dítě musí být jako chlapec či dívka 

„popsáno“ a poté se jako takové utvářet v performancích (Ibid., s. 151-154). 

 „Nesprávným“ materiím je upřen status subjektů33 a lidí (Butler, 1990/2007, s. 151). 

Jde například o intersexuální jedince, kteří vyjevují, že touhy nejsou kauzálně spojené 

s pohlavím (Ibid., s. 130-137). Normy definují, co je životaschopné tělo, a snaží se o zrušení 

neheterosexuálních lidí. Lze si všimnout rozlišení mezi vnitřním a vnějším; nepatřičná 

materie je abjektivně34 vyloučena, stává se vnějškem, a pomáhá konstruování „správné“ 

materie, která zapuzuje alternativy a stává se legitimním tělem, tím vnitřním. Mimo tato 

legitimní těla je oblast zavržených těl a životů, to venku, na okraji společnosti, kde nestojí 

za to žít. (Butlerová, 1993/2016, s. 35-36) Butler (Ibid.) toto rozdělení podrobuje kritice a 

jasně říká, že i formy materiality označené jako „vnější“ mají svou cenu. 

 Materializace je u Butler spojená i se subverzí genderu. Butler (1990/2007, s. 170) 

ukazuje možnost dekonstrukce zdánlivě přirozeného těla. Nestálý povrch může být místem 

                                                           
32 Tuto distinkci svým způsobem rozvádí v konceptu koherence kategorií identity, o které více hovoří kapitola pět. 
33 O procesu utváření subjektu více viz čtvrtá kapitola. 
34 O abjektu je více řečeno ve čtvrté kapitole. 
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nenormativní performance a vést ke změně sociálních poměrů k lepšímu, k rozšíření 

možností, jak materiálně existovat (Ibid., s. 188-203). 

 

3.4 Kritika chápání materiálnosti u Butler 

 Jedna z předních kritik Butler se zabývá tématem materiality a lidského těla. Jde 

hlavně o první řadu kritik knihy Potíže s genderem (1990), které se zaměřovaly na údajně 

extrémní konstruktivismus a velkou roli diskurzu při konstrukci genderu. Butler prý upírá 

lidskému tělu materiálnost (Kobová, 2014, s. 254), přestože podle Kobové (Ibid.) jasně říká, 

že tělo má gender performovat. Podle Butler (1993/2016, s. 28-29) radikálně 

konstruktivistické přístupy nutně nepopírají existenci materiálnosti. 

 Údajné smazání materiální stránky souvisí s tím, že její pojetí genderu je velmi 

teoretické, mnoho kritik v její práci vidí to, co lze nazvat „jazykovým imperialismem“ 

(Fulka, 2016, s. 322); tedy, že všechno vyskytující se v realitě, pochází z jazyka (Ibid.). 

 Levicový a marxistický feminismus a feministický nový materialismus kritizuje její 

teorii kvůli údajným špatným politickým důsledkům. Práce Butler se prý nezabývá tím, co 

doopravdová těla potřebují; politickou a ekonomickou rovností. (Loizidou, 2008, s. 32-39) 

Podle Loizidou (Ibid.) Butler popisuje vztah materiálního a figurálního těla a tyto přístupy 

jí nerozumějí, když tvrdí, že její subjekt je účinkem jazyka a bez materiální existence. 

Stanoviska vůči Butler kritických přístupů však nedbají na vztah jazyka a materiálnosti, 

zapomínají, že co se považuje za tělo, je artikulováno jazykem (Ibid.). Loizidou (Ibid., s. 43-

38) shrnuje tyto konkrétní kritiky. Jmenovitě jde o Marthu Nussbaum, podle které Butler 

ignoruje materiální požadavky znevýhodněných žen. Dále Nancy Fraser vytýká Butler, že 

dostatečně nechápe vztah těl a ekonomického přerozdělování a zaměřuje se jen na politické 

uznání a reprezentaci, které jsou ale podle Fraser méně důležité. Kritika Elizabeth Grosz se 

zaměřuje na koncept lingvistického a genderovaného a pohlavně určeného těla, jelikož podle 

Grosz je tělo čistě biologické, přirozené, a stojí mimo diskurz a moc. (Ibid.) 

 Butler na kritiky reagovala v Závažných tělech (1993) kde vysloveně píše, že 

materialitu nepopírá, ovšem nechce ji pojímat jako neutrální a předcházející kulturnímu 

navršení významů. Materiálnost je vždy spojena se symbolickým označováním a 

s regulacemi. (Fulka, 2016, s. 322-323) Konstruktivistická pozice podle ní neznamená 

popírání vědy a výzkumů týkajících se těl, ignorování toho, že lidé mají pohlavně 

diferencované orgány či na ně působí hormony, ale studovat, jak se tělo materializuje, jak se 

významy sedimentují do pohlaví (Butlerová, 1993/2016, s. 28-37). 
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 V návaznosti na debatu o tom, jak Butler nakládá s materiálností, Porkertová (2016, s. 

104) poznamenává, že Butler se zabývá i „skutečnými“, nepatřičnými, těly a jejich pozicí. 

 

3.5 Závěr kapitoly 

 Ve své analýze genderového uspořádání Butler usuzuje, že společenské kategorie 

gender, pohlaví a sexualita jsou nezanedbatelně materiální a lidské tělo je utvářeno souběžně 

s nimi, pod příkazem ideálů, které se sedimentují do materiální podoby. Materie je 

formovaná pod vlivem heterosexuálních norem a nikdy nebyla přirozená či prostá jakýchkoli 

kulturních označení. Podle Butler je materie procesem neustálé materializace, konstrukce 

těla, ve které se vytváří zdání ucelenosti a stabilních materiálních hranic. 

 Butler ukazuje, že působením diskurzu musí být srozumitelné tělo vždy pohlavně a 

genderově určené jako ženské, či mužské. Butler klade důraz na to, že materie je ustavována 

performativně, pomocí opakovaných aktů, a konstrukce se časem naturalizují, což vede 

k reprodukci společenského řádu a k legitimizaci heterosexuálního zákona. Butler tak 

pojímá tělo jako materiální (fyzické stavy) i figurální (diskurzivní představy o těle) a 

popisuje právě jejich komplexní vztah. Dále říká, že moc má schopnost vytvářet i 

nekonformní těla, která se snaží zakazovat. 
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4. Performance a performativita genderu v pojetí Butler 

 

 Tématem, které prostupuje práce Butler, je lidský subjekt a identita a jak tyto 

konstrukty fungují, případně nefungují (Salih, 2002, s. 2). Performativita u Butler znamená 

gender dělat určitými akty a tím ztělesňovat specifická kulturní genderová očekávání 

(Marinucci, 2010, s. 83). Jak Marinucci (Ibid.) poznamenává, v životě mnoha lidí je důležité, 

zda jsou chápáni jako muži či ženy, a gender se pojí se spoustou zkušeností a jevů. Gender 

není jen analytická kategorie feministických teorií a jeho pojetí jako performance toto 

adekvátně reflektuje (Ibid.). 

 

4.1 Zdroje teorie 

 Pojetí genderu jako performativity u Butler staví na teorii dělání genderu, je ovlivněno 

fenomenologií, teoriemi o jazyku35 a má i divadelní aspekty. 

 Inspiracemi z fenomenologie jsou zejména Simone de Beauvoir, Edmund Husserl, 

Maurice Merleau-Ponty a George Herbert Mead. Fenomenologie se zaměřuje na prožitou 

zkušenost, svět je reprodukován skrze akty a subjektivní zkušenost. Zkoumá, jak lidé 

konstituují sociální realitu skrze jednání, jazyk a symbolické znaky. Identita se utváří 

neustále a je jako proud. (Butler, 1988, s. 519-522) V kontextu vytváření genderu Butler 

využívá i divadelní modely identity, jednání a těla. Podle Butler (Ibid., s. 520-523) je nesení 

významů dramatické; existují akty, skrze které je význam vykonáván. Jedinci a jejich 

identity se utvářejí ztělesňováním kulturních předpisů, nicméně v procesu ztělesňování také 

akty a významy zakládají, konstituce není jednosměrná. (Ibid.) 

 Dále je klíčový koncept dělání genderu (doing gender), se kterým přišli Candace West 

a Don Zimmerman. Podle nich se gender vytváří sociální interakcí a normy ženskosti a 

mužskosti se liší v různých situacích, dobách a kulturách. Na rozdíl od socializace, kdy 

jedinci imitují nejdůležitější, zvláště rodinou předávané, atributy, se takto konstruované 

genderové normy neustále mění. Rozdíly a nerovnosti je nutné stále opakovat, aby se 

zachovaly, čímž se genderové „projevy“ naturalizují. Pokud je gender zkonstruovaný, může 

být i dekonstruovaný. Zde leží největší přínos této teorie; akty lze využít ke změnám 

genderových vztahů. Teorie byla kritizována, že gender popisuje jako něco, co je udržováno, 

co podporuje nerovnosti, které vždy budou existovat. K dělání genderu ale dochází i při 

odporu, mechanismus je stejný. (Deutsch, 2007, s. 106-114) 

                                                           
35 Teorie Austina a Derridy viz níže. 
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4.2 Performance a performativita genderu 

 Butler poprvé přišla s teorií genderu jakožto performativního. Performativní aspekt 

genderové identity je od té doby hojně používán ve feministických teoriích. (Khozaei Ravari, 

2010, s. 1-2) Dle Butler se kategorie gender, pohlaví a sexuální touha se konstruují skrze 

performativní proces. Gender není daný v přirozené struktuře světa, ale existuje v myslích 

lidí a v jejich performancích. (Nikandam, 2012, s. 85-87) Gender se konstruuje děláním; je 

skutečný do té míry, do jaké je performován. Podle Butler (1988, s 525-529) je performance 

to, co chybí mnoha teoriím, které analyzují gender a nepopisují každodenní způsoby 

reprodukce genderového, heterosexuálního řádu. 

 Její teorie se setkala s kritikou i určitým nepochopením36. Zvláště se záměnou 

performance a performativity (Khozaei Ravari, 2010, s. 2-3), a z těchto chybných čtení 

kritika často vychází. Podle Salih (2007, s. 56) je pro Butler jejich oddělení důležité, i když 

termíny někdy v Potížích s genderem (1990) splývají. 

 Genderová performance je hraní genderu, úhrn aktů a chování podle genderu (Çınar, 

2015, s. 55). Jde o rozmanité akty, které budou rozpoznány jako ženské, či mužské, jako 

vycházející z jejich identity (Butler, 1990/2007, s. 184-186). 

 Genderová performativita je způsob, jakým se genderový řád vytváří a reprodukuje, 

účinek jednotlivých performancí (Çınar, 2015, s. 55). Gender se vytváří v reiteraci aktů, 

norem maskulinity a femininity, jejich předváděním na veřejnosti. Performativnost genderu 

se nevytvoří jednou performancí, ale v odkazování na minulé akty, je nepřetržitým 

konstruováním genderu. (Kobová, 2014, s. 248-249). Je to způsob, jakým lidé „hrají“, 

nicméně věří, že vše je přirozené; performativita je reprodukce norem, které člověku 

předcházejí a utlačují ho (Khozaei Ravari, 2010, s. 3), schopnost diskurzu vytvářet 

fenomény, které reguluje (Butlerová, 1993/2016, s. 17), je naturalizací genderu a těla 

(Butler, 1990/2007, s. 43-46). V tomto procesu se vytváří zdání esenciální, stálé, pravdivé, 

přirozené, genderové identity. Jak lidé jednají, mluví, nakládají se svými těly apod., posiluje 

domněnku, že jsou „muži“ či „ženy“. Na oplátku se sami takto vnímají a mechanismus 

tvorby je zastřen jeho výtvorem. (Ibid., s. 191-193) 

 Důležitá je zde otázka aktivního jednání či aktérství (agency). Butler v Potížích 

s genderem (1990/2007, s. 10-11) přemýšlí, zda je subjekt determinován, či má svobodnou 

vůlí. Podle Butler se konstrukce děje někde mezi tím (Khozaei Ravari, 2010, s. 9). 

                                                           
36 Tato kritika viz níže. 
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Poststrukturalistický aktér je následek i příčina konstrukce (Herstein, 2010, s. 59) a i podle 

Butler (1993/2016, s. 30-31) je aktérství paradoxně umožněno právě vnuceným „nabytím“ 

genderu. Aktérství je praktika opakování norem, která vzniká mezi strukturou a 

performancemi (Herstein, 2010, s 59-60), v odkazování (Salih, 2007, s. 55). Subjekt si 

nevolí, který gender bude performovat, aktér si nevybírá identitu, ta ho konstituuje (Ibid., s. 

56-57). Rozsah autonomie v aktérství je velmi omezen (Herstein, 2010, s. 59), genderové 

styly, ze kterých je možno „si vybrat“ jsou omezené na ty, které už existují (Salih, 2007, s. 

56). Aktérství je umožněno v rámci mocenských vztahů, ale nejde o determinaci (Butlerová, 

1993/2016, s. 168). Je možné odkazovat netradičně, subverzivně, a tím narušovat genderový 

řád (Salih, 2007, s. 55) Koncept aktérství také došel častému nepochopení a vyvolal nejednu 

kritiku37 (Salih, 2007, s. 59). 

 Performativita má podle Butler (1993/2016, s. 31) také teatrální povahu. Gender je akt, 

který byl nacvičen a zveřejněn „hraním“. Akty jsou kolektivní, sdílené a prováděné 

v souladu se sankcemi a zákazy. Gender vyžaduje jednotlivé herce, aby se jako realita znovu 

aktualizoval, ale dělání jedinců se liší v nuancích. (Butler, 1988, s. 525-526) Gender není 

zcela divadelní; lidé nenosí vědomě masky v rámci hry (Bendová, 2014, s. 649). Podle 

Butler se genderová dramatizace dobře ukazuje při drag vystoupení38 (Kobová, 2014, s. 249-

250). Genderové akty jsou každodenní způsoby, kterými jsou konstrukty na poli těla 

reprodukovány. (Butler, 1988, s. 525-526) 

 Performativita má i lingvistickou povahu. Gender a subjekty jsou konstruovány 

jazykem a diskurzy. (Salih, 2007, s. 56) Butler (2009, s. iii) říká, že aktérství a myšlení je 

umožněno jazykem, který subjektu předchází. Klíčovou úlohu má zde jazyk, který obsahuje 

heterosexuálnímu diskurzu specifické koncepty (Salih, 2007, s. 56). 

 Gender se vytváří reiterací, citováním, norem (Fulka, 2016, s. 320-321). Butler 

(1993/2016, s. 31-32) považuje performativitu za určitou citovatelnost a soubor navršených 

činností a citací. Vychází hlavně z prací Austina a Derridy. Austin (1962/2000, s. 21-28) se 

v Jak dělat něco slovy věnuje tvrzením a vztahu jazyka k realitě, a rozlišuje konstantiv, 

konstatující výpověď, která popisuje to, co skutečně existuje, a performativ, performativní 

výpověď, která skutečnost vytváří. Občas ale může dojít k chybě, jazyk neladí s kontextem 

a je vyřčen nesmysl a ten performativní povahy není. Derrida na něj navazuje esejí 

Signatura, událost, kontext (1972) a mluví o obecnější citovatelnosti, iterabilitě. Říká, že 

performativní výpověď se ritualizuje a je možná díky opakování a že chyba je také citace. 

                                                           
37 Více o kritice performativní teorie Butler a jejího pojetí aktérství níže. 
38 Více o drag v šesté kapitole. 
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(Fulka, 2016, s. 319-322) Výroky lze použít i v kontextu, který mluvčí nezamýšlel, všechny 

znaky mají stejnou možnost opakování (Salih, 2007, s. 62-63). Butler se s Derridou 

v mnohém shoduje a říká, že dochází k opakování neexistujícího genderového „originálu“ 

(Herstein, 2010, s. 56-57). 

 Znatelný je i vliv Althusserovy teorie ideologických oslovení a interpelací, které 

jedince předvolávají k tomu, čím má být. Jde hlavně o jeho esej Ideologie a ideologické 

státní aparáty (1970). K vytvoření subjektu dochází podrobením se ideologii. Butler 

propojuje jeho teorii s Derridovou; podle ní je ideologické oslovení citování 

heterosexuálních norem a performativní opakování, ve kterém člověk jedná pod tlakem 

regulací. (Fulka, 2016, s. 319-325) 

 Idea opakování se dá přenést na gender, protože genderování je děje skrze jazyk, 

kulturní symboly a významy (Herstein, 2010, s. 58). Podle Butler je i konstatující výpověď 

vždy performativní, a tak jsou pohlaví a gender vždy nějak performativní (Salih, 2007, s. 61-

62). Příkladem performativní výpovědi u Butler je podle Salih (Ibid.) oznámení doktorů a 

sester, že dítě je dívka nebo chlapec. Není to oznámení faktu, je založené na domnělých 

přirozených rozdílech mezi muži a ženami. Butler říká, že jde o interpelaci, která jedince 

nutí citovat genderové normy a v rámci heterosexuální matice být rozpoznatelným. (Ibid.) 

Takovéto interpelace lidem dávají gender a udržují moc genderového diskurzu (Butlerová, 

1993/2016, s. 23). 

 Opakování aktů může být vědomé či nevědomé. Vždy je ale vedené regulacemi, akty 

odkazují na dřívější akty a tím se zajišťuje jejich legitimizace a „přirozenost“. Snad lze 

rozdílu rozumět tak, že u nevědomé performance jde o performativitu, tvorbu norem a 

normativního genderu, zatímco u vědomé performance dochází k odporování normám. Za 

vědomé snahy performovat gender lze jeho formy měnit. Jde o případy, kdy lidé pravidla 

porušují. (Kobová, 2014, s. 248-251) Podle Butler se akty dají opakovat v neobvyklém 

kontextu, a tak mohou působit subverzivně (Bendová, 2014, s. 649-650). Gender je utvářen 

s ideou přirozenosti genderu, což odporuje jeho skutečné performativní fluiditě a má formy 

genderu kontrolovat (Butler, 1988, s. 526-528). 

 

4.3 Gender, subjekt a identita 

 Pojetí Butler (1988, s. 528) se vymezuje vůči tomu, jak na identitu nahlíží jiné, 

zejména feministické, přístupy. Podle Ervinga Goffmana subjekt zaujímá různé role v rámci 

sociálních očekávání. Tento pohled není Butler tak vzdálený, ale pro ni identita není rolí. 

(Ibid.) V Potížích s genderem Butler (1990/2007) odpovídá na pojetí identity de Beauvoir, 



30 
 

Kristevy, Wittig, a Irigaray, jejichž teorie se s ní shodují v tom, že já nechápou jako 

samozřejmost, ale jako výsledek kulturních procesů. Například de Beauvoir také říká, že 

gender není stabilní identita, ze které vychází akty (Butler, 1988, s. 519), ovšem mužům 

připisuje status autonomního subjektu, a vyzývá ženy, aby se také staly plnohodnotnými 

(Butler, 1990/2007, s. 15-17), což Butler (Ibid.) odmítá, jelikož tato idea podporuje 

genderovou nerovnost a heterosexuální diskurz. 

 Butler ve svých pracích popisuje vztah subjektu a identity. Říká, že subjekt se utváří 

převzetím pohlavních norem (Butlerová, 1993/2016, s. 23-31) a konstituuje ho i gender 

(Butler, 1990/2007, s. 23-24). Já je genderované, „nabývá“ genderu, ale neexistuje před ani 

po tomto procesu, jen v rámci genderových vztahů a heterosexuálního zákona (Butlerová, 

1993/2016, s. 23-31). Pohlavní a genderová identita jsou ustavovány citováním specifických 

aktů (Bendová, 2014, s. 649).  

 Podle Butler (1990/2007, s. 23-31) se identita považuje za trvalou, samostatnou 

substanci. Podle ní má určité aspekty, které mají být v souladu a identitu stabilizovat. Jde o 

diskrétní gender, pravé pohlaví (tělo), specifickou sexuální touhu a sexuální praktiky. Jinými 

slovy; identity jsou uznány jako lidé, když zapadají do tzv. „matice srozumitelnosti“ (matrix 

of intelligibility)39 (Ibid., s. 24), která udává zdánlivě koherentní vztah genderu, pohlaví, 

sexuální touhy a sexuálních praktik. (Ibid.) Výsledkem je, že sexuální touhy a praktiky lidé 

vnímají jako projevy pohlaví a genderu (Ibid., s. 23-24), které jsou přirozené (Ibid., s. 42-

46). Kulturně srozumitelnou identitu formují regulativní praktiky, hlavně ty pojící se na 

reprodukční heterosexualitu (Butler, 1988, s.  520-528) a ideu binarity pohlaví a genderů. 

Gender je omezen v rámci páru a muži a ženy musí být předmětem sexuální touhy toho 

druhého. Vnitřní koherence genderové identity na oplátku vyžaduje heterosexualitu, která 

genderové možnosti omezuje do páru. (Butler, 1990/2007, 23-31)  

 V kontextu identity lze použít i koncept vnitřního a vnějšího, když se více zohlední 

materiální aspekt performancí (Butler, 1990/2007, s. 23-24). Subjektivita je 

v heterosexuálním diskurzu chápána jako stálá esence, jádro muže či ženy. Podle Butler 

(1988, s. 521-528) má subjekt ale vnější charakter. Jeho falešná niternost je utvářená 

diskurzem a sankcemi a zákazy. Ve skutečnost se to „vnitřní“ odehrává „venku“, na těle se 

vytváří zdání genderové substance, ale identita je zkonstruovaná z jednotlivých aktů (Ibid.). 

Performativní povaha genderu znamená, že gender „konstituuje identitu, kterou má údajně 

být“ (Butler, 1990/2007, s. 34), ale je oním děláním (Ibid.). 

                                                           
39 Matice srozumitelnosti je podrobněji popsaná v páté kapitole. 
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 S tím souvisí i feministická debata o identitě a aktérství žen v politice, které Butler prý 

redukuje (Salih, 2007, s. 59-60). Podle některých přístupů ženy sdílejí univerzální ženskost 

a zkušenosti (Butler, 1990/2007, s. 18-20), definice, kterou Butler (1990/2007, s. 22-34) 

odmítá40, vyčítá ji poplatnost heterosexuálním zákonům (Khozaei Ravari, 2010, s. 4). 

 V Závažných tělech Butler (1993/2016, s. 17-35) píše, že se zrodem subjektů, lidí, se 

rodí i skupina abjektivních, zavržených. Abjektivní bytosti jsou konstruovány jako vnějšek 

k subjektu, to, co do lidství nepatří, a slouží jako hrozba, kterou se hranice genderové identity 

upevňují. Ovšem abjektivní je i uvnitř subjektu, jelikož ten se zakládá ve vylučování 

nechtěných podob identity. (Ibid.) Identita se vždy konstruuje negativně, ve vztahu k jiným 

„identitám“ (Kobová, 2014, s. 259). V zahrnutí abjekce je vidět vliv psychoanalýzy, 

především Freuda. Podle Butler je subjekt melancholický; truchlí za neuskutečněné 

možnosti. (Fulka, 2016, s. 332-333) Existence takovýchto nesrozumitelných, rozmanitých 

genderových konstruktů dává možnost subverze, narušení řádu (Butler, 1990/2007, s. 89-

92). 

 Herstein (2010, s. 54-55) říká, potřeba potvrdit a stabilizovat si identitu je podle Butler 

lidem vlastní. Chtějí být rozpoznaní a mají strach, že přijdou o status identity a o sociální 

výhody. Lidé jsou konstruovaní si myslet, že genderový systém je přirozený. (Ibid.). 

Reiterací norem performativita zakrývá samu sebe; v genderu a pohlaví je obsažena 

informace definující je jako nezávislé na kultuře. (Butlerová, 1993/2016, s. 21-31). 

 

4.4 Kritika performativního genderu u Butler 

 Teorie performativního genderu Butler zaznamenala znatelný ohlas v odborných i 

veřejných kruzích a byla vystavena nemalé kritice. 

 Někteří badatelé a badatelky se přiklánějí k více esencialistickému pojetí genderové 

identity. Podle Salih (2007, s. 60) například Prosser odmítá gender jako performativní a 

tvrdí, že pojetí Butler gender znehodnocuje, jelikož existují transgenderové identity, které 

chtějí být genderem, chtějí, aby jejich bytí bylo uznáno, nechtějí něco performovat. 

 Některé kritiky jí vytýkají údajný extrémní konstruktivismus, až determinismus. Podle 

dalších kritik proces konstrukce brání lidem ve svobodně a ruší jejich aktérství, a Butler prý 

předpokládá subjekt, který zároveň odmítá. Kritiky konstruktivismu počítají s někým 

(subjekt, aktér) potažmo něčím (moc, kultura, diskurz), co záměrně započíná konstrukci, 

která je jednosměrný proces. (Butlerová, 1993/2016, s. 21-25) Podle Butler (Ibid.) je takový 

                                                           
40 O otázce ženského subjektu v rámci feminismu hovořila už druhá kapitola. 
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přístup deterministický a ignoruje aktivní působení lidí. Dle Salih (2007, s. 58) se někdy zdá, 

že subjekt, který Butler popisuje, je uvězněn v diskurzu a zákonu a aktérství i změny by tak 

jimi byly určené. A Moore (2001, s. 182) zmiňuje, že většina lidí nevnímá svoji genderovou 

identitu jako fluidní a otevřenou volbám.  

 Koncept aktérství u Butler je kritikami často nepochopen (Salih, 2007, s. 59-60), 

Butler byla například nařčena ze zapříčinění „smrti subjektu“ (Ibid., s. 59). Salih (Ibid., s. 

60) píše, že Williams a Harrison kritizují návrh, že za děláním neexistuje aktér, a jsou 

skeptičtí vůči celému konceptu genderové performativity, který je stejně utlačující jako to, 

co Butler dekonstruuje (heteronormativní gender). Feminismem je Butler někdy kritizována 

za to, že v jejím pojetí je identita prý nezměnitelná, a tím nepomáhá vyrovnávání nerovností 

(Bendová, 2014, s. 649). Podle Salih (2007, s. 59-60) Seyla Benhabib tvrdí, že odstraněním 

subjektu redukuje ženské aktérství. Dle Benhabib za maskou genderu musí být substanciální 

identita, jinak by lidé nemohli měnit svá vyjádření, akty. Butler jí odpověděla, že 

performativitu zaměňuje s divadelním představením. (Ibid.) 

 Další kritiky chápou performativní jako voluntaristické, což ale spočívá na úplně 

odlišném pojetí subjektu. Tyto kritiky nechápou, jak důležité je v konstrukci podmaňování 

se heterosexuálním normám. (Fulka, 2016, s. 325-326) Jagose (1996, s. 87-89) říká, že podle 

Weston performativita nemá potenciál pro politické posílení (empowerment), ale že její 

kritika spočívá v neporozumění performativitě; redukuje ji na oblečení, které si lidé jako 

gender volí, a kritizuje údajnou představu Butler, že touto volbou by se daly řešit nerovnosti. 

Jeffreys podle Jagose (Ibid.) pochopila performativitu doslova, tedy špatně, skoro jako 

divadlo a přetvářku, nikoliv jako neuvědomovaný každodenní fenomén. Jeffreys Butler dále 

vytýká, že nevidí gender v kontextu mocenských vztahů, i když Butler zdůrazňuje gender 

jakožto regulační režim. (Ibid.) 

 Butler na kritiky reagovala a sama uznává, že její teorie performativity není dostatečná 

a má chyby (Salih, 2007, s. 60). Salih (Ibid.) píše, že Butler váhala mezi popsáním genderu 

jako lingvistické performativity nebo divadelního představení a ví, že tyto aspekty 

jednoznačně neodděluje. Z toho pramení zmatení z její teorie. (Ibid.) 

 

4.5 Závěr kapitoly 

 Performativní pojetí genderu je svým způsobem koncept dělání genderu v podání 

Butler, která píše, že performance předchází člověku, který performuje, a že gender je tímto 

procesem vytvářen, když genderové normy působí na subjekty pomocí sankcí a trestů. 

Proces není jednosměrný a subjekty zase ovlivňují normy tím, že je performují a tím udržují 
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v platnosti. Performativita má divadelní, lingvistickou a tělesnou stránku; dělání genderu 

dochází na veřejnosti kdy se naučené tělesné akty a výpovědi každodenně nevědomě 

opakují. Toto opakovaní je určitý druh odkazování na předešlé akty, citování genderových 

norem pod vlivem matice srozumitelnosti. Začne se tak formovat subjekt a identita, která 

spojuje gender, pohlaví, sexuální touhu a sexuální praktiky. Takový subjekt zapadá do 

binárního řádu a je pro heterosexuální diskurz rozpoznatelný a je vnímaný jako přirozený. 

 Performativita je podle Butler způsob reprodukce genderového řádu, ale i jeho 

narušení; akty lze opakovat trochu jinak a formování neobvyklých „identit“ dává možnost 

subverze genderu. 
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5. Binarita a matice srozumitelnosti 

 

 Jednou z hlavních linií kritiky heterosexuálního genderového systému, kterou Butler 

provádí, je konstrukce genderu a pohlaví do binárního schématu a heterosexuální matice 

srozumitelnosti, koherence identity. Oba mechanismy podle Butler zásadně omezují životní 

možnosti členů společnosti. 

 Tato kapitola by měla sloužit jako možné zdůvodnění praxe subverze genderu. 

 

5.1 Binární řád 

 Binarita či binárnost znamená rozdělení na dvě kategorie, zde na dva gendery či 

pohlaví (Marinucci, 2010, s. 127). Binární opozice je strategie označujících praktik, kdy se 

skrz opozici ustavuje já žen a mužů. (Butler, 1990/2007, s. 197-198) Tradiční, 

heterosexuální, genderový řád je binární, na základě genderu či pohlaví rozděluje společnost 

na muže a ženy, postavené proti sobě jako neslučitelné opaky, nicméně jsou považováni i za 

komplementární (Ibid., s. 23-30). Toto uspořádání se jeví jako fakt každodenního života 

(Ibid., s. 197-198). 

 Hegemonní binarita spojuje kategorie genderu, pohlaví a sexuality. Podle Butler se 

v rámci binární opozice utváří performativita genderu, zdání, že gender vychází 

z pohlavního těla a sexuální praktiky ze sexuální touhy (Kobová, 2014, s. 240-241). Na 

udržování tohoto řádu se podílejí instituce a organizace, ale i všichni jedinci, tím, že gender 

performují (Marinucci, 2010, s. 79). 

 Binární genderové kategorie jsou konstruované hierarchicky; jedna je normativní a 

druhá odlišná, méněcenná či škodlivá (Zábrodská, 2009, s. 30). Binární řád se vyznačuje 

hierarchickým vztahem mezi muži a ženami, který znevýhodňuje ženy, pojí se na řadu 

pravidel, definuje způsoby jednání, materiality, a ovlivňuje možnosti v životě (Butler, 

1990/2007, s. 184-203). 

 Podle Butler (1990/2007, s. 23-31, 43-45) má binární řád svůj původ 

v heterosexuálním diskurzu a v zákonu reprodukční heterosexuality. 

 Podle Zábrodské (2009, s. 22) je tento řád často objektem kritiky tzv. „post“ teorií, 

které provádějí dekonstrukci binarity genderových kategorií, protože toto schéma vytváří 

iluzi stabilních, vylučujících se, hierarchických identit. Mnoho feministických prací 

analyzuje binární kategorie a poukazuje na hegemonní status tohoto řádu. Tzv. hegemonní 

binarita je spojena s esencialistickým chápáním genderu, pohlaví a sexuality, s 

konstruováním žen a mužů jako dvou přirozeně odlišných druhů. (Marinucci, 2010, s. 75) 
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Poststrukturalistický feminismus se často soustředí na změnu genderového systému a na 

odpor; zkoumá strategie narušování moci diskurzu, například marginalizované diskurzy, 

které tradiční vztahy narušují. (Zábrodská, 2009, s. 28-30). 

 Genderový systém je podle Butler (2014, s. 648) silně normativní; aby vytvořil svoje 

ideály, trestá přestupky, zejména jedince, kteří ohrožují existenci heterosexuálního řádu. 

Genderové performance se dělají v rámci sítě trestů, tabu a sankcí (Zábrodská, 2009, s. 39). 

Když je někdo označen za „nenormálního“, nepříznivě to ovlivní jeho životní příležitosti či 

možnost vést plnohodnotný a bezpečný život (Butler, 2009, s. i-ii). 

 Řád ovšem vytváří jedince, kteří se normám vymykají (Butler, 1990/2007, s. 102-106, 

131-135) Naskýtá se otázka, zda je možné žít jako člověk i po překročení sociálních norem 

(Çınar, 2015, s. 56). Podle Butler (1990/2007, s. 23) je to obtížná situace, jelikož 

nekonformní lidé nejsou viděni jako „lidé“. Tradiční pojetí identity a zdánlivá přirozenost 

binarity degraduje ty, kteří nesplňují kritéria normálnosti jako méněcenné a často jsou jim 

upřena práva (Zábrodská, 2009, s. 48-49). Do tohoto striktně definovaného systému genderu, 

pohlaví a sexuality nezapadají například transgender lidé, transsexuálové, gayové nebo lesby 

(Butler, 1990/2007, s. xxiii-xxv). Butler (Ibid., s. 136-137, xxv) dává problematickou 

existenci těchto „lidí“ jako důkaz toho, že binární řád je fabrikace a vytváří nerovnost.  

 Butler popisuje mechanismy vylučování v modelu moci, který přebírá z Foucaultovy 

teorie (Kobová, 2011, s. 322). Podle něj určité vědění a diskurz o pravdě pomocí binárních 

opozic (zejména normální a deviantní) kategorizuje lidi a udržuje je pod kontrolou 

(Zábrodská, 2009, s. 33) Tvorba koherentní identity probíhá pomocí násilných aktů, 

vyloučení jiných subjektů a jiných vlastností; například identita muže stojí na zavržení 

ženských kvalit (Ibid., s. 51-52).  

 Podle Butler existuje mnoho lidí, kteří koherenci kategorií genderu, pohlaví a sexuality 

nesplňují. Existence takových jedinců dokazuje, že kategorie a jejich propojenost jsou 

vnucené. (Kobová, 2014, s. 241-259) Genderové konstrukty jsou ve skutečnosti nestabilní; 

ženy mohou mít i typicky mužské kvality (Khozaei Ravari, 2010, s. 9-10). 

 Butler se zabývá právě i těmito jedinci, například intersexuály, transsexuály a 

transgender lidmi, u kterých z pohledu heterosexuálního diskurzu není jasné, kam patří 

(Ibid., s. 103-104) Označení intersexuální znamená, těla lidí se nedají určit jako jasně ženská 

či mužská, a jako transgender se nazývají lidé, kteří ve svém životě překročili z jednoho 

genderu k druhému (Marinucci, 2010, s. 14-15). Podle Richardse (2016, s. 100) počet lidí, 

kteří se identifikují jako nebinární a podstupují nějaký druh léčby související s genderem 

v posledních letech v Evropě a v USA znatelně vzrostl a nadále poroste. Stále více lidí se 
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dnes vymaňuje z binárních kategorií a pojímá svou identitu odlišně (2008, s. 7). Dvorsky a 

Hughes (Ibid.) zmiňují celou škálu nebinárních identit; transgender lidé a transsexuálové, 

třetí gendery, pansexuálové, identity butch, femme queen, transboi, lidé praktikující cross-

dressing, nebo drag queens a drag kings. Podle Šmausové (2002, s. 22-23) ženy i muži hrají 

„ženské“ i „mužské“ role a mají „mužské“ i „ženské“ vlastnosti, jen v jiném poměru, a lidé 

s nekoherentní identitou existují běžně, ale často jsou vnímání jako výjimky a negativně 

ohodnocováni. Podle Šmausové (Ibid.) se Butler zasloužila o to, že se začala rozpadat 

tradiční představa identity a rozvolnil se společenský řád. 

 I když genderový systém není přirozený, Butler uznává, že jeho změna není snadná 

(Salih, 2007, s. 66-67). Násilí přítomné v konceptu genderu není snadno odhalitelné (Çınar, 

2015, s. 56). Pro poststrukturalismus a feminismus je důležitá destabilizace binarity a na ní 

stojících sociálních nerovností (Zábrodská, 2009, s. 30). Butler by chtěla změnit podobu 

feminismu a její teorie má lidem pomoci představit si jiný svět a pochopit problémy 

s genderem (Kobová, 2014, s. 252-253). Pro narušování genderového řádu používá koncept 

subverze (Butler, 1990/2007, s. 189-200). Binaritu může narušovat třeba nenormativní 

sexualita (Kobová, 2011, s. 322) nebo kategorie queer (Marinucci, 2010, s. 36). 

 

5.2 Matice srozumitelnosti 

 Butler popisuje proces subjektivizace podobně jako Foucault; jde hlavně o proces 

podrobení se moci a specifickému vědění (Zábrodská, 2009, s. 58) Foucault (2003, s. 190-

202) popisuje, jak jsou působením moci „bytosti“ přetvářeni na subjekty a lidi. Moc se 

uplatňuje v každodenním životě a vnucuje lidem svůj zákon (Ibid.). 

 Butler i jiné feministické teorie genderové uspořádání někdy nazývají tzv. 

„heterosexuální smlouvou“ (Butler, 1990/2007, s. 36). Butler často volí termín 

„heterosexuální matice“ (heterosexual matrix) (Butlerová, 1993/2016, s. 30), „matice 

srozumitelnosti“ (matrix of intelligibility) (Butler, 1990/2007, s. 24) nebo „genderová 

srozumitelnost“ (Ibid., s. 22) nebo „kulturní inteligibilita“ (intelligibility) (Butlerová, 

1993/2016, s. 17).41 

 Podle Butler (Butler, 1990/2007, s. 22-31) se kategorie identity díky tomuto zákonu 

mají jevit jednotně takto: 

 Gender = pohlaví = sexuální touha = sexuální praktiky 

                                                           
41 Tato práce většinou preferuje označení „matice srozumitelnosti“, jelikož odkazuje na soulad všech kategorií, nejen na 

povinnou heterosexualitu. 
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 Muž/žena společensky = muž/žena biologicky = sexuální touha po ženě/muži = 

heterosexuální praktiky vedoucí k reprodukci 

 Podle Herstein (2010, s. 54-60) se lidé bojí ztráty identity, a proto poslouchají normy. 

Změny v provádění genderu jsou dovoleny jen jako malé variace norem. Když jedinec 

přestane být genderově rozpoznatelný, ztrácí identitu jako žena či muž i status člověka. 

Heterosexuálnímu diskurzu taková „bytost“ nedává smysl. (Ibid.) Kdo není v termínech 

diskurzu viděn jako žena, či muž má neplnohodnotnou existenci, je degradován do horších 

životních podmínek (Kobová, 2011, s. 317-322) a odsunut za hranice subjektu a lidství, 

do tzv. abjektivní zóny (Butlerová, 1993/2016, s. 17-18). 

 V Rámcích války Butler (2009/2013, s. 9-10) popisuje koncept rámování života. 

Specifické epistemologické rámce určují, jak bude něčemu porozuměno. Jde o politické 

mechanismy, které vymezují, jak se určité fenomény a život sám jeví. Životy, které nejsou 

doopravdy chápány jako žité, nelze chápat ani jako ztracené a jejich zničení je povoleno. 

(Ibid.) Životy, které nejsou v souladu s normami, nejsou brány na vědomí tolik jako jsou ty 

konformující. Rám funguje na principu vyloučení, vše se do něj nemůže vejít. Pomocí rámu 

se konstruuje kontext, který se jeví jedním způsobem, ale ve skutečnosti je nespravedlivý. 

Rám ale nemá absolutní moc a musí se stále potvrzovat. (Ibid., s. 11-19) 

 Životy některých jedinců se utvářejí jako nezajištěné (Ibid., s. 10). Butler (Ibid., s. 10-

29) spojuje ideu nezajištěnosti s prekaritou42. Všechny životy jsou určitým způsobem 

nezajištěné, mohou být kdykoliv zničeny, ale prekarita je extrémní stav nezajištěnosti, 

způsobený politickými a ekonomickými strategiemi. Míra prekarity je ve společnosti 

nerovnoměrně rozdělena. Životy, které se vyznačují prekaritou, jsou méně podporovány a 

jsou silně ohroženy chudobou, násilím a smrtí. (Ibid.) I proto bylo v 80. a 90. letech v rámci 

krize AIDS truchlení důležitou součástí LGBT komunity. Krize vyjevila, že 

neheterosexuální životy a jejich ztráta nebyly v hegemonní kultuře hodny truchlení, tito 

„lidé“ nebyli považování za doopravdové lidi. (Butler, 2009, s. xii-xiii) 

 Podle Butler (1990/2007, s. 184-193) je systém povinné reprodukční heterosexuality 

a koherence kategorií vytvářen maskulinním diskurzem. V prolomení této umělé koherence 

genderovou subverzí leží změna celého systému (Porkertová, 2016, s. 104). Hegemonie 

rámů se dá zpochybnit a rám se může rozpadnout, čímž začne proces vytváření nových rámů 

a uznávání dříve degradovaných životů (Butlerová, 2009/2013, s. 15-19). 

 

                                                           
42 V českém překladu Frames of War, v Rámcích války, je „precariousness“ „nezajištěnost“ a „precarity“ je „prekarita“ 

(Butlerová, 2009/2013). 
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5.3 Závěr kapitoly 

 Heterosexuální zákon a binární uspořádání genderu a pohlaví patří k hlavním 

aspektům genderové reality, které Butler kritizuje. 

 Reprodukční heterosexualita a binarita se podle Butler navzájem podporují; mají 

existovat jen muži a ženy, kteří se doplňují, a jejichž svazek vede k produkci podobných 

jedinců. Oba mechanismy tak udržují hegemonní postavení heterosexuálního řádu. 

Kategorie žena a muž jsou definovány na biologické úrovni jako pohlaví a na sociální úrovni 

jako gender. Muži a ženy jsou konstruováni k odlišnosti a k vzájemné sexuální přitažlivosti 

a ostatní formy sexuality jsou zakázány. Subjekt je srozumitelný pouze jako tento druh ženy 

a muže, a jejich identita má být koherentní, čímž Butler míní soulad genderu a pohlaví 

jedince se sexuální touhou a se sexuálními praktikami, kterých se zúčastní. Porušování 

norem vede k neporozumění a k následnému vyloučení problematických jedinců 

z životahodného prostoru. 

 Tato kritika binarity a matice srozumitelnosti jasně vyjevuje útlak mnoha jedinců a 

proč je podle Butler i dalších teorií důležité provádět subverzi genderového řádu. 
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6. Subverze genderu 

 

 Jedním záhlavních bodů této práce je téma subverze genderu, podrývání legitimity 

kategorie genderu a genderového řádu. Butler ve svých pracích, hlavně v Potížích 

s genderem (1990/2007) a v Závažných tělech (1993/2016), provádí analýzu současné 

společnosti a dekonstrukci genderu a navrhuje jeho subverzi. 

 

6.1 Subverze obecně 

 Dekonstrukce a subverze jsou politické strategie poststrukturalismu (Herstein, 2010, 

s. 61). De Ridder, Dhaenens a Van Bauwel (2011, s. 205-207) říkají, že tzv. politika norem 

a strategie dekonstrukce a subverze se pojí s performativní identitou, co neustále probíhá, a 

zaměřuje se na individuální akty. 

 Poststrukturalismus, feminismus a queer teorie se v rámci dekonstrukce zabývají 

teoretickou prací a kulturní kritikou i radikálnějšími, praktičtějšími metodami (Ibid., s. 206). 

V rámci poststrukturalisticky feministických přístupů je možné provádět dekonstrukci 

genderového systému a ukázat kategorii genderu jako vytvářenou v performanci toho, co 

lidé považují za gender pod vlivem diskurzivní narace a norem. Tato kritika často 

předpokládá, že problémy související s genderem a sexualitou závisí na tom, jak se o genderu 

mluví. (McNay, 2000, s. 82-83).  

 Dekonstrukce vychází z Derridovy teorie a funguje jako kreativita, otevírá prostor 

změně, je rozbíjením i novou konstrukcí (Williams, 2005, s. 35-37). Gannon a Davies podle 

Zábrodské (2009, s. 90) dekonstrukci popisují jako odkrývání rozporů v textu, jejich 

inherentní mnohost a nemožnost něco trvale označovat. Dekonstruovat lze i částí 

společenského systému a vlastní identitu, která se vyjeví jako výtvor očekávání (Herstein, 

2010, s. 60-61). Podle Porkertové (2016, s. 103) mají přední místo v dekonstrukci norem 

právě Butler a Foucault. 

 Herstein (2010, s. 60-61) dekonstrukci a subverzi zvlášť neodděluje; říká, že subverze 

je aktem dekonstrukce. Subverzí se míní akt, který záměrně podrývá instituce, normy, role 

atd., týkající se genderu, pohlaví a sexuality. Možnost subverze genderového řádu byla 

rozpracována hlavně v rámci performativních teorií genderu. (Moore, 2001, s. 184). Důležité 

je, že možnost subverze vychází zevnitř řádu (Herstein, 2010, s. 58-59). 

 Subverzivní strategie tak útočí na moc a koncepty, které ospravedlňují nerovný 

genderový systém. Zpochybňuje legitimitu genderového řádu, odhaluje moc a násilí, které 

ho udržují, a zviditelňuje marginalizované koncepty. (Ibid., s. 62-63) 
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6.2 Subverze podle Butler 

 Butler (1990/2007, s. 198-203) popisuje dekonstrukci a subverzi genderu jako 

strategii, jejichž cílem je podrýt moc dominantního heterosexuálního diskurzu a jím 

udržované genderové uspořádání, a vést k pozitivní společenské a politické změně. 

 Subverze genderu je možná díky způsobu konstrukce genderu, z jeho diskurzivní a 

performativní povahy. Ve společnosti existují různé diskurzy a jejich střety vytvářejí 

nepředvídatelné možnosti. (Ibid., s. 192-199) Klíčové je, že kulturní a lingvistické znaky se 

v konstrukci genderu citují. Butler navazuje na Austinovu a hlavně Derridovu teorii citování 

výpovědí. Všechny heterosexuální znaky jsou tím pádem nestabilní a náchylné 

k přivlastnění. (Salih, 2007, s. 62-63) Ve Vznětlivé řeči Butler (1997, s. 157-160) píše, že i 

performance, které autoritu nemají, ji mohou nabýt přeznačením aktů a podmínek, které 

útlak způsobují. Jakoukoliv výpověď, i urážku, lze změnit a přivlastnit si ji (Ibid., s. 160). 

 Genderová identita je založená na stylizovaném a častém opakování, je vytvořená 

z jednotlivých jednání, která na sebe ale nenavazují perfektně (Butler, 1988, s 520). 

Subverzivní performance se odehrávají na těle, pomocí gest, mluvení atd. (Butler, 

1990/2007, s. 199-200), odkazují na sebe a mohou tak vyjevit iluzorní koherenci 

genderových aktů (Kobová, 2014, s. 248-249). 

 Moc má pro Butler ambivalentní povahu; zákony vytvářejí a umožňují to, co zakazují. 

Subverze je tak umožňována řádem, proti kterému se staví. (Butler, 1990/2007, s. 103-106). 

Vychází zevnitř, z jiného místa ani přijít nemůže, jelikož sociální realita je zkonstruovaná 

(Salih 2007, s. 58) Při subverzi se performuje nové pojetí genderu, pohlaví a sexuality, jde 

o reorganizaci existujících kulturních prvků v jiném kontextu, ale nic zcela nového se 

vytvořit nedá (Butler, 1990/2007, s. 188-203), gender či sexualitu nelze vytvářet sám jakoby 

z ničeho (Butler, 2009, s. x-xii). 

 Důležité je podle Butler (1988, s. 527) performovat v prostředí, kde lidé denně gender 

performují; nikoho nenapadne, že se jedná o performance, akty budou vnímané jako 

neoddělitelné od údajné esenciální identity a v případě netradičních genderových 

konfigurací tak bude okolí zmateno. 

 Aktérství je pro Butler důležité, jelikož dává možnost subverze konstruktů (Salih, 

2007, s. 55). Subverzivní akty nejsou zcela záměrné a svobodné (Butler, 2009, s. xii) a může 

se zdát, že identita je diskurzem determinovaná, nicméně podle Butler konstrukce, 

opakování, aktérství vytváří (Salih, 2007, s. 58-59).  
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 Butler říká, že gender je třeba rozšířit, uvažovat o možnostech genderových konstrukcí 

a skrz dekonstrukce a subverze ty existující zpochybnit a přeformulovat (Çınar, 2015, s. 59). 

Subverze chce přepsat existující možnosti, které jsou nesrozumitelné a trestané. Alternativní 

konfigurace genderu, pohlaví a sexuality by poté měly mít možnost existovat více svobodně. 

Subverzí se identity mají ukázat jako výtvor performativity, diskurzu, kultury a dějin, jelikož 

dojde k jejich destabilizaci a denaturalizaci. Rozbije se zdání toho, že gendery jsou binární 

a vycházejí z pohlaví, závisí na ženské či mužské esenci a rovnají se heterosexuální touze. 

Diskurz nedokáže subverzi vysvětlit, není jisté, zda při ní jde muže, či ženu, a akty tak 

zpochybňují genderovou realitu. (Butler, 1990/2007, s. 188-203) S identitou je narušena 

koherence kategorií identity, matice srozumitelnosti (Ibid., s. 23-24), a zákon reprodukční 

heterosexuality (Ibid., s. 200). Fulka (2016, s. 331) píše, že podle Butler se legitimizací 

zavržených subjektů a těl zlepší společnost, změní se normy, a tito lidé budou mít šanci na 

lepší život. Podle Šmausové (2002, s. 18-24) a Becka je už nyní v důsledku modernizace a 

rozvolňování sociálních struktur (genderových…) možné žít genderové identity 

androgynního, subverzivního typu, kombinovat typicky ženské a mužské role, a odporovat 

hegemonní maskulinitě. 

 Podle Butler (1988, s. 529-531) má feministická politika provádět kritickou genealogii 

genderu, ovšem musí být spjatá i se subverzivními akty. Skrz subverzivní performance se 

jedinec může veřejně domáhat toho, co nemá, například práv, veřejného prostoru a statusu 

lidství (Butler, 2009, s. x). Butler (1990/2007, s. 3-22) kritizuje feministickou politiku 

identit, která má reprezentovat ženy jako jednotou skupinu čímž ovšem potvrzuje 

heteronormativní kategorie. Nicméně, jak Butler (2004, s. 25-26) píše v knize Nezajištěný 

život43 (Precarious Life), i tato reprezentační politika má své místo, jelikož představa 

vlastnictví sebe sama, rozhodování o svém těle a sexuálním životě je klíčová pro mnoho lidí 

(homosexuály, lesby, transsexuály, transgender lidi, intersexuály…) kteří tato práva nemají. 

 Butler (1990/2007, s. viii) říká v Potížích s genderem, že nechce lidem stanovit 

gendery, ale chce ukázat možnost definovat se a žít odlišně. Nechce přijít s jedním řešením 

pro všechny, to by totiž způsobovalo nový útlak (Salih, 2002, s. 4). 

 Podle Butler (1990/2007, s. 188-189) není lehké určit, kdy se doopravdy jedná o 

subverzi, to závisí na kontextu a době. „Subverze“ může naopak heteronormativní status quo 

potvrzovat. Subverzivní akty se třeba opakováním mohou stát klišé a trendem spotřební 

                                                           
43 Překlad názvu je autorky této práce a je svým způsobem vypůjčený z českého překladu Frames of War, z Rámců války, 
kde je anglické „precarious“ přeloženo jako „nezajištěný“. (Butlerová, 2009/2013) „Precarious“ může znamenat i 

prekérní, riskantní nebo nezaručený. 
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kultury. (Butler, 1990/2007, xxii-xxiii) O subverzi se nejedná v prostředí, kde lidé 

performanci očekávají, např. v divadlech (Butler, 1988, s. 527). 

 Butler si je vědoma námitek vůči své teorii (Salih 2007, s. 66-67). Subverze podle ní 

nepředstavuje utopickou budoucnost, Butler neříká, že by „zrušení“ genderu ihned vedlo 

k přislíbenému šťastnému životu (Çınar, 2015, s. 57). Nicméně je ohledně denaturalizace 

konstruktů a ohledně neotřelých performancí optimistická (Salih, 2007, s. 59). V popisu 

subverze vyzdvihuje metodu parodie (Butler, 1990/2007, s. 188-189). 

 

6.3 Parodie 

 Pro parodickou performanci u Butler platí vše, co bylo řečeno o subverzi. Parodická 

citace ukazuje na imitativní povahu všech genderových identit, nepředvídatelnost vztahů 

kategorií identity a genderu a pohlaví, jelikož zvýrazňuje rozdíl mezi tělem aktéra a 

genderem, který je performován (Salih, 2007, s. 57), převrací rozlišení na vnitřní a vnější. 

Parodie přiměje jedince jinak přemýšlet o femininitě a maskulinitě a o genderu jako 

takovém. (Butler, 1990/2007, s. 188-200) 

 Genderová parodie nepředpokládá původní gender, který je parodován, ten podle 

Butler neexistuje. Parodována se sama idea původního a přirozeného genderu. 

Heterosexuální identity se tak ukazují jako konstruované a nepůvodní stejně jako parodie. 

(Salih, 2007, s. 57-58) Pro subverzivní napodobování je důležitý smích; při subverzi se 

člověk totiž směje tomu, že gender není „normální“ a nikdo nedokáže ideál ztělesnit (Butler, 

1990/2007, s. 189). 

 Parodie staví na konceptu hranic genderové identity a jejich nestability a nejasnosti. 

Heteronormativita očekává, že ženy a muži mají fixní identity; kdo se chová dost žensky a 

vypadá dost žensky, bude pochopen jako žena, i když jinak je to muž. K občasnému 

překračování hranic dochází normálně, ale okolí je znejistěno u extrémních případů. 

(Khozaei Ravari, 2010, s. 5-7) 

 Zda je parodie subverzivní podle Butler (1990/2007, s. 189) závisí na kontextu, ve 

kterém zmatení z performance vzniká. V Potížích s genderem Butler (1990/2007, s. 187) 

uvádí jako příklady praktiky drag, butch a femme, a cross-dressing, které jsou mnohými 

lidmi k parodii genderového řádu používány. 
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6.4 Drag 

 Butler (1990/2007, s. xiv-xxvii) v Potížích s genderem na drag hlavně ukazuje 

dramatizaci genderové performance a konstruovanost genderové reality a identity. 

 Drag funguje performativními akty, závisí na normách, ale v drag show se opakují 

v neobvyklém prostředí neobvyklým způsobem (Khozaei Ravari, 2010, s. 3). Drag 

performance odděluje gender od diskurzu a od představy objektivnosti genderu, zesměšňuje 

genderový řád a představu stabilní identity (Butler, 1990/2007, s. 186-188). Butler (Ibid., s. 

xiv-xxvii) vysvětluje, že nejistota ohledně něčího genderu vede ke zmatení a k přehodnocení 

představ o správnosti genderu. 

 Podle Butler jsou všechny gendery vlastně parodie, jen některé performance jsou 

parodičtější (Salih, 2007, s. 58). Drag imitací genderu ukazuje, že ženskost, mužskost a 

gender sám jsou imitace. Ukazuje nahodilost genderových konstrukcí, performancí jsou 

denaturalizovány kategorie genderu, pohlaví a sexuality a jejich zdánlivá koherence a je 

zpochybněn heterosexuální zákon. (Butler, 1990/2007, s. 187-189) 

 Butler (1990/2007, s. 186-189) zmiňuje Ester Newton, která popsala drag z hlediska 

konceptu vnitřního a vnějšího a pravdy a lži. Podle Butler také drag zpochybňuje rozdělení 

vnitřního a vnějšího, povrchu a hloubky, a skutečného a přirozeného. Ukazuje, že vzhled i 

esence mužů a žen jsou iluze. (Ibid.)  Podle Newton je drag „dvojitou inverzí“ (Ibid., s. 186) 

fungující na kontrastu. Používá příklad muže, který performuje jako drag queen; vnitřek, 

esence umělce, je mužský, a vnějšek, tělo, které diváci vidí, je ženský, na druhé úrovni 

existuje vnitřek, esence, který má být ženský, a vnějšek, tělo a gender umělce, který je 

mužský. Diváci předpokládají, že gender patřící umělci, je skutečný, imitovaný gender 

skutečně nevypadá. (Nikandam, 2012, s. 87) 

 Drag funguje na kontrastu i co se týče rozporu mezi kategoriemi identity, genderem, 

pohlavím, sexuální touhou a sexuálními praktikami (Butler, 1990/2007, s. 187-188). Podle 

Butler (Ibid.) se tu střetávají tři dimenze materiálnosti; genderová identita, anatomické 

pohlaví a genderová performance, které jsou v nesouladu. 

 Podle Kobové (2014, s. 249-250) není jasné, zda je drag typem nové genderové 

identity, ale podle Butler rozhodně není přivlastněním si jednoho genderu. Spíš naznačuje 

koncept identity, která nenormalizuje ženské a mužské hranice (Khozaei Ravari, 2010, s. 3). 

 Naskýtá se i otázka aktérství. Téma drag, o kterému Butler psala, bylo totiž mnohdy 

nepochopeno jako performativita a činnost svobodné vůle (Jagose, 1996, s. 86-87). To 

odporuje tomu, jak Butler (1990/2007, s. 34, 198) rozumí genderu. Posouvání kontextu a 
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přivlastňování si utlačujících konstruktů je nicméně druhem aktérství (Butlerová, 

1993/2016, s. 186). 

 Některé feministická přístupy kritizovaly drag pro údajnou misogynii. Jde například o 

Marilyn Frey, Janice Raymond a bell hooks, která tento závěr vynesla v analýze filmu Paříž 

je v plamenech (Paris is Burning) (1990), který je o drag kultuře a hlavní postavy 

performující drag jsou homosexuálové. (Butlerová, 1993/2016, s. 172-180) Butler (Ibid.) ji 

kritizuje proto, že vidí drag jako aktivitu homosexuálních mužů, která se točí okolo žen, a 

původ homosexuality vidí v misogynii a odmítnutí ze strany žen, což je koncept, který 

potvrzuje heteronormativitu. Podle Butler (Ibid.) drag takto nelze redukovat, v Paříž je 

v plamenech je vidět, jak probíhá komplexní proces identifikací. 

 V Závažných tělech Butler (Ibid., s. 171-186) Paříž je v plamenech analyzuje. 

Homosexuálové, Afroameričané a Latinos v něm performují na drag plesech a soutěží 

v „opravdovosti“, jak zdánlivě ztělesňují ideály. Podle Butler (Ibid.) drag může přeznačením 

podvracet sexistické, homofobní a rasistické normy. Ve filmu lze najít jak performance, 

které zpochybňují normy, tak ty, které je potvrzují. Drag je místo ambivalence, ukazuje 

komplexní začlenění do mocenských vztahů, kterými je člověk utvářen a kterým lze 

odporovat. (Ibid.) 

 Podobně je tomu i ve filmu Kiki (2016), volného pokračování Paříž je v plamenech. 

Zabývá se problémy LGBTQ lidí jako jsou diskriminace, násilí, nemoci, chudoba a 

bezdomovectví, hledání prostoru k vyjádření, a drag kulturou, která jim prostor dává. Kiki 

scéna nabízí možnost organizovat se mladým lidem z LGBTQ komunity, kteří jsou jiné 

barvy pleti než bílé. Na drag bále mohou prezentovat kombinace maskulinních a femininních 

prvků, tvořit vlastní formy genderové identity. Podle nich lze říci, že v momentě 

performance tím doopravdy jsou. Kiki komunita funguje jako zázemí; poskytuje místo 

náležení a síť vztahů. (Kiki, 2016) Zážitky těchto lidí ukazují, že sociální kategorie (gender, 

pohlaví, sexualita a rasa) a regulace se překrývají a ovlivňují útlak. Ukazují status těchto 

jedinců jako abjektivně vyloučených a problémy jejich každodenního života. Pro interpretaci 

Kiki scény lze použít koncept moci Butler a Foucaulta nebo citací a přeznačení Butler a 

Derridy. Na Kiki scéně kulturní znaky dostávají významy podle LGBTQ lidí, na bále 

neexistuje tlak norem genderu, sexuality a bělošští, a hrozba trestů, a lze tak utvářet 

jedinečné genderové konfigurace. Queer lidé těmito akty podrývají heteronormativní binární 

systém a zároveň vytvářejí vlastní. 

 Podle Butler je těžké poznat doopravdy subverzivní akt. Klíčové je, kde se odehrává, 

a jak se opakuje. Co přesně je subverzivní, záměrně není v Potížích a genderem (1990) 
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řečeno. (Salih, 2007, s. 58-59) Drag by mohl heterosexuální řád i stabilizovat44 (Butler, 

1990/2007, s. xxii-xxiii). 

 

6.5 Subverze podle queer teorie 

 Queer teorie na Butler navázala a zaměřuje se zejména na koncept narušení sexuality 

(Kobová, 2014, s. 253-254), genderu, pohlaví a moci, která se na ně pojí (Spargo, 1999, s. 

52-75). 

 Queer je sama o sobě subverzivní kategorie. Podle Butler má pojem queer subverzivní 

potenciál, už dříve byl přeznačen z urážky do pozitivní identifikace (Salih, 2007, s. 66). 

 Jednou ze strategií queer teorie je tzv. queering nebo queer praxe, učinění situace více 

queer. V queering dochází ke „zpodivnění“ světa, fenoménů běžných v heterosexuálním 

světě, z queer pohledu a kontext je označen pozitivně. Situace dostane novou náplň a bude 

vyhovovat queer lidem. Queer akty se často snaží zabrat prostor, který je běžně 

heterosexuální. Klíčové je ukázat, že to, co je v heterosexuální kultuře „normální“, je 

„nenormální“, a závisí na tom, kdo organizuje scénu, kterou lze narušit výměnou aktérů. Jde 

o soukromé akty prováděné na veřejnosti, třeba v restauracích, na ulici a v nákupním 

středisku a lidé si zde mohou dávat najevo city, například se líbat. Queering tímto narušuje 

hranice a dává najevo neviděnou sexualitu. (Dilley, 1999, s. 467-470) 

 Butler v kontextu subverzivních performancí někdy hovoří o queer. V Závažných 

tělech (1993) mluví o politickém využití kategorie queer. Běžná politika je podle ní 

neúčinná, jak ukázala její pasivita při krizi AIDS. Queer politika má fungovat jako divadelní 

představní, místo queer performancí, a mohla by ukázat tradice drag, cross-dressingu a 

butch-femme aktů. Queer komunity mohou pořádat aktivity jako to dělá organizace Queer 

Nation a interpelacemi pokračovat v afirmaci pojmu queer. (Salih, 2007, s. 66) Dilley (1999, 

s. 466) se domnívá, že je nutné aplikovat queer teorii do praxe, jelikož osobní sféra souvisí 

a politickou. Vidí nutnost v použití radikálnějších zákroků proti utlačující kultuře, v 

dekonstrukci jejích hodnot. Queer teorie má pokračovat v duchu aktivismu, který prováděli 

organizace jako Gay Liberation, Queer Nation nebo ACT-UP. (Ibid.) 

 Queer politika chce ukázat, jak společnost propaguje heterosexualitu a odsuzuje 

homosexualitu a podlomit schopnost dominantní kultury definovat, co je „normální“ a 

„deviantní“, nebo alespoň tuto moc vyjevit (Ibid., s. 466-467). Cílem je i zrušení abjekce, 

sociálního vyloučení. Veřejnými akty queer subjekty a těla získají aktérství a srozumitelné, 

                                                           
44 Kritika drag viz níže. 
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legitimní formy života. (Butlerová, 1993/2016, s. 43) Jagose (1996, s. 130-131) říká, že 

podle Butler queer může být politikou identit bez tradičního, škodlivého, pojetí subjektu. 

Podle Jagose (Ibid.) queer nepropaguje „správné“ subjekty, ale sdružuje je v koalici. 

 Další strategií může být camp, styl projevování se nestereotypním způsobem, zejména 

co se týče sexuality a genderu. Technika je spojena s modelem performativity Butler; pojímá 

subverzivní opakování norem a narušování sociálních hranic. Jde o to satirizovat a 

hyperbolizovat genderové a sexuální stereotypy, ve veřejném vystupování nebo ve svém 

vzhledu. Camp má hlavně v USA kontroverzní historii. V 70. a 80. letech se tato vyobrazení 

objevovala v mediích jako zábava pro heteronormativní společnost, nicméně v poslední 

době je camp chápán i jako subverze dominantních norem. (Spargo, 1999, s. 50-63). Podle 

Moore (2001, s. 181) camp může opakováním genderu ukázat diskurzivní povahu genderu 

a pohlaví a podrývat heterosexuální identity a regulace. Může narušovat zdánlivou koherenci 

kategorií genderu, pohlaví a sexuality. Spargo (1999, s. 60) se domnívá, že camp je svým 

způsobem diskreditovaný, ale uvědomělý jazyk queer jedinců. Camp performance je 

kritickým nástrojem a zároveň subjektům umožňuje odlišné bytí (Ibid.). 

 

6.6 Další možné subverze 

 K subverzi heterosexuálním řádem vytvořeného genderu lze využít i další koncepty. 

 Podle Butler (1990/2007, s. xxiii-xxv) mohou neobvyklé, nekoherentní identity, 

například transsexuální, být subverzivní. Podle Bendové (2014, s. 649-650) heterosexuální 

řád narušují například transvestité, když excesivně kopírují a parodují genderové normy. 

Porkertová (2016, s. 104) říká, že subverzivní potenciál mají hlavně nenormativní sexuální 

praktiky. I podle Butler (1990/2007, s. 105) mohou homosexualita a bisexualita být zdroji 

subverze.  

 Dalším příkladem může být cross-dressing, praktika nošení oblečení opačného 

genderu. Butler (Ibid., s. 186-188) se o cross-dressingu zmiňuje a tvrdí, že se při těchto 

aktech vyjevuje umělost genderové identity a nabízí se možnost, jak konstrukt přepracovat. 

Podle Salih (2007, s. 58) cross-dressing ale může potvrzovat heterosexuální zákon, když 

souhlasí s rozdělením kategorií femininního a maskulinního a heterosexuality a 

homosexuality. 

 Při analýze heterosexuálních zvyků v homosexuálních kontextech se Butler 

(1990/2007, 42-43) vyjadřuje i k identitám butch a femme. „Butch“ často označuje ženy, 

které vykazují tradičně mužské charakteristiky v chování, vystupování, oblékání atd., ale 

neidentifikují se jako muži, nejsou to trans muži. Často se jedná o lesby. Podobně jsou 
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„femme“ lesby s velmi ženským stylem. (Marinucci, 2010, s. 63) Lesbický feminismus často 

říkal, že tyto nestandartní lesbické sexuality pojímají heterosexuální hodnoty (Jagose, 1996, 

s. 65), ale podle Butler (1990/2007, s. 42-45) nejsou kopií heterosexuálního vzoru, obě 

sexuality jsou konstruktem. Butch a femme mohou narušit genderové kategorie (Ibid.) 

v erotické hře, kde femininita a maskulinita kontrastují s mužským a ženským tělem (Ibid., 

s. 166-168) Butch a femme performance mohou být parodiemi a ukazovat falešnost identit 

a možnost alternativ (Ibid., s. 187). Butler (Ibid., s. xxii-xxvii) přímo neříká, že jde o nástroj 

subverze, nicméně uvádí je jako příklady, které mohou k subverzi vést. 

 Další strategií může být tzv. genderfucking, akt vystupování v genderově matoucím 

stylu. Pohlaví je v heterosexuální kultuře rozpoznatelné na základě genderu (aktů, oblečení, 

účesu...). Genderfucking pracuje s konceptem rozpojení zdánlivě koherentních kategorií 

pohlaví a genderu a tím narušuje genderové normy. (Marinucci, 2010, s. 123) 

 A Mushtaq (2017, s. 30-34) přichází s návrhem, že humor může být určitým 

diskurzem, nástrojem genderové dekonstrukce a strategií feminismu. Podle ní v pojetí 

Mulkay existuje tzv. diskurz humoru stavící na nejasnosti, mnohosti interpretací, a člověk 

v něm přijímá netradiční role. Humorem lze diskutovat zakázaná témata, kritizovat 

genderový řád a představit alternativní hodnoty. (Ibid.) 

 

6.7 Kritika konceptu subverze u Butler 

 Účinnost a dlouhodobé sociální následky dekonstrukce a subverze jsou stále otázkou. 

Na akademickém poli byly vzneseny námitky jak proti poststrukturalistickým strategiím 

odporu a dekonstrukce dominantní kultury, tak proti esenciálně založeným strategiím 

reprezentace a posilování (empowerment), politice identit. (De Ridder, Dhaenens a Van 

Bauwel, 2011, s. 204) Například De Ridder, Dhaenens a Van Bauwel apelují na akademické 

kruhy, aby přijaly obě metody (Ibid.). 

 Kritizována je teorie performativity Butler45 i možnost použití performancí 

subverzivně. Debata se vede hlavně co se týče účinnosti; zda lidé performující gender jinak 

skutečně podrývají gender a pohlaví (Moore, 2001, s. 186-189).  

 Feminismus, do kterého patří i Butler, bývá kritizován z toho důvodu, že se nezabývá 

materiální změnou podmínek. Podle nich parodická a symbolická subverze nemůže vést ke 

skutečným sociálním změnám. (Herstein, 2010, s. 48) S významnou kritikou subverze 

v pojetí Butler přišla Young (2009, s. 56-57), která uznává přínos dekonstrukce a subverze, 

                                                           
45 Tu popsala čtvrtá kapitola. 



48 
 

nicméně musejí být spojeny s jasným politickým cílem a být součástí dalších forem politiky, 

které interagují s institucemi, materiálními zdroji atd. Young (Ibid.) shledává návrh Butler 

idealistickým, jelikož ignoruje materiální aspekty sociální reality. Tato performativní 

politika by prý mohla být jen druhem zábavy, umění, jelikož parodie se běžně vyskytuje v 

médiích. Subverzi hrozí, že zůstane jen teoretickým konceptem v akademickém prostředí. 

(Ibid.) Další kritiky argumentují tím, že strategie Butler je povrchní a elitářská; nezaměřuje 

se na spolupráci a nesnaží se vytvořit solidaritu, nepomáhá feminismu v politickém boji. 

(Fulka, 2016, s. 335) 

 Subverze, která je podmíněna zákonem, který chce podrývat, podle Salih nemusí být 

rušivá (Salih 2007, s. 58). I performance, která se jeví subverzivně, někdy potvrzuje 

hegemonní řád, jako v případě nejasného fenoménu drag (Butler, 1990/2007, s. xxii-xxv). 

Když drag zachovává opozici muže a ženy, maskulinního a femininního, heterosexuality a 

homosexuality, a potvrzuje hranice mezi identitami, není subverzí. Drag performance někdy 

vytváří heterosexuální průmysl; například filmy Mrs. Doubtfire (1993), Viktor, Viktorie 

(Victor, Victoria) (1982), Tootsie (1982) a Někdo to rád horké (Some Like It Hot) (1952). 

Ani performance, které provádějí Julian Clarry a Eddie Izzard, nemusejí být subverzivní. 

(Salih, 2007, s. 66) Podle Butler (1993/2016, s. 172) se heterosexuální kultura takto snaží 

chránit před narušením queer a filmy se potvrzuje. Podle Salih (2007, s. 57-59) je teorie 

subverze Butler stále nevyjasněná a má potíže. Není zřejmé, zda ukazuje fiktivnost genderu 

jako takového, nebo fiktivnost člověka, který ho chce podrývat, například drag umělce. A 

jelikož jsou všechny gendery vlastně parodie, je obtížné rozlišit běžnou parodií, která 

konstruuje tradiční genderové normy, a subverzivní parodii. (Ibid.) 

 Nussbaum podle Herstein (2010, s. 64-73) namítá, že Butler nedokáže rozlišit mezi 

ospravedlnitelnými a neospravedlnitelnými subverzivními akty. Podle Nussbaum by lidé 

mohli parodovat i jinak dobré koncepty a k navrhované sociální změně by nedošlo. Podle 

Nussbaum poststrukturalismus a dekonstrukce odmítají jakékoliv mocenské uspořádání a 

koncepty. Praktiky, které Butler navrhuje, prý odporují její vlastní teorii; pokud odmítá 

jakékoliv ospravedlnění na základě morálních principů, nemůže subverzí odporovat 

heterosexualitě. (Ibid.) Nussbaum podle Herstein (Ibid.) Butler nepochopila, jelikož pojímá 

její teorii univerzálně a subverzi zbavuje kontextu. Butler totiž neodmítá veškerou moralitu, 

normy či gender, ale určitý typ (Ibid.). 
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6.8 Závěr kapitoly 

 Dekonstrukce má analyzovat kulturní fenomény (např. gender) a ukázat jejich umělost. 

Subverze je technika, která funguje podobně, a navíc pojímá praktické akty a pomocí nich 

legitimitu a moc společenského uspořádání podrývá. Butler vidí subverzi genderu jako 

možný základ feministické politiky. 

 Podle Butler subverze vychází zevnitř řádu, je umožněná samou povahou genderového 

konstruktu; citováním předchozích aktů, náchylností k tvorbě chyb, a tím, že lze posunout 

význam jakéhokoliv kulturního znaku. Subverze by měla přinejmenším upozornit na 

možnost alternativních konstrukcí identity a ideálně by měla zpochybnit zdánlivě přirozený 

zákon reprodukční heterosexuality, narušit koherenci kategorií genderu, pohlaví, sexuální 

touhy a sexuálních praktik a tím zlomit moc diskurzu a jím předepsané podoby subjektů a 

zlepšit život genderovým a sexuálním menšinám. 

 Butler i badatelé a badatelky působící v queer teorii představili různá pojetí subverze. 

Butler se zaměřuje na možnost parodie genderu, která ukazuje iluzi samotné kategorie 

genderu a nemožnost dostát normám, a jejím potenciálním příkladem je drag. Pro queer 

teorii je důležitý hlavně queering (praktika, která činí běžné kontexty méně 

heterosexuálními) a camp (satira genderu a sexuality). 

 Otázka, zda subverze potvrzuje genderový řád, který se snaží podrývat, nebo zda je 

skutečně účinná, zůstává otevřená. Podle Butler závisí na konkrétním kontextu potenciálních 

subverzivních performancí a úspěšnost se navíc ukáže až časem. Nicméně Butler vidí 

budoucnost této strategie víceméně optimisticky.  
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Závěr 

 

 Hlavními tématy této práce byly koncepty performativního genderu a subverze 

genderu, obzvláště z perspektivy poststrukturalistického feminismu Judith Butler, ale 

zohledněn byl i pohled queer teorie. Tato práce měla ukázat jejich hlavní myšlenky a 

specifičnost, ale i místo v širším kontextu akademického bádání a přemýšlení o genderu a 

s ním spojenými tématy. 

 Na začátku této práce byla položena řada otázek, nad kterými se autorka této práce 

zamýšlela, které svým způsobem chápe jako motivace k vybrání zaměření této práce, a které 

lze nahlédnout za použití konceptů, které byly představeny. 

 V čem je ale teorie Butler specifická, kde lze vidět její největší přínos?  

 Její teorie, konkrétně kniha Potíže s genderem (1990), rozproudila feministické debaty 

o femininitě, identitě a genderu. Její pojetí genderu mělo na feminismus velký vliv, mnoho 

prací v něm našlo inspiraci, ale bylo i kritizováno z toho důvodu, že údajně neprospívá 

feminismu a redukuje možnosti žen. Definováním genderu jako kulturně zkonstruovaného 

se i kategorie ženy ukázala jako nepřirozená a její jednota jako iluzorní. Oproti jiným 

feministickým přístupům Butler neodděluje kulturu od materiálnosti, ani kategorie genderu 

a pohlaví, jelikož kategorie jsou konstruovány do vzájemné jednoty, a tudíž se tak musí i 

studovat.  

 Butler dekonstrukcí ukazuje, že gender je nástroj moci, který regulacemi řídí 

konstrukci ženskosti a mužskosti. Gender je performativní povahy; ustavuje se „hraním“ 

toho, čím má podle diskurzu být, opakováním či citováním norem. Konstruování genderu je 

zakrýváno pomocí materializace a naturalizace (díky koherenci kategorií identity) 

konstruktů a skrz různé akty (mají vycházet z identity). Zdánlivá přirozenost genderů 

legitimizuje heteronormativní binární řád, který ho vytvořil.  

 Na teorii Butler je specifický i způsob, kterým pracuje se subjektem a identitou. 

Pomocí matice srozumitelnosti a zákona reprodukční heterosexuality jsou lidé utvářeni jako 

subjekty s identitou, která zdánlivě slučuje jejich gender, pohlaví, sexuální touhu a sexuální 

praktiky. Subjekty, identity, gendery, pohlaví a sexuality nejsou ale podle Butler dané a lze 

je změnit. 

 Zejména v otázce možného narušení genderového řádu na Butler navázala queer 

teorie. Subverzi, podrývání moci a regulací, Butler volí jako druh feministické politiky, ve 

které se netradičním stylem performuje gender. Možnost subverze pramení z jeho 

konstrukce: gender je komplexní, ale je nucen do heterosexuální formy, moc vytváří i 
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přestupky, občas se vytvoří nekoherentní identity, citace jsou náhodně spojené a lze je 

zasadit do jiného kontextu, tělo je nestabilní a umožňuje mnohé akty. Subverze má ukázat 

nepřirozenost identity a kulturních kategorií (genderu, pohlaví, sexuality) a zpochybnit moc, 

která je ustavuje. Podle Butler má rozbít heterosexuální binární genderový řád a dát možnost 

svobodnějšího konstruování subjektů.  
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