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ABSTRAKT/ABSTRACT 

Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem pole dance, resp. sport. Daná 

aktivita, dříve spjatá výhradně se striptýzovými kluby se nyní objevuje ve 

specializovaných studiích jakožto fitness aktivita zpočátku pouze pro ženy, ale 

následně též pro muže. Navzdory snahám o jeho redefinici je však dle výzkumů se 

svými erotickými kořeny stále spojován. Rovněž tak je pak spojován též se ženami 

jakožto jeho aktérkami. Daná aktivita je tak dle dosavadních výzkumů vnímána jako 

aktivita femininní a feminizovaná. Účast mužů na takových aktivitách tudíž vede 

k jejich vnímání jako zženštilých či homosexuálních, což je v rozporu s očekáváními ze 

strany společnosti, ohledně toho, co to znamená být maskulinní. V rámci dané práce se 

tak soustředím na způsoby, jimiž mužští aktéři pole dance v tomto specifickém 

prostředí konstruují svou maskulinitu. Zaměřuji se zde na to, co pro oslovené muže 

účast na pole dance znamená, ale též na stereotypy a očekávání, týkající se toho, jak by 

se (ne)měl chovat a jaký by (ne)měl být maskulinní muž. V dané práci se rovněž 

zabývám rolí, kterou při konstrukci maskulinity hraje maskulinní tělesný ideál. Data 

jsem sbírala prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se šesti mužskými aktéry 

z České republiky, staršími 18 let. K analýze dat mi posloužila tematická analýza.   

This diploma thesis examines current phenomenon of pole dance/sport. This 

activity which was originally performed in strip clubs was relatively recently redefined 

as a fitness activity offered at pole dancing studios initially for women, but now also 

for men. Despite the efforts to redefined pole dance as a fitness activity in the eyes of 

the public pole dance is still associated with its erotic roots and (therefore) with 

women. According to previous research pole dance is seen as a feminine and feminized 

activity. Men’s participation in these activities is, according to studies, associated with 

the belief that those men are effeminate or homosexual and therefore construct their 

gender identity in ways which are inconsistent with the social ideas of masculinity. In 

this thesis I explore the ways in which male pole dancers construct their masculinity 

within this unique environment. I also explore what participation in the world of pole 

dance mean to men who take pole dancing classes and/or who teach them as well as the 

stereotypes placed upon men to act in a certain way to be considered masculine. In this 

research I also discuss the role of the body on construction of masculinity. Data were 

collected via semi-structured interviews with six Czech male pole dancers over the age 

of 18 and examined using thematic analysis. 

Klíčová slova: gender, maskulinita, pole dance/sport, tělo / key words: gender, masculinity, 

pole dance/sport, body 
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1. ÚVOD 

1.1. Výběr tématu 

Když jsme se před lety vypravily s partou kamarádek na lekci, kam nás pozvala 

jiná kamarádka a na kterou jsme se sice těšily, ale ohledně níž jsme zároveň pociťovaly 

i značnou nejistotu, netušily jsme, že se pro nás dané lekce stanou každotýdenní radostí 

a drilem zároveň. Nebýt toho, že jsme šly tehdy v partě, zůstává otázkou, zda bychom 

jednotlivě sebraly odvahu a vyrazily. Ostatně, některé z nás se tehdy dokonce raději ani 

nikomu nezmínily o tom, kam se to vlastně chystají. Ať již byla důvodem vlastní 

nejistota či strach z reakcí okolí, daný narativ se následně ukázal jako poměrně 

rozšířený – alespoň pokud jde o ženy, s nimiž jsem měla možnost mluvit či se o jejich 

příběhu dozvědět prostřednictvím rozhovorů, které vedly badatelky a badatelé jak 

v Čechách, tak v zahraničí s těmi, které, podobně jako my, téměř propadly účasti na 

dané disciplíně. A jelikož můj výzkumný zájem o pole dance předcházel mé osobní 

účasti na lekcích, byla v mém případě tato ovlivněna také zjištěním, že ve 

zmiňovaných pracích se skutečnost, že výzkumnice sama měla s pole dance zkušenost, 

ukázala jako přínosná, jelikož ženy, s nimiž výzkumnice vedly rozhovory, se 

v důsledku této skutečnosti zmiňovaly o pociťovaném hlubším porozumění a vhledu. 

Jak se pak ukázalo i v případě mé vlastní – bakalářské – práce, tato sdílená zkušenost 

může nabývat ještě větší důležitosti právě u stigmatizovaných aktivit, mezi něž se pole 

dance tehdy dle mnou oslovených žen a jejich zkušeností řadil.  

Byť jsme tak již byly všechny víceméně zasvěcené do toho, co nás zhruba na dané 

lekci čeká, jistých pochybností jsme se zkrátka zbavit nedokázaly a vstup do sálu 

plného zrcadel a cizích žen v poměrně sporém oděvu nám tehdy na odvaze příliš 

nepřidal. Obavy a nejistotu jsme se snažily rozptýlit vtipkováním a vzájemným 

přesvědčováním, že je to vlastně celé taková jedna velká legrace a že na další hodině už 

nás pravděpodobně nikdo neuvidí. Úsměv, který se nám tehdy objevil na rtech však 

velmi rychle zmizel poté, co byla lekce u konce, jelikož u konce jsme zároveň byly též 

my, a to s dechem. Po cestě zpět do šaten nás zahříval jistý pocit sounáležitosti 

s ostatními kurzistkami, které si během dané lekce sáhly, podobně jako my, na dno 

svých sil.  

Ačkoli jsme se následně hromadně rozhodly zapsat na celý další blok 

začátečnických lekcí, ne vždy bylo naše nadšení sdíleno též ze strany blízkého i širšího 

okolí. Výraz pole dance byl pro většinu lidí buď pojmem zcela neznámým, nebo 
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naopak známým až příliš a jak se ukázalo a jak ukazují též výzkumy, navzdory snaze 

kurzistek, lektorek, ale i dalších osob o prezentaci pole dance coby aktivity, která je od 

svých striptýzových kořenů již zcela oproštěna, není vždy jako taková skutečně 

vnímán.  Spousta z nás tak na zvídavé otázky okolí reagovala odpovědí, že chodíme 

tančit či zkrátka cvičit. A právě otázka stigmatizace spojené s danou aktivitou, byla 

nakonec i tím, co upoutalo mou pozornost natolik, že jsem se na ní rozhodla zaměřit i 

v rámci své bakalářské práce. 

 Jak je dle zkušeností ostatních žen pole dance vnímán? S jakými reakcemi se 

setkávají? Co k těmto reakcím dle nich přispívá? A jak se s případnou stigmatizací 

vyrovnávají? To byly otázky, na něž jsem hledala odpovědi prostřednictvím rozhovorů 

s kurzistkami a lektorkami ze studia, které jsem sama navštěvovala a s jehož 

prostředím a výukou jsem tak byla obeznámena.  

Přestože mě stigmatizace pole dance a jeho aktérek tehdy zajímala především, jak 

už to bývá, výzkum přinesl rovněž spoustu podnětných a přínosných dat, týkajících se 

dalších oblastí, které by si dle mého názoru zasloužily více pozornosti. Tím, co mě 

zaujalo především, a čemu bych se tedy ráda věnovala v práci předkládané, je účast 

mužů na pole dance, která byla v době konání mého předešlého výzkumu spíše 

ojedinělá. 

Kurzy, které se začaly postupně objevovat ve fitness centrech a specializovaných 

studiích, byly představovány jako aktivita pro ženy a první lekce, workshopy a soutěže, 

které se začaly pozvolna objevovat téměř po celém světě, byly organizovány ženami a 

pro ženy. Tato aktivita, dříve spjatá výhradně se striptýzovými kluby a se ženami, se 

začala postupně objevovat jako nedílná součást kulturních ale i sportovních akcí. Pro 

svou spojitost s erotickým tancem u tyče pak pole dance upoutal pozornost médií a 

obecně veřejnosti, a to včetně akademiků a akademiček, z nichž některé a někteří 

projevili o danou aktivitu též výzkumný zájem. Bez ohledu na to, zda byl však z jejich 

strany pole dance pojímán jako aktivita vykořisťující, stavící ženy do role erotických 

objektů a předvádějících veřejnosti postavu plně odpovídající panujícímu mýtu krásy či 

naopak emancipační, posilující ženy jako po stránce fyzické, tak i po stránce 

psychické, umožňující jim bez zábran projevit sovu „ženskost“, vždy to byla právě 

žena, s níž byla tato aktivita spojována. 
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Pole dance však postupně přilákal též muže a v současnosti se tak nejen ve světě, 

ale i v Čechách můžeme setkat rovněž s kurzisty, lektory a účastníky jak tuzemských, 

tak též mezinárodních soutěží. Navzdory zmínkám o pole dance coby femininní a 

feminizované aktivitě tak nelze ignorovat rostoucí účast mužů nejen ve světě, ale také u 

nás. A protože dosavadní poznatky odráží v drtivé většině názory a postřehy ženských 

aktérek, obracím se v předkládaném výzkumu na aktéry samé. 

 

1.2. Paradigma 

Lincoln a Guba poukazují na skutečnost, že žádný/á badatel/ka by neměl/a 

zahajovat výzkum, aniž by si byl/a jist/a ohledně paradigmatu, které usměrňuje a vede 

jeho/její přístup (Guba, Lincoln, 1994: 116). Výzkumné paradigma totiž definuje, co 

lze zkoumat, co je ještě předmětem výzkumu a co už nikoli. O paradigmatu daná 

autorská dvojice hovoří jako o souboru pravidel, poznatků a teorií, které jsou 

neměnným základem pro další zkoumání. Jedná se tedy o základní hodnotový systém 

(světonázor), který usměrňuje výzkumníka či výzkumnici, a to nejen v otázce 

metodologické, tj. otázce toho, jakým způsobem dochází k produkci poznání, ale také 

pokud jde o způsob, jímž si badatelé a badatelky odpovídají na další dvě významné 

otázky – otázku ontologickou, tj. jakou podobu a povahu má realita a co o ní tedy 

můžeme zjistit a otázku epistemologickou, tj. jaká je povaha vztahu mezi poznávajícím 

a tím, co lze poznat (Guba, Lincoln, 1994).  

Předkládaná práce vychází z konstruktivistického paradigmatu. Co se týče 

ontologické otázky, je konstruktivistický přístup relativistický, jelikož vychází 

z myšlenky, že existují mnohačetné, postižitelné sociální reality, které jsou výtvory 

lidské mysli, a tudíž mohou být někdy navzájem v rozporu. Dané reality se také mohou 

změnit v souladu s tím, jak dochází k postupnému formování a promýšlení jejich 

konstrukcí (Guba, Lincoln, 1994: 111). Slovy Pavla Barši: „K lidské realitě […] 

neoddělitelně patří to, jak si ji sami lidé představují” (Barša, 2008: 212). Pokud jde o 

otázku epistemologie, vychází konstruktivistické paradigma z toho, že poznání je 

utvářeno prostřednictvím interakce mezi výzkumnicí / výzkumníkem a komunikačními 

partnerkami / partnery, kteří se tak během výzkumu vzájemně ovlivňují (Guba, 

Lincoln, 1994: 111).  
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Dle daného přístupu je tak zdůrazněna úloha lidí coby sociálních aktérů, kteří 

konstruují svět na základě toho, jak jej vnímají. Výchozím bodem je zde předpoklad, že 

neexistuje jediná objektivní realita vně zkušenosti konkrétních lidí a že tudíž – 

s ohledem na to, že zkušenosti každé/ho z nás se liší – existuje tolik realit, kolik je na 

světě lidí (Reeves, 2012).  Snahou výzkumníka / výzkumnice tak je pochopit, jakým 

způsobem dané konstrukce fungují a jakým způsobem nás ovlivňuj, tj. „pochopit 

představy, v nichž lidé dávají smysl svému světu“ (Barša, 2008: 213).  

 

1.3. Gender 

Naše představy o světě a jeho fungování zahrnují také představy o genderu. Ačkoli 

v dané práci vycházím z konstruktivistického přístupu, jelikož se tento vymezuje vůči 

přístupu esencialistickému, představuji zde proto ve stručnosti rovněž ten.  

 

1.3.1. Esencialistický přístup 

West a Zimmerman poukazují v díle „Dělat gender“ na to, že: „V uspořádání 

reality je jaksi zakódována skutečnost, že muži jsou muži a ženy ženami“ (West, 

Zimmerman, 2008: 101), tj., že lidé se dělí do (pouze) dvou kategorií – na muže a 

ženy, s tím, že každá z těchto kategorií se vyznačuje specifickými (muži maskulinními 

a ženy femininními) charakteristikami a schopnostmi (Pavlík in Smetáčková, Vlková, 

2006: 9). Rozdíly mezi těmito kategoriemi jsou v rámci daného přístupu vnímány jako 

podstatné, esenciální a fixní (West, Zimmerman, 2008: 101). Dělení lidí do kategorií 

muž a žena, vycházející z odlišností v reprodukční anatomii tudíž odráží představu, že 

muži a ženy jsou – či by to tak alespoň mělo být – odlišným druhem lidí (Schrock, 

Schwalbe, 2009). 

Tento přístup ke zkoumání genderu se nazývá esencialistický. Dle takového 

přístupu je gender vnímán jako soubor vlastností, proměnná či role, vyplývající 

z biologie – resp. z reprodukčních funkcí každého a každé z nás, vlivem čehož se tak 

rozdělení lidí (pouze) na muže a ženy jeví jako přirozené. Existence dvou pohlaví je 

tak spojena s existencí dvou genderů, které vykazují odlišné charakteristiky, 

odpovídající odlišným tělům mužů a žen, s tím, že cokoli ostatního je považováno za 

odchylku od normy, a tudíž za úchylku (Krištofová in Kiczková, Szapuová, 2011), tedy 

za něco, co je ne-přirozené. Představy o dvou odlišných genderech odpovídajících 
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dvěma odlišným tělům doprovází rovněž představa o dvou odlišných sexualitách, 

mužské a ženské, které se však navzájem doplňují, tj. jsou komplementární (tamtéž). I 

zde pak platí, že jakékoli jiné projevy jsou považovány za odchylku, neboť tuto 

komplementaritu neumožňují.  

 

1.3.2. Konstruktivistický přístup 

Daný přístup se vymezuje vůči představě dvojpohlavního systému a z něj 

vyplývajícího souladu mezi pohlavím, genderem a sexualitou. Gender zde tak není 

něčím daným, esenciálním a fixním, čím člověk bytostně je, ale něčím utvářeným – 

něčím, co se dělá, a to „opakovaně, v interakci s jinými“ (West, Zimmerman, 2008: 

111). Dle tohoto pojetí tak dochází k neustálému (znovu)utváření rozdílů mezi muži a 

ženami, s tím, že řazení členů a členek té které společnosti do kategorií muž a žena je 

řízeno sociálními faktory. V konstruktivistickém pojetí se tak představy o tom, co je 

charakteristické pro maskulinitu a co pro femininitu mění v závislosti na konkrétním 

místě a čase. 

Kromě toho, že je gender vztahovým konceptem, tj. že maskulinita neexistuje 

jinak než v kontrastu s femininitou (Connell, 2005), je také vyjádřením asymetrie, 

neboť rozdělení lidí do dvou kategorií – na muže a ženy, nevede k pojetí maskulinních 

a femininních vlastností pouze jako protichůdných a tudíž komplementárních, ale jako 

hierarchicky uspořádaných. Maskulinita je téměř všude chápána jako norma, a tudíž je 

hodnocena výše než femininita (Pavlík in Smetáčková, Vlková, 2006: 9). Dělat gender 

proto v současném euroamerickém prostoru znamená pro muže dělat dominanci a pro 

ženy podrobenost (West, Zimmerman, 2008). Tím, co je v daném přístupu směrodatné, 

je také otázka restrikcí, které dopomáhají udržovat stávající uspořádání v chodu. 

 

1.3.3. Gender a stigma 

Dle Ervinga Goffmana je společnost tvořena kategoriemi osob, se kterými se 

zde pravděpodobně setkáme. O osobách, patřících do daných kategorií, si vytváříme 

stereotypní představy, které se následně promítají do našich normativních očekávání a 

požadavků ohledně toho, kým by tyto osoby měly být a jak by se měly chovat 

(Goffman, 2003). Stejně tak si lidé utváří také konkrétní představy o femininitě a 

maskulinitě s tím, že na základě těchto představ pak nejen že přistupují odlišně 
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k ženám a mužům, ale odlišně se také prezentují. Sami se tedy také uchylují k chování, 

které je v konkrétní době a na konkrétním místě spojováno s příslušníky či 

příslušnicemi téže kategorie. Jak Goffman dále podotýká, setkáme-li se s osobou 

vykazující negativní odlišnost od zbytku osob, které dle našeho mínění patří do téže 

kategorie a je jí tudíž vlastní atribut, který není v souladu s našimi očekáváním, klesá 

v našich očích její hodnota a nedostává se jí plného sociálního přijetí, tj. daná osoba se 

stává osobou stigmatizovanou (Goffman, 2003).  

Nedokážeme-li tedy dělat gender požadovaným způsobem, dochází ke 

zpochybnění našeho charakteru a naše hodnota tak klesá.  Skutečnost, že tím, co je 

zpochybňováno, není institucionální uspořádání, ale charakter člověka, vykazujícího 

negativní atribut, svědčí o tom, že ač dle sociálního konstruktivismu není gender 

podmíněn biologicky (není vrozený), v průběhu života se stává naší druhou 

přirozeností (Šmausová, 2002). Genderové identity tudíž navzdory jejich 

konstruovanosti vnímáme spíše jako přirozeně dané. Ostatně, jak podotýkají někteří 

autoři a některé autorky, výchova k genderu začíná již ve velmi raném věku (Pavlík in 

Smetáčková, Vlková, 2006, McMahon, 2017). Jak tedy připomíná Bourdieu: „Takto, 

skrze neustále pěstovaný způsob chování, držení těla, se vrývají protichůdné principy 

mužské a ženské identity a takříkajíc se realizuje, či spíše naturalizuje, určitá etika 

(Bourdieu, 2000: 28).  

Jak vyplývá z výše řečného, veškeré naše činnosti podléhají hodnocení, a proto 

je při nich zohledňováno to, jak budou vnímány a označeny – tj. jsou „plánovány 

s ohledem na jejich čitelnost“ (West, Zimmerman, 2008: 108). Nemusíme se tak sice 

podřizovat normativnímu pojetí, nicméně je třeba zohlednit fakt, že činíme-li tak, 

vystavujeme se riziku genderového posuzování a případným sankcím. „Normální“ 

biografií se tak paradoxně rozumí „normativně předepsaná, sankcionovaná biografie“ 

(Šmausová, 2002: 22).  

Mechanismem, který zajišťuje kontroluje a trestá překročení sociální normy 

jsou genderové stereotypy, tj. „zjednodušující popisy toho, jak má vypadat ‚maskulinní 

muž‘ či ‚femininní žena‘“ (Renzetti, Curran, 2003: 20, uvozovky v originále). Při 

konstrukci genderové identity dochází k reprodukci těchto stereotypů, s tím, že dojde-li 

ze strany jednotlivce k jejich porušení, vystavuje se riziku sankcí sahajících od 

posměchu až po vyloučení ze skupiny. Co je však zásadní, je, že v momentě, kdy jsou 
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určité vlastnosti, činnosti nebo chování striktně rozděleny na mužské a ženské a kdy 

tedy máme od mužů a žen odlišná očekávání, pak dochází k omezení rozvoje 

individuality členů a členek obou kategorií. 

Gender je tudíž v rámci sociálního konstruktivismu vnímán jako sociální 

konstrukt spojený se společensky připisovanými a očekávánými sociálními rolemi, 

chováním, ale také stereotypy a (sebe)hodnocením. Jak ostatně podotýká Šmausová, je 

to naše přesvědčení o vlastním genderu, které nás vede při utváření odpovídající 

identity (Šmausová, 2002). Gender tedy odkazuje k chápání toho, co to v dané 

společnosti v konkrétní dobu znamená být mužem nebo ženou (Kiczková in Kiczková, 

Szapuová, 2011).  

 

1.3.4. Konstrukce maskulinity 

Z výše řečeného tedy vyplývá, že způsoby konstrukce genderu jsou závislé na 

společenském kontextu. Mimo to pak také platí, že v konkrétním čase a na konkrétním 

místě existuje mnoho forem maskulinity i femininity. Neexistuje tedy pouze jeden 

univerzálně platný model mužství, ale těchto modelů je hned několik (Kamberidou et 

al, 2009).   

Vyjma epoch a kultur se maskulinita liší také na základě společenské třídy, 

věku, rasy či sexuální preference a spíše než o maskulinitě lze tak hovořit o 

maskulinitách (Badinter, 2005), tedy o skupině různých identit, které jsou utvářeny 

v závislosti na místě, období, prostředí a podobě sociálních vztahů (Malaníková in 

Slabáková, 2012). Neliší se tak pouze muži od žen, ale také, a především muži mezi 

sebou. Tak jako mezi muži a ženami rovněž mezi skupinami mužů existují vztahy 

dominance a subordinace (Connell, 2005).  

 Neexistuje tedy pouze jedna maskulinita, ale existuje maskulinita hegemonní a 

další podřízené formy maskulinity, které se odvíjí od míry společenského vlivu. I mezi 

muži tak existují rozdíly ve formách strukturální (bez)moci (Kaufman, 1999). 

Hegemonní maskulinitou je myšlena ta forma maskulinity, která je v určité době a 

v určité společnosti kulturou vysoce ceněna a odkazuje tak k dominantní pozici 

v sociální hierarchii (Connell, 2005). Hegemonní muži jsou tudíž muži v mocenských 

pozicích, kteří „jakožto ‚třetí‘ subjekt, ‚moc‘ konstruující diferenci, vládnou nejen nad 

ženami (pohlaví a gender), ale i nad většinou mužů (pohlaví)“ (Šmausová, 2002, 
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uvozovky v originále). Tato skutečnost zároveň znamená, že muži mohou konstruovat 

a prezentovat svou mužnost různými způsoby. 

Na místě je však poznamenat, že hegemonní maskulinita představuje pro 

většinu mužů nedostižný ideál (Kaufman, 1994), kterému je však žádoucí se přiblížit. 

Také zde totiž platí, že co se neshoduje s dominantními hodnotami a přesvědčeními, 

bývá nezřídka vylučováno a odmítáno.  

Aby se mohl jednotlivý biologický muž stát maskulinním mužem a čerpat tak 

privilegia, která jsou se členstvím v této dominantní genderové kategorii spojena, musí 

dělat gender určitým způsobem. Jelikož způsob konstruování maskulinity závisí na 

sociálním kontextu, ne všichni výzkumníci a výzkumnice jsou jednotní ohledně toho, 

co to znamená být maskulinní. Dle konstruktivistického přístupu však zároveň platí, 

jak již bylo uvedeno výše, že samotné mužské tělo není nezbytnou ani dostatečnou 

zárukou ke kvalifikaci mezi členy kategorie muž (Schrock, Schwalbe, 2009).  

Již malí chlapci musí vynakládat značné úsilí, aby se stali muži, k čemuž 

jsou již od narození vedeni. „Už od narození je učíme gestem, hlasem, výběrem hraček 

a oblečků, k jakému pohlaví patří“ (Badinter, 2005:46). Renzetti a Curran poukazují na 

to, že zejména chlapci jsou sankcionováni, pokud nevyhoví požadavkům jejich 

genderu, a to jak ze strany rodičů, tak ze strany vrstevníků (Curran, Renzetti, 2003). 

Jak navíc připomínají Schrock a Schwalbe, rovněž výzkumy zaměřené na transsexuální 

osoby ukazují, jak se dospělí lidé musí znovu učit zacházet se svým tělem, mluvit, 

gestikulovat nebo se oblékat, aby byli schopni prezentovat změněnou genderovou 

identitu (Schrock a Schwalbe, 2009: 284). 

Martin Fafejta poukazuje na to, že k potvrzení vlastní identity je zapotřebí 

existence jiných identit, které je třeba odmítnout (Fafejta, 2004). A protože gender je 

vztahovým konceptem a maskulinita tudíž neexistuje jinak než v kontrastu 

s femininitou, je demonstrace mužství spojena s potlačením všeho femininního, tj. 

s potlačením určitého chování, emocí, pocitů a postojů (Kimmel, Kaufman, 1994). 

Jelikož však muži tyto emoce a potřeby i nadále prožívají, avšak mužský ideál jim je 

nedovoluje projevit a uspokojit, stává se pro muže hegemonní maskulinita také 

příkořím (Badinter, 2005). S mocí a privilegovaným postavením jde totiž ruku v ruce 

strach z její ztráty projevením „ženských“ vlastností.  
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S potlačováním všeho femininního souvisí rovněž odmítání homosexuality. Dle 

Connell je ve vztazích dominance a subordinace mezi skupinami mužů nejvýraznější 

dominance heterosexuálů a podřízenost homosexuálů, neboť homosexualita je 

v patriarchální ideologii snadno zaměnitelná s femininitou, respektive zpochybňuje 

dělení na to, co je maskulinní a co femininní (Connell, 2005, Clatterbaugh, 1995). 

Rovněž Badinter pak připomíná, že být mužem znamená nebýt zženštilý, a to ani 

vzhledově ani chováním a nebýt submisivní, nebýt homosexuál, neboť pro spoustu lidí 

představuje heterosexualita téměř synonymum maskulinity (Badinter, 2005).  

Mezi způsoby, jimiž mohou muži dávat najevo svou heterosexualitu pak patří 

jednak objektivizace žen, ale také homofobní posměšky namířené vůči těm, kteří jsou 

považováni za femininní. Jak však připomínají Schrock, Schwalbe:   

„Tyto posměšky, které slouží především k ustavení hierarchie mezi muži, však zároveň 

posilují sexismus, neboť implicitně uráží muže tvrzením, že muž, který touží po sexu s jiným 

mužem, je jako žena – což znamená něčím s nižší hodnotou než muž.  Homofobní posměšky tak 

přispívají k reprodukci genderové nerovnosti devalvováním žen“ (Schrock, Schwalbe, 2009: 

288).  

Nejedná se však pouze o muže homosexuální. Z účasti na hegemonní 

maskulinitě jsou vyloučeni i někteří heterosexuálové. V sekci věnované genderu jsem 

nastínila, že dělat gender znamená pro muže v tzv. západní kultuře dělat dominanci. 

Pro tu jsou typickými charakteristikami např. síla, tvrdost či sportovní zdatnost (Pavlík 

in Smetáčková, Vlková, 2006). Z toho důvodu se tak mohou muži, kteří takové 

charakteristiky nevykazují, rovněž setkávat s nižší mírou uznání. Kromě toho bývají 

z konceptu hegemonní maskulinity vyloučeny též maskulinity mužů s omezeným 

přístupem ke zdrojům – např. muži nezaměstnaní, či muži jiné než bílé barvy pleti. 

Connell však zároveň zdůrazňuje, že také tito muži mohou ztělesňovat vzory 

hegemonní maskulinity (např. sportovní hvězdy tmavé barvy pleti), ovšem jejich účast 

na této formě maskulinity se odvíjí od jejich individuální slávy a bohatství (Connell, 

2005). 

 Jak však bylo řečeno, hegemonní maskulinity dosahuje v plném rozsahu pouze 

velmi omezené množství mužů. Z toho důvodu se ostatní muži uchylují ke kompenzaci 

a improvizaci a způsob konstrukce maskulinity strategicky přizpůsobují dostupným 

zdrojům, individuálním dovednostem či očekáváním lokálního publika. Při konstrukci 
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maskulinity tak vždy záleží především na tom, „kdo prezentuje jaký druh maskulinity, 

komu a za jakých okolností“ (Schrock a Schwalbe, 2009: 289). 

 Otázkou, již si v předkládaném výzkumu tedy kladu, je, jakým způsobem 

konstruují svou maskulinitu muži věnující se pole dance, tj. aktivitě, která je dle 

dosavadních výzkumů spojována převážně se ženami. Daný fenomén pak představuji 

v teoretické části. 

 

1.4.  Struktura práce 

V teoretické části, která následuje, se zmiňuji o historických kořenech pole 

dance, které ovlivnily jeho současnou podobu a následně o tom, jak se daná aktivita 

postupně vyvíjela, nejen v zahraničí, ale i u nás. Kapitolami o postupném vývoji pole 

dance, počínající snahou o jeho redefinici coby fitness aktivity pro ženy po následné 

změny, které s sebou přinesla účast mužů, prolínají rovněž informace o 

institucionalizaci dané aktivity a organizaci soutěží. Tak je tomu rovněž v samostatné 

podkapitole, která se zabývá výskytem pole dance a následným růstem jeho obliby jak 

u žen, tak též u mužů v Čechách. Následuje kapitola věnovaná estetice, v níž blíže 

informuji o změnách, které měly na rozvoj dané aktivity vliv. A jelikož je v rámci 

dosud realizovaných výzkumů pole dance popisován jako femininní a feminizovaná 

aktivita, v následující kapitole se pak věnuji zjištěním z výzkumů věnovaných účasti 

mužů na jiných tzv. femininních aktivitách. Shrnutí týkající se stavu výzkumu v oblasti 

pole dance prolíná téměř celou teoretickou částí a netvoří tudíž samostatnou kapitolu. 

Následuje část metodologická. Zde uvádím krok za krokem, jak jsem 

postupovala při celkové realizaci výzkumu.  

Na metodologickou část pak navazuje část empirická. Ta je věnována 

dominantním tématům, která vyplynula z rozhovorů s komunikačními partnery. 

Poslední část pak představuje závěr. Zde shrnuji důležité body celého výzkumu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Pole dance 

Pole dance je specifickým druhem pohybové aktivity, kterou nelze jednoznačně 

definovat, nejen s ohledem na to, že je v současnosti možné rozdělit ji na velké 

množství stylů, ale také proto, že se zde prolínají jak silové, tak též umělecké pasáže. O 

pole dance tak lze hovořit jako o sportovní a/nebo taneční (umělecké) aktivitě 

vykonávané jak okolo vertikálně ukotvené tyče, tak na ní. 

 

2.1.1. Historie aneb ladnost, síla, show 

Jelikož výraz pole dance znamená doslova ‚tanec u tyče‘, jistě nepřekvapí, že 

právě daný erotický tanec je tím, co současnou podobu pole dance ovlivnilo. Tanec u 

tyče má své kořeny v erotických a latinskoamerických tancích, jako jsou ty známé 

z Mouline Rouge, ale též např. Rumba či Tango. Přestože pro většinu lidí může být 

pole dance svázán čistě s představou svůdných a ladných pohybů, které tyto aktivity 

evokují, málokoho možná napadne spojit si ‚tanec u tyče‘ také s aktivitami, kladoucími 

důraz na sílu či koordinaci. Navzdory tomu však současnou podobu pole dance právě 

dvě takové ovlivnily. Dané aktivity zvané Chinese pole a Mallakhamb, mají svůj původ 

v Asii a pohybují se na hranici sportu a (bojového) umění. K oběma je zapotřebí tyč, 

v případě Mallakhambu pak spíše kůl. Obě aktivity jsou zároveň spjaty výlučně či 

převážně s účastí mužů. 

K praktikování indické aktivity zvané Mallakhamb je využíván hladký dřevěný 

kůl, který se směrem nahoru postupně zužuje. Kůl bývá někdy naolejovaný, aby se tak 

zamezilo tření. V minulosti bývala tato aktivita určena k tréninku zápasníků, o čemž 

vypovídá již samotný název, kdy „Malla“ znamená zápasník a „Khamb“ o tyči. Jedná 

se tedy o aktivitu soutěžní, na níž i v současnosti dominují muži. Muži věnující se 

Mallakhambu vykonávají danou aktivitu – stejně jako muži na pole dance – pouze v 

minimu oblečení a povětšinou bosi, aby tak byli schopni kůl lépe uchopit.  

Výkon začíná obvykle rozběhem a následným saltem, jímž se aktéři dostávají 

na kůl. Vykonávání dané aktivity tak vyžaduje velké množství přesnosti a obratnosti. 

Mallakhamb je zaměřen na rozvoj rychlosti, reflexů, soustředění a koordinace, které 
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jsou velmi důležité i u pole dance, přičemž u obou také platí, že jejich provozování 

napomáhá zvýšit vytrvalost a sílu. Obě aktivity – tedy jak Mallakhamb, tak pole dance 

– se zároveň vhodně doplňují s jinými aktivitami, při nichž je vyžadována flexibilita, 

ladnost a rytmus, jako je např. gymnastika. Energické akrobatické prvky, které dotváří 

podobu současného pole dance, jsou pak dle Mezinárodní pole dance a fitness asociace 

(IPDFA) dědictvím právě indického Mallakhamb.1 

Tyč užívaná při Chinese pole je pokryta gumou a měří tři až devět metrů. 

Danou aktivitu vykonávají obvykle minimálně dva akrobaté za použití minimálně dvou 

tyčí. Sestavy, prováděné při Chinese pole obsahují prvky jako jsou šplh, skluzy, 

strečink, salta či skoky, tedy prvky, které jsou k vidění i na současném pole dance. 

Přestože řada prvků se postupem času dočkala různých obměn či upadla v zapomnění, 

některé zůstávají zachovány ve své původní podobě. Jedním z nich je např. prvek 

zvaný „vlajka“, kdy je aktér/ka zavěšen/a na tyči v devadesátistupňovém úhlu a celý 

trik vykonává pouze silou vlastních paží. 

Praktikování Chinese pole je mimo to spojeno s častým výskytem popálenin, 

s nimiž se aktéři a aktérky musejí potýkat a jejichž přítomnost bývá spojována s 

uznáním a respektem. Jemně laděné cirkusové prvky založené na síle a obratnosti jsou 

dle IPDFA právě tím, co Chinese pole předal současnému pole dance.2  

Prvky, které světu předal Chinese pole jsou dodnes k vidění rovněž při 

představeních zábavní společnosti Cirque du Soleil, tj. moderního cirkusu. Rovněž na 

tradici erotický tanců později navazuje další, provozovaný tzv. „hoochie coochie“ 

(resp. „hootchy-kootchy“) tanečnicemi, které v USA ve 20. letech 20. století svými 

pohyby bavily davy především mužských diváků a které při těchto pohybech využívaly 

stanové tyče3.  

Následně – zhruba v polovině 20. století – tedy v době, kdy světem hýbou 

aktivity jako je burleska či striptýz, se daná aktivita přesouvá ze stanů do barů, kde 

začínají být používány tyče, které slouží k jejímu provozování dodnes, a které zůstávají 

i nadále jednou z hlavních rekvizit (Allen, 2011). Sloučením výše zmíněných aktivit 

                                                           
1 http://ipdfa.com/about/history-of-pole/ (cit. 8. ledna 2018) 
2 tamtéž (cit. 8. ledna 2018) 
3 tamtéž (cit. 8. ledna 2018) 

http://ipdfa.com/about/history-of-pole/
http://ipdfa.com/about/history-of-pole/
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vzniká současný pole dance, který je kombinací století starých technik a jehož 

současná podoba je spojením tanečních jakož i fitness dovedností.4 

2.1.2. Přelom století a snaha o redefinici „tance u tyče“: Pole dance jako 

(fitness) aktivita pro (ne)všední ženy 

Tímto způsobem, tj. jako taneční (a) fitness aktivita, je pole dance prezentován 

v 90. letech, kdy se daná aktivita začíná objevovat v nejrůznějších materiálech 

(povětšinou se jedná o videa) věnovaných její výuce, ale též výuce např. lap dance. 

Nejznámější autorkou takovýchto materiálů je zřejmě Fawina Dietrich, kanadská 

striptérka, která rovněž otevírá první pole dance školu s lekcemi pro „všední ženy“ 

(Allen, 2011).  

 Populární skupinová cvičení pro ženy, která právě v devadesátých letech kralují 

fitness průmyslu, jako jsou aerobik, pilates či např. jóga, začínají s postupnou 

sexualizací západní kultury (Gill, 2007) pozvolna nahrazovat nové aktivity, mezi něž 

se řadí znovu objevená burleska, břišní tance či právě pole dance (Holland, 2010, 

Allen, 2011). Lekce pole dance, inspirované těmi, které vede Dietrich, se následně 

začínají objevovat i v dalších zemích světa, kde jsou potenciálním zájemkyním 

představovány jako fitness lekce zbavené svých striptýzových kořenů.  

Jako takový se pole dance začíná objevovat i v televizi a dámských časopisech, 

kde jej předvádí světově známé celebrity (Dale, 2013). Lekce tak začínají postupně 

přitahovat stále větší množství žen po celém světě, kam se šíří především díky 

internetu. Na něm se kromě nejrůznějších výukových materiálů začínají objevovat též 

webové stránky nově se rodících pole dance studií a akademií, které lákají potenciální 

kurzistky k návštěvě lekcí, od nichž mohou očekávat vytvarování postavy a také 

zlepšení jak fyzické, tak též psychické kondice, a to vše v čistě ženském prostředí – 

s partou žen, které si přišly nejen zacvičit, respektive zatančit, ale také se pobavit či 

probudit svou ženskost. 

Postupně vzniká řada blogů, fór a videí a díky internetu též pole dance 

komunita, sdružující jednotlivé aktérky pole dance napříč celým světem, které se snaží 

jej podpořit a propagovat jako seriózní aktivitu ne nepodobnou jiným fitness aktivitám. 

Na podporu pole dance navíc dále vzniká řada institucí a organizací, které usilují o 

                                                           
4http://ipdfa.com/about/history-of-pole/ (cit. 8. ledna 2018) 
 

http://ipdfa.com/about/history-of-pole/
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zařazení pole dance mezi uznávané sportovně/taneční disciplíny, a to prostřednictvím 

rozvoje a vytváření kvalitního a profesionálního zázemí pro studia i jednotlivé aktérky 

– od kurzistek přes lektorky až po porotkyně. K rozvoji této disciplíny pak dochází též 

prostřednictvím podpory spolupráce mezi studii a školami nejen v rámci té které země, 

ale především celosvětově, ale také skrze veřejnou propagaci a šíření informací o dané 

aktivitě. Šíření informací by pak mělo přispět k většímu uznání a také zlepšení situace, 

pokud jde o financování aktivit spojených s pole dance. Existence jak lokálních, tak 

zahraničních organizací je navíc nezbytnou podmínkou pro vznik soutěží v pole 

dance/sport – pevně a jasně nastavená pravidla, školení trenérek jakož i porotkyň, to 

jsou další nezbytné záležitosti, které spočívají na bedrech těchto organizací. Jejich 

existence a fungování jsou navíc klíčové v otázce zařazení pole dance/sport mezi 

olympijské sporty, o nějž některé aktérky začaly před lety usilovat prostřednictvím 

kampaně. Navzdory snahám o očištění pole dance od striptýzových kořenů je však 

daná aktivita v očích veřejnosti dle dosavadních zjištění spojována s erotickým tancem 

u tyče (Holland, 2010, Allen, 2011, Štruncová, 2013, Hradecká, 2014, Postránecká, 

2016).  

Samantha Holland, autorka první monografie o pole dance se vyslovuje vůči 

dané stigmatizaci tvrzením, že ač může být daná aktivita aktivitou smyslnou, nelze u ní 

zároveň přehlížet ani její fitness aspekt, který je v případě pole dance vlivem 

stigmatizace často přehlížen. Fyzická námaha, hodiny tréninku a modřiny či spáleniny 

jsou dle autorky něčím, co si ve spojení s danou aktivitou představí málo kdo (Holland, 

2010), a to navzdory skutečnosti, že zmínky o vytvarování postavy a hubnutí jsou 

v souladu s pole dance, tak jako v souladu s jinými fitness aktivitami, skloňovány nejen 

na webových stránkách, ale rovněž ze strany samotných aktérek jako jeden z benefitů 

účasti na dané aktivitě.  

Jak však připomíná Jacenta Bahri, navzdory připodobňování pole dance k jiným 

– společensky (již) uznávaným – aktivitám či sportům se pole dance od těchto liší, a to 

s ohledem na atributy, jež jej v mysli veřejnosti často pojí s exotickým tancem u tyče 

ze striptýzových klubů (Bahri, 2012: 3). Sem patří přítomnost vertikálně ukotvené tyče 

a pohybů, označovaných někdy jako linking moves, mezi něž patří tzv. body waves, tj. 

vlnění tělem a přidržování se tyče či „hip circles/ hip gyrations / eight hips“ – tj. 

kroucení a pohupování boky, případně nejrůznější typy floorworku, které jsou často 
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velmi podobné těm, známým z prostředí striptýzových barů, které zůstávají i nadále 

součástí pole dance.  

Tím, co dle výzkumů přispívá ke stigmatizaci aktérek pole dance, je vyjma 

přítomnosti vertikálně ukotvené tyče a ladných pohybů, jejich kombinace s minimem 

oblečení. Jak upozorňuje Holland, to, co ženy při pole dance nosí přitahuje více 

pozornosti než vše ostatní (Holland, 2010). Dle zjištění Thompsona je důvodem toho, 

proč jsou erotické tanečnice stigmatizovány, skutečnost, že překračují hranici přijatelné 

míry odhalování na veřejnosti (Thompson et. al., 2003 in Kraus 2010). S reakcemi 

ohledně nevhodné míry odhalování se pak dle výzkumů potýkají též aktérky pole dance 

(Holland, 2010, Allen, 2011, Štruncová, 2013, Hradecká 2014, Postránecká, 2016). 

Rovněž zde totiž platí, že více odhalené kůže je výhodou či lépe řečeno nutností. Při 

provádění začátečnických prvků jsou dostačujícími např. tílko a kraťasy, ovšem se 

vzrůstající obtížností prvků, kdy je potřeba zapojit také břicho či např. stehna, s tím, že 

látka neumožňuje úplné přilnutí k tyči, nosí ženy obvykle kraťásky a sportovní 

podprsenku.   

Není to však pouze délka oblečení, které na pole dance ženy nosí, ale je to též 

jeho druh, jakož i různé doplňky. Krátké a upnuté kostýmy a dresy, které jsou 

k praktikování pole dance potřeba v kombinaci s tzv. teatrálními doplňky, jako jsou 

např. flitry, make-up či u některých soutěží povolené boty na vysokém podpatku a to 

vše v kombinaci s pohyby prováděnými na vertikálně ukotvené tyči, jsou dle Joshuy P. 

Dala důkazem, že navzdory snahám o „očištění“ pole dance od striptýzových kořenů, 

kterou autor považuje za okamžik vzniku pole dance v jeho současné podobě, jde 

během vystoupení jeho aktérkám o mnohem více než jen o předvedení sportovních 

dovedností a technické preciznosti (Dale, 2013).  

Nutno však podotknout, že spojování pole dance s erotickým tancem u tyče 

může být rovněž vnímáno jako výhoda, neboť, jak upozorňuje Bahri, může vést 

k pojetí pole dance – v porovnání s běžnými fitness aktivitami – jako záležitosti, jež je 

mnohem atraktivnější a jedinečnější (Bahri, 2012). Co se pak jedinečnosti týče, byl-li 

ještě donedávna pole dance „žhavou“ novinkou na trhu fitness aktivit, novinkou ještě 

„žhavější“ je pak účast mužů na ní. 
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2.1.3. Současnost aneb muži (znovu) na scéně 

Přestože má pole dance svůj původ mimo jiné také v aktivitách jako jsou 

Chinese pole a Mallakhamb, jejichž většinovými či výlučnými aktéry jsou muži, 

výzkumy ukazují, že v očích veřejnosti je daná aktivita daleko spíše spjata s jeho 

kořeny erotickými a (tudíž) se ženami. Jistě proto nepřekvapí slova Kerry Louise 

Allen, že: „…je něčím, o čem již každý slyšel a o čem si udělal svůj vlastní názor, jakož 

i obrázek o ‚typu‘ osoby, která jej provozuje, včetně toho, co všechno toto provozování 

obnáší“ (Allen, 2011: 284). Autorka dále podotýká, že onou osobou, již si v souvislosti 

s ním vybavíme, je mladá, atraktivní a polonahá žena, točící se kolem tyče za účelem 

vzrušení mužského publika (tamtéž). O vnímání pole dance tímto způsobem hovoří ve 

svém výzkumu rovněž Samantha Holland, která pak v úvodu své monografie předkládá 

vlastní pojetí pole dance, v němž sice vyzdvihuje sportovní ráz dané aktivity, avšak 

osobou, jež ji provozuje, je i v jejím případě žena (female athlete) (Holland, 2010: 1). 

Právě Samantha Holland, autorka první knihy o pole dance Pole dancing, 

‚Empowerment and Embodiment‘, která započala svůj mezinárodní výzkum v roce 

2005 ve Velké Británii Sydney a New Yorku, se v dané publikaci zmiňuje o tom, že 

v počátečních fázích daného výzkumu bylo obtížné najít muže, kteří by se dané aktivitě 

věnovali a jejich zkušenost tak reflektuje až ve druhé fázi svého výzkumu, která 

započala roku 2007. V něm autorka dává zaznít hlasům tří mužských aktérů, a to 

prostřednictvím výpovědí získaných z dotazníkového šetření a prostřednictvím 

rozhovoru konaného s dalším aktérem. V rámci výzkumu se pak o své zkušenosti dělí 

již zmiňovaný Joshua P. Dale (Dale, 2013), autor kavkazského původu žijící 

v Japonsku, kde se pole dance věnuje od roku 2007. Protože tak v době rodících se 

výzkumů byla přítomnost mužů na této disciplíně spíše vzácná, soustředili se v nich 

jejich autoři a autorky výhradně či převážně na zkušenosti žen s tím, že je-li v jejich 

rámci reflektována též situace mužů, jedná se o data zprostředkovaná, tzn. o názory 

žen, týkající se účasti mužů, jak tomu ostatně bylo i v případě mého předešlého 

výzkumu. 

Muži se však postupně začínají objevovat nejen na lekcích, a to jak v roli 

kurzistů, tak později též trenérů, ale podobně jako dříve ženy, se též oni stávají 

účastníky jak lokálních, tak též mezinárodních soutěží, kde je jim ve většině případů 

vyčleněna samostatná kategorie. To platí také u dvou nejprestižnějších mezinárodních 

soutěží, kterými jsou Mistrovství světa v Pole Art a Mistrovství světa v Pole Sport. Co 
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se týče prvních mužů, kteří se objevují na mezinárodní scéně, asi největší mediální 

pozornost si v tomto směru získávají muži, účastnící se poprvé mezinárodního 

Mistrovství světa v pole dance roku 2011 v Budapešti. Daného mistrovství, pořádaného 

od roku 2008, se totiž do té doby účastní pouze ženy. Totéž platí, jak jsem již nastínila 

výše, rovněž v případě lekcí, které se zpočátku odehrávají v čistě ženském kolektivu.  

 Dle Bahri je pole dance genderově diferencovanou volnočasovou aktivitou, 

které se účastní převážně (heterosexuální) ženy, a to převážně v čistě ženském 

prostředí (Bahri, 2012: 2). Za stejně genderově diferencovanou a sexualizovanou pak 

autorka považuje návštěvu klubů, zaměřených na provozování tance u tyče, kterou si 

zase spojíme naopak spíše s muži (tamtéž).  

Pojetí mužů jako diváků spíše než aktérů pole dance, se odráží rovněž 

v představě některých účastnic ve výzkumu Samanty Holland, a sice v představě, že 

muži, kteří chodí na lekce pole dance, se těchto účastní proto, že zde chtějí pozorovat 

přítomné ženy (Holland, 2010). S těmito představami pak rezonují též výpovědi 

některých komunikačních partnerek mého předešlého výzkumu. Objevují se názory, že 

přítomnost mužů by jistým způsobem narušila specifickou atmosféru čistě ženského 

prostředí a že jelikož by muži na lekce chodili z toho důvodu, aby zde mohli okukovat 

přítomné ženy, ty by se vlivem jejich přítomnosti necítily komfortně – obzvlášť 

s ohledem na typ a délku oblečení, které na pole dance obvykle nosí, a kterým je 

například sportovní podprsenka a kraťásky (Holland, 2010; Postránecká, 2016). 

Ostatně, chtějí-li se aktérky pole dance bránit představě, že je jejich cílem svádění 

mužského publika, protiargumentem, který používají, bývá právě vyzdvihování čistě 

ženského prostředí (Holland, 2010 Allen, 2011).  

Vzhledem k tomu, že kurzů, zaměřených čistě na mužské kurzisty, není příliš 

mnoho a dalo by se říci, že jsou spíše výjimkou, muži se tak obvykle účastní tzv. 

unisex class, tj. lekcí, kde trénují společně se ženami (Holland, 2010, Dale, 2013). 

Vzhledem k výše zmíněnému pocitu diskomfortu, který mohou ženy pociťovat vlivem 

přítomnosti mužů na těchto lekcích pak dle Holland nejsou muži na těchto ze strany 

přítomných žen vždy právě vítaní (Holland, 2010). Již zmiňovaný Joshua P. Dale 

rovněž sbíral první zkušenosti v namixované skupině, kde byl však mužem jediným. 

Přesto však svou přítomnosti narušoval čistě ženské prostředí. Ve zmiňovaném článku 

uvádí: 
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„Ve studiu jsem se snažil slovy i činy ujišťovat ostatní, že jsem se na ně nepřišel dívat, 

ale zatančit si. V případě, že jsem ostatní tanečnice neznal, během tréninku jsem se snažil 

nedívat se jejich směrem (jelikož jsou však stěny obvykle pokryté zrcadly, během prvního půl 

roku jsem strávil značné množství času zíráním do podlahy)“ (Dale, 2013: 383).  

 Již jsem nastínila, že v případě účasti žen na pole dance se jako problémové jeví 

mimo jiné jisté ladné pohyby vykonávané kolem tyče. Z toho důvodu se u aktérek 

objevuje tendence jejich přítomnost ve vystoupeních ospravedlňovat. Ačkoli dle 

některých aktérek jsou právě tyto pohyby důvodem odsudků ze strany veřejnosti, dle 

jiných je jejich přítomnost v pořádku, je-li zároveň vyvážena přítomností prvků 

silových, resp. sportovních. Jak jsem však nastínila ve svém předchozím výzkumu a 

jak bych ráda uvedla i zde, jsou-li dané prvky v případě vystoupení vnímány jako 

vítané oživení či jako příležitost, jak zvolnit tempo a odpočinout si od náročných 

silových prvků, jsou jako takové vnímány pouze v případě, že jsou předváděny ženami. 

Zatímco ženy se tak dle tvrzení participantek mohou prezentovat jako ladné, mužská 

verze pole dance by dle nich měla být zaměřena spíše na silové prvky (Postránecká, 

2016). Tomuto předpokladu odpovídá též koncept zahraničních soutěží, kdy se 

například v Anglii setkáváme s pojmenováním ženské divize Miss Pole Dance a 

mužské Mr. Pole Fitness.  

Zatímco dle některých participantek, soudě z odpovědí, zaznívajících v dosud 

realizovaných výzkumech, je tak pole dance pokládán za ženskou a femininní 

disciplínu, která v pojetí mužů působí nevhodně (Allen, 2011, Postránecká, 2016) a 

podle kterých muži o pole dance, vzhledem k femininním pohybům, které jsou na 

lekcích vyučovány, nestojí (Allen, 2011), dle jiných je pole dance vhodný jak pro ženy, 

tak též pro muže, ovšem pouze za předpokladu, že je jejich pojetí odlišné (Hradecká, 

2014 Postránecká, 2016). Dle dosavadních výzkumů se tak ukazuje, že vstup mužů do 

světa pole dance je pro ně coby aktéry, považován za netypický a neobejde se tudíž bez 

komplikací, vyvěrajících ze specifik pole dance. Jak uvidíme v analytické části, v 

některých rozhovorech s aktéry se jako problémové jeví rovněž u žen zmiňované 

oblečení, které je s účastí na pole dance spojeno. 

Muži, podobně jako ženy, mohou zpočátku cvičit v delším oblečení – tj. 

v kraťasech nebo legínách tříčtvrteční délky a v tílku nebo tričku. U složitějších prvků 

je pak rovněž třeba oblečení zkracovat, s tím, že mužům je umožněno provozovat pole 
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dance zcela bez horního dílu oblečení, tj. např. jen v kraťasech. To platí rovněž 

v případě některých soutěží.  

Soutěže v pole dance se typicky dělí do dvou divizí, a to na sportovní (sport, 

fitness) a uměleckou (art).  Co se týče kostýmů, na obou výše uváděných prestižních 

soutěžích (tedy MS v Pole Art a MS v Pole Sport) je jak u mužů, tak u žen zakázáno 

(ne)úmyslné odhalování intimních partií, ani na jedné soutěži není povoleno 

vystupovat ve spodním, erotickém či průsvitném prádle a pravidla obou soutěží 

zakazují rovněž sexuálně laděné pohyby a gesta. Ani na jedné ze soutěží není dle 

pravidel tolerována jakákoli forma nahoty. To však pro muže platí pouze v případě 

Pole Sport, neboť při Pole Art mohou vystupovat jen ve spodním dílu oblečení. 

Obě soutěže naopak umožňují ženám i mužům používat make-up a flitry. 

Zatímco na Pole Sport jsou zakázány rekvizity, které nejsou připevněny ke kostýmu, na 

Pole Art je možné využít rekvizit, jako jsou např. klobouky či masky. Zatímco na Pole 

Sport je nutné cvičit naboso, u Pole Art je možné využít jak sportovní a taneční obuv, 

tak také boty na platformě či podpatcích a jiné doplňky. 

U obou zmíněných mistrovství se hodnotí jak technické provedení, kam patří 

např. silové prvky, přechody při pohybu z tyče na zem a naopak, držení těla či např. 

flexibilita, tak také umělecké vyjádření, kde se hodnotí např. originalita vystoupení, 

kostýmy či celkový dojem. Kategorie jsou obvykle rozděleny podle věku, pohlaví 

a/nebo pokročilosti. U kategorií smíšených (jako jsou např. kategorie dětská nebo 

kategorie dvojic) dochází k tomuto rozdělení v případě dostatečného počtu 

přihlášených soutěžících. Existují však též soutěže, kde se soutěží pouze v kategorii 

jediné nebo kde se např. v kategorii dvojice můžeme setkat s dělením na dvojice muži, 

dvojice ženy, dvojice mix., atd. Prvky, které soutěžící začlení do své sestavy vychází 

buď z toho, jaké dosahuje úrovně (např. jedná-li se o soutěž v níž jsou stanoveny 

povinné prvky), či z osobní preference a charakteru vystoupení. Žádné prvky tak 

nejsou oficiálně klasifikovány jako prvky mužské či ženské. V pravidlech Pole sport, 

konkrétně v pasáži pojednávající o umělecké složce sestavy se však přesto dočteme, že 

sportovci a sportovkyně by se měli snažit o co nejkvalitněji provedené pohyby 
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s ohledem na svůj gender5. Co je tím konkrétně myšleno však v dané příručce není 

specifikováno.   

Podobně, jako tomu bylo v případě žen, se tak rovněž mužští aktéři začínají 

stávat součástí lokální i světové komunity pole dance. Na internetu je k dispozici široká 

škála videí i fotografií mužů, věnujících se dané aktivitě, jakož i články informující o 

jejich mnohdy údiv vyvolávajícím objevení na scéně. Některé kulturní a sportovní 

rubriky pak informují rovněž o jejich úspěších v národních i mezinárodních soutěžích, 

kterých se účastní rovněž česká reprezentace. 

 

2.1.4. Pole dance v Čechách 

Do České republiky se pole dance dostává na přelomu let 2008/9 a o jeho velké 

oblibě jistě svědčí fakt, že v dnešní době zde můžeme dle údajů Českého svazu pole 

and art sports6 nalézt přes 70 studií zaměřených na jeho výuku. Právě zmíněný svaz je 

mimo to od roku 2014 pořadatelem jedné z nejvyšších tuzemských soutěží, jíž je 

Mistrovství České republiky v Pole Art, tedy umělecky laděném pole dance, kde se 

nyní nově objevuje kategorie děti. Druhou významnou tuzemskou soutěží, která je 

v Česku pořádána od roku 2012, je pak Mistrovství České republiky v pole dance, 

které však bylo v roce 2014 přejmenováno na Mistrovství České republiky v pole 

sport.  

Joshua P. Dale poukazuje na snahu organizátorů a organizátorek soutěží 

redefinovat pole dance jako fitness spíše než performativní aktivitu, aby se tak vzdálila 

svým exotickým kořenům (Dale, 2013). Ačkoli tak někdy zůstává původní název pole 

dance zachován, aby se zdůraznila jeho umělecká stránka, v některých případech se 

organizátoři a organizátorky soutěží, lekcí a jiných událostí rozhodli z důvodu 

zdůraznění sportovní stránky pro název pole fitness či pole sport.  

Co se České republiky týče, v souladu s touto skutečností stojí za zmínku, že 

k přejmenování dané soutěže dochází právě v roce, kdy se zde objevují kategorie 

junioři a muži. Nicméně už v době vzniku prvního ročníku, tj. ročníku, kterého se 

účastní pouze ženské aktérky, vidíme výraznou snahu o pojetí pole dance jako sportu. 

                                                           
5 viz Pole Sports & Arts World Federation – Pole Sport Code of Points, p. 48 dostupné z 
http://www.polesport.cz/data/uploads/application-pdf/posacodeofpoints2017v64.pdf  (cit. 8 ledna 2018) 
6www.cespas.cz/studia (cit. 8. ledna 2018) 

http://www.polesport.cz/data/uploads/application-pdf/posacodeofpoints2017v64.pdf
http://www.cespas.cz/studia
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„Přijďte podpořit ty tanečnice, které se nestydí ukázat, že Pole Dance je sportovní 

disciplína!“7, objevuje se např. na webových stránkách, informujících o konání 

prvního Mistrovství ČR v pole dance. Teprve se začleněním juniorské a mužské 

kategorie se však mění i samotný název celého mistrovství.  

V roce, kdy se soutěže poprvé účastní rovněž muži se pak můžeme setkat 

s titulkem: „U tyče se utkali nejlepší z Česka. Ženy v tanci, muži v gymnastice“8. A o 

soutěži se pak následovně vyjadřuje předsedkyně Czech pole & aerial sports federation, 

federace, která právě zmíněné mistrovství organizuje: „‘V této soutěži se snoubí 

ladnost tance, krása soutěžících, ale hlavně fyzická kondice […] a právě díky rychlému 

nabývání této kondice a síly se pak k pole dance přidávají i muži, pro které jsme tento 

rok nově otevřely vlastní kategorii‘”9.  

Navzdory snaze o spojování mužů spíše se silovými prvky jsou však v Čechách, 

stejně jako v zahraničí, při celkovém hodnocení zohledňovány nejen silové prvky, ale 

také umělecký dojem. Rovněž v České republice pak platí, že u obou mistrovství 

dochází k dělení soutěžících do kategorií dle pokročilosti, věku a/nebo pohlaví. 

Zatímco ženy od 18 do 39 let mají na obou soutěžích zastoupení v několika 

podkategoriích dle úrovně pokročilosti (od amatérek přes profesionálky až po elitní 

kategorii), mužům je – s ohledem na nízký počet aktérů – vyčleněna samostatná 

kategorie Muži, které se mohou zúčastnit muži starší 18 let, bez ohledu na pokročilost. 

Ostatní kategorie, jako jsou např. dvojice, děti nebo junioři se, stejně jako ve světě, dělí 

dle pohlaví pouze v případě přihlášení určitého předem stanoveného množství 

soutěžících.  

Délka vystoupení je na obou MČR u mužské kategorie stejná jako u elitní 

ženské kategorie. Na MČR v Pole Sport jsou pak u obou těchto kategorií (tj. kategorie 

Muži a Ženy elite) vyžadovány prvky stejné obtížnosti. Rovněž zde pak platí, že prvky, 

které začlení do svého vystoupení si muži i ženy volí dle obtížnosti v závislosti na 

kategorii a nejsou tudíž rozdělené na „mužské“ a „ženské“. Co se týče nahoty, 

                                                           
7 http://www.cirqueon.cz/cs/akce/archiv-akci/item/516-prvni-mistrovstvi-pole-dance-v-cr (cit. 8. ledna 
2018) 
8 https://ona.idnes.cz/mistrovstvi-cr-2014-v-pole-dance-dks-/dieta.aspx?c=A140615_231220_dieta_jup (cit. 
8. ledna 2018) 
9 https://prima.iprima.cz/iprima/na-3-mistrovstvi-v-pole-sport-budou-soutezit-i-muzi-juniori (cit. 8. ledna 
2018) 

http://www.cirqueon.cz/cs/akce/archiv-akci/item/516-prvni-mistrovstvi-pole-dance-v-cr
https://ona.idnes.cz/mistrovstvi-cr-2014-v-pole-dance-dks-/dieta.aspx?c=A140615_231220_dieta_jup
https://prima.iprima.cz/iprima/na-3-mistrovstvi-v-pole-sport-budou-soutezit-i-muzi-juniori
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lascivních gest, kostýmů i zmiňovaných teatrálních doplňků, o nichž byla řeč výše, 

stejná pravidla platí rovněž v případě obou českých mistrovství. 

Pokud jde o pravidla, soutěží s těmi nejuvolněnějšími je v České republice 

zřejmě Pole and me známá též pod názvem Express Yourself. Na jejích oficiálních 

stránkách se setkáváme s popisem, že se jedná o soutěž, respektive show, u níž: „Není 

důležité, jak obtížné triky nebo kombinace soutěžící umí, podstatné je, jestli si svým 

vystoupením získá porotu a diváky, kteří určí vítěze“.10 Tato soutěž má pouze jedinou 

kategorii a počet vystupujících během jednoho představení není omezen. Soutěže se tak 

mohou zúčastnit všichni bez ohledu na pohlaví či pokročilost. Délka a téma vystoupení 

včetně kostýmů jsou cele na uvážení soutěžících. 

Rovněž v Čechách se tak od roku 2012 začínáme postupně setkávat s kurzisty a 

lektory, porotci i soutěžícími. Co se soutěží týče, čeští reprezentanti bodují nejen na 

lokálních, ale též na mezinárodních soutěžích, kde, podobně jako ženské aktérky, 

soupeří s těmi nejlepšími z různých koutů světa. Rovněž zde pak platí, že muži 

navštěvují převážně lekce společně se ženami, ale najdou se též studia, která již 

v popisu jednotlivých lekcí uvádí, pro koho jsou lekce určeny s tím, že pro muže bývají 

obvykle určeny lekce (nej)pokročilejší úrovně, které jsou intenzivní a vyžadují 

zapojení většího množství síly.11 

Jak uvádí Dale, pole dance byl na počátku konstruován jako aktivita pro ženy a byl 

tudíž koncipován tak, aby odpovídal jejich fyziologii. To se dle autora projevuje např. 

tím, že zpočátku jsou na lekcích procvičovány prvky, zaměřené na posílení středu těla 

(tzv. core), a teprve na lekcích vyšší úrovně se objevují prvky určené k posílení jeho 

horní části (Dale, 2013). Z toho důvodu jsou muži často vítání až na lekcích vyšší 

úrovně či na lekcích koncipovaných jako pole fitness, jejichž prostřednictvím mohou 

posilovat především právě horní část těla a tvarovat své tělo v souladu s maskulinním 

tělesným ideálem.  

 

 

                                                           
10 http://pole-me.cz/o-soutezi/ (cit. 8. ledna 2018) 
11 Viz např. https://www.vertigopolefitness.cz/prehled-kurzu/  

http://pole-me.cz/o-soutezi/
https://www.vertigopolefitness.cz/prehled-kurzu/
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2.2. Estetika 

 

Z dosavadních výzkumů vyplívá, že změna postavy je v případě účasti žen na pole 

dance jedním z často uváděných benefitů a že řada z nich jej právě za tímto účelem 

cíleně vyhledává (Holland, 2010, Allen, 2011, Štruncová, 2013, Hradecká, 2014 

Postránecká, 2016). Dle výzkumnic jsou ostatně těla, která pole dancerky 

prostřednictvím své účasti na pole dance konstruují, těly odpovídajícími femininnímu 

ideálu, jenž je vyobrazován v médiích, jejichž prostřednictvím je ženám vštěpováno že 

by na svém těle měly pracovat a utvářet svou postavu tak, aby byly femininní a sexy 

(Allen, 2011, Hradecká, 2014). Jak však připomínají někteří autoři a některé autorky, 

význam benefitů, které jsou v souladu s pole dance ze strany jednotlivých studií, ale též 

samotných aktérek často zmiňovány, jako je fyzické posílení a zisk agentnosti, je 

umenšen spojováním pole dance s erotickým tancem u tyče.  

 

Zatímco podle některých výzkumnic a výzkumníků tak slouží tato aktivita k 

posílení žen, kterým je díky jeho praktikování umožněno stát se aktivními subjekty, 

svobodně vyjadřujícími nejen svou sexualitu, ale též fyzickou zdatnost (viz Holland: 

2010), pro jiné je tato aktivita stále svázána se sexuálním průmyslem, který ženy, jež se 

jí věnují, staví do pozice nabízejících se erotických objektů, s cílem zaujmout mužské 

publikum (viz Whitehead, Kurz: 2009). 

 

2.2.1. Ženské a mužské bytí jako bytí viděná 

Objektivizací žen se zabývá Laura Mulvey v díle Vizuální slast a narativní film. 

Autorka zde hovoří o tom, že s ohledem na nerovné uspořádání pohlaví je slast z dívání 

se rozdělena na aktivní (tj. mužskou) a pasivní (a tedy ženskou) pozici. Ženy jsou 

pojímány jako erotické objekty, které jsou ukazovány a tudíž sledovány, pročež jsou 

zároveň nuceny přizpůsobovat svůj vzhled tomu, aby skrze něj bylo dosaženo 

vizuálního, resp. erotického účinku. Muži jsou pak dle Mulvey naopak těmi, kdo 

promítáním vlastní fantazie do ženské postavy prostřednictvím pohledu z této právě 

onen erotický objekt utváří (Mulvey, 1998). Autorka dále podotýká, že:  

„Heterosexuální dělba práce na aktivní a pasivní podobně ovládla narativní strukturu. 

Podle zásad vládnoucí ideologie a psychických uspořádání, která ji podporují, nemůže mužská 

postava nést tíhu sexuálního zpředmětnění. Muž se brání pohledu na svou exhibicionistickou 

podobu“ (Mulvey, 1998:124). 
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S touto exhibicionistickou rolí, která je tudíž přisouzena ženám, je však spjato 

stigma. Piere Bourdieu, podobně jako Mulvey, hovoří o ženském bytí jako bytí 

viděném – tj. o ženském těle jako o těle pro druhého, které je prostřednictvím tohoto 

pohledu neustále vystaveno objektivizaci a hodnocení. Z toho důvodu Bourdieu hovoří 

o nejistotě, která narůstá zejména v situacích, kdy jsou ženy vystaveny kontradikčním 

požadavkům, jako je ten, kdy se od nich na jednu stranu očekává, že budou svůdné a 

líbivé, ale na stranu druhou jsou nuceny veškeré takto vyprovokované svůdnické 

pokusy odmítat. Jak navíc autor podotýká, výsledek snah žen o spojení jisté míry 

svůdnosti a zdrženlivosti je vždy nejistý, jelikož jej posuzují muži, kteří si mohou 

počínání žen špatně vyložit (Bourdieu, 2000: 62-3).  

Spojování pole dance s erotickým tancem u tyče tak staví jeho aktérky do pozice, 

v níž dochází k vychýlení rovnováhy ve prospěch svůdnosti. Tím se dopouští porušení 

normy ohledně vhodného zacházení se svými těly. Jak upozorňuje Fafejta, žena 

vyjadřující touhu po sexualitě může být vnímána jako nebezpečná, jelikož svým 

počínáním narušuje sociální řád (Fafejta, 2004). V důsledku toho tak dochází ke 

stigmatizaci aktérek pole dance (Holland 2010; Allen, 2011; Štruncová 2013; 

Hradecká, 2014; Postránecká, 2016), které jsou v daném případě vnímány jako osoby 

se špatným morálním profilem (Goffman, 2003).  

Pokud jde o představu muže coby performera erotického tance, tím, zda jej lze jako 

takového vnímat, se zabývala rovněž Laura Robinson v kontextu burlesky. Při svém 

výzkumu autorka během pozorování pěti vystoupení zaznamenala, že bez ohledu na to, 

zda je záměrem vystupujícího muže pojmout erotické vystoupení jako satiru či jako 

upřímné vyjádření vlastní osobnosti a sexuality, pohled na muže v takové pozici 

vyvolává v publiku spíše smích a dané počínání je v případě muže považováno za 

parodii ženského striptýzu a nikoli za erotické představení, zatímco tytéž úkony 

v podání žen jsou považovány za smyslné a vzrušující (Robinson, 2008). Muž 

předvádějící tradičně ženskou roli striptérky tak rovněž narušuje sociální řád a 

vystavuje se tak nebezpečí, že bude zbaven své moci tím, že se bude prezentovat jako 

submisivní, erotický objekt, vystavený pohledu diváků (Robinson, 2008:34) a tedy že 

zaujme pozici vyčleněnou ženám.  

Vzhledem k dominantní představě, podle níž je mužské opakem ženského, a 

vzhledem k převládajícímu spojování smyslnosti se ženami, dochází autorka k závěru, 

který potvrzuje slova Mulvey, a sice, že představa mužského těla jako submisivního 
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erotického objektu vystaveného pohledu diváků, je něčím těžko myslitelným 

(Robinson, 2008). Jak ostatně podotýká Fafejta:  

„I když realita bývá mnohdy jiná, v naší kultuře je model sexuálně aktivního muže a 

pasivní ženy velmi silný a proniká do mnohých představ […] Muž bývá považován za 

sexuálního lovce, žena bývá vnímána jako sexuální objekt“ (Fafejta, 2004: 129).  

Jak však připomíná Grogan, počátkem 80. a 90. let začalo být rovněž mužské 

tělo více zviditelňováno (Grogan, 2000). Objevuje se v médiích a populární kultuře – 

na billboardech, módních fotografiích a stránkách časopisů (Gill, Henwood, McLean, 

2005) Jak tedy Grogan podotýká:  

„Vznik časopisů jako For Woman (Pro ženy) a působení erotických mužských skupin, jako jsou 

The Chppendales anebo The Dreamboys, kteří vystupují před výhradně ženským publikem, 

smazal tradiční hranice mezi muži jako diváky a ženami jako objekty“ (Grogan, 2000: 24). 

Rovněž mužské tělo se tak stává tělem, které je podrobeno kontrolnímu dohledu 

a disciplinaci. Ačkoli na jednu stranu musí i muži na svém těle pracovat a disciplinovat 

jej, aby odpovídalo maskulinnímu ideálu, na stranu druhou se od nich vyžaduje 

odmítání (nevhodného) zájmu o vlastní vzhled (Gill, Henwood, McLean, 2005), který 

je naopak spojován se ženami. 

 

2.2.2. Femininní a maskulinní tělesný ideál 

Jak jsem již nastínila výše, k rozkvětu pole dance dochází spolu s tzv. sexualizací 

kultury, která se vyznačuje jednak masovým rozšířením sexuální tématiky napříč médii, ale 

též erotickým vyobrazováním především ženských, ale též mužských těl ve veřejném prostoru 

(Gill, 2007).  Daný fenomén je spojen se sexuální autonomií a také s vytvořením 

prostoru pro nové zkušenosti, nová potěšení, nové identity a těla (Warner, 1999). 

Vlivem úspěchu druhé vlny feminismu se začíná osvobozovat ženské tělo a sexuální 

revoluce přispívá k objevení ženské sexuality (Wolf, 2000).  

Tělo, které je však svěřeno zdánlivě do rukou ženám samotným jako projekt, na 

kterém je možné pracovat a přetvářet jej, ve skutečnosti zcela svobodné není, a to 

navzdory skutečnosti, že se ženám postupně začínají otevírat nové možnosti, a to i 

s ohledem na zlepšení jejich finanční situace (Wolf, 2000). S pojetím těla jako projektu 

a s tím spojené zdánlivě svobodné volby ohledně jeho formování, jde ruku v ruce 
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požadavek, aby se ženy prezentovaly žádoucím způsobem. Jak tedy podotýká Naomi 

Wolf:  

 

„Len čo sa ženy oslobodili spod jarma mystiky ženy v domácnosti, na jej stratené 

pozice ihneď nastúpil mýtus krásy a narastal úmerne so slabnúcim vplyvom mystiky ženskosti 

jako spoločenskej kontrolnej páky“ (Wolf, 2000:13).  

 

Jak dále připomíná Gill, dříve ceněný zdroj ženiny identity – mateřství a následná 

výchova dítěte a péče o ně – byl v současnosti nahrazen posedlostí tělem, jež je 

pokládáno za přitažlivé a sexy (Gill, 2007). Šťastnou hospodyňku – tedy někdejší vzor 

ženskosti – tak nahradila hubená a mladá modelka a práci v domácnosti práce na 

krásném zevnějšku (Wolf, 2000). V současné individualistické kultuře se tak ženské 

tělo stává tím, co je třeba kultivovat a vylepšovat, ale co je též neustále podrobováno 

hodnocení a disciplinaci (Gill 2007).  

Autorka zároveň připomíná, že zatímco dříve byly ženy médii prezentovány jako 

pasivní objekty podrobené mužskému pohledu, v současnosti je na ně nahlíženo jako 

na aktivní sexuální subjekty – tj. sexuálně svobodné, heterosexuální a mladé ženy, 

které těží ze svého sexuálního vlivu. Upozorňuje však, že daná subjektivita je ve 

skutečnosti pouze zvnitřněním mužského posuzujícího pohledu, který se stává novým 

režimem disciplinace, kdy je na ženy jakožto aktivní a agentní subjekty pohlíženo 

pouze tehdy, utváří-li své já v souladu s mužskými heterosexuálními fantaziemi 

(tamtéž).  

V České republice sice můžeme podobné tendence vysledovat rovněž, ovšem 

v porovnání se „Západem“ až v pozdějších letech. Nadvláda komunistické strany se 

projevovala trestáním jakýchkoli pokusů o vychýlení od normy, a tabuizací řady témat, 

včetně těch, spojených s problematikou genderu. Ženám zde tedy nebyl poskytnut 

dostatek příležitostí a prostoru k artikulaci jejich požadavků. Teprve po roce 1989, kdy 

byl umožněn kontakt se zahraničím, začíná postupně boj s přetrvávajícími předsudky 

(Hubálek, 2017: 49-50).  

Jak se však ukázalo, tento boj postupně vystřídal boj s předsudky novými. Jak 

podotýká Wolf: „Na oslobodené tváre a telá ţien opäť uvalili všetky obmedzenia, tabu a tresty 

utláčajúcich zákonov, náboţenských príkazov a reprodukčného otroctva, ktoré medzičasom 

stratili potrebnú silu“ (Wolf, 2000:19). Rozvoj technologií následně umožňuje tzv. 



28 
 

femininní ideál šířit globálně, s tím že mediální sdělení „nabízí návody, jak mají ženy 

vypadat a jak na ně má být pohlíženo, jak se mají cítit a jaké chování se od nich 

očekává“ (Hubálek, 2017: 58). 

Jak upozorňují některé autorky, každá doba jakož i kultura má určité tělesné ideály, 

s tím, že členové a členky dané společnosti jsou si dobře vědomi toho, který tělesný typ 

je vnímán jako žádoucí. Přestože jich existuje ve společnosti široká škála, za normu je 

obvykle považován pouze jeden, s nímž máme tendenci ten svůj porovnávat a co 

nejvíce se mu přiblížit (Garbová, Moravcová, Fialová, 2011).   

Přestože tělo bývá obvykle považováno za záležitost biologie, jak připomínají dané 

autorky: „I biologické je sociálně definované“ (Garbová, Moravcová, Fialová, 2011: 

65). Oddělit konstrukci genderu od konstrukce těla by tudíž znamenalo uchýlit se 

k esencialistickému předpokladu o existenci přirozeného těla, které je (na rozdíl od 

genderu) osvobozeno od společenských tlaků. Tak tomu však není, neboť gender je 

tělem ovlivňován a naopak (Reeves, 2012). Ve skutečnosti tak členové a členky té 

které společnosti porovnávají své tělo se stereotypním obrazem ženskosti a mužnosti u 

druhých ale i v rámci mediálních vyobrazení a v souladu s touto normou pak konstruují 

též svá těla (Grogan, 2000). 

Co se tedy týče požadavků ohledně vzhledu, žena má být především mladá, štíhlá a 

dobře formovaná. Takový vzhled je spojován s pevnou vůlí a elegancí, avšak zároveň 

přispívá také k objektivizaci žen (Grogan, 2000). Diety, jejichž prostřednictvím se ženy 

snaží daného ideálu dosahovat v současnosti nahrazuje účast na pohybových aktivitách 

(Grogan, 2000, Garbová, Moravcová, Fialová, 2011).   

Rovněž na muže pak začíná být, v souladu s výše zmiňovaným zviditelněním 

mužského těla v médiích a populární kultuře, vyvíjen tlak ke konstrukci specifického 

typu postavy. Tím je mezomorfní štíhlá postava s vyvinutými svaly na ramenou, pažích 

a hrudi. Tento typ postavy je považován za maskulinní ideál, neboť je ztělesněním 

moci, síly a kontroly (Grogan, 2000). 

Autorka si všímá, že v důsledku toho vzrůstá rovněž mezi muži množství těch, kteří 

projevují zájem o změnu tvaru svého těla. Všímá si, že například stoupá počet žadatelů 

o plastickou chirurgii. Daleko častěji se však muži snaží dostát danému ideálu – tak 

jako ženy – cvičením. Muži dle autorky volí zejména kulturistiku či cvičení s činkami, 

které dopomáhají k nárůstu svalové hmoty. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, 
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že ideál je vymezen velmi úzce, neboť ačkoli je v případě mužů za ideální považována 

svalnatá postava, nadprůměrně vyvinuté svalstvo, s nímž se lze setkat například u 

kulturistů, již za přijatelné považováno není (Grogan, 2000). 

Navzdory skutečnosti, že jsou muži dnes mnohem více vystaveni pohledu druhých 

a s tím souvisejícímu tlaku, aby byli štíhlí a přiměřeně svalnatí, nezdá se, že by to 

v jejich případě vedlo k rostoucí nespokojenosti s vlastním tělem. To si Grogan 

vysvětluje tím, že u mužů jsou zároveň obecně oceňovány i jiné hodnoty než samotný 

vzhled (tamtéž).  

Jak tedy bylo uvedeno, pohybové aktivity představují jeden ze způsobů, jímž se 

mohou jak ženy, tak muži přiblížit preferovanému ideálu. Za tím účelem je však třeba 

zvolit aktivitu, která je v souladu s estetikou mužského, resp. ženského těla. 

V opačném případě totiž jak ženy, tak muži konstruují identitu, která není v souladu s 

normou a s níž je spjato stigma. 

 

2.3. Účast mužů na femininních aktivitách aneb „Tanečky kolem mužů, 

kteří tančí“ 

Očekávání, která od mužů a od žen máme se týkají rovněž tělesných projevů, mezi 

něž patří i pohyb. Jelikož vlastnosti a schopnosti vnímané jako maskulinní se mohou 

nejlépe projevit ve sportu, byl – a do určité míry stále je – sport považován za 

maskulinní doménu (Appleby, Foster, 2013). 

Tato myšlenka po dlouhou dobu ovlivňovala životy mnohých mužů i žen. Ženy 

z toho důvodu byly dokonce z účasti na sportu vylučovány (taméž) a pokud jde např. o 

Olympijské hry, nebylo jim zpočátku umožněno se těchto účastnit dokonce ani v roli 

divaček (Coakley, 2009 in Appleby a Foster, 2013.). Teprve začátkem 20. století byly 

ženy pozvolna k účasti na nich připuštěny, avšak vlivem přetrvávající genderové 

ideologie byla jejich účast na sportu nadále považována za kontroverzní. Ještě 

v průběhu dvacátého století se tak můžeme setkat s představou, že provozování sportu 

povede k jejich maskulinizaci (Appleby, Foster, 2013).  

Podobné skutečnosti, a sice vylučování žen z účasti na (mužském) sportu si pak 

můžeme povšimnout i v Českém (resp. Česko-slovenském) kontextu a sice na příkladu 

někdejších sokolských sletů a spartakiád. Ačkoli sokolských sletů se ženy účastnily od 

začátku, jejich účast po určitou dobu spočívala „pouze“ ve výpomoci s organizací, 
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neboť účast žen na pohybových aktivitách, které byly vyčleněny mužům, byla ze strany 

vedení vnímána jako ohrožující jejich zdraví a pověst (Roubal, 2015: 2). Během 

vystoupení bylo zdůrazňováno a opěvováno mužství cvičenců a to: „řadou prvků: muži 

se předváděli ve vypjatých pózách, vystavovali svá polonahá těla, pohyby byly strohé a 

připomínaly vojenský dril. Vystavování mužského těla mělo symbolizovat sílu, stabilitu, 

morální a fyzickou čistotu“ (tamtéž). 

Přestože nakonec je ženám na přelomu 19. a 20. století umožněno se Sokolských 

sletů účastnit rovněž v roli cvičenek, jsou od nich vyžadovány odlišné pohyby, celkový 

charakter cvičení a rovněž úbor, čímž má být zdůrazněna „přirozená“ odlišnost 

mužských a ženských těl. (Roubal, 2015: 3-4). Takto promlouvá ke členkám Sokola 

Milada Malá v roce 1912: 

„Při nácviku i provádění mějž vedoucí i cvičící na mysli, že jsou to cviky pro ženy, 

většinou figurální či taneční, poskytující možnost rozvinouti v plné míře půvab i oblost pohybů 

ženských. Síla, prudkost, ani žulovost, která při výkonu muže tak se nám zamlouvá, nemá zde 

místa.“ (Očenášek 1912: 198 in Roubal, 2015: 3).  

Pouze za takových podmínek, tj. za předpokladu, že budou cvičenky koncipovat 

svá vystoupení v souladu s výše popsanými požadavky (tedy, že budou jejich 

vystoupení odlišná od mužských), bylo ženám umožněno se daných veřejných cvičení 

účastnit. Od žen se tedy vyžadovaly prvky ladné, které by zdůrazňovaly především 

jejich krásu, zatímco od mužů byly vyžadovány prvky silové. Rovněž pak na 

spartakiádách se dbalo na to, aby ženy a muži cvičili odděleně a odlišně (Roubal, 

2015). 

Jak si tedy můžeme povšimnout, genderové stereotypy pronikají do mnohých 

sfér společnosti, sportovní nevyjímaje. A ačkoli by se mohlo zdát, že podobné smýšlení 

je záležitostí minulosti, soudobé výzkumy ukazují, že i když řada sportů prošla během 

času řadou proměn a průběžně se mění také maskulinní a femininní ideál, neznamená 

to, že by ze společnosti či sportovní sféry genderové stereotypy vymizely.  

Jak uvádí Appleby a Foster, a jak jsme si mohli všimnout již při čtení předchozích 

řádků, zřejmě nejrozšířenějším stereotypem vztahujícím se k genderové problematice 

ve sportu, je vnímání určitých pohybových aktivit jako (ne)vhodných pro muže a 

jiných jako (ne)vhodných pro ženy. I něco tak zdánlivě banálního jako je pohyb, tedy 

není z hlediska genderu neutrální aktivitou. Zatímco sporty jako je např. fotbal či 
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zápas, tj. sporty, kladoucí důraz na agresi či fyzický kontakt, jsou považovány za 

maskulinní, gymnastika či tanec, tj. aktivity zdůrazňující krásu a ladnost, jsou naopak 

vnímány jako aktivity femininní, a to navzdory skutečnosti, že z biologického hlediska 

mužům nic v provozování tzv. ženských sportů (a naopak ženám v provozování těch 

mužských) nebrání. (Appleby, Foster, 2013). Přesto však bývá jejich účast na sportech 

spojovaných s opačným pohlavím, považována za kontroverzní. Tato skutečnost pak 

může vést k omezování možností volby případně i ke ztrátě motivace se určitých 

aktivit účastnit. Jak navíc podotýkají zmínění autoři, sportovci a sportovkyně kteří a 

které se rozhodnou pro účast na aktivitě spojované primárně s příslušníky či 

příslušnicemi opačného pohlaví, se navíc mohou setkat s urážkami a nenávistí (tamtéž). 

Jak podotýká Fei McMahon, mezi společenským uspořádáním a sportovní 

sférou přetrvává symbolická souvislost, neboť jedna instituce potřebuje druhou 

k posílení konceptu genderu. Autorka poukazuje na množství pozornosti, věnované 

sexualitě sportovců a sportovkyň a jejich genderovým projevům, a to navzdory 

skutečnosti, že nic z toho nemá z biologického hlediska vliv na jejich sportovní výkony 

(McMahon, 2017). Sportovci a sportovkyně, kteří a které se odchýlí od normy jsou 

nicméně přesto ostrakizovaní a jejich výkony upozaďovány a trivializovány na úkor 

zmínek o jejich odchylce od maskulinního, respektive femininního ideálu.  

Dle studií zaměřených na účast mužů na tzv. femininních aktivitách (jako jsou 

v daném případě balet, společenský tanec, scénický tanec či moderní gymnastika), 

v nichž je kladen důraz na elegancí a ladnost, jsou jejich aktéři postaveni do situace, 

v níž je potřeba prezentovat se způsobem, který je v rozporu s tím, co je ze strany 

společnosti od mužů vyžadováno. V důsledku své účasti na tzv. „tradičních“ 

femininních aktivitách jsou tak daní muži označováni za „zženštilce“ či gaye (Gard, 

2001, 2003; Reeves, 2012; Bassetti, 2013; Owen, 2014; Clegg, Owton & Allen-

Collinson, 2016).  

To se týká zejména uměleckých, resp. tanečních aktivit, neboť, jak připomíná 

Gard, tanec je v porovnání se sportem vnímán jako jakýsi opovrhovaný „druhý“ (Gard, 

2001).  Tuto marginalizovanou pozici pak zaujímají rovněž muži, kteří se rozhodnou 

pro svou účast na něm, neboť odchýlení od hegemonního ideálu je, jak jsem již 

nastínila, spojeno se ztrátou jejich jinak privilegovaného postavení.  
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Jak jsem již zmínila v úvodních kapitolách, stigmatizace je spojena s poklesem 

či přímo ztrátou uznání a ve své silné podobě může vést např. k diskriminaci, izolaci, 

ztrátě obživy či dokonce ohrožení života těch, kteří se od normy odchýlí. Rachel Kraus, 

která se ve svém výzkumu zaměřila na stigma ve spojitosti s pohybovými aktivitami 

pak hovoří ještě o tzv. slabé (avšak rovněž závažné) stigmatizaci, která je spojena např. 

s urážkami, kritikou či posměchem (Kraus, 2010: 436) a která, v případě naší účasti na 

stigmatizované pohybové aktivitě může zmírnit prospěch z jejího provozování, ohrozit 

či potlačit vytváření vztahů nebo samotnou identifikaci se skupinou, ale rovněž využití 

osobního talentu, svobodné vyjádření vlastní osobnosti, dosahování úspěchů, sebeúctu 

či hrdost (tamtéž: 439-440). Jistě proto není žádným překvapením, že snahou 

diskreditova(tel)ných osob je stigmatizaci předejít či alespoň zmírnit její (potenciální) 

dopady.  

 

2.3.1. Normalizační a legitimizační mechanismy 

Jak jsem již nastínila, maskulinita a femininita představují dvě kategorie, jež 

jsou spojeny s odlišnými požadavky ohledně vlastností, schopností, vzhledu či 

tělesných projevů. Muži, účastnící se tzv. femininních aktivit tak v tomto směru 

představují odchylku od normativního ideálu. Autoři a autorky, kteří a které se zaměřili 

ve svých pracích na problematiku stigmatizace mužů, kteří se účastní takových aktivit 

(jako je moderní gymnastika, balet, výrazový či společenský tanec) zároveň 

vypozorovali tendence jednotlivých aktérů normalizovat či legitimizovat svou účast na 

nich.   

Jelikož účast na sportu je považována za konzistentní s maskulinními pohyby a 

vzezřením, je mezi aktéry rozšířená snaha o prezentaci aktivity, jíž se věnují právě jako 

aktivity atletické, jako sportu, který vyžaduje silná, svalnatá a pevná těla a v jehož 

rámci nejsou muži ovládáni emocemi, ale naopak ovládají své tělo (Gard, 2003, 

Reeves, 2012, Bassetti, 2013). Provozování sportu je rovněž spojeno s testem 

fyzických limitů a překonáváním fyzické bolesti (Bassetti, 2013) a je tudíž v souladu 

s maskulinním ideálem. 

Zde je pak na místě poznamenat, že právě pojetí pole dance jako sportu je často 

využíváno ke zmírnění stigmatizace i ze strany žen. Jak totiž připomíná Pierre 

Bourdieu, pěstováním sportu se tělo žen mění z pasivního objektu v tělo pro sebe – tělo 

aktivní (Bourdieu, 2000: 62). Jak jsem však již nastínila, s ohledem na kombinaci 
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ladných pohybů, minima oblečení, některých teatrálních doplňků a přítomnosti 

vertikálně ukotvené tyče, jakož i primárního spojování erotického tance se ženami, je 

snaha o prezentaci pole dance jakožto regulérní sportovní disciplíny ze strany žen, silně 

oslabována. To platí rovněž v případě, kdy ženy    

 Dalším normalizačním mechanismem je pak umělecká/profesionální zdatnost 

(Gard, 2000 Bassetti, 2013). Té však dosahují pouze tanečníci elitní úrovně, s 

odpovídající– tj. svalnatou – postavou. Prostřednictvím svého talentu a kreativity se 

tito tanečníci snaží vyhnout vlastní objektivizaci. Jak poukazuje Bassetti, která se ve 

svém výzkumu zaměřuje na scénický tanec, zatímco tělo žen je při tanci vnímáno jako 

svého druhu umělecké dílo, tělo profesionálního tanečníka není vnímáno jako tělo o 

sobě, ale jako tělo subjektu, který prostřednictvím tohoto těla, avšak právě díky své 

zdatnosti a talentu, umění vytváří (Bassetti, 2013). 

Oba tyto mechanismy popisuje Bassetti jako normalizační, jelikož nesměřují 

k legitimizaci alternativních forem maskulinity, ale naopak je jejich cílem přiblížit 

maskulinity konstruované tanečníky té hegemonní (tamtéž). Jinak je tomu dle autorky 

v případě třetího mechanismu, kterým je volba specifického tanečního stylu (Reeves, 

2012, Bassetti, 2013).  

 Různé styly jsou, podobně jako je tomu v případě genderu, spjaté s odlišnými 

pohyby, tělesnými projevy, ale též např. oblečením. Na základě toho jsou tak některé – 

jako je např. hip hop – vnímány jako maskulinní a jiné, jako např. balet, jako 

femininní. A jelikož stále přibývají nové a nové styly, přibývá též způsobů 

sebeprezentace a objevují se tak nové možnosti konstrukce identity. Styl, který 

poskytuje soubor znaků, s nimiž může být manipulováno a které mohou být v rámci 

jednoho stylu různě kombinovány, umožňuje konstruovat specifické identity, které 

mohou být alternativami k dominantním modelům maskulinity a femininity. Z toho 

důvodu tak o volbě stylu hovoří Bassetti jako o mechanismu nikoli normalizačním, ale 

naopak legitimizačním (Bassetti, 2013). 

Jak jsme tedy viděli, přestože sportovní sféra je dnes otevřena jak mužům, tak 

ženám, dělení sportů či pohybových aktivit na tzv. femininní a maskulinní přetrvává 

dodnes. Jak jsem ukázala v této části, za femininní je považovaný též pole dance. 

Otázkou, již si proto kladu, je, jak se mohou muži účastnit aktivity, jež je považována 

za femininní a zároveň konstruovat maskulinitu.  
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3. METODOLOGICKÁ ČÁST 

Jak již bylo řečeno, paradigma usměrňuje výzkumníka a výzkumnici nejen 

v otázce epistemologické a ontologické, ale rovněž v otázce metodologické. Zvolena 

byla metodologie kvalitativní, neboť tento design výzkumu mi umožnil hlouběji 

porozumět způsobům, jimiž konkrétní mužští aktéři konstruují svou genderovou 

identitu. Daná metodologie umožňuje zaměřit se na subjektivní data, což je v souladu 

s konstruktivistickým paradigmatem, v jehož rámci je realita pojata jako subjektivně 

konstruovaná. Kvalitativní metodologie navíc umožňuje zaměřit se na interpretaci 

sociálních situací a vztahy mezi konkrétními lidmi (Morrow, 1994). Daná metodologie 

mi rovněž umožnila identifikovat fenomény ovlivňující výsledná zjištění, jimž jsem 

sama před započetím rozhovoru nepřikládala důležitost. Kvalitativní výzkumná 

strategie – slovy Creswella proces hledání porozumění (Creswell 1998, s. 12 in Hendl: 

2005 : 50), mi tudíž umožnila získat hlubší popis jednotlivých případů, kontextuální 

informace a nové názory.  

 

3.1. Výzkumná otázka 

Jak jsem již předeslala, cílem předkládaného výzkumu je zjistit, jak aktéři pole 

dance konstruují svou maskulinitu. Zjištěními z daného výzkumu bych ráda navázala 

na dosavadní znalosti z oblasti pole dance, ale též účasti mužů na tzv. femininních 

aktivitách.  

 

3.2. Výzkumná metoda  

Ke sběru dat jsem zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru – též rozhovoru. 

pomocí návodu. Ten se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou 

pružností celého procesu získávání informací (Hendl: 2005: 164).  

Návod k rozhovoru v mém případě představovala témata s orientačními 

otázkami, jež jsem považovala – s ohledem na vlastní obeznámenost s tématem pole 

dance – za důležité zodpovědět. Cílem daného návodu bylo, aby v průběhu rozhovoru 

nedošlo k opomenutí – z mého pohledu – důležitých a zajímavých informací. 

Prostřednictvím této metody jsem navíc mohla měnit pořadí i formulaci otázek 
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v závislosti na plynutí rozhovoru. Okruhy a otázky, které posloužily jako návod 

k daným rozhovorům přikládám v příloze č. 2. 

Jak jsem mimo to předeslala, v průběhu rozhovorů se mohla objevit též témata, 

s jejichž výskytem jsem nemusela dopředu počítat. Daná metoda byla tudíž zvolena též 

s ohledem na skutečnost, že umožňuje tato nová témata odkrýt (Vaňková 2009/2010), 

jelikož je v jejím rámci možné poskytnout dostatek prostoru pro vyjádření nejen mně 

coby badatelce, ale především komunikačním partnerům. Proto jsem se snažila 

v průběhu rozhovoru zasahovat do jejich výpovědí co nejméně. Do rozhovorů jsem 

zasahovala především v případě, že bylo potřeba si vyjasnit případné nesrovnalosti a 

ujistit se, že jsem komunikačním partnerům správě porozuměla. Polostrukturovaný 

rozhovor mi umožnil naslouchat zkušenostem komunikačních partnerů, ale zároveň 

také navázat na témata, která do rozhovoru vnesli oni sami.  

Prostřednictvím rozhovoru je komunikačním partnerům rovněž umožněno 

použít k vyjádření myšlenek vlastní slova. Mimo těch je pak rozhovor cennou metodou 

rovněž proto, že výzkumníkovi či výzkumnici umožňuje zaměřit se též na neverbální 

stránku, která slovní výpovědi komunikačních partnerů dokresluje.  

Vzhledem k dříve zmíněné skutečnosti týkající se mocenské nerovnováhy mezi 

mnou coby badatelkou, a tudíž osobou zodpovědnou za finální interpretaci získaných 

dat a oslovenými muži je pak rozhovor rovněž možné považovat za metodu, usilující o 

vyrovnání těchto mocenských pozic poskytnutím hlasu těm, jichž se daná problematika 

osobně dotýká. Jak ostatně připomíná Oakley, nejvíce se o lidech dozvíme právě skrze 

ne-hierarchický a nemanipulativní výzkumný vztah, kde je výzkumník/ice připraven/a 

investovat svou vlastní identitu do výzkumného vztahu, odpovídat na otázky a sdílet 

vlastní znalosti a kdy je odstraněna separace mezi výzkumníkem a zkoumaným 

(Oakley: 1981 in Letherby: 2003: 83). Právě možnost vzájemné interakce pak byla 

dalším důvodem volby dané metody. 

Jak je patrné v připomínkách Oaekley, výzkumník/ce nemůže odstranit sebe 

sama/u z kontextu výzkumu. Z toho důvodu je potřeba mít na paměti, že otázky, jež 

jsem komunikačním partnerům kladla, byly limitovány zaměřením výzkumu a že 

interpretace závěrů budou nutně subjektivní.  
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3.2.1. Politika lokace 

Dagmar Lorenz-Meyer, hovoří o našem vědění jako zatíženém sociální 

perspektivou (Lorenz-Meyer in Linková, Červinková (eds), 2005: 76). Jak uvádějí 

Strauss a Coribnová: „Každý z nás vnáší do analýzy údajů svou předpojatost, své 

domněnky, vzorce myšlení a znalosti získané zkušeností a z literatury“ (Strauss – 

Corbinová, 1999: 68.). Co se vzorců myšlení týče (jak bylo nastíněno výše) daná práce 

vychází z konstruktivistického paradigmatu, tedy z předpokladu, že realita je sociálně 

konstruovaná, nikoli objektivně poznatelná a že cílem výzkumníka/ice je pochopit 

konstrukce reality ze strany komunikačních partnerů (Guba, Lincoln, 1994).  

Pokud se jedná o samotné téma, znalosti o něm jsem čerpala z literatury, 

zkušeností z předchozích výzkumů a částečně též z vlastní zkušenosti načerpané 

„pohybem v terénu“. Literatura, ze které v práci vycházím a na níž odkazuji, jakož i 

zmiňované osobní zkušenosti pak přispěly ke tvorbě výzkumné otázky jakož i dílčích 

otázek v rozhovoru – tj. ovlivnily směřování daného výzkumu.  

Dále je třeba si být vědom skutečnosti, o níž jsem se v souvislosti 

s konstruktivistickým paradigmatem rovněž zmínila, a sice, že výzkumník/ice a 

komunikačního partnera/ky se během výzkumu vzájemně ovlivňují, a je proto třeba si 

být vědom toho, že na průběh rozhovoru mají vliv individuality jich obou (Vaňková, 

2009/2010). Z toho důvodu jsem se rozhodla odkazovat k mužům, s nimiž jsem 

rozhovory vedla, jako ke komunikačním partnerům. Ačkoli jsem z počátku zvažovala 

termín participanti, kterým jsem chtěla zdůraznit podíl daných mužů na směřování 

výzkumu, po delším přemýšlení jsem nakonec zvolila výraz komunikační partneři, 

jelikož finální podobu výzkumu daní muži ovlivnili informacemi, které jsem získala 

během komunikace s nimi. Výraz partneři navíc dle mého soudu lépe poukazuje na 

mou snahu ponechat daným mužům co nejvíce prostoru k vyjádření vlastních myšlenek 

a obohacení celého výzkumu o nová témata.  

Dále jsme si vědoma toho, že vliv na odpovědi, které jsem prostřednictvím 

rozhovoru získala, mohla mít např. skutečnost, že jsem studentkou genderových studií. 

Jelikož v případě polostrukturovaných rozhovorů oslovení vědí, že jsou součástí 

výzkumu, jejich odpovědi mohou být ovlivněny snahou sdělit spíše to, co za daných 

okolností považují – právě i s ohledem na mou pozici výzkumnice působící v tomto 

specifickém oboru – za „vhodné“.  To se promítlo například do mého rozhovoru 
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s Matějem, který mi vyprávěl o vysněné účasti na jedné soutěži v pole dance, s tím, že 

to, o jakou soutěž se jedná, mi chtěl sdělit až mimo záznam, jelikož je dle jeho slov 

„genderově hodně nevyrovnaná“ (Matěj). K tomu, v jakém smyslu je daná soutěž 

genderově nevyrovnaná, jsme se však již bohužel nedostali. Důležité však pro mě bylo 

si uvědomit, že skutečnost, že studuji právě daný obor, může mít vliv na to, jak budou 

aktéři formulovat své odpovědi.  

Elizsabeth Badinter ve své knize XY O mužské identitě, píše, že: „Ženská 

autorka hovořící o mužích si je plně vědoma svých mezí“ (Badinter, 2005: 10). 

Skutečnost, že jsem ženou měla vliv na to, jakým způsobem někteří komunikační 

partneři o některých tématech hovořili. Ačkoli tomu tak nebylo vždy, mluvili-li někteří 

komunikační partneři o ženách, měli v průběhu rozhovoru někdy tendenci mě do dané 

kategorie automaticky zahrnout také a hovořit tak o „nás ženách“ a o „nich mužích“ 

jako o příslušnících odlišných kategorií. Navzdory této skutečnosti jsem však 

v průběhu žádného z rozhovorů nezaznamenala a nepocítila, že by mi komunikační 

partneři dávali najevo, že v důsledku toho, že jsem žena, nemohu záležitostem 

týkajícím se komunikačních partnerů jako mužů, porozumět. K tomu dle mého názoru 

mohla (ale nemusela) přispět právě povaha zvolené metody, která mi umožnila 

s komunikačními partnery interagovat, a tudíž v průběhu rozhovoru vyjádřit 

porozumění či se ujistit, zda jsem jim správně porozuměla. Bariérou pak nebyl ani můj 

věk, který byl ostatně velmi blízký věku většiny komunikačních partnerů. Ani v daném 

případě jsem nezaznamenala ze strany komunikačních partnerů pochybnost, že bych 

jejich zkušenostem v důsledku věku nebyla schopná porozumět.  

Tím, co naopak mělo (soudě dle některých odpovědí) vliv na přesvědčení 

komunikačních partnerů o tom, zda mohu jejich zkušenostem porozumět či nikoli, se 

opět, jako v případě předchozího výzkumu, ukázala skutečnost, že jsem sama měla 

s pole dance zkušenost, o čemž jsem komunikační partnery informovala v době, kdy 

jsem je oslovovala s nabídkou účasti na výzkumu. Toto sdílené „insiderství“ se pro 

pochopení (obtížnosti a krásy) dané aktivity jevilo – zejména s ohledem na prezentaci 

pole dance ze strany některých médií, o níž se někteří komunikační partneři 

v rozhovorech zmiňovali – jako klíčové. V rozhovorech jsem se pak setkala se 

zmínkami typu „sama víš, že…“ , apod.  
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Ačkoli je tak polostrukturovaný rozhovor spojen s mnohými přínosy, jak 

uvádím v následující pasáži, daná metoda má rovněž své limity. Ty se týkají především 

téměř absolutní nemožnosti ověřit, zda to, co lidé říkají, skutečně také dělají.  

 

3.2.2. Limity použité metody 

Jerolmack a Khan upozorňují v textu Talk is Cheap: Ethnography and the 

Attitudinal Fallacy na skutečnost, že to, co lidé říkají, je často v rozporu s tím, co 

dělají. Samotné výpovědi komunikačních partnerů tak dle autorů nelze považovat za 

jednoznačnou reprezentaci toho, co skutečně dělají při interakci s ostatními. 

Subjektivní výpovědi komunikačních partnerů o jejich postojích a chování, tak mají dle 

autorů pouze omezenou hodnotu, jelikož jsou příliš individuální a oddělené od žité 

zkušenosti. Výzkumníci/ice, které své poznání opírají o metody založené na 

výpovědích komunikačních partnerů tak dle autorů někdy předpokládají, že význam 

utváří spíše sám jednotlivec a že pro pochopení určitého jednání potřebujeme pouze 

shromáždit výpovědi reprezentativních aktérů a nikoli, že je význam utvářen mezi 

jednotlivci navzájem (Jerolmack, Khan, 2014). 

Jak jsem již předeslala, jsem si vědoma skutečnosti, že se komunikační partneři 

mohli v průběhu rozhovoru snažit odpovídat spíše v souladu s tím, co já sama, jakožto 

badatelka, považuji za přijatelné, nebo o čem jsou sami přesvědčeni, že takovým je. 

Lidé mohou pochopitelně měnit způsob, jímž vypráví své příběhy v závislosti na tom, 

s kým právě hovoří. Jsem si rovněž vědoma skutečnosti, že s ohledem na stereotypní 

vyobrazování pole dance v médiích, o němž se někteří komunikační partneři v průběhu 

rozhovorů zmínili, mohlo být snahou komunikačních partnerů vyzdvihovat spíše klady 

účasti na dané aktivitě. 

 V souladu s těmito skutečnostmi bych pak ráda zmínila, že odpovědi 

komunikačních partnerů jsem se snažila vnímat v kontextu témat, která v průběhu 

rozhovorů zazněla a o nichž jsme se s oslovenými muži právě bavili. Zohledňováním 

kontextu lze dle mého názoru odhalit případné nekonzistence v odpovědích 

komunikačních partnerů a přiblížit tak daná zjištění pozorováním žité zkušenosti. 

Zároveň je však třeba zdůraznit, že v rámci konstruktivistického paradigmatu 

není cílem výzkumnice/íka odhalit „objektivní“ skutečnost, ale spíše si všímat toho, jak 

a proč, je skutečnost subjektivně vnímána. Přesto jsem si vědoma toho, že kupříkladu 
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metoda zúčastněného pozorování by zjištění, k nimž jsem prostřednictvím rozhovorů 

v rámci tohoto výzkumu dospěla, jistě obohatila.  

  

3.3. Výběr a oslovování komunikačních partnerů 

V kvalitativním výzkumu získáváme mnoho informací o malém počtu jedinců, 

s tím, že generalizace na populaci nemusí být vždy možná (Disman: 2002). Cílem 

konstrukce vzorku je reprezentace populace problému a jde tedy především o získání 

vyčerpávajících dat k dané problematice (Novotná: 2009/2010). 

Využit byl účelový výběr, při kterém je vzorek konstruován s ohledem na 

výzkumný 

problém a kritéria pro zařazení do vzorku jsou předem dána (Novotná: 2009/2010). 

Mým cílem bylo získat komunikační partnery, pro něž je pole dance nejen koníčkem, 

ale kteří se jej aktivně účastní – tj. kteří již mají s pole dance dostatečně dlouhé 

zkušenosti (jsou již obeznámeni s tím, co účast na dané aktivitě obnáší) a kteří mají 

rovněž zkušenosti s veřejným vystupováním před publikem. 

Jelikož jsem se s žádným pole dancerem v době před zahájením výzkumu 

osobně neznala, bylo otázkou, jakým způsobem potenciální komunikační partnery 

získat – tj. kde je hledat a jak je následně oslovit. Jelikož se o pole dance již delší dobu 

sama zajímám a sleduji proto i aktuality z dané oblasti, rozhodla jsem se v první řadě 

oslovit muže, jejichž jména byla zveřejněna na výsledkové listině soutěží. Jak se 

později ukázalo, jednalo se o vhodnou volbu, jelikož tito muži měli rovněž přehled o 

tom, kdo další je na pole dance aktivní a mohli mi tudíž doporučit další potenciální 

komunikační partnery, což se v některých případech skutečně stalo. Komunikační 

partnery jsem tedy získávala rovněž tzv. metodou sněhové koule.  

Výsledný vzorek tvoří tedy 6 aktérů pole dance starších osmnácti let, kteří se 

dané aktivitě věnují déle než dva roky. Jedná se o trenéry i kurzisty, případně 

(spolu)majitele pole dance studií, kteří mají zkušenost s veřejným vystupováním – na 

soutěžích, či jiných – kulturních či sportovních akcích – např. na plesech či firemních 

večírcích. Oslovování potenciálních komunikačních partnerů bylo ukončeno poté, co se 

v rozhovorech přestávala objevovat nová data relevantní pro daný výzkum a bylo tedy 

dosaženo jejich saturace. 
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Komunikační partnery jsem oslovovala prostřednictvím sociální sítě Facebook, 

jelikož jiný kontakt se mi veřejně nepodařilo nalézt. V případě, že mi oslovení muži 

někoho doporučili, kontakt, který jsem z jejich strany na další potenciální komunikační 

partnery získala, byl rovněž odkazem na jejich Facebookový profil. Rovněž tyto muže 

jsem tudíž kontaktovala přes zmíněnou sociální síť.  

 

3.4. Průběh rozhovorů 

Potenciálním komunikačním partnerům jsem prostřednictvím Facebooku 

poslala zprávu s informacemi o tom, kdo jsem, jak jsem se o nich dozvěděla a proč je 

oslovuji. Následně jsem ve stručnosti představila osloveným mužům svůj výzkum a 

uvedla jsem, že mám sama s účastí na pole dance zkušenost. Zprávu jsem zakončila 

informací, že bych je v případě zájmu ráda požádala o rozhovor a že jim ráda poskytnu 

jakékoli další informace týkající se výzkumu či mé osoby. Všichni oslovení muži na 

zprávu zareagovali a všichni s účastí na výzkumu a s poskytnutím rozhovoru souhlasili. 

Někteří přislíbili účast hned v následující odpovědi, jiní ještě měli otázky, které chtěli 

před potvrzením účasti zodpovědět. Jednalo se právě například o otázku mé účasti na 

pole dance, případně ujišťování se, že jsou vhodnými adepty na rozhovor. Následná 

komunikace se obvykle týkala domlouvání místa a času rozhovoru.  

Protože je v rámci kvalitativního výzkumu zohledňována individualita 

komunikačních partnerů a jelikož bylo mohou snahou, aby se komunikační partneři při 

rozhovoru cítili co nejlépe, rozhovory se konaly na místě a v čase který sami určili. 

Komunikační partnery jsem žádala pouze o to, aby se jednalo o místo, kde nebude 

přílišný hluk a kde se navzájem dobře uslyšíme. 

V pěti případech se rozhovory odehrály v kavárně, v jednom případě probíhal 

rozhovor, pro nedostatek časových možností, online. V žádném z rozhovorů nebyl, 

vyjma hostů v kavárně, přítomen nikdo další. Nejkratší rozhovor trval hodinu, nejdelší 

hodinu a půl. Toto časové rozmezí jsem uváděla již při domlouvání rozhovoru a rovněž 

v informovaném souhlasu (viz příloha č. 1). 

Při rozhovoru, který byl vedený online, (rozhovor s Janem) nebyla použita 

webkamera ani jiná technika, která by mi umožňovala zachycovat neverbální projevy 

komunikačního partnera. Ačkoli byl tak o tento prvek daný rozhovor ochuzen, na 
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druhou stranu mohl v případě takové komunikace daný partner pociťovat větší pohodlí 

a lépe se na otázky soustředit. 

Komunikační partneři byli obeznámeni s tím, že otázky se budou týkat jejich 

účasti na pole dance a významu, který pro ně pole dance má, že mě budou zajímat 

jejich postřehy a zkušenosti, které pro mě budou velkým přínosem. Komunikační 

partnery jsem obeznámila s tím, že jejich účast na výzkumu je zcela dobrovolná a že je 

tedy možné od ní na jejich žádost bez jakýchkoli restrikcí odstoupit. Zároveň jsem 

oslovené muže informovala o tom, že není jejich povinností vstupovat během výzkumu 

do témat, která jsou jim z jakéhokoli důvodu nepříjemná a že tedy nemusí odpovídat na 

všechny otázky, které v průběhu rozhovoru zazní.  

Komunikačních partnerů jsem se rovněž ptala, zda bych se na ně případně – 

v případě nejasností, na něž bych mohla narazit v době přepisu a během následného 

pročítání interview – mohla znovu obrátit a některé věci si ujasnit. Žádný 

z komunikačních partnerů neměl s touto žádostí problém. Všem osloveným mužům 

jsem zároveň sdělila, že mají-li ohledně výzkumu či rozhovoru naopak dotaz oni na 

mě, mohou se na cokoli zeptat nejen před samotným rozhovorem či v jeho průběhu, ale 

rovněž i po jeho skončení. Komunikační partnery jsem zároveň žádala o možnost si 

rozhovor nahrát, abych se mohla na samotný průběh lépe soustředit a rozhovor byl 

plynulý, ale rovněž – a především – proto, abych měla k dispozici přesný záznam 

celého rozhovoru a nedošlo tak ke zkreslení myšlenek, které při rozhovoru zazní. 

Zároveň s tím jsem však komunikační partnery také informovala o tom, že nahrávání 

může být v případě potřeby kdykoli přerušeno a že zvukovou nahrávku poté, co ji 

přepíšu, odstraním a zůstane tak pouze písemný záznam. S nahráváním rozhovoru 

souhlasili všichni oslovení. Před zahájením rozhovorů jsem komunikačním partnerům 

shrnula veškeré důležité informace týkající se výzkumu, které jsou rovněž uvedeny 

v informovaném souhlasu, o jehož podepsání jsem následně dané muže poprosila.  Po 

skončení interview jsem všem osloveným mužům poděkovala za jejich čas a ochotu se 

výzkumu zúčastnit a podělit se tak se mnou o své postřehy.  

V průběhu rozhovoru a také po jeho skončení jsem si ještě zapisovala celkové 

dojmy z rozhovoru a další důležité informace, které v jeho průběhu zazněly. Data 

z rozhovorů jsou uložena samostatně bez identifikačních údajů a v práci nejsou 
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uvedena skutečná jména komunikačních partnerů ani institucí, v nichž působí. Rovněž 

o této skutečnosti byli daní muži předem informováni.  

 

3.5. Analytické postupy 

Během analýzy dochází k redukci a zobrazování dat a vyvozování závěrů. 

(Heřmanský: 2009/2010) Jak bylo uvedeno, po skončení rozhovorů jsem data 

zaznamenaná na diktafon v původním znění přepsala – tj. provedla jsem tzv. doslovnou 

transkripci (Vaňková, 2009/2010). Přepisy jsem však zároveň doplňovala i 

neverbálními projevy, jako je např. smích a doplnila tak doslovnou transkripci o 

transkripci komentovanou (tamtéž).  

Následně jsem si rozhovory opakovaně pročítala a postupně přešla k tzv. 

segmentaci, tj. rozdělení textu na části, které se jsou z hlediska zkoumané problematiky 

významné. Při podrobnějším čtení jsem si začala všímat jak podobností, tak též 

odlišností v odpovědích komunikačních partnerů a abych si práci s rozhovory ulehčila, 

přešla jsem následně ke kódování zmiňovaných významných částí.  

Strauss a Corbinová zmiňují v knize Základy kvalitativního výzkumu: postupy a 

techniky metody zakotvené teorie tří hlavní typy kódování, a sice kódování otevřené, 

axiální a selektivní (Strauss – Corbinová, 1999: 40). Jak však připomínají, hranice 

oddělující jeden typ kódování od jiného, jsou vytvořené uměle a je tak možné 

přecházet např. od kódování otevřeného ke kódování axiálnímu a zpět (tamtéž). 

Otevřené kódování popisují autoři jako „část analýzy, která se zabývá označováním a 

kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů“ (Strauss – Corbinová, 1999: 43). 

Během tohoto typu kódování jsem si tak zmiňované úseky označila pojmy, 

vypovídajícími o jejich významu za účelem větší přehlednosti. Došlo tak k rozboru a 

konceptualizaci údajů (tamtéž). 

Poté následovalo opětovné pročítání všech kódů a seskupování kódů 

příbuzných pod jeden souhrnný. Již během kódování jsem si zároveň dělala poznámky, 

jejichž prostřednictvím dochází k předběžné intepretaci analyzovaných dat 

(Heřmanský, 2009/2010). Následně jsem si sestavila kódovací knihu, do které jsem 

zaznamenala veškeré kódy použité v daném rozhovoru s jejich vysvětlivkami, 

respektive kritérii pro zahrnutí úryvku do daného kódu (tamtéž).  
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Využita tedy byla tematická analýza, metoda sloužící k identifikaci, analýze a 

hledání zákonitostí přímo v datech (Braun, Clarke, 2006). Daný přístup založený právě 

na zmiňované segmentaci, resp. kódování umožňuje nalézání vzorců a pravidelností 

mezi případy (Heřmanský, 2009/2010). Při analýze jsem se tudíž zaměřovala na 

dominantní témata, která se v datech vyskytovala. Tato témata pak tvoří jednotlivé 

kapitoly empirické částí. 

Jelikož byla v rámci daného výzkumu analyzována primární data, interpretace 

jsou doplněny rovněž citacemi z rozhovorů. Promluva komunikačních partnerů je 

označena uvozovkami a kurzívou. 

 

4. EMPIRICKÁ ČÁST 

V této části uvádím pět dominantních témat, která se v rozhovorech 

s komunikačními partnery objevila. Poslední z nich je pak ještě rozděleno na dílčí 

podtémata.  

 

4.1. Motivace 

Poté, co došlo mezi mnou a komunikačními partnery ke vzájemnému 

seznámení jsem se zajímala o to, jak dlouho se již dané aktivitě věnují a jak probíhalo 

jejich seznámení s pole dance. Cílem takto kladených otázek bylo odhalit motivaci 

oslovených mužů k účasti na dané aktivitě. Jak se ukázalo, významnou roli v cestě 

daných mužů k pole dance sehrála náhoda nebo někdo z jejich blízkého okolí.  

Jak se ukázalo, poměrně často stála za jejich prvotním seznámením s danou 

aktivitou žena – ať se již jednalo o kamarádku nebo partnerku. Tuto skutečnost velice 

výstižně okomentoval Ondřej: 

„…to si myslím, že ti řekne každý chlap pole dancer, že za tím (účast na pole dance – 

pozn. aut.) je žena (smích).“ 

Ondřej, který pole dance znal z doby před zahájením vlastní pravidelné účasti 

na lekcích navštěvoval již dříve lekce pro veřejnost. Pravidelně však začal kurzy 

navštěvovat až díky své partnerce. Již předtím jej však k účasti pobízeli rodinní 

příslušníci: 
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„oni mi říkali, že to je silová věc, která mě posune někam jinam, což byla pravda – 

posunulo mě to někam v tom tanci, v tom projevu, v té síle.“ 

Jak si tedy můžeme povšimnout, v Ondřejově odpovědi se motivací k účasti 

stala touha po nabrání síly.  Silové prvky, které ve svých vystoupeních vyzdvihují 

rovněž aktérky pole dance, jsou dle Samanthy Holland, na rozdíl od Ondřejem 

zmiňovaného tance, jehož přítomnost na lekcích Ondřej rovněž vítá, složkou již si 

veřejnost s pole dance málokdy spojí (Holland, 2010).  

Kombinaci těchto složek kvituje rovněž Jiří, kterého k účasti na pole dance 

přivedla kamarádka: 

„Původně tam chtěla jít kamarádka, ale nechtěla jít sama – protože plno lidí tam chodí 

ve dvou, ve třech, aby si nás nikdo nevšiml – no a pak to kamarádka zrušila a já už jsem se 

neodhlásil, a nakonec jsem u toho zůstal.“ 

Na dotaz, s jakými pocity odcházel z první lekce odpovídá: 

„Mně se to hrozně líbilo – tím spojením tý hudby, toho pohybu a tý síly.“  

Jiří tedy rovněž vyzdvihuje obě složky, které jsou u pole dance hodnoceny a 

rovněž v jeho případě nebylo rozhodnutí zúčastnit se prvních lekcí učiněno záměrně, 

ale díky kamarádce. 

Na rozhodnutí Kryštofa, který se s pole dance rovněž seznámil díky ženě – 

v daném případě se jednalo o (bývalou) přítelkyni, měla však ve výsledku vliv účast 

jeho kamaráda. Své první dojmy z pole dance popisuje následovně: 

 „Bývalá přítelkyně to dělala, tak ta mě přesvědčovala o tom dlouhou dobu – ať si to 

jdu taky zkusit, ale já jsem pod tím samozřejmě viděl takový to kroucení u tyče a říkal si: Co 

bych tam jako dělal? Vždyť budu vypadat úplně divně!“  

V době, kdy se s pole dance setkal se však zároveň věnoval street workoutu, 

aktivitě, k níž je ze strany aktérů pole dance hojně přirovnáván. Pole dance se pak začal 

věnovat až když zjistil, že jsou si obě aktivity podobné a že lze postupně přejít z jedné 

ke druhé: 

„A až potom s tím kamarádem – když jsme začali trénovat spolu, tak jsem si říkal: 

oukej, nějak to zkusíme a on, jak jsem s ním ještě trénoval ten street workout, tak mě to dávalo 

nějaký smysl, že jak jsem si říkal: jo, děláme street workout… a potom jsem teprve začínal 
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zmiňovat, že dělám pole sport, že člověk se k tomu dostal tak nějak jako oklikou – trošku 

postupně (smích).“ 

Navzdory vzájemné podobě obou aktivit se tak ukazuje, že s přiznáním si, že se 

věnuje workoutu, tj. aktivitě hojně spojované s muži, neměl Kryštof problém, na rozdíl 

od přiznání si, že dělá pole dance, respektive sport, tj. „takový to kroucení u tyče“. Jak 

však podotýká, dále se v rámci dané aktivity zaměřovali společně s kamarádem hlavně 

na prvky, které vyhovovali jim oběma, tj. prvky silové: 

„soustředili jsme se hlavně na ten sport. Takže hlavně jakoby ty prvky a figury a tyhle 

věci…silový – hlavně silový!“  

Na rozdíl od předchozích dvou aktérů tak Kryštof oceňoval na pole dance pouze 

prvky silové. Můžeme si zde však povšimnout jedné zajímavosti a sice, že místo aby 

tedy aktér oceňoval danou aktivitu pro ni samu a snažil se přizpůsobit jí, upravil si ji 

naopak tak, aby vyhovovala ona jemu a přiblížit jí tak jiným sportovním aktivitám. 

Velice podobně se s pole dance seznamuje rovněž Lukáš. Rovněž on se s pole 

dance poprvé setkává díky své přítelkyni. Takto hovoří o svých prvních dojmech: 

„Tehdy to pořád byl takový ten sexy styl, prostě takového toho exotic – trošku flirt 

dance– to bylo hodně populární.“ […] „Že to bylo takové, že ženy můžou být svůdné na těch 

lekcích a tak dál. No a já jsem se přijel jenom podívat – ona (přítelkyně – pozn. aut.) dostala 

nabídku to učit. Tak říkám: Tyjo, tak co to je? Tak se jdu mrknout a tam jedenáct tyčí, dvacet 

dva ženských – dvě ženský na tyč, takže na to koukám a jako osobní trenér jsem viděl, že to není 

nic jednoduchého, že ty ženský jsou různý – jedny jsou štíhlý, jedny jsou mladý, jedny jsou 

starší, jedny jsou silnější – všechno, a že to asi vyžaduje trošku nějakou přípravu, že to není asi 

nějaké jenom barové tancování.“ 

Jak tedy vidíme, dokud Lukáš neměl s pole dance vlastní zkušenost, stereotypně 

předpokládal, že se jedná o barové tancování. Teprve když zjistil, že tomu tak není, 

projevil zájem o účast na ní, čímž vyloučil pochybnosti, že by snad bylo jeho zájmem 

stát se erotickým tanečníkem. Uznání si daná aktivita zasloužila v očích aktéra až poté, 

co zjistil, že „to není nic jednoduchého“. V dané odpovědi si můžeme povšimnout také 

onoho stereotypního pojetí ženy provozující „barové tancování“ (a tudíž pole dance) 

jako ženy specifického tělesného typu, která nedělá nic víc, než že tancuje. Rovněž 

v případě Lukáše byla pak rozhodující účast jiného muže: 
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„No, a tak si říkám, no nic, dám do Youtube „pole dance men“ a začnu hledat muže, 

no, a už to začalo. Teď mi na Youtube začaly vyjíždět videa a pak jsem tehdy natrefil – na to 

vzpomínám hrozně rád – na Francouze Edouarda Doye, který tam měl své video a měl tam 

takový sál, kde byly růžový závěsy, takže to bylo vtipný, ale on prostě měl jenom trenýrky a 

prostě nařachaný, vysportovaný gymnasta – když jsem viděl, co dělá, tak říkám: ‚To nemá nic 

společného vlastně s tím, jak se to prezentuje, jako exotic, tancování, tohle…to je normálně 

silová gymnastika‘. On se chytl rukama tyče a třikrát se zvedl nahoru a já říkám: ‚To není 

normální tohle‘…A tam jsem tomu úplně propadl.“ 

Teprve když se tedy Lukáš setkal s pole dance v podání muže – navíc ještě 

muže jehož vzhled dle Lukášova popisu odpovídá maskulinnímu tělesnému ideálu – 

usoudil, že je účast na dané aktivitě „normální“ i pro něj jakožto muže. Mimo to se zde 

ukazuje, že rozhodující pro účast mužů byla skutečnost, že muži mohou k pole dance 

přistupovat jinak – silověji – než ženy.  

Rovněž Jan se k účasti na pole dance dostal zcela neplánovaně: 

„Do vedlejšího sálu nepřišla lektorka na HIIT tak mi řekli: jděte vedle na pole dance, 

tam to bude taky náročný. A bylo, úplně jiná zátěž, tempo a super parta.“  

Chiara Bassetti poukazuje na to, že ke zmírnění negativních reakcí může 

posloužit rovněž skutečnost, že se muži dostanou ke stigmatizované – v případě jejího 

výzkumu taneční – aktivitě jaksi neplánovaně, tj. že jejich volba byla ovlivněna 

externími faktory a nikoli tím, že by daní muži sami od sebe toužili po tom, se dané 

aktivity zúčastnit. Tato skutečnost může dle Bassetti snížit odpovědnost daných jedinců 

za volbu stigmatizované aktivity (Bassetti, 2013) a tudíž zamezit pojímání daných 

mužů jako osob se špatným morálním profilem (Goffman, 2003).  

Někteří z oslovených mužů pak zároveň vítali, že s účastí na dané aktivitě je 

spjatá jistá výjimečnost. Na dotaz, co by vzkázal mužům, kteří se rozhodují, zda s pole 

dance začít odpovídá Ondřej: 

  „budeš umět něco, co jiní lidi neumí a budeš v něčem speciální“ 

Rovněž u Kryštofa si této „specifičnosti“ pole dance můžeme povšimnout:  

„…věděl jsem, že moc lidí to nedělá, a naopak jsem tam viděl tu příležitost jako – 

oukej, nedělá to moc lidí, mám šanci na těch soutěžích něco dokázat – nebo být takhle mezi 

prvníma, kdo ten sport nějakým způsobem posunul někam…takže byla to nějaká motivace, kde 

se člověk mohl nějakým způsobem projevit a nebyl jeden z mnoha…já jsem vždycky vyhledával 
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ty individuální věci, který byly jiný než většina ostatních, což tohle perfektně splňovalo 

(smích).“ 

Jacenta Bahri si v souvislosti se stigmatizací erotických tanečnic a z ní 

vyplývající stigmatizace aktérek pole dance, klade otázku, zda by nebylo jednodušší, 

kdyby se pole dancerky spojily s erotickými tanečnicemi v boji proti stigmatu. Dochází 

však k závěru, že pro pole dacnerky by mohlo být toto „očištění identity“ striptérek 

nevýhodné, neboť lekce pole dance by, zbavené stigmatu, již nebyly ničím víc než 

všední fitness lekcí (Bahri, 2012). Jak si tedy můžeme povšimnout, originalitu a 

výjimečnost pole dance pak rovněž kvitují někteří z mnou oslovených mužů.  

 

4.2. Feminizace pole dance 

Jak jsem již předeslala, ve výzkumech, které se zabývají účastí žen na pole 

dance, se setkáme s pojetím dané aktivity jako aktivity femininní a feminizované. 

Lekce pole dance, které se postupem času rozšířily téměř do celého světa, začaly 

pronikat do fitness center a specializovaných studií, kde byly představovány jako nová 

fitness aktivita pro ženy. Následně se však na pole dance začínají objevovat též první 

muži a v dnešní době se zde tak můžeme setkat rovněž s kurzisty, trenéry či účastníky 

soutěží. Navzdory rostoucímu množství aktérů jsou však muži v porovnání se ženami 

na pole dance stále v menšině. Z toho důvodu tak, jak se ukazuje v 

některých rozhovorech, může být dle některých mnou oslovených mužů i v současnosti 

pro některé muže účast na této aktivitě něčím těžko představitelným. O svých 

počátečních obavách hovoří Jan: 

„Na pole dance je to čistě ženský kolektiv. Trochu jsem se toho obával, ale nakonec v 

tom není žádný rozdíl. Při tréninku si to ani neuvědomíte a neřešíte, jestli holka nebo kluk. 

Většinou mi to vyhovuje, protože mě to motivuje před ostatními prvky zvládnout (smích)“. 

Jak však uvádí Ondřej, některé jiné zájemce může tato skutečnost naopak 

odradit: 

„většinou, když přijde nějaký ten muž, tak se zalekne toho, že tam je víc žen než mužů a 

většinou to vzdá, což je strašná škoda.“ 

Dle Lukáše je tím, co muže od případné účasti na lekcích odradí představa o 

svíjení, kterou si muži v souvislosti se ženami na pole dance spojí, jakož i 

nepřijatelnost představy, že by se měli nechat od ženy učit: 
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„chlapi mají ego – vyšší než vy ženský [...] oni ti chlapi už jenom to, že by měli jít mezi 

ženský – se něco učit od ženský…to je asi největší problém pro chlapa, který je prostě chlap. 

Typická reakce: nejsem debil, ne? Nepůjdu mezi baby! Aby mi tam ženská říkala, jak se mám 

zvedat, ne?! [...] normální chlap, kterému někdo řekne: ‚Hele, pojď si to vyzkoušet‘, tak ta 

první reakce může být tohohle typu. Takže je to individuální, ale myslím, že to je ten největší 

problém. Takže přijde člověk na trénink mezi ženský a má pocit, že je to ženský, takže radši 

půjde zvedat železo do posilovny. A dneska je hodně populární workout, street workout, 

kalistenika a tak dál, a to je ryze víc chlapská záležitost – hodně, hodně chlapská. Takže dělají 

to ženský, je to takový mírný na pohled – a pole dance, tam je to většina bab, pár chlapů, 

kalistenika to dělají většinou chlapi a pár ženských. To znamená, že když ženský řekne: ‚Hele, 

pojď na kalisteniku‘, tak řekne: ‚Nebudu tam se zvedat na nějakých žebřinách a na 

prolézačkách skákat‘, že jo. A to stejné má chlap: ‚Nebudu se u tyče někde svíjet‘. Typická – 

80-90 % reakce…proto je to tak nevyvážený.“ 

V dané výpovědi si tak můžeme všimnout, že ačkoli já jsem byla do kategorie 

ženy zařazena, o mužích zde Lukáš hovoří jako by se to, co o nich v dané výpovědí 

říká, jeho samotného netýkalo. A to navzdory tvrzení, že reakce, o nichž zde 

pojednává, jsou reakce typické pro „normální chlapy“. To lze do jisté míry přičíst 

skutečnosti, že se sám k pole dance dostal spíše oklikou, což mohlo mít vliv na to, 

jakým způsobem k dané aktivitě sám zpočátku přistupoval – tj. že zjistil, že se nejedná 

o barové tancování. Rovněž tak si zde můžeme všimnout, kteří muži spadají do 

kategorie „normální“ a kteří již nikoli. O mužích vedených lektorkou či těch, které by 

naopak ono svíjení lákalo lze zřejmě minimálně pochybovat. 

Jak jsem nastínila v teoretické části, dle dosavadních zjištění jsou sexuálně 

laděné pohyby vykonávané v minimu oblečení a u tyče, resp. na tyči u žen vnímány 

jako pohyb přispívající ke stigmatizaci dané aktivity. Jelikož je však ladnost atribut 

spojovaný s femininitou, přispívá její přítomnost u mužských vystoupení k pojímání 

aktérů pole dance jako zženštilých či homosexuálních.  Z toho důvodu může být pro 

muže problematickou představa, že by se měli nechat učit od ženy, s níž je ladnost 

obvykle spojována. To se ukazuje např. u Matěje, který popisuje situaci ohledně svých 

začátků na pole dance: 

„Jo, byl tam ten jeden kluk a pak tam chodily holky a my jsme se tam občas s tím 

klukem potkávali, občas ne, jak jsme kdo mohli a on pak přestal chodit a já jsem zůstal a začal 

jsem chodit i na jiný lekce a tam už kluci vůbec nechodili a ani by je to ze začátku 

nenapadlo…protože u nás ve studiu byly lekce, který se jmenovaly pole fitness, vedl to jednou 
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týdně lektor a byly určený právě kdyby chtěl začít chodit nějaký kluk, tak aby měl kam vůbec 

jít.“ 

Zde si pak můžeme povšimnout stereotypního spojování mužů se sportovním 

pojetím pole dance, respektive pole fitness či s jejich orientací na sílu, jak uvádí Matěj 

dále v rozhovoru: 

  „A věřím tomu, že mě to začalo bavit i díky tomu lektorovi, protože to byl taky kluk, takže 

nedělal takový ty čistě holčičí věci a bylo to prostě silovější – takový víc zaměřený na ty kluky.“ 

Spojování silových prvků s muži a jejich stavění do kontrastu s prvky 

„holčičími“ pak svědčí o Matějově představě o odlišných mužských a ženských 

preferencích. Vyhledávat jiné než silové pojetí by dle Matěje muže na pole dance ani 

nenapadlo.  

Role trenéra je pak důležitá též dle Kryštofa. Ten zmiňoval již v úvodu 

rozhovoru, že tím, co pro něj bylo rozhodující, byla skutečnost, že mohl trénovat 

s kamarádem, a to pouze ty prvky, které jim oběma vyhovovali. Na otázku, co by 

vzkázal mužům, kteří se rozhodují, zda s pole dance začít, odpovídá: 

 „Ať si to zkusí a uvidí, jestli to je to, co si od toho představují, nebo jestli to nějakým 

způsobem splňuje jejich představy o tom, co by chtěli zkusit dělat nebo ne. Zkusit a uvidí, no. A 

úplně nejdůležitější bych řekl – jít za nějakým chlapem, který to dělá a trénovat u něj. 

Minimálně ať získají dojem o tom, jak to dělat, u někoho jako podívat se na video, ať vidí, že 

dělají ten styl, který chtěj dělat – že už bohužel ani to, že to je chlap neplatí, že bude dělat 

chlapský věci (smích). Ale to, že jako spousta kluků jde za holkou a logicky ta holka je trénuje 

ty holčičí věci, protože zná ty dámský věci, tak potom zbytečně trénuje něco, co třeba mu není 

až tak příjemný, nebo sympatický, nebo by chtěl dělat něco jiného, ale… podle mě jít za tím 

klukem je mnohem lepší, když ta možnost je – aspoň si to vyzkoušet, jak to vypadá v tom 

podání.“ 

Ačkoli je z Kryštofovy odpovědi patrné, že samotný fakt, že je trenér mužem, 

ještě nemusí být zárukou, že bude dělat mužské věci, zároveň je pro muže stále 

výhodnější absolvovat lekce s trenérem, a ne s trenérkou, s níž by trénovali prvky, 

které by jim nemusely být příjemné. V těchto komentářích si tak můžeme povšimnout 

toho, že obavy mužů, kteří se chystají s pole dance začít, případně nelibé komentáře na 

adresu těch, kteří danou aktivitu již provozují, jsou liché a strach ze ztráty maskulinity 

tak není na místě. 
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Dle Jana stojí za nižším počtem mužů na pole dance právě jeho spojování 

s tancem: 

 „Pole dance je přeci jen takový druh gymnastiky a gymnastek je také více. A když 

k tomu navíc přidáme ten „tanec“, tak to odradí další část mužů. Pro chlapy je to již názvem 

vražedná kombinace tance a tyče (smích). Je to i o tom tanci, o choreografii, což muži až tak 

nemusí.“ 

 Jak navíc dodává, rovněž pro něj je tato složka pole dance problematická: 

„Ostatně i pro mě je to trochu trauma. Samotné prvky jsou v pohodě, ale skládat je 

dohromady, a ještě s výrazovým pohybem, to odrazuje. Proto muži většinou končí u workoutu, 

který se trochu překrývá s pole dance. Setkal jsem se s tím, že plno kluků, co dělá workout, by 

tyč zajímala, ale zápasí s předsudky nebo s tím, že je mužů málo.“ 

Jak Jan uvádí dále v rozhovoru, sám se kvůli předsudkům setkává s narážkami: 

 „Stačí říct, že tancuji u tyče a hned slyšíte, kdy budu vystupovat v baru, jestli mi 

mohou strkat stokoruny za trenýrky a cosi o „buzerantském sportu“ atd. A že chlapi hrají 

fotbal (smích) ...“ 

 Zároveň však dodává: 

 „Naštěstí všichni ví, jak je to náročný sport, takže to nikdy nepřesáhne hranici vtipů.“ 

Rovněž zde si pak můžeme povšimnout posměchu, který je spojen s představou 

muže coby performera erotického tance. Zdůrazňování toho, že se jedná o reakce, které 

nejsou myšleny zcela vážně zde slouží také ke stvrzení heterosexuality – a tudíž 

mužnosti – aktéra. Jak poukazuje Badinter, homofobie slouží k posílení heterosexuality 

mužů, kteří se k ní uchylují, neboť umožňuje dávat najevo, kdo je homosexuál a kdo 

heterosexuál (Badinter, 2005) a jak si můžeme všimnout v daném úryvku, kdo tedy je a 

není pravý muž. Tím, že je však zdůrazněno, že se v daném případě jedná o vtip, 

dochází k ujištění, že o aktérově heterosexualitě není na místě pochybovat.  

Důvodem proč tudíž muži pole dance příliš nevyhledávají je tak dle Lukáše to, 

že je daná aktivita spojena též s ladností: 

 „…chlapi všeobecně dělají tvrdší sporty. A ten sport je tvrdej, ale zároveň je jemnej, 

protože je tam nějaká ladnost…a ladnější a perfektní provedení prvků se víc hodnotí – i na těch 

soutěžích. A to prostě přijde chlap, kterej je tvrdej a neohrabanej a nemá šanci. A vždycky 

zvítězí ten, kdo dopne koleno, dopne špičku a má v tom projev, kdo to umí zpevnit, dokáže to 
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zahrát a jedno ke druhýmu. To neznamená, že je jemnej a že je teplej. To je prostě o tom 

podání toho člověka.“ 

Jak navíc sám přiznává, rovněž on se též setkal s podezřením, zda není 

homosexuál:  

„…lidi, kteří vůbec nejsou zasvěcení a neví, tak první, co si myslí, je, že je gay. To mi 

říkala i kamarádka, že probíraly s holkama, jestli já jsem gay nebo ne (smích). Tak jim říkala, 

že rozhodně ne. Takže ono, jak si někdy dělám srandu a začnu někoho napodobovat, tak ono to 

tak může působit, že když se na to někdo kouká, tak si řekne: tyjo, tak je nebo není? A jak jsem 

takovej trošku showman, improvizátor a tanečník tak dokážu napodobit kohokoli a spíš vidím, 

že se tím ty holky baví a že se začnou strašně smát no a někdo na to kouká a myslí si, že je to i 

opačně.“ 

Jak uvádí Badinter, samotný fakt, že muž není homosexuálem, může být někdy 

dostatečným stvrzením jeho maskulinity (Badinter, 2005). Tato skutečnost se ukazuje 

jako důležitá rovněž v případě Lukáše. Vnímání aktérů pole dance jako 

homosexuálních se navíc dle komunikačního partnera objevuje ze strany těch, „kteří 

vůbec nejsou zasvěcení a neví“, čímž zpochybňuje platnost tohoto tvrzení. 

Převaha žen na pole dance a s ní spojené vnímání dané aktivity jakožto 

femininní, a tudíž ladné tak i na pole dance vede ke zpochybňování maskulinity mužů, 

kteří se pole dance účastní. Jak však poukazují Schrock a Schwalbe (2009) k prokázání 

heterosexuality (a tudíž maskulinity) slouží vyjma homofobních narážek v případě 

mužů rovněž objektivizace žen a vyjadřování zájmu o ně. Početní převaha žen na pole 

dance se tak ukazuje jako výhodná v momentě, kdy se někteří muži prostřednictvím 

rozhovoru obrací k těm, kteří o účasti na něm přemýšlejí. Z daných sdělení je zřejmé, 

že ačkoli jich samotných se to nutně týkat nemusí, ostatní muži by tuto skutečnost 

mohli uvítat. Slovo má Ondřej: 

„…je to takový příjemný pro ty chlapy, kteří mají rádi to, že mají kolem sebe ženský a 

můžou se před nimi předvádět. A pak si taky myslím, že spousta pole dancerů taky říká, že si 

pak taky najdeš ženu, která je taky pole dancerka a že to za to stojí (smích).“ 

Matěj naopak sází na to, že ostatní muže by mohlo právě „okukování“ žen, proti 

kterému se však na pole dance sám vymezuje, přilákat:  

„A paradoxně si teď budu protiřečit, ale můžu ty kluky vlastně nalákat na to, že se tam 

můžou podívat na ty holky, co se tam přišly zacvičit, že? (smích)“ 
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Heteronormativní předpoklad, že všichni muži ocení okukování přítomných žen 

pak dopomáhá k poukazování na to, že byť se muži účastní „femininní aktivity“, 

neznamená to ještě, že by byli femininní sami. To se pak ukazuje rovněž v motivaci, 

která vyplývá z podstaty feminizovaných namixovaných lekcí. Slovo má opět Ondřej: 

„Já jsem byl před tím na pár veřejných lekcích a mně to naopak celkem lichotilo [...] 

celý život jsem se jako jeden z mála mužů pohyboval mezi samými ženami, tak mi to vůbec 

nepřišlo. Takže já, když jsem přišel na nějakou tu veřejnou lekci, tak jsem měl naopak takový 

ten pocit, že se před těmi ženami musím předvést, že jim musím ukázat, že udělám něco víc, 

nebo že mi to jde. Takže mě to naopak povzbuzovalo a myslím si, že ty holky s tím nikdy ani 

neměly problém.“ 

Podobně jako u Jana si také u Ondřeje můžeme – s ohledem na obsazení lekcí – 

povšimnout motivace spočívající ve snaze vyrovnat se výkonům přítomných žen či je 

překonat, aby nejen jim, ale především sobě dokázali, že „udělají něco víc“.  

Rovněž dle Jiřího je motivací řady mužů snaha projevit svou soutěživost, spíše 

než že by je lákala daná aktivita sama o sobě právě proto, jaká je.  

„Vím, že kolikrát přivedly holky svého přítele nebo kolegu z práce jenom proto, že ho 

prostě hecly, že ony dokážou víc než on a kolikrát to fakt byla sranda, že tam ten kluk soutěžil 

s tou holkou o to, komu to půjde líp“. 

Navzdory této skutečnosti však Jiří zároveň dodává, že se najdou též tací, pro 

které je naopak lákavou myšlenka zvolnit tempo a vyjádřit své pocity. Na dotaz, které 

soutěže mu vyhovují více, zda sportovní či ty s volnějším pravidly odpovídá Jiří 

následovně: 

„Spíš volnější, protože jsem to začal dělat spíš pro tu radost z toho pohybu, že člověk 

se tam může uvolnit a soustředit se na ten moment, zatímco u těch sportovních je to o tý dřině a 

že po práci – nálada nenálada – jdete prostě trénink, trénink, trénink a máte to vydřený a pro 

plno lidí to pak ztrácí tu možnost, že je to pro ně to odreagování Většina lidí to maj jako 

rekreaci a nechtěj se stresovat ještě tím, že nemaj rozsah v provaze nebo že neudělaj tenhle 

prvek a chtěj se prostě cítit dobře. Takže právě proto i ty sportovní soutěže nejsou pro všechny 

a plno lidí dává přednost těm Artovejm, kde se můžou jakoby vyjádřit a dát tam průchod nějaký 

svojí osobnosti a svejm pocitům.“ 

Ačkoli Jiří sám uvedl, že se pole dance věnuje kvůli radosti z pohybu, vzhledem 

k tomu, že se výše rovněž zmiňuje o tom, že kluci jsou obvykle zdravě soutěživí, 
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zatímco zde je vyzdvihována spíše nesoutěžní stránka pole dance, může (ale nemusí) 

být toto jeden z důvodů, proč zde Jiří nemluví přímo o sobě, ale obecně o lidech. Jak 

totiž uvidíme v následující sekci, ne všichni muži se shodnou na tom, zda je volné 

vyjadřování vlastní osoby a pocitů u mužů vhodné.  

 

4.3. Genderové stereotypy aneb Ladná žena, silný muž 

Jak jsem již předeslala, pole dance se v současnosti dělí do několika stylů. 

Různá studia nabízejí různé lekce s různým pojmenováním a obsahem. Setkat se 

můžeme jak s lekcemi pro všechny či zkrátka bez specifikace, tak též s kurzy 

specificky např. pro juniory, ale také např. pro ženy. Tuto klasifikaci si však stanovuje 

každé studio individuálně a kurz, který je v jednom studiu určen např. pouze ženám, 

může být v jiném otevřen pro všechny. V některých studiích jsou muži vítáni až na 

lekcích vyšší úrovně, někde jsou vítáni i v úrovních začátečnických. Žádné prvky však 

nejsou (ani v rámci soutěží) explicitně definovány jako prvky pro ženy nebo prvky pro 

muže. Na MČR v Pole Sport, kde jsou stanoveny též povinné prvky, se tyto dělí pouze 

podle bodové hodnoty a tedy obtížnosti, kde muži volí ze stejných prvků jako ženy 

v kategorii elite (tj. nejvyšší ženské kategorii). Jak však uvidíme v následující kapitole, 

navzdory této skutečnosti se však ukazuje, že muži a ženy by měli dělat gender odlišně. 

V teoretické části jsem naznačila, že ani pohyb není z hlediska genderu 

neutrální aktivitou, čehož jsme si všimli též ve zmínkách aktérů pole dance. Již 

v předchozí části jsme si mohli povšimnout zmínek o tzv. „holčičích“ věcech či o 

pojetí, které bylo více zaměřené na kluky. Zároveň jsme se mohli setkat také se snahou 

mužů přizpůsobit si danou aktivitu tak, aby vyhovovala také mužům. V rozhovorech 

jsem se proto snažila zjistit, zda je tedy dle komunikačních partnerů rozdíl mezi tím, co 

u tyče, resp. na tyči dělají ženy a co muži a pokud ano, v čem tento rozdíl spočívá. Jan, 

který se, tak jako jiní aktéři, zmiňuje o důležité roli trenéra se zde zároveň zmiňuje o 

tzv. ženském pole dance. Na otázku, co by vzkázal začínajícím pole dancerům 

odpovídá následovně: 

„Je to fyzicky náročný sport a výsledky jsou vidět každou další hodinu. Nesnažte se 

dělat ženský pole dance. Máme jinou stavbu těla, a tak nám některé prvky nejdou a nedrží tak 

jako holkám, ale může to být pod dobrým trenérem mužný a krásný sport.“ 
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 V Janově sdělení si pak navíc můžeme povšimnout, že ač se dle něj schopnost 

zvládnout daný prvek odvíjí od mužovy tělesné stavby, důraz na to, aby muži takové 

pojetí nepraktikovali, vyznívá spíše jako otázka volby než biologické danosti. 

 To se dále v rozhovoru ukazuje v momentě, kdy se dostáváme k otázce ohledně 

Janova vzoru. Jan se zde zmiňuje o tom, že jeho vzorem je muž, který dělá silový a 

pánský pole dance. Na otázku, jak se projevuje, že je pole dance v jeho podání pánský, 

odpovídá:  

 „Pánský pole dance je více silový, workoutový (shoulder mounty, planky, flagy...) a 

méně taneční – muži se tolik netočí atd. Ženské prvky jsou spíše spiny, flexi prvky, switche atd. 

Samozřejmě to není až tak ostré, záleží na provedení.“ 

Na následující otázku, zda je tedy mezi tím, co dělají u tyče muži a ženy vlastně 

rozdíl pak Jan dodává: 

 „Ano rozdíl to je. Určitě jsou to dvě různá pojetí. Zaprvé, některé prvky na mužích 

nepůsobí dobře, a naopak a od mužů se čekají silové prvky, které si u holek tolik obecenstvo 

neužije nebo tolik nevyzní.“  

Dle Jana tak nejenže existuje mužská a ženská verze pole dance, ale zároveň se 

zde též dozvídáme, že odlišné pojetí mužů a žen je dáno tím, co se od mužů a žen 

očekává, s ohledem na to, jak dané provedení působí esteticky. To je zároveň v rozporu 

s dřívějším Janovým tvrzením, v němž jsou odlišnosti mezi muži a ženami 

odůvodňovány nikoli společenskými očekáváními, ale odlišnou stavbou mužských a 

ženských těl. 

Dle Jiřího se muži a ženy liší v tom, které pojetí pole dance preferují, a to právě 

s ohledem na jejich tělesné odlišnosti: 

 „Ono přece jenom ta taneční věc je víc o tom, jak ten člověk působí esteticky. Já 

nevím, kdybych to přirovnal k nějakým tancům, tak tam je vždycky partner, partnerka a vždycky 

partner je ten v tom černým – ten nudnej a vedle něj je prostě ta partnerka, která je jak ten 

papoušek s třásněma s třpytkama, se vším a ta lítá okolo jak hadr na koštěti a prostě ona je ta 

ozdoba. v tom pole dance ten chlap je jakoby ten základ – proto spíš ty silový věci nebo prvky a 

ta taneční část je už spíš pro holky – nebo ony se v tom realizují, protože – vy máte ty dlouhý 

vlasy, máte ty prsa, máte ten zadek, dá se tam prodat daleko víc těchhle věcí. Zatímco ta 

taneční část pro ty kluky je zajímavější mimo tu tyč než na té tyči samotný – jo, ten floorwork je 

zase zajímavější u kluků. Ale ta taneční část na té tyči mi přijde, že se to daleko víc líbí holkám, 
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který si tam opravdu můžou připadat, že lítáte, přitom je to bezpečný – nic vám tam nehrozí a 

nemusíte se tak soustředit, jestli mám sílu, nemám sílu a je to takový uvolněný.“  

 Jak si můžeme povšimnout v dané odpovědi, ženy nevyhledávají tanec jenom 

proto, že by se jim více líbil, ale hlavně proto, že k němu mají lépe uzpůsobené tělo, 

respektive díky tělesným danostem toho mohou při tanci více „prodat“. Muži jsou pak 

zase dle Jiřího lépe uzpůsobeni k silovým prvkům. Zde se pak potvrzují připomínky 

Grogan, že femininní tělesný ideál, tak, jak je zkonstruován, vede k objektivizaci žen 

(Grogan, 2000)), zatímco ten maskulinní naopak vede k posilování mužů a jejich moci. 

Zároveň se zde pak můžeme setkat se stereotypním spojování žen s pojetím, 

které je nejen méně zaměřené na sílu, ale také méně riskantní a kde jim tudíž, slovy 

Jiřího, nic nehrozí. Na druhou stranu toho mohou ženy daleko více prodat také díky 

tomu, že právě ony jsou těmi ozdobami. To však není dáno jen jejich fyzickými 

atributy, ale skutečností, že právě žena je „jak ten papoušek s třásněma s třpytkama“, 

zatímco muž je „ten v tom černým – ten nudnej“.  

V odpovědi Kryštofa se objevuje názor, že prvky, které muži a ženy 

vykonávají, vycházejí z podstaty jejich těl. Limitujícím faktorem zde však ve výsledku 

nejsou biologické danosti, ale – tak jako jsme to viděli u Jiřího, spíše estetické 

hledisko: 

 „… je to prostě sport – nebo i ten tanec – tak i když tančí v párech, tak chlap se hýbe 

jinak než ženská – a je to logický…prostě podle tý fyziologie – jako je to u toho krasobruslení 

[…] nebo gymnastika – tam taky dělá každej něco trochu jinýho – to, co odpovídá fyziognomii 

toho těla. Když je to opačně, že ženská dělá chlapský prvky, tak tam je to ještě dejme tomu – ve 

většině případů to nevypadá v tý gymnastice špatně, řekne se akorát: jo, ta je fakt silná, to je 

dobrý…ale u těch chlapů to je horší…což jako podle mě musí vidět každej, když to chce vidět.“ 

 Z dané odpovědi je tak patrné, že ani mužům ani ženám jejich tělo ve 

vykonávání daných prvků nebrání a u žen může být silové pojetí i vítáno. Daleko spíše, 

než o biologické danosti jde tak v daném případě o představu toho, jak by to mělo 

z estetického hlediska být. 

Zároveň si zde pak můžeme povšimnout, že legitimita dělení prvků na mužské a 

ženské, je odvozována ze skutečnosti, že takto je to běžné též u jiných aktivit, k nímž 

bývá pole dance někdy přirovnáván, jako jsou např. krasobruslení či gymnastika, nebo 

i společenské tance. Vyjma toho pak vidíme, že to, co je zde označeno jako mužské, 
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má vyšší hodnotu než to, co je považováno za ženské – v případě, že dělá mužské 

prvky žena, je to „dobrý“, pokud je to naopak, je to „horší“.  

U Lukáše je pak již žena, která se silou muži nejen vyrovná, ale dokonce jej i 

předčí pojímána jako muž: 

„Pokud má chlap flexibilitu, je tanečník, dělá balet (a znám jednoho třeba a není to 

úplně můj šálek kávy), ale…to, co on předvádí, jakou má figuru a všechno z baletu, tak on dělá 

vlastně a dokáže udělat pevnějším a takovým chlapským způsobem všechny prvky, co dělají 

ženy, který jsou flexibilní – prostě tahání nohou a tak dál a… jsou chlapi, kteří jsou vyloženě 

odlišní silově a dělají těžký věci. Ale když se člověk víc podívá a začne to sledovat na 

Instagramu a podívá se na ženský z Ruska nebo odkudkoli, tak si potom říká: tyjo, to už není 

ženská, to už je chlap! Protože ona zvládne tak těžký věci a jak už to znám, tak si říkám: tyjo, to 

si děláš srandu! To není možný! A teď na tom Artu – říkám – mám sílu, umím toho dost, ale 

tohle? To bych neudělal vlastně! A to jsem chlap“. 

Ačkoli se zde na jednu stranu setkáváme s tvrzením, že i muži mohou být 

flexibilní (s tím, že flexibilita je zde jinak spojována spíše se ženami) a ženy mohou být 

silné, v momentě, kdy je žena silnější, než muž, je tato automaticky označena za 

„chlapa“. Představa, že by žena mohla být silnější než muž, tak zde působí jako něco 

nemyslitelného. Muž, který dělá flexibilní (a tedy „ženské“) prvky však za ženu 

označen není, v tomto konkrétním případě zřejmě díky jeho (chlapské) postavě, díky 

které zůstává celé jeho pojetí chlapské. 

Skutečnost, že se muži a ženy hýbou a celkově projevují jinak se odráží též 

v představách mužů, kteří se setkávají s přirovnáváním pole dance k erotickému tanci. 

Snahou komunikačních partnerů je pak poukázat na to, že existuje i verze pole dance, 

která není o „svíjení“, tj. vymýtit předsudky, které jsou dle aktérek a jak vidíme též 

aktérů, s pole dance spojeny.  

 Jak si můžeme povšimnout U Lukáše, představa muže jakožto tanečníka u tyče 

je něčím nemyslitelným: 

„…chlap u tyče nikdy nedělá striptýz. No, vlastně – prostě je to ryze ženská záležitost, 

prostě striptérka u tyče a tečka. Nikdy žádný chlap. Až potom, jak byl pole dance, tak možná 

nějací blázni tomu dali šmrnc – ono je to fakt v lidech. Já jsem fakt kolikrát viděl vystoupení a 

říkám: ‚To si fakt děláš srandu‘…mě už to přijde úplně nechutný – to nechceš ani vidět. Takže 

ono to furt tak jako svádí do toho, že si to o tom člověk může myslet, ale normálně ne. Je to 

ženský a chlapi, když to začali dělat, tak měli problém právě s tím, právě proto, že je to ten 
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ženský strip a všechno a bylo tam takový to: ‚To já dělat nebudu a bla bla‘ a pak tam bylo to: 

‚Ale ne, to je silový.‘ A oni: ‚Ale prosím tě, nevysvětluj…‘. No ale pak třeba po těch třech 

letech najednou ten, který to takhle prznil a nikdy nechtěl, tak říkal jako: ‚A tak já bych to 

vyzkoušel, já jsem si myslel, že je to tak a když jsem pak byl na tom vašem večírku, tak fakt jako 

respekt a viděl jsem i Tebe, jak to podáváš a takhle, a tak jsem trošku změnil názor‘…“ 

Zde si pak můžeme povšimnout rovněž přesvědčení, že se striptýzem si 

veřejnost přestává pole dance spojovat teprve tehdy, je-li vykonáván mužským 

aktérem, specificky pak přímo konkrétně Lukášem, jehož vystoupení nebylo nechutný, 

ale který to podal tak, že si, na rozdíl od bláznů, kteří tomu dali šmrnc, zasloužil 

respekt. 

Skutečnost, že pole dance v podání mužů je zkrátka jiný než ten, který předvádí 

ženy se ukazuje též u Jiřího, který takto popisuje reakce na svou účast na pole dance: 

„Tak je to takový, že se všichni začnou smát. A pak je to takový: ‚A v jakým baru?‘ Ale 

nevyzní to tak, že by to mysleli vážně, ale tak jakoby…oni neočekávají, že tancujete v baru, 

protože to většinou jsou…prostě to říkáte lidem, který Vás znají, nebo který aspoň mají nějaký 

povědomí o tom, kdo jste…a potom když Vy řeknete: ‚Tak já tancuju u tyče‘ – protože tancovat 

na tyči, to je zase nesmysl – takže když řeknete, že tancujete u tyče – tak oni pak řeknou: ‚Jo? 

Tak to seš hustej‘…protože v tom nevidí jakoby nic špatného, nebo nějakou noční zábavu. 

Myslím, že na tý úrovni pole dance už není, že bychom se museli schovávat. Je to prostě sport, 

jako každej jinej, přestože pro někoho tam je to „šlapání zelí“ kolem té tyče.“ 

Jak si můžeme všimnout, na jednu stranu je dle Jiřího pojetí pole dance jako 

noční zábavy pro lidi nemyslitelné, druhým dechem však dodává, že tomu je tak spíše 

v případě, že se jedná o lidi blízké, jelikož se zároveň najdou též tací, kteří mají 

tendenci tyto aktivity zaměňovat. Zároveň však také později v rozhovoru uvádí, že toto 

spojování pole dance s „noční zábavou“ je problém, s nímž se setkávají spíše ženy:  

„Když to někomu řeknu, jo, tak jsou jako rozčarovaný a pak řeknou: ‚Tak to jste 

vlastně hustej, já jsem myslel, že je to jenom pro holky‘. Že to pak jako berou, že to je jako 

hustý, že to dělá i kluk. Jo, protože tam už se oprostíte od té tyče v tom baru a najednou jste na 

tom jevišti nebo na tom pódiu prostě na soutěži sportovní v nějaký sportovní hale, kde jsou 

prostě tyče a najednou to posunete někam jinam i v očích těch lidí, což jako mi přijde zase 

dobrý, že kolikrát mám možnost otevřít oči více lidem než třeba ty holky, přestože jsou na lepší 

úrovni než já, protože… Já nevím, jak to říct…ty holky jsou stigmatizovaný nebo…no prostě 

pořád to tam je.“ 
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Podobně jako tomu bylo v případě Jana, který se setkal s posměchem při 

představě, že by si vydělával peníze striptýzem v baru, si též zde můžeme všimnout 

potvrzení slov Robinson, dle níž je představa muže předvádějícího erotické vystoupení, 

a tedy vykonávajícího to, co je tradičně připisováno ženám, něčím těžko 

představitelným (Robinson, 2008).  

Dle Kryštofa se pak spousta žen věnuje pole dance právě proto, že zde mohou 

uspokojit své exhibicionistické sklony: 

„Já bych řek, že před nějakejma třema rokama – že v tý době se to vyvíjelo tím stylem: 

jo, je to sport, se striptýzem nechceme mít nic společnýho, ale poslední rok, dva se to už zase 

vyvíjí zpátky, že mě přijde, že ten tanec a takový to vyjádření víceméně barovýho tance 

převládá a lidi dělaj víc tohle než ten sport, což možná je způsobený – hlavně u těch holek – 

tím, že to je fyzicky jednodušší. Ta holka, když má pohybový nadání, tak tam něco zatančí snáz 

nebo naučí se to snáz, než když se má nadrtit nějakým způsobem silový věci, což je ten sport. 

Takže možná spousta holek to dělá kvůli tomu, spousta holek bych řekl, že jsou exhibicionistky, 

který vyloženě to chtěj dělat kvůli tomu, těch bych řek, že je jako nezanedbatelný množství 

v dnešní době. Řekl bych klidně 70, 80 % holek, co to jde dělat, tak nějakým způsobem ten 

exhibicionismus v sobě trošku mají, a proto jdou dělat tohle.“ 

V daném úryvku je také zajímavé si povšimnout zmínky o tom, že právě 

v době, kdy aktér sám začal být na pole dance scéně aktivní, byla daná aktivita 

koncipovaná tím „správným směrem“, tedy že jeho žádné exhibicionistické záležitosti 

k pole dance nepřivedly. Vyjma toho stojí určitě za zmínku též fakt, že ženy mají dle 

Kryštofa exhibicionismus přirozeně v sobě, z čehož lze dle mého názoru usoudit, že 

muži těmito sklony neoplývají, nebo minimálně ne ti muži, kteří – stejně jako Kryštof – 

zvládají i fyzicky náročnější cviky.  

Vyjma toho, že jsou zde tyto důvody pro účast na pole dance spojovány pouze 

se ženami, je s nimi v rozhovorech někdy spojován též Kryštofem nastíněný vývoj 

směrem zpět ke kořenům, z nichž pole dance vzešel. Skutečnost, že jsou to právě ženy, 

kdo je s exhibicionismem spojován, je pak v souladu s tím, o čem hovoří Mulvey a 

sice, že pro muže je pohled na vlastní exhibicionistickou podobu něčím těžko 

myslitelným (Mulvey, 1998). 

Podobně se k věci vyjadřuje též Lukáš: 
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„jedna věc je být sexy – u čehož se už chtělo, aby to vymizelo, protože už to je ten 

důstojný sport, dneska se to už zase vyhrotilo někam úplně jinam, pak to mělo ten super průlom 

a teď se to úplně zprznilo, protože už jsou ty exotic a ty holky mají ty vyřezaný kraťásky – 

prostě doba, trend, fitness, bikiny, všechno pořád dokola a prostě vystrčený zadky všude, 

všechno je na prsa a tak…úplně už to šlo někam…!“ 

Jak jsme tedy viděli, ženy jsou v rozhovorech pojímány jednak jako osoby, 

s nimiž jsou výhradně spjaty počátky pole dance a zároveň také jako ty, díky jejichž 

exhibicionismu se pole dance k těmto kořenům v současnosti opět navrací.  

Jak se tedy ukazuje v odpovědi Lukáše, tím, co narušuje sportovní charakter 

pole dance, je v teoretické části zmíněná přítomnost teatrálních doplňků, jako jsou 

např. podpatky, které se nosí na Lukášem zmiňovaném pole exotic a o nichž, jakož i o 

délce a typu oblečení, hovoří v textu The Future of Pole Dance Joshua P. Dale. 

Co se týče dresů, resp. kostýmů, zde jak u žen, tak u mužů platí, že při 

provádění prvků na tyči je výhodou oblečení kratší a upnutější. Podobně jako je tomu 

však s prováděním prvků, i zde platí, že co je od mužů vyžadováno na pole dance, 

nemusí nutně korespondovat s tím, co je od nich vyžadováno ze strany společností. Jak 

jsem již předeslala, muži obvykle cvičí buď v kraťasech a tílku, ale přípustné je i 

cvičení bez tílka – tj. pouze v kraťasech případně tříčtvrtečních legínách. Matěj v tomto 

kontextu hovoří o pociťovaném nepohodlí při nošení kraťasů vhodnějších k provádění 

obtížnějších prvků: 

„Akorát teda stejně, i když tam všechny lidi znám a nestydím se za ten sport, už něco 

zvládnu předvést – když se mi někdo vysmívá, tak já mu i můžu něco ukázat, že něco umím, že 

to vypadá jinak než u těch holek, tak stejně, když tam jsem a potřebuju mít ty krátký kraťásky, 

abych držel na té tyči a děláme některý ty věci, tak pořád se necítím úplně pohodlně a 

sebejistě.“ 

Jak se tedy ukazuje, nejen pro ženy je minimum oblečení, které je s účastí na 

pole dance spjato, považováno za problematické. Pociťovaný stud se tedy netýká pouze 

žen, rovněž někteří muži by upřednostnili, kdyby bylo možné provozovat pole dance 

v jiném oblečení. 

Protože na pole dance je tělo vystaveno pohledu druhých ve velké míře, může 

být někdy snahou pole aktérů při volbě oblečení zohledňovat též to, jak bude přijímáno 
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z hlediska estetického a nikoli čistě funkčního. Toho si můžeme všimnout např. u 

Ondřeje, který hovořil o negativních reakcích, s nimiž se setkal u svého videa: 

 „A pak to zase záleží na vkusnosti člověka, který to oblečení šije. Když mu řekneš: chci 

černé trenky – třeba semišový – tak to se dá ušít tak, že to vypadá nevhodně anebo tak, že to 

vypadá vhodně – což se odvíjí třeba od té délky nohaviček a tak, protože když se to pak třeba 

zařízne a vypadá to, že ten chlap tam cvičí pomalu v tangách, tak to pak samozřejmě chápu, že 

lidi říkají, že to je nechutný. Ale jako je to různý. Já mám třeba i kožené kalhoty, ty jsou takové 

vstřícnější vůči lidem – lidi nemají hned ten předsudek, že je tam chlap v trenkách nahatej – a 

pak člověk nemusí číst ty komentáře. Ale dělá se v tom trochu hůř, protože tím, že člověk má na 

sobě nějakou látku – nebo kůži, která je ještě tvrdší, tak to v některých věcech lehce podklouzne 

nebo tak. A pak je to o tom, že zase někteří chlapi si berou přilnavý kožený kalhoty, a to zase 

dle mého názoru vypadá jako…možná i hůř než ty trenky. Takže je to prostě jak to člověk 

zrovna potřebuje, tak by to měl mít, ale vždycky si musí pohlídat tu vkusnost.“  

Jak v tomto, tak též v předchozím Matějově příspěvku si zároveň můžeme 

povšimnout snahy nevybočovat ani na pole dance od normy, která je pro muže obecně 

přijatelná. Zatímco tílko a kraťasy, tedy standardní cvičební úbor, jsou – za 

předpokladu, že kraťasy dosahují přijatelné délky – přijímány, přiléhavé kalhoty, 

kraťásky nebo tanga jsou vnímány jako nevhodné či dokonce nechutné. Můžeme si zde 

tak povšimnout snahy, jíž popisuje v souvislosti se stigmatizovanými Goffman (2003), 

a sice se snahou separovat se od těch, kteří jsou stigmatizováni viditelněji, a tak 

částečně setřást dané stigma z vlastní osoby.   

Zajímavou je pak skutečnost, že ačkoli u mužů je v dané výpovědi 

zohledňováno především to, jak dané oblečení působí celkově, v případě žen se jako 

důležitý argument jeví také to, jakou má daná žena postavu: 

„A to samé platí i u ženských – buď může mít trikot, který je nějak ušitý, že nemá krajku 

na horní části, takže třeba když se ty holky otočí vzhůru nohama, tak se tam může něco odhalit 

anebo má prostě trikot, který je z látky a je podšitý třeba dvakrát a má ty výřezy udělané tak, 

aby to opravdu drželo, ale zároveň to moc neodhalovalo…a pak zase záleží na tom, jak ta 

holka vypadá – když je hubená a nemá žádné přebytečné – když to řeknu takhle ošklivě – 

jako…no…tak ať si klidně vezme krásný top a kalhotky – ale zase si musí pohlídat nějaký 

rozměry a tak, aby zase nebylo všechno vidět. Takže vždycky to závisí na tom, kdo a jak to 

dělá“. 
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To do značné míry odpovídá tvrzení Grogan, dle níž sice muži pociťují tlak, 

aby utvářeli své tělo v souladu s přijímaným ideálem, kterým je štíhlá a svalnatá 

postava, avšak zároveň daný tlak není tak silný, jako ten, který je vyvíjen na ženy, a to 

z toho důvodu, že u mužů jsou v západní společnosti oceňovány jiné hodnoty (Grogan, 

2000). Jak dále připomíná Bassetti, ačkoli tělo tanečníka nemůže zcela uniknout 

posuzování z hlediska estetiky, toto posuzování se děje na základě méně přísných 

kritérií, než je tomu u těl ženských (Bassetti, 2013), kde, jak jsme si mohli povšimnout 

v daném úryvku, je potřeba ohlídat, aby „něco nepřebývalo“. 

Vyjma určitých pohybů a určitého oblečení je pak dle některých aktérů 

v případě mužů nemyslitelným tanec na podpatcích. Padl-li v rozhovoru dotaz ohledně 

přítomnosti podpatků na pole dance, většina mužů se v souvislosti s nimi začala 

primárně vyjadřovat o ženách a na jejich přítomnost u mužů jsem se tedy musela spíše 

doptávat. Jelikož jsou podpatky pojímány jako doplňky ženské, je i zde nutné 

vyjednávat o jejich užívání ze strany mužů. Jak totiž uvádí Holland, tyto boty jsou 

nošeny za účelem přilákání mužského pohledu a v očích veřejnosti jsou tudíž 

sexualizovány (Holland, 2010). Z tohoto důvodu je jejich spojování s muži vnímáno 

jako něco nemyslitelného. 

Lukáš, podle kterého se diváci u pole dance chtějí především bavit, poukazuje 

na to, že muži, kteří se uchýlí při pole dance k vystupování na podpatcích to nedělají 

pro to, že by je to skutečně lákalo, ale proto, aby se zalíbili publiku, které od nich 

očekává show: 

„…lidi místo aby byli pospolu jako komunita, tak jsou pospolu, ale všichni jsou furt 

individuální, že každej si hrabe na svém písečku a dneska ta doba tak je. Takže je pár týmů, 

které se podporují, ale většinou je to o tom, že každej dělá všechno pro to, aby byl vidět on sám 

a když není vidět, tak přičuchne k podpatkům…protože to lidi chtějí, tak to začnu dělat taky, 

aby to ty lidi dostali. A najednou mám ty klienty. Je to na krátkou dobu a zbytečně slezu na 

ceně. A většina lidí to tak prostě má.“ 

Tanec na podpatcích je ze strany mužů v daném příspěvku rovněž přirovnáván 

k aktuálnímu trendu – k něčemu, po čem diváci momentálně touží, ale co zase brzy 

vystřídá móda jiná. Tím jsou muži praktikující pole dance na podpatcích zbaveni 

agentnosti a jejich pojetí, k němuž se uchýlili proto, že neuspěli jinou cestou, je zde 

vykresleno jako něco, co není hodno následování. 
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Jak však uvidíme v následující kapitole, jak s ladností, tak též s teatrálními 

doplňky jsou někteří aktéři schopní se vypořádat tak, aby jejich vystoupení nebylo 

považováno za ne-normální. 

 

4.4. Profesionalita aneb Ladní, ale přesto maskulinní  

Komunikační partneři jsou si vědomi skutečnosti, že právě vykonávání taneční 

a flexibilní složky může být – s ohledem na výše řečené – v případě mužů pojímáno 

jako překračování hranic daných jejich genderem, neboť, vzhledem k tomu, že 

flexibilní a taneční složka bývají spojovány spíše se ženami, jejich provedení může být 

považováno za ženské a oni označeni za zženštilé či homosexuály. A ačkoli jsme se až 

dosud mohli setkat se spojováním tzv. mužského pole dance s prvky zdůrazňujícími 

sílu – a tedy prvky, které si veřejnost s pole dance běžně nespojuje – v případě, kdy je 

potřeba obhájit si též ladnou složku svých vystoupení, se aktéři snaží zdůraznit, že 

právě umění skloubit všechny tyto složky dohromady, může být obtížnější, než 

provádění samotných silových prvků. Toho si můžeme povšimnout například u Jiřího, 

který popisuje že důvodem, proč si pole dance oblíbil je jeho spojení silových 

s tanečními prvky: 

„Takže mě se líbilo, že to spojí i to, že se člověk naučí vnímat to svoje tělo – ty pohyby, 

který prostě dělá. Protože uděláte jeden prvek, uděláte druhej prvek, ale přejít plynule 

z jednoho prvku do druhýho, to je kolikrát těžší než udělat jeden prvek zvlášť a druhej prvek 

zvlášť.“ 

Podobně se o celé věci vyjadřuje též Lukáš: 

„V jednom rozhovoru jeden z mých prvních vzorů – fantastickej člověk […] tak měl, že 

pole dance vnímá tak, že je to vlastně o tom, že člověk předvede co nejobtížnější trik nebo prvek 

v co nejladnějším provedení – a to málokdo umí.“ 

 

Jak si navíc můžeme všimnout dále v rozhovoru, Lukáš sám je jedním z těch, 

komu se to daří:  

„Pro mě to vždycky tak bylo – umět se perfektně pohybovat v hudbě, dát tomu projev 

na té tyči – to znamená emoce, vyjádření obličeje, což je strašně náročný jet choreografii čtyři 

minuty, dělat tam akrobatické prvky, všude držet rukama, nohama ve vlajkách, vyjadřovat ty 
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emoce z toho songu, a to je ten art, ten dance, což je hrozně těžký a většina lidí jenom odcvičí 

sestavu a má k tomu puštěnou hudbu, a to je velkej rozdíl.“ 

Jak navíc připomíná: 

„A holky vlastně říkají, že se jim líbí právě můj styl…že je to takovýho něco mezi, že je 

hezký se na to dívat a je to pořád takový, že tam člověk vypadá jak chlap oproti jiným. Že u nás 

vlastně kluci nejsou pořádně chlapi i přesto, že dělají ten pole a je to pořád takový zženštilý 

nebo jako…možná je to tím, že dělají prostě jiný tancování, když třeba přišli s baletem nebo 

jsou tak nastavení, že tak působí, a dokonce i jeden silovej baleťák co to dělá a co má na 

Instagramu nějaký videa a takhle, takže jako super, respekt, ale už je to prostě takový 

afektovaný, a to tam nepatří k tomu chlapovi, tam je to tak jako na hraně. Buď je to hrubý nebo 

je to až moc. A to, co my děláme, je takový ten zlatý střed. Takový ten chlap, který ovládá svoje 

tělo a umí hrozně těžkou věc vytáhnout tak….a má prostě tu ladnost i v těch hodně silových 

věcech a to je hrozně těžký umět na té tyči působit jemně a ladně, to je strašná dřina a ne 

každej to tam má a je to o těch pohybových schopnostech a dovednostech a jak dokáže člověk 

s tím tělem pracovat.“ 

Podobně jako u ženských aktérek, které jsou rovněž přesvědčeny o tom, že 

právě ladné pojetí může přispívat ke stigmatizaci dané aktivity, se i zde setkáváme 

s jeho legitimizací zdůrazněním skutečnosti, že toto pojetí je vyváženo pojetím 

sportovním. Jak navíc upozorňují komunikační partneři v uváděných příspěvcích, 

spojit obě tyto složky dohromady, je velmi obtížné a nezvládne to každý. Lukáš zde 

zároveň klade důraz na ovládání vlastního těla, jež je dle Reeves cestou ke ztělesnění 

disciplinované maskulinní identity (Reeves, 2012).  

Dle Bassetti mohou profesionální výkony posloužit ke zmírnění stigmatizace, 

s níž se tanečníci setkávají (Bassetti, 2013). Pokud je tedy ladné provedení předváděno 

profesionálem, jímž je „chlap, který ovládá svoje tělo a umí hrozně těžkou věc 

vytáhnout“ a který „má prostě tu ladnost i v těch hodně silových věcech“, a není tedy 

ani „hrubý“ ani „až moc“ afektovaný, pak by nemělo vést ke zpochybnění skutečnosti, 

že ten, kdo jej provádí, není ani zženštilý, ani gay, tedy že je „pořádně chlap“. Rovněž 

zde pak hraje roli též ocenění ze strany žen, které heterosexualitu aktéra potvrzuje. 

Přestože tedy flexibilní a taneční pojetí nemusí být v praxi vnímáno jako 

„mužné“ či „mužské“, na pole dance je takové pojetí ceněno. Protože zde tak může 

dojít k rozporu mezi tím, co je od muže očekáváno ze strany společnosti a tím, co je od 

něj očekáváno jako od pole dancera, jeví se jako přijatelný kompromis zdůraznění 
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námahy, kterou je potřeba vynaložit i k provozování prvků, které za náročné 

považovány být nutně nemusejí. Byť tak dané prvky nemusejí být pojímány jako 

„chlapské“, dle aktérů je lze „chlapsky“ provést. 

Podobně jako u Lukáše si i u Ondřeje můžeme povšimnout jistého kolísání mezi 

tím, co je pro muže na pole dance přijatelné, resp. co je od něj vyžadováno a tím, 

k čemu má sám – s ohledem na předchozí zkušenosti – blízko. Tj. v daném případě 

mezi tím, co sám umí, ale co je zároveň spojováno se ženami a tím, co by měl umět – 

tj. tím, co je od něj na druhou stranu vyžadováno jako od muže. 

 Na jednu stranu je zde flexibilita pojímána jako Ondřejova přednost: 

„Někdy třeba mám problém s tím, že dělám flexibilní prvky, protože jsem prostě 

tanečník a ty nohy vytahané mám a nevím, proč bych se měl v tomhle brzdit, protože je to něco, 

co zase jiní chlapi nemají a na těch soutěžích je flexibilita jedna třetina výsledné známky. 

Takže ano, u mě je to (zkušenost s předsudky – pozn. aut.) třeba častější, než když nějaký pole 

dancer jde a dělá všechno za ruce, případně za chodidla a dělá nějakou silovou sestavu. 

Protože on na to tu sílu má a když chytne tyč, tak se hned otočí, drží nohy u sebe a tak. Takže 

on to může postavit na tom. Já ho pak zase porazím na té soutěži tím, že umím tancovat a že 

dělám nějakou choreografii mezi tím, což je velmi hodnocené a že mám trochu té flexibility. 

Takže ukážu, že se umím prohnout, udělám provaz a tak.“  

A byť zároveň oceňuje též skutečnost, že se na pole dance začínají objevovat 

též další muži, kteří dělají pole dance tímto způsobem, pociťuje zároveň tlak na to, aby 

i on vykonával silové prvky: 

„Momentálně se přikláním k možnosti obhájit titul na mistrovství – protože by byla 

hrozná škoda – když to řeknu ošklivě – dát to někomu zadarmo, protože samozřejmě jsou tam 

borci, kteří když já tam nebudu, tak to hned mají, protože ta síla je hodnocená a navíc si 

myslím, že teď už díky bohu ti flexibilní chlapi vidí, že já jsem nějakým způsobem úspěšnější, 

tak se tam začínají tihle lidi taky trošku dávat, […] A pak bych si chtěl dát pauzu co se týče 

světových soutěží a překvapit na další soutěži tím, že už třeba budu mít tu sílu a že konečně mi 

lidi nebudou moct pořád říkat: ‚Jo, ty to vyhráváš jenom proto, že máš propnutý špičky, a 

protože seš tanečník, máš projev a umíš tančit, ale na tyči toho moc nepředvádíš‘. Takže toho 

bych rád dosáhl, že bych jednoho dne těm lidem ukázal, že mám i na to druhé.“ 

Přestože tak Ondřejovo pojetí bylo na soutěžích dosud ceněno, zároveň přikládá 

důležitost též ocenění ze strany těch, dle jejichž názoru není jeho pojetí dostatečně 

silové, a tedy – s ohledem na spojování mužů se silovým pojetím – mužné. 
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Jacenta Bahri poukazuje v eseji “Fun, Fitness, Fantasy”: Consuming Pole 

Dancing Classes as an “Empowering” Gendered Leisure Practice na to, že aktérky 

pole dance, se negativním reakcím ohledně své aktivity snaží bránit stavěním toho, co 

u tyče dělají ony, do protikladu s tím, co zde dělají erotické tanečnice. Poukazováním 

na skutečnost, že ony se na rozdíl od striptérek nesvlékají a pouze nesvíjejí, sice 

částečně snímají stigma, obklopující jejich účast na pole dance, avšak zároveň 

přispívají naopak ke stigmatizaci ‚barových tanečnic‘ (Bahri, 2012), jinými slovy se 

tedy separují od viditelněji stigmatizovaných (Goffman, 2003), čímž očišťují svou 

vlastní identitu. V případě mužských aktérů si tak můžeme povšimnout podobné snahy, 

a sice stavět svoji identitu nad identitu homosexuálů. 

Ve vyprávění pokračuje Ondřej: 

„…když vidíš tancovat chlapa a vidíš tancovat gaye, tak poznáš, že ten gay je gay a 

chlap je chlap. A stejný je to na tyči. Když prostě chlap tancuje s ženským projevem, 

tak je to vždycky poznat. A pak je ta hranice toho, co je ten ženskej projev. Protože 

třeba i mě spousta lidí říká, že mám ženský projev, protože dělám flexibilitu. Ale zase 

když tancuju mimo tu tyč, tak si nemyslím, že tančím jako žena a myslím, že ani na té 

tyči netancuju jako žena, ale prostě…“ 

Zde si tak opět můžeme povšimnout vyřazení homosexuálních jedinců 

z mužské kategorie a jejich sexistického spojování se ženami. Daný příspěvek je tudíž 

ukázkou, že, biologické mužství ještě není samo o sobě zárukou, že budou daní jedinci 

jako muži skutečně pojímáni. Jelikož jak bylo uvedeno výše slouží homofobie 

k posílení heterosexuality (a tím pádem i maskulinity) těch, kteří se takových projevů 

dopouští, není jistě překvapením, že snaha distancovat se od homosexuálních jedinců je 

o to výraznější právě u mužů, kterým nejvíce hrozí, že jim bude homosexuální identita 

přispána, jako je tomu v případě Ondřeje, který se sám se sexistickými narážkami 

setkává.   

Vyjma pohybů, které lze dle některých aktérů rovněž pojmout „chlapským 

způsobem“, se jako problémové v případě mužů jeví rovněž boty na vysokém 

podpatku. Rovněž zde je však dle některých komunikačních partnerů možné pojmout 

dané číslo profesionálně, a tudíž bez obav z posměchu. Slovo má Lukáš: 

„já znám a sleduju skvělýho tanečníka a asi jich je víc, best of na celém světě, co jsou 

uznávaní top tanečníci, kteří mají průpravy a dělají high heels a to tancování, to je…tam je 
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technika, tam je feeling, to je něco, co se nedá srovnat s hranicí nevkusu. A u toho polu – a vím 

a řešilo se to hodně – a já nejsem ten zastánce toho, nemám s tím problém, ale nesmí to být na 

hranici toho, že je to nechutný. Většinou, když je něco strašně otevřený, tak se to tam začne 

strašně ukazovat a je to smutný.“ 

Podobně jako je tomu tedy v případě ladných pohybů vykonávaných pole 

dancery, které jsou jinak spojovány se ženami, rovněž zde se ukazuje, že chce-li být 

pole dancer, tančící na podpatcích uznáván, musí být dané pojetí profesionální, tj. dané 

vystoupení musí provádět pole dancer s průpravou, jehož pojetí tedy není „nechutný“. 

Opět i zde je tedy potřeba, aby muž, který se k takovému provedení uchýlí „vypadal 

jako chlap“ a byl profesionál, tj. např. uměl tancovat, jak si můžeme u Lukáše dále 

povšimnout: 

Další možnou cestou k uznání je pak ta, v níž jsou podpatky pojaty jako 

rekvizita. V příspěvku Jiřího se ve vystoupení mužů tančících na podpatcích mísí jak 

snaha o to, být výjimečný a získat si pozornost, o čemž byla řeč výše a zároveň důraz 

na profesionální provedení, které následně vedou k uznání: 

„na těch ARTovejch soutěžích, kde jde víc o ten výraz, tak tam je to (podpatky – pozn. 

aut.) součást – jako rekvizita – někdo tancuje se závojem, někdo má masku nebo čelenku, tak 

stejně tak někdo má prostě podpatky. Jo, někdo tancuje na tyči a má baletní piškoty. Někdo má 

tenisky. A někdo má vysoký podpatky. Jo, že je to spíš jako rekvizita. Takže kluci, co ty 

podpatky mají na vystoupení, chtějí zaujmout, jako když by někdo cvičil na tyči se šálou. Každá 

druhá (i každý druhý) by se do ní zamotala a spadnula. S podpatky je to podobné. Je to i něco, 

co si člověk vezme, aby se cítil jinak, výjimečně. A ostatní si pak říkají: kéž já bych na nich 

uměla aspoň chodit tak, jak on na nich tancuje.“ 

Jak jsme tedy viděli v předchozích kapitolách a rovněž i zde, doplňky jako 

podpatky, latex, kůže a minimalistické, upnuté oblečení, které jsou někdy na pole 

dance rovněž k vidění, jsou zde vykreslovány jako atributy, které nejsou v souladu se 

sportovním pojetím pole dance a které aktéři nosí spíše pro to, aby se jejich 

prostřednictvím zviditelnili. Skutečnost, že se v případě mužů jedná o pouhou rekvizitu 

pak může přispět právě ke vnímání erotického pojetí dané disciplíny ze strany mužů 

spíše jako show, při níž to daný aktér „nemyslí vážně“. Jak se navíc ukazuje, tanec na 

podpatcích je u mužů přijatelný pouze tehdy, je-li vykonáván ze strany zkušeného 

profesionála, který na podpatcích – jak říká Jiří – tančí lépe, než na nich leckterá žena 
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„pouze“ chodí. Pouze v takovém případě si muž, vystupující na podpatcích, zaslouží 

uznání.  

Jak uvidíme v následující kapitole, o uznání pole dance jako takového se aktéři 

pole dance pokouší pojetím dané aktivity jako sportu.  

 

4.5. Sportem k uznání i ztrátě svobody projevu 

Již jsem nastínila, že pole dance nelze definovat čistě ani jako sport, ani jako tanec, 

protože obě tyto složky jsou jeho nedílnou součástí. Jelikož však, jak jsme viděli, je 

příklon aktérů k tanci – navíc erotickému – spojen s jejich patologizací a stigmatizaci, 

snaží se aktéři přiblížit pole dance jiným, sportovněji laděným a uznávaným aktivitám. 

Svázání pole dance striktními pravidly, které by dle některých aktérů vedlo k uznání 

pole dance jako seriózní disciplíny, se však ze strany jiných aktérů jeví jako omezení 

svobody projevu, který pole dance ve své současné podobě daným aktérům umožňuje. 

 

4.5.1. Tělesnou zdatností k přijetí 

Jak jsme viděli v předchozích kapitolách, navzdory snahám řady organizací a 

institucí včetně organizátorů a organizátorek soutěží a lekcí, se aktéři pole dance stále 

setkávají s kritikou, nepochopením a posměšky. O tom, že výkony daných mužů jsou 

v důsledku toho trivializovány hovoří Ondřej: 

„My jsme vlastně i jeden z nejsilnějších národů – z posledního mistrovství jsme si 

odvezli nejvíc medailí, což si myslím, že by někde mělo být řečeno – média to nezajímá a je to 

škoda. A nevím, z čeho ta ignorace pramení no. Pole dance je tak náročná věc, že by o tom ty 

lidi měli vědět.“ 

Rovněž dle Jana škodí ignorace takovýchto zpráv image dané aktivity: 

„Stále není (pole dance – pozn. aut.) vnímán jako regulérní sport. Ale částečně je to 

dáno minimální propagací tohoto sportu a tím i znalosti široké veřejnosti. Bohužel ani v tisku 

na TV nejsou informace o tomto sportu a výsledcích, popř. jen ty detaily, které situaci moc 

nepomáhají. V tisku se řeší, maximálně, že na někoho prasklo, že dělá pole dance. Plno 

sportovců, to pořád raději tají. Řeší se minimalistické oblečení a celkově to vždy vyznívá jako 

sport na hraně. Ostatně stačí články pohoršující se nad tím, že pole dance dělají i děti. Přitom 

je to gymnastika jako každá jiná.“ 
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V daném úryvku si můžeme rovněž povšimnout, že negativní reakce spojující 

pole dance se striptýzem, pramení dle aktérů z neznalosti a neinformovanosti 

veřejnosti. Tato myšlenka pak vychází z přesvědčení, že pokud by tito lidé měli s pole 

dance vlastní zkušenost případně pokud by jim mohli daní muži předvést to, co u tyče 

dělají oni, pak by proti dané aktivitě nemohl nikdo nic namítat. Podobně se k dané 

situaci vyjadřuje též Lukáš: 

„A kdo to nevyzkouší, tak to asi nikdy nepochopí a vždycky se na to bude dívat jedním 

okem. Jakmile vyzkouší, přijde a je rozumný, tak otevře obě oči a smekne klobouk…“ 

Z dané odpovědi pak vyplývá, že pouze neinformovaní případně nerozumí lidé 

mohou účast mužů i žen na pole dance kritizovat. 

Skutečnost, že pole dance není pro všechny známou aktivitou – minimálně tedy 

pole dance jakožto fitness aktivita – však může být v jistém smyslu i výhodná, neboť 

poskytuje aktérům možnost představit danou aktivitu v souladu s tím, jak na ni sami 

nahlíží, např. přirovnáváním dané aktivity k jiné – společností již uznávané. Takto 

postupuje při představování pole dance těm, kdo nevědí, co daná aktivita obnáší, 

Matěj: 

„Vysvětluju jim to, že pole dance je tanec u tyče vlastně, ale že v podání kluků to prostě 

vypadá jinak, že to je silovější a často to přirovnávám třeba k workoutu, protože to tak i je, 

když člověk pomine tu ladnost okolo, tak ty cviky jsou hodně silový a komplexně zaměřený, 

takže to je takovej workout, akorát je vevnitř, no.“ 

Zde si můžeme opět povšimnout snahy spojování silového, a tudíž sportovního 

pojetí pole dance s muži, které se ještě násobí jeho přirovnáním k mužnému sportu, jak 

je workout aktéry označován. Další metodou, již pak aktéři využívají je promítání 

videonahrávek s vlastním vystoupením.  

Kryštof popisuje, jaké překvapení a pozitivní reakce následovaly u diváků poté, 

co jim prostřednictvím videa předvedl silovou verzi pole dance: 

„Jako většinou s čím jsem se setkal – což mě docela i překvapilo – bylo, že když jsem 

jim to řekl, tak ty lidi, který nevěděli, tak k tomu měli samozřejmě despekt a představy, že to je 

tanec na tyči nebo v baru, ale jakmile viděli video nebo něco, tak to byli docela schopný ocenit. 

A právě mě překvapilo, že spousta lidí už vědělo a když jsem řekl, že dělám tohle a že dělám 

vlajky a tyhle věci, tak to brali jako úplně nadšený a oukej a měli třeba i chuť se o tom bavit – 
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nebo jako se o to zajímat, což jsem úplně nečekal. Ten přístup byl lepší – nebo kladnější – než 

jsem vůbec čekal, já jsem myslel, že většina lidí to odsoudí.“ 

Rovněž v této Kryštofově odpovědi se pak odráží skutečnost, o níž se zmiňují 

též někteří další z mnou oslovených mužů, a sice, že odsuzování dané aktivity je 

způsobeno neznalostí veřejnosti. Ti, kdo již pole dance viděli, jej dle Kryštofa naopak 

uznávají.  

Matěj líčí, jak představoval pole dance rodině a přátelům  

„…tak bylo to takový samozřejmě trošku úsměvný, já jsem ale nějak chodil, pak jsem 

měl možnost jim i něco předvést doma a to jsem tenkrát dělal pole dance už asi tři měsíce, 

takže už jsem jako něco uměl – nějaký ty silovější věci, tak na to koukali, že to jako vypadá 

docela dobře, zkusili se omotat okolo té tyče taky, takže taková ta nejbližší rodina, tak tam jsem 

s tím problém neměl, ani kamarádi – takoví ti bližší, tak samozřejmě měli ty poznámky k tomu – 

ono to k tomu vybízí, jo, to je takový jako: no, co děláš za sport? No, já dělám pole dance. Co, 

ty se svíjíš u tyče? A to je taková pěkná nahrávka, ale zároveň to byli takový ty lidi, kteří věděli, 

že si do toho zaryjeme ale je to nějaký sport, nic o tom nevíme, tak nemůžeme si z toho dělat 

permanentně srandu, abychom toho člověka prostě dostali na kolena – takoví lidi já jsem 

kolem sebe neměl a když pak měli možnost po nějaký době, co jsem to dělal taky něco zkusit a 

něco viděli, tak je překvapilo, jak to může být náročný a že to i v podání těch kluků může nějak 

vypadat.“ 

Zde se pak ukazuje podobná tendence jako u aktérek pole dance, které se 

rovněž uchylují k vlastnímu předvádění pole dance před těmi, které chtějí přesvědčit o 

jeho a tím pádem i vlastní bezúhonnosti, teprve poté, co již mají pocit, že mají 

dostatečně natrénováno na to, aby jejich pojetí nepřipomínalo právě to pojetí, které je 

opředené předsudky. Rovněž u Matěje si tak můžeme všimnout, že pole dance 

předváděl až poté, co zvládal i silovější věci a mohl tak rodině a přátelům dokázat, že 

se jedná o náročnou sportovní disciplínu a jak se ukázalo, tato strategie se ukázala jako 

úspěšná. Rovněž tak si zde můžeme ze strany Matějova okolí všimnout stereotypního 

spojování dané aktivity se ženami, neboť jak říká Matěj, kromě náročnosti pole dance 

je také překvapilo, že to i v podání těch kluků může nějak vypadat. 

Zároveň pak také vypráví o radosti, kterou měl poté, co mu cizí muži na soutěži 

pochválili vystoupení.  

„Ale hrozně mě pak těší – třeba když jsem byl na tom mistrovství, když se člověk potká 

s úplně cizím člověkem a ten ho zastaví a pochválí mu to vystoupení a vyjádří mu obdiv, že to 
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bylo fakt dobrý. A když je to od holek, tak je to supr, ale stalo se mi, že si mě vyloženě takhle 

odchytli cizí borci a úplně mi to chválili, jak se jim to líbilo, jak to bylo dobrý, a to fakt potěší. 

A to je taky jeden z důvodů, proč to dělám.“ 

Zde si tak můžeme povšimnout, že jde-li o pojetí pole dance jako sportu 

s důrazem na výkon, je důležité především ocenění ze strany mužů. Rovněž tak se zde 

můžeme setkat s tím, nač poukazuje Michael Gard v rozboru knihy Jump, v níž se 

mladý chlapec, který se začne věnovat baletu, setká s uznáním ze strany své rodiny i 

širokého okolí poté, co zaboduje na veřejném představení. Jak zdůrazňuje Gard, 

namísto toho, aby se rodina a okolí radovali z toho, že si daný chlapec našel něco, co 

mu dělá radost, ocenění přišlo teprve poté, co se setkal s úspěchem a stal se hvězdou 

daného představení, zatímco do té doby se setkával spíše s nepochopením (Gard, 

2001). Rovněž tak Matěj se s uznáním setkává teprve poté, co ukáže, že může být pole 

dance náročnou disciplínou, která vypadá dobře i v případě, že ji vykonává muž. Také 

Lukáš vypráví o tom, že s uznáním se jak doma, tak též mezi přáteli setkal tehdy, když 

se stal v pole dance úspěšným: 

„…dneska po tom všem, co mám za sebou a po tom úspěchu cítím, že když přijedu 

domů, tak mám neskutečnou podporu a respekt a obdiv…takže takový to poplácání po rameni 

a: ‚Seš hustej, kam jsi to dotáhl‘ – ještě s mým věkem, protože ono opravdu i můj kamarád 

říkal loni, když mě viděl na večírku, že tomu moc nefandili a furt si dělali srandu, že ten můj 

ročník –  staří pardálové - tak že tady pořád skáču po tyči místo abych měl rodinu a ženu a 

barák a dítě a peníze a podnikal a tohle…a já říkám: ‚Hele, to je můj způsob života‘…no a 

když jsem potom předváděl nějaký kousky, tak on pak za mnou přišel a říkal, že už si myslel, že 

už to nejde dál, že už mi spíš moc nedával a že jsem ho tím vystoupením úplně dostal – jednak 

s tělem – jak vypadám, protože on má už pupík, že jo a to je stejně starej (smích), co dělám, jak 

jsem to podal a prostě to respektoval, a říkal, že jako fakt klobouk dolů, že už si myslel, že už to 

dál nepůjde a že jsem ho přesvědčil o tom, že to prostě jde a že toho ještě mám hodně před 

sebou. Tak to byl takovej zlom. A fakt se tak stalo. Takže ten věk tam není vůbec překážkou – je 

to o nastavení v člověku a o tom, za čím si člověk jde“ 

Jak tedy vidíme, s podporou a obdivem se Lukáš setkal teprve ve chvíli, kdy 

v pole dance dosáhl úspěchu, zatímco v době, kdy si svou cestu k němu teprve budoval, 

bylo jeho počínání vnímané jako skákání po tyči a jako cosi méně hodnotného 

v porovnání s prací jako je např. podnikání. V tomto směru se pak ukazuje jako 

důležitý též Lukášův věk, který je ostatními vnímán jako věk, v němž by měl muž 

zakládat rodinu a myslet na peníze, spíše než „skákat po tyči“. 
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Jak si můžeme povšimnout v příběhu Lukáše, tím, co je vyjma jeho výkonu 

vyzdvihováno (a co s ním velmi úzce souvisí), je vypracovaná postava, která je zde 

líčena jako o to obdivuhodnější, že ji byl Lukáš schopen dosáhnout i v pozdějším věku. 

Jak uvádí Grogan, „západní“ kultura předepisuje tělesný ideál nejen ženám, ale také 

mužům, s tím, že jedinci, kteří se tomuto ideálu vzdálí, bývají obvykle terčem 

předsudků. Jak autorka připomíná, ideálem pro muže je postava štíhlá a svalnatá, s tím, 

že právě vypracované tělo je dle Grogan vnímáno jako známka úspěchu (Grogan, 

2000: 15). Jedním ze způsobů, jimiž se lze danému ideálu přiblížit, je právě pěstování 

sportu či jiné pohybové aktivity (Grogan, 2000; Garbová, Moravcová, Fialová, 2011).  

 

4.5.2. Vliv pole dance na postavu 

Jak si můžeme povšimnout na webových stránkách pole dance studií, změny, 

jichž lze v oblasti postavy prostřednictvím účasti na dané aktivitě dosáhnout, jsou 

jedním z často uváděných benefitů. O kladném vlivu pole dance na postavu aktérů hovoří 

Matěj: 

„Když se třeba podívám na starší fotky, co mám přímo z pole dance, tak ten progres je 

vidět a občas to pronesou i nějaký holky ve studiu, že je vidět, jak jsem se po vzhledové stránce 

zlepšil od té doby, co chodím. Ale pak je to i o tom, že člověk chce dělat ten pole dance, baví ho 

to, líbí se mu nějaký triky a začne zjišťovat, že by potřeboval být víc osvalenej, mít lepší tu 

flexibilitu a začne cvičit, aby mohl dělat ten pole dance líp. Ale jasně, když člověk začne dělat 

pole dance, obzvlášť, co se týká kluků, tak to určitě vede k tomu, že zesílí. Protože jinak se 

budou plácat na zemi a nic nesvedou.“ 

Jak si můžeme všimnout, byť pole dance dle Matěje vede ke zlepšení postavy, 

tato skutečnost není, na rozdíl od ženských aktérek, zmiňována jako hlavní motivace. 

Důvodem posilování těla není snaha vylepšit si vzhled, ale zvládnout obtížnější prvek. 

Toho si můžeme povšimnout rovněž u Kryštofa: 

„v tom profesionálním stádiu jsem to vždycky kombinoval se street workoutem, protože 

čistě na pole sportu bych nikdy nenabral takovou sílu, abych zvládl ty prvky, který jsem chtěl 

dělat, takže když jsem to bral na tý nejvyšší úrovni, tak jsem měl postavu úplně nejlepší, co 

jsem kdy měl – to každopádně.“ 
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V dané odpovědi se dále zároveň objevuje tvrzení, které se v rozhovorech 

opakuje a sice, že ačkoli tělo prostřednictvím pole dance posílit lze, pouze pěstováním 

dané aktivity nelze docílit výrazného zlepšení. 

O pozitivních účincích pole dance na postavu hovoří také Jiří: 

„Tak já jsem byl vždycky hubenej, takže tohle jsem nějak jako neřešil. Ale je plno lidí, 

co přijdou s tím, že očekávají to, že se jim zlepší postava. Protože zase to není klasický 

posilování statický, ale že si tam člověk vlastně může zablbnout a přitom zhubnout. Nebo ne 

vždycky zhubnout, ale třeba vytvarovat.“  

Přestože pole dance, tak jako jiný sport, dopomáhá dle Jiřího ke zlepšení 

postavy, zároveň si v jeho odpovědi můžeme povšimnout, že pro něj tato skutečnost 

nebyla při volbě pole dance rozhodující. 

V souvislosti s tím pak považuji za zajímavé, že zazněla-li v rozhovoru otázka, 

týkající se motivace za účelem fyzických změn, často byly v tomto kontextu 

zmiňovány ženy. Kryštof o ženách hovoří například v souvislosti s jejich snahou o 

změnu postavy prostřednictvím účasti na pole dance:  

„Ale u těch holek bych řekl, že tam je spíš s tím potom – když to berou profesionálně – 

už trošku problém, že třeba ty amatérky jo – i když na tom pole dancu podle mě třeba holka 

nezhubne – na to jsou mnohem lepší sporty – ale nabere nějakou dejme tomu sílu, hlavně ve 

vrchní části těla a nacvičí si flexibilitu. Ale potom ty holky, který třeba to dělaj už vyloženě 

soutěžně, tak mají problém s tím, že mají široký ramena a už začínají mít takový – prostě 

stejnej problém jako gymnastky – že už to tělo není takový to typicky pěkný holčičí, takže se 

snaží to nějakým způsobem maskovat anebo nedělat nějaký věci – aby se z nich nestaly korby 

nahoře, protože potom už to nevypadá…“ 

Zde si tak můžeme povšimnout paralely s tvrzením Piera Bourdieu, a sice, že 

ženy svou účastí na sportu mohou přijít o svou ženskost (Bourideu, 2000). O tu dle 

Kryštofa na pole dance přicházejí s vykonáváním náročnějších prvků, které jsou s 

účastí na soutěžích u profesionálek spojeny. Zároveň již také zaznělo, že silové prvky 

jsou vhodné spíše pro muže, neboť k jejich praktikování mají obvykle lépe uzpůsobené 

tělo. Skrze daný argument tak dochází k posilování stereotypů a mužské moci. Zároveň 

se zde pak ukazuje, že vzdálení se úzce vymezenému tělesnému ideálu a snaha o 

výraznější posílení těla u žen, je spojeno s předsudky (Grogan, 2000), neboť jejich tělo 

už není „typicky pěkný“ a „už to nevypadá“. 
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Jak vyplývá z výše uvedeného, přestože vypracovaná postava, ke které může 

účast na pole dance vést, je, jak jsme viděli například v příbězích Lukáše či Matěje, 

v případě mužů ceněná, zároveň se zde nevyskytuje jako primární motivace. 

Vytvarování a zformování postavy se tak v daných výpovědích jeví spíše jako vítaný 

bonus nežli jako ideál, jehož by bylo potřeba prostřednictvím účasti na pole dance 

dosáhnout, což je v souladu s popisy, lákajícími potenciální kurzist(k)y k návštěvě 

lekcí. 

4.5.3. Svobodné vyjádření vs. striktní pravidla 

Jak jsem poukazovala výše, muži se dle zkušeností, o nichž hovořili v 

rozhovorech setkávají s uznáním dané aktivity až poté, co se ukáže, že je náročnou, 

sportovní (mužnou) disciplínou. Snaha o vylepšení výkonů a postavy však zdaleka není 

jediným důvodem, proč se muži pole dance věnují. Důraz na zlepšování kondice a síly, 

tak zdaleka neplatí paušálně. O tom, že zdaleka všichni nesní o vzájemném 

porovnávání výkonů hovoří Jiří: 

„Já myslím, že plno kluků jsou jakoby soutěživí, ale zdravě. […] plno kluků jednak 

nemá ty ambice v tom soutěžit, protože v tom neviděj nějakou dokazovací věc a zase v tom 

neviděj nějakou potřebu se zviditelňovat na tomhle […] Jo, myslím, že je to i kvůli tomu, že 

plno kluků má špatný zkušenosti třeba s organizacema těchhle soutěží, protože v tý Český 

republice je to prostě takový vachrlatý jak prostě, jaký jsou pravidla, jaký jsou prvky, teď se to 

změní v průběhu jo a ty hodnocení – je to objektivní nebo to není objektivní? Jo, a že v tomhle 

to ještě pořád není takový opravdu sportovní, jak by mělo bejt, aby to pro ty kluky bylo prostě 

otázkou prestiže, jít na tu soutěž. Jo, že prostě sportovně by na to měli, ale nechtěli by se 

prezentovat jako: ‚Vyhrál jsem špatně zorganizovanou soutěž‘“ 

Ačkoli se tak na jednu stranu v daném příspěvku ukazuje, že důvodem, proč ne 

všichni muži soutěží mohou být špatně nastavená pravidla a s tím související nízká 

prestiž, na druhou stranu se v daném úryvku ukazuje též že, možná v rozporu 

s dominantní představou o aktérech pole dance, zdaleka všichni muži netouží po tom se 

prostřednictvím účasti na pole dance zviditelnit. 

O tom, že samotný soutěžní prvek nemusí být vždy nejdůležitější, hovoří 

rovněž Matěj: 

„A já osobně to furt dělám proto, že mě to baví a ty soutěže jsou možnost, jak ukázat 

ostatním lidem, co jsem se naučil, co všechno umím a to předvést. A i letos jdu na mistrák s tím, 

že je mi to vlastně jedno, jak dopadnu…“. 
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Ve zmíněných příspěvcích si tak můžeme povšimnout skutečnosti, že zdaleka 

ne všichni muži vyhledávají pole dance z důvodu soutěživosti, ale zkrátka z radosti, 

kterou jim právě tak specifická forma pohybu, jako je pole dance, přináší. 

Skutečnost, že v pole dance nemusí být nutně prioritní vždy právě zaměření na 

výkon svědčí zmínky komunikačních partnerů o přínosu pěstování dané aktivity 

v oblasti psychiky. Přestože pro Jana je, jak jsme viděli, důležité i to, jak vypadá, 

zároveň se zmiňuje o tom, že kvůli pole dance musel po fyzické stránce ubrat. Zároveň 

však oceňuje naopak posílení po stránce psychické: 

„Pro pole dance jsem musel shodit několik kilogramů svalů, protože překážely a 

snižovaly flexibilitu, což mě trochu mrzí. Na druhou stranu se člověk více zpevnil vnitřně.“ 

  V rozhovoru se pak Jan zmiňuje o výhodách pohodové atmosféry. Ta je na pole 

dance dle něj dána čistě ženským kolektivem, jelikož, jak uvádí, u mužů hraje roli spíše 

soutěživost, resp. vzájemné porovnávání: 

„…u mužů je sport víc o tom porovnávání, kdo je lepší. Je to pro ně uchopitelnější a 

také jsou k tomu od mala vedeni.“ 

Na cvičeních, která dosud absolvoval, oceňoval Jan právě skutečnost, že se 

pohyboval v ženském kolektivu, kde je dle něj důležitá především atmosféra: 

„Cvičil jsem jak v ženském kolektivu (jóga), tak v mužském (fitness) a asi víc mi 

vyhovuje ženský kolektiv, protože to není tolik o tom, kdo je lepší, ale o atmosféře.“ 

Jak však Jan zároveň dodává: 

„Ale je třeba to kombinovat, takže na Spartanech, Predátorech atd. si to 

vykompenzuji.“ 

Zároveň též platí, jak bylo zmíněno výše, že skutečnost, že jsou ostatními 

kurzistkami ženy, jej pak navíc motivuje k tomu, aby se jejich výkonům vyrovnal. Na 

jednu stranu se zde tak ukazuje, že pro muže může být na pole dance lákavá právě 

možnost jistého zvolnění tempa, odreagování, což je skutečnost, jíž oceňují rovněž pole 

dancerky, a která je dle Jana spojena právě se ženami, na druhou stranu se zde však 

ukazuje, že v případě mužů je potřeba to vyvážit rovněž účastí na aktivitách, kde je 

právě na vzájemné porovnávání důraz kladen. Jak se tedy ukazuje, navzdory jistému 

zpochybnění skutečnosti, že snahou mužů je důraz na sportovní (silové a soutěžní) 

pojetí, je tato zpochybněna jen částečně.  
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Navzdory snaze aktérů prezentovat pole dance jako regulérní sportovní 

disciplínu se všemi benefity, které účast na ní přináší, není, jak jsem uvedla 

v předchozích kapitolách analýzy, pole dance (stále) vždy takto vnímán, a to, řečeno 

spolu s Ondřejem, ani „v mužské verzi“. Jan hovoří o negativních reakcích, s nimiž se 

setkává ze strany jiných sportovců: 

„…sportovci etablovaných sportů (triatlon, fotbal, cyklistika) pole dance bagatelizují 

až do negativních konotací – ve fitku slyšíte pořád cosi o tom, že jsem „baleťák“ a co to dělám, 

takže pro klasické sportovce to není sport. Pro ně je to něco jako krasobruslení nebo 

gymnastika ... něco neměřitelného a neměří se tu čas ... tak to není sport. Ale druhým dechem 

hned, že ok, že oni by to nezvládli a obdiv.“ 

Tuto skutečnost by dle některých komunikačních partnerů bylo možné změnit 

zařazením pole dance mezi olympijské sporty. Jak jsem však nyní za užití citací 

z rozhovorů s komunikačními partnery nastínila, vzhledem k nejednoznačnému 

vnímání dané aktivity jak ze strany veřejnosti, tak také ze strany samotných aktérů, 

pojetí pole dance jako aktivity se striktně danými, objektivními pravidly, by zároveň 

dle jiných aktérů mohlo vést k potlačení svobodného projevu, a proto není tato strategie 

přijímána jednotně. 

Jak jsem již uvedla v teoretické části, mezi dvě nejvyšší tuzemské soutěže se 

řadí Mistrovství České republiky v Pole Sport a Mistrovství České republiky v Pole 

Art. Jak jsem uvedla rovněž, umělecké i technické provedení je hodnoceno u obou 

z těchto disciplín. Tato skutečnost však není ze strany aktérů vždy vítána, neboť vlivem 

přítomnosti taneční, resp. umělecké složky, která je bodována i na soutěži v Pole Sport, 

dochází dle některých z nich k potlačení a umenšení vlivu sportovní složky na celkové 

hodnocení. Toho si můžeme povšimnout např. u Kryštofa 

„…v dnešní době třeba na tom českým mistráku, tak to vyhraje ten, co dělá balet, 

protože skáče pěkně kolem tý tyče a že na tý tyči nic neudělá, že ten chlap, který v podstatě má 

reprezentovat to nejsilnější na tý tyči, tak neudělá ani prvky, co amatérka, což je ten člověk, 

který začíná, tak to nikdo neřeší, což mě přijde úplně jako…nesmysl…“  

Jak navíc dále dodává: 

„A potom když takovej člověk to vyhraje, tak…už jsem potom ani neměl motivaci se 

nějak snažit na ty soutěže chodit, protože proč.“ 
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Jak jsem již nastínila, právě Kryštof patří mezi ty, kteří se v rámci pole dance 

zaměřují především na silové prvky, které by rád nejen trénoval, ale také předváděl. 

Pravidla, která však i u sportovněji laděné verze dané aktivity zohledňují velkou měrou 

uměleckou složku vystoupení, mu tak neumožňují prezentovat se způsobem, který mu 

připadá přijatelný. Ačkoli je sám pro zavedení pravidel, tato pravidla by se dle jeho 

názoru měla v případě sportovněji pojaté verze více zaměřovat na technické prvky než 

na ty umělecké: 

„Podle mě sport by měl bejt o tom, že předvedu nějakej prvek, kterej je v tý tabulce, 

kterej je nějakým způsobem definovanej, a třeba na nějaký úrovni a nějakým způsobem ho 

provedu – že třeba to provedení nebylo úplně dobrý, tak se za to daj nějaký srážky…o tom by 

měl bejt ten sport…“ 

Dle Lukáše je skutečnost, že i zde převažuje umělecká složka, důsledkem toho, 

že samotné sportovní výkony nejsou pro publikum atraktivní a do vystoupení je proto 

potřeba zařadit ještě něco navíc: 

„Dokonce dneska už je to tak, že i sport jako takovej – když je soutěž – tak klade větší 

důraz na umělecký dojem než na provedení prvku. Je víc bodů za tohle, protože to tam pořád je 

a teď my sami v tom máme nepořádek – sami pak už vlastně nevíme, co teda jako máme dělat. 

A to je možná jeden z důvodů, proč ta olympiáda bude možná někdy za dlouho. A ne určitě 

umělecká, ale ta sportovní.“ 

Jak však podotýká: 

„Ale pro většinu lidí už je to pak nuda, takže to bude sport a bude se klást větší důraz 

na uměleckou stránku.“ 

Zmínky o tom, že umělecká složka či show převažuje nad sportovní stránkou se 

objevují častěji. Zároveň je však tato skutečnost vysvětlována tím, že pole danceři sami 

od sebe netouží po tom, předvádět show, ale že je to ovlivněno požadavky publika, 

které po zábavě touží více než po samotném sportovním výkonu. O tom hovoří rovněž 

Matěj, pro kterého je však pole dance oproštěný od striktních pravidel rovněž 

atraktivnější: 

„Já si myslím, že by to ten sport tak trošku zničilo. Protože já, jak teď pole dance 

vnímám a jak ho vidím kolem sebe, tak je to právě o té volnosti. Že ty holky si to dělají tak, jak 

ony chtějí, tak jak je to baví, a i ty vystoupení jsou každý jiný – obzvlášť v tom Pole and me, což 
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je podle mě u nás divácky nejlepší soutěž, co je, tak to vystoupení je každý jiný, každý to pojme 

jinak a ty lidi to víc baví, než aby to dělali jako vrcholový sport.“ 

Jak dále dodává: 

„A taky mám strach, aby díky tomu, že by to bylo na olympiádě, nenatáhlo spoustu 

vyhořelých gymnastů, kteří tam půjdou, proto, aby byli na olympiádě a aby získali medaili. V tu 

chvíli potlačí tu komunitu těch lidí, kteří to dělají fakt jako pro radost, zdokonalení sebe, 

případně potěšení přítele, když to dělají holky a podobně…“ 

Ačkoli by tak dle některých komunikačních partnerů zařazení pole dance mezi 

olympijské disciplíny vedlo k uznání dané aktivity jako regulérní sportovní disciplíny, 

dle ostatních by to naopak dané aktivitě uškodilo, což může do značné míry souviset 

s již dříve zmiňovanou výjimečností, kterou u pole dance někteří aktéři vítají. Takto si 

punc výjimečnosti může pole dance ještě zachovat, avšak v případě, že by byl zařazen 

na olympiádu, stal by se z něj sport, jako každý jiný, kde je cílem vítězství – zisk 

medaile, a ne radost z provozování dané činnosti jako takové. 

Mimo zajímavého kontrastu v názorech jednotlivých komunikačních partnerů si 

zde pak můžeme povšimnout též narážky na to, že ženy se dané aktivitě mohou 

věnovat též pro to, aby potěšily přítele. Vyjma heteronormativního předpokladu, že 

ženy, které se pole dance věnují, jsou ženy heterosexuální, si zde tak můžeme 

všimnout, že pro potěšení svého protějšku vykonávají pole dance pouze ženy. 

 

Jak si tedy můžeme povšimnout, k ‚polu‘ si našli cestu muži jak ze sportovního, 

tak též z uměleckého prostředí. Ostatně, tanec i sport zůstávají s danou aktivitou 

dodnes pevně spjaty a jak navíc zmiňují sami aktéři, ten, kdo dokáže ve svém 

vystoupení skloubit obě tyto aktivity, vyhrává. Navzdory této skutečnosti však 

v rozhovorech zaznívá též určitá nespokojenost s přítomností taneční (umělecké) 

složky, která je hodnocena jak u soutěží uměleckých, tak sportovních. S touto 

skutečností vyjadřují někteří oslovení aktéři nesouhlas, jelikož dle jejich slov u 

sportovních soutěží umenšuje vliv sportovní složky, na níž by se ve svých 

vystoupeních rádi zaměřili. Tuto skutečnost ostatně potvrzují rovněž ti komunikační 

partneři, kteří se sami účastní i uměleckých soutěží a kteří tedy mají k taneční složce 

blízko. Přestože tak pole dance přitahuje nejen muže, kteří oceňují jeho sportovní ráz, 

ale také ty, kteří pole dance vyhledávají pro onu uměleckou, resp. taneční složku, 
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rovněž tito muži hovoří o vítané možnosti skloubit tyto prvky s prvky sportovními, 

silovými. 

 V rozhovorech byla umělecká složka ze strany některých aktérů pojímána jako 

nesportovní. Za takovou pak někteří považují též přítomnost zmiňovaných teatrálních 

doplňků, které jsou u umělecky laděných soutěží k vidění, jako jsou např. výše 

zmiňované podpatky či např. upnuté oblečení. Pojetí pole dance tímto způsobem je ze 

strany komunikačních partnerů buď odsouváno do umělecky laděných soutěží, nebo je 

zde patrná snaha z pole dance tyto prvky, jakožto přežitky dob dávno minulých, zcela 

odstranit.  

Na druhou stranu se zde však můžeme setkat též s názorem, že i pole dance 

s těmito doplňky lze provozovat tak, aniž by tím utrpěla pověst (a mužnost) jeho 

aktérů. Takto jsou dle některých komunikačních partnerů schopni vystupovat 

profesionálové, kteří si prošli důkladným tréninkem a v jejichž podání tudíž daná 

vystoupení nepůsobí nevkusně. Přestože je tak mužům na pole dance umožněno 

s těmito doplňky vystupovat a soutěžit, jak jsme viděli, ne vždy je tato skutečnost 

ostatními pole dancery přijímána, neboť jak si můžeme všimnout, ti, kteří praktikují 

pole dance daným způsobem, jsou zde vnímáni jako ne-normální, jako ti, kteří na sebe 

chtějí upozornit, nebo kteří se nebyli schopni prosadit po silové stránce, která je 

v rozhovorech s muži spojována.  

Jak podotýká Chiara Bassetti, tak jako s každým genderem, je též s každým 

stylem spjatý určitý druh pohybu (Bassetti, 2013). Zaměření na silové prvky, které 

komunikační partneři v rozhovorech spojují s muži, je stavěno do kontrastu s ladnými 

tanečními pohyby, které jsou, podobně jako též flexibilní prvky, naopak spojovány se 

ženami a označovány jako „dámské“. Za takové jsou označovány i přesto, že oficiálně 

nejsou dané prvky diferencované na základě genderu. Protože jsou však určité prvky či 

styl vnímány jako dámské, v momentě, kdy jsou praktikovány muži, mohou být tito 

označeni za zženštilé či homosexuální. Dané prvky je tak potřeba vyvážit prvky 

silovými či zvolit správné (chlapské) pojetí, při němž nebude heterosexualita a (tudíž) 

maskulinita aktérů zpochybněna. Jak jsme však viděli, navzdory těmto postřehům 

podezření z homosexuality u aktérů pole dance přetrvává.  

Jistou nápovědu v tom, co je a není pro muže „normální“ pak mohou 

představovat např. popisy kurzů, jejichž prostřednictvím organizátorky a organizátoři 
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určují, pro koho je který styl v jejich studiu (ne)vhodný. Vyjma této skutečnosti se 

v rozhovorech vyskytují též zmínky o překážce v podobě biologie, resp. tělesné stavby. 

Jak se však ukazuje, důvodem, proč muži dle komunikačních partnerů (ne)praktikují 

pole dance určitým způsobem, je ve skutečnosti spíše záležitostí estetiky než biologie. 

Jak zmiňují někteří komunikační partneři, některé pohyby zkrátka na mužích nepůsobí 

dobře. 

 Tak jako pole dancerky mají své „druhé“, vůči nimž porovnávají svůj projev na 

pole dance a kterými jsou kromě již zmiňovaných striptérek též jiné pole dancerky, 

jejichž pojetí vede ke spojování pole dance se striptýzovými kořeny (Postránecká, 

2016), ale rovněž někdy pole dancery, v porovnání s nimiž je jejich ladnější provedení 

na místě, rovněž zde si můžeme povšimnout přesouvání stigmatizace na ty, kteří jsou 

stigmatizováni viditelněji a jejichž pojetí je v souladu se stereotypy, které o mužských 

aktérech pole dance panují. Právě jejich pojetí a nikoli pojetí komunikačních partnerů 

je pojetím, jímž tito „druzí“ přispívají k pojímání dané aktivity jako „buzerantského 

sportu“, případně jako té, kde se mužům „strkají stokoruny za trenýrky“, s čímž se 

někteří z komunikačních partnerů setkávají. Stejně jako u aktérek si pak i zde můžeme 

všimnout snahy některých aktérů poukázat na to, že pole dance v podání žen a mužů je 

jiný, což umožňuje legitimizovat účast mužů na pole dance skrze důraz na silové 

pojetí, které je v kontrastu k tanečnímu a ladnému pojetí, jež je se ženami spojováno a 

které přispívá ke stigmatizaci dané aktivity. 

 

5. ZÁVĚR 

Cílem předkládaného výzkumu bylo zjistit, jak konstruují mužští aktéři pole dance 

svou maskulinitu. Úvodní část dané práce je věnována představení důležitých pojmů, 

včetně kapitoly, věnované konstrukci maskulinity. V následující, tj. teoretické části pak 

zase představuji fenomén pole dance, resp. sport, od jeho historických kořenů po 

současnost. V rámci pasáže pojednávající o historii dané aktivity se pak vyjma 

erotického tance u tyče zmiňuji též o dvou dalších aktivitách, a sice Chinese pole a 

Mallakhamb. Navzdory tomu, že tyto aktivity jsou neodmyslitelně spjaty rovněž 

s účastí mužů, na moderní podobě pole dance se muži v porovnání se ženami objevují 

mnohem později a rovněž dnes jsou ženy na pole dance ve většině. Tak je tomu i u 
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dalších aktivit, které nelze definovat čistě jako sport nebo jako tanec. Tyto aktivity jsou 

pro svůj důraz na ladnost a flexibilitu, podobně jako pole dance, vnímány jako aktivity 

femininní a feminizované. O účasti mužů na těchto aktivitách je v rámci teoretické 

části rovněž pojednáno. A jelikož rozkvět lekcí pole dance je spojen s tzv. sexualizací 

kultury (Gill, 2007) a účast na něm je rovněž ovlivněna převládajícím mýtem krásy, 

pojednávám v dané části rovněž o estetice a tělesném ideálu. V rámci teoretické části 

pak rovněž shrnuji zjištění o dané problematice z dosud realizovaných výzkumů, které 

prolíná napříč jednotlivými kapitolami.  

Práce vychází ze sociálního konstruktivismu. Tento přístup se vymezuje vůči 

esencialistickému pojetí genderu, v jehož rámci je maskulinita pojímána jako fixní 

biologická danost. Naopak, v rámci konstruktivistického přístupu je k genderu 

přistupováno jako ke konstruktu, k něčemu, co je neustále (znovu) utvářeno.  

S ohledem na tuto skutečnost pak byla zvolena též výzkumná metoda a sice metoda 

polostrukturovaných rozhovorů, které jsem vedla celkem se šesti aktéry pole dance. 

Tato metoda mi umožnila hlouběji porozumět (místy kontradikčním) představám a 

názorům komunikačních partnerů, a to včetně představ o tom, co znamená být mužem, 

které ovlivňují to, jakým způsobem se daní muži snaží (či alespoň přede mnou během 

výzkumu snažili) (ne)prezentovat. Dominantní témata, která z rozhovorů s danými 

komunikačními partnery vyplynula pak uvádím v části empirické. 

Jak se ukázalo v empirické části, účast na aktivitě, která je vnímána jako femininní, 

staví muže do situace, v níž je potřeba prezentovat se způsobem, který je vzdaluje 

maskulinnímu ideálu a daní muži tak zakouší pozici „druhých“. A jelikož vzdálit se 

normě znamená stát se ne-normálním a vystavit se stigmatizaci, usilují aktéři pole 

dance o naplnění normativního ideálu, jemuž se provozováním dané aktivity vzdalují. 

Při vyjednávání své pozice se uchylují k normalizačním mechanismům, jejichž pomocí 

usilují o reprezentaci vlastní identity coby maskulinní.  

Při vyjednávání své pozice coby maskulinních mužů se aktéři pole dance 

separují od viditelněji stigmatizovaných, zejména homosexuálů, díky jejichž 

marginalizaci posilují svou pozici a stoupají po žebříčku blíže k maskulinnímu 

(heterosexuálnímu) ideálu, jemuž se praktikováním pole dance vzdalují, avšak jemuž je 

žádoucí se přiblížit.  Homofobní a sexistické narážky, ale i objektivizace žen a zmínky 
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o jejich obdivu, tím vším je posilována heterosexualita, a tudíž maskulinita aktérů pole 

dance. 

Přestože v rozhovorech zaznívá rovněž zmínka o genetických dispozicích, které 

brání aktérům a aktérkám v provádění těch kterých prvků či pojetí, jak si můžeme 

povšimnout později, samotné „vlastnictví“ mužského těla ještě gender nedělá, tj. není 

samo o sobě nezbytným ani dostatečným důkazem mužnosti (Schrock, Swalbe, 2009). 

Tu lze prostřednictvím účasti na pole dance demonstrovat např. volbou „správného“ 

stylu, v daném případě se jako nejvhodnější jeví pole fitness/sport a s tím spojeného 

způsobu oblékání. Dále profesionální zdatností, která je spojena s trénovanou postavou 

a která umožňuje aktérovi prostřednictvím jeho talentu přetvářet své tělo z objektu, 

vystaveného pohledu druhých, v tělo subjektu, který na podiu předvádí své umění 

(Bassetti, 2013). V neposlední řadě pak pojetím pole dance jako regulérní sportovní 

disciplíny podobné jiným (uznávaným, maskulinním) sportům. Pojetí pole dance jako 

sportu se v rámci dané práce ukazuje jako důležité,  jelikož příklon k tanci, natož 

erotickému, vede k patologizaci a stigmatizaci jeho aktérů. 

Navzdory potenciálu, který tak pole dance má a jehož lze jak ze strany žen, tak 

též ze strany mužů využít k alternativní konstrukci genderové identity a navzdory 

názorům ohledně vzrůstající svobody volby, se ukazuje, že volit je třeba pečlivě, 

jelikož v případě špatné volby (např. stylu a s tím spojeného oblékání, doplňků a 

pohybů), nám hrozí sankce, např. ve formě posměchu či nepřijetí. 
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7. Přílohy 

7.1. Příloha č. 1 – Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

Úvod 

Jsem studentkou Univerzity Karlovy, Fakulty humanitních studií a ve své diplomové práci 

se zaměřuji na účast mužů na pole dance (fitness; sport). Součástí výzkumu jsou 

rozhovory, během kterých bych si s Vámi ráda popovídala o Vašich zkušenostech 

týkajících se dané aktivity a toho, co pro Vás znamená. 

O rozhovoru 

Rozhovor potrvá přibližně 60-90 minut a proběhne na společně domluveném místě a ve 

společně domluveném čase. Pokud budete souhlasit, ráda bych rozhovor nahrávala, abych 

tak měla k dispozici přesný záznam našeho povídání a nedošlo tak ke zkreslení myšlenek, 

které při rozhovoru zazní.  

O datech z rozhovoru a anonymizaci 

Po skončení rozhovoru nahrávku přepíšu a s její písemnou podobou budu dále pracovat při 

analýze. Zvukový záznam rozhovoru bude po přepsání smazán. Soubor s přepisem 

rozhovoru bude uložen v mém soukromém PC, odděleně od souboru s Vašimi 

identifikačními údaji (jako je např. Vaše jméno). Ve výzkumu pak bude místo Vašeho 

skutečného jména použit pseudonym.  

Vaše účast na výzkumu 

V případě, že se v průběhu rozhovoru objeví otázka, která by Vám byla jakkoli 

nepříjemná, není Vaší povinností na ní odpovídat. Rozhovor je také možné přerušit a 

dokončit jej jindy. Stejně tak je na Vaši žádost možné přerušit jeho nahrávání. Vaše účast 

je dobrovolná a na Vaši žádost je možné ji kdykoli přerušit či od výzkumu zcela odstoupit. 

Před zahájením rozhovoru, v jeho průběhu, ale i po jeho skončení máte možnost se na 

cokoli zeptat/doptat – cokoli si vyjasnit.  

 

Bc. Markéta Postránecká  __________________ ___________________ 

 

Přečetl jsem si výše uvedené informace týkající se výzkumu vedeného Bc. Markétou 

Postráneckou a byly mi zodpovězeny související otázky. Souhlasím se svou účastí na 

výzkumu. 

 

 

Váš podpis: ________________________ Dnešní datum: ______________________ 
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7.2. Příloha č. 2 osnova k rozhovoru 

 

Osnova k rozhovoru 

1) CESTA K POLE DANCE 

 

 Mohl byste mi popsat, jak jste trávil svůj volný čas v dětství? (kroužky, zájmy – čemu jste 

se věnoval)  

o Byl jste od mala veden k pohybu? (K jakému?) 

 Mohl byste mi popsat Vaši cestu k pole dance?  

o Kdy a jak jste se o něm poprvé dozvěděl/ se s ním setkal? 

 Čím si Vás pole dance získal?  

 Jak/kde jste se pole dance začal učit? (doma, ve studiu na lekcích – unisex/rozdělené)  

 Bylo tehdy neobvyklé, že se na lekci přihlásil muž? 

 

2) JÁ POLE DANCER/SPORTER 

 

 Představte si, že jsem někdo, kdo o pole dance/fitness nikdy neslyšel. Jak byste mi ho 

představil/popsal?  

o Vědí lidé, když jim řeknete, co děláte, oč se jedná nebo spíš tápou?  

 Jak reaguje Vaše okolí na to, že děláte pole dance? (rodina, přátelé, kolegové v práci?) 

 Pole dance je doslovně překládán jako „tanec u tyče“. Spojují si jej lidé se striptýzem? 

o Setkáváte se s předsudky ohledně své aktivity? 

 Jakým dáváte přednost soutěžím – máte blíž spíše ke sportovnímu pojetí s pevně danými 

pravidly nebo spíše k umělecky laděným, kde jsou pravidla rozvolněná? 

 Jaký je Váš názor na podpatky u pole dance? 

 Souhlasíte se zařazením pole dance/sport na OH? (Proč?) 

 Máte na pole dance/sport nějaký vzor (koho, proč?) 

 Jaké charakteristiky musí podle Vaší zkušenosti pole dabcer mít, aby byl úspěšný? 

 

3) GENDEROVĚ DIFERENCOVANÝ POLE DANCE 

 

 Liší se to, co u tyče dělají muži a co ženy? (V čem?) 

o Některá studia nabízí lekce odděleně, má podle Vás takové dělení smysl? 

 Čím to podle Vás je, že mužů je u pole dance v porovnání se ženami méně? 

 Byla to pro Vás někdy výhoda být mužem na pole dance? 

o Byla to někdy naopak nevýhoda? 

 Cítíte, že se nějak změnila Vaše postava od té doby, co děláte pole dance? (Jak? V čem?) 

 

4) ZÁVĚREM 

 

 Co je Vaším cílem v pole dance? 

 Co byste vzkázal mužům, kteří váhají, zda si pole dance/sport vyzkoušet nebo ne? 

 Je něco, co mělo být řečeno a nebylo? 


