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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je postavení žen DJek na české scéně spojené 

s elektronickou hudbou. Elektronická hudba je dlouhodobě považovaná za ryze maskulinní 

prostředí a ženy, které v ní působí, se tak mohou v mnohých ohledech setkat s genderovou 

diskriminací. Výzkum provedený v rámci této práce se tak zabývá postavením žen DJek 

v českém prostředí elektronické hudby a tím, jakou roli v něm sehrávají genderové 

stereotypy s elektronickou hudbou spjaté. K tomuto účelu byla využita výzkumná metoda 

vycházející z kvalitativního pojetí výzkumu subkultur, a sice polo-strukturované 

rozhovory. Výzkum se snaží zodpovědět otázku, jakým způsobem DJky interpretují své 

postavení v elektronické hudební scéně. Zároveň postihuje a objasňuje genderové 

stereotypy, jež se v českém prostředí elektronické hudby vyskytují. 

 

Annotation 

This bachelor thesis explores the position of female DJs within the Czech electronic 

music scene. Electronic music is perceived as male dominated environment and woman 

who participate in it can deal with discrimination based on their gender. The research 

conducted within this thesis focuses on position of female DJs in Czech electronic music 

environment. It also explores the role of gender stereotypes that are generally linked with 

electronic music. Semi-structured interviews based on qualitative research methods were 

used for the purpose to understand how do female DJs reflect their position within the 

electronic music scene. Gender stereotypes linked with the environment of Czech 

electronic music were explored as well. 
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Úvod 

„Myslim si, že si spousta lidí myslí, že to máme jednodušší, protože jsme holky, a 

protože je nás málo, ale myslim si, že právě o to víc to máme těžší se usadit vlastně 

v chlapskym řemesle a obstát v tom a bejt v tom dobrý, protože přece jenom je to 

více méně technická chlapská práce žejo,“ 

říká Battle Lady [2016], jedna z předních českých DJek. Elektronická hudba je již od 

konce 90. let v popředí pomyslného žebříčku popularity hudebních žánrů, ve větším 

měřítku, než je tomu u jiných žánrů, se však potýká s genderovými nerovnostmi a 

stereotypy. V roce 2016 se tak mezi 100 nejlepšími DJi objevily pouze 3 ženy [Hansen 

2017: 1] a z hlediska genderového zastoupení ukázaly festivaly právě elektronické hudby 

největší nepoměr mezi vystupujícími muži a ženami [Vagianos 2016]. Tato bakalářská 

práce se tak zabývá postavením žen v české elektronické hudební subkultuře. Konkrétněji 

se věnuje genderovým nerovnostem a stereotypům, které jsou s touto charakteristickou 

částí hudební scény nepochybně spjaty. 

V práci se zaměřím na genderové nerovnosti, které svazují DJky působící v rámci 

české elektronické hudby. Konkrétně pak hlavně na to, jakým způsobem genderové 

stereotypy ovlivnily, či stále ovlivňují, jejich postavení na české elektronické hudební 

scéně. Zároveň mě bude zajímat i to, jakým způsobem s ohledem na genderové nerovnosti 

vnímají DJky prostředí české elektronické hudby jako takové a zda v něm shledávají rovné 

příležitosti pro muže DJe i ženy DJky. DJing se na první pohled může jevit jako tradičně 

maskulinní záležitost, pro kterou nemají ženy předpoklady. Někteří autoři však v současné 

době přicházejí s myšlenkou, že se genderové stereotypy ze subkultury elektronické hudby 

a DJingu pomalu, ale jistě začínají vytrácet [Bloustein 2016; Veselý 2008]. Cílem mé 

práce je tedy přinést zjištění, jak si v tomto ohledu stojí česká elektronická hudební scéna. 

V teoretické části práce nejprve uvedu pojem subkultura a jasně vymezím, jak jej 

budu v této práci chápat. Koncepty stěžejní pro tuto bakalářskou práci jsou především 

„nové kmeny“ subkulturního teoretika Andyho Bennetta [Bennet, Kahn-Harris 2004] a 

subkulturní kapitál Sarah Thornton [1997] vycházející z kulturního kapitálu Pierra 

Bourdieu. Dále se budu věnovat genderovým nerovnostem v subkulturách obecně s 

důrazem na samotnou subkulturu elektronické hudby. Představím také subkulturu 

elektronické hudby se zaměřením na její kořeny sahající do amerického Detroitu 80. let 20. 
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století. Objasním, jakou roli v této subkultuře zaujímají DJové a DJky coby její 

reprezentanti. V závěru teoretické části přiblížím dosavadní zjištění o postavení DJek 

v subkultuře elektronické hudby s ohledem na genderové nerovnosti a stereotypy. Zjištění 

z teoretické části poté budu konfrontovat s vlastními zjištěními vycházejícími z polo-

strukturovaných rozhovorů s českými DJkami.
1
 

 

                                                 
1
 Do výzkumu bylo původně zahrnuto také zúčastněné pozorování na hudebních akcích, na nichž vystupují 

české DJky, jak je ostatně patrné také z tezí této bakalářské práce. Po provedení několika pozorování bylo 

nicméně zjevné, že tato metoda k zjištění pozice žen DJek a k odhalení genderových stereotypů nepřispěje, 

neboť se mi na hudebních akcích do kontaktu s DJkami nepodařilo dostat. Tato metoda se tak nakonec 

neukázala být efektivní a do výsledné práce nebyla zahrnuta. 
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1. Genderové nerovnosti v subkulturách 

1.1.  Definice subkultury 

Studiu subkultur je v sociologických kruzích věnována pozornost již od 20. let 20. 

století, kdy jeho základ v rámci studia města, prostředí a deviací položili badatelé proslulé 

Chicagské školy [Kolářová 2011: 18; Smolík 2010: 58]. Za vedoucí instituci 

od poválečného období můžeme označit birminghamskou školu kulturálních studií
2
. Ta se 

o slovo v oblasti studia subkultur přihlásila v 60. letech a zcela změnila pojetí subkultur. 

Na subkultury se tak od 70. let začalo nahlížet jako na jeden z důsledků strukturálních 

problémů tříd [Smolík 2010: 75] s tím, že birminghamská škola se „zaměřovala především 

na styl, módu a image jednotlivých příznivců subkultur, všímala si i vztahu médií, 

vzdělávacího systému, hodnot etnických menšin, třídních problémů a vztahů mezi 

jednotlivými subkulturami“ [ibid.: 77]. S proměnami přístupu k pojetí subkultur se 

nicméně pojí i nutná proměna chápání tohoto pojmu. Spíše, než kdykoli jindy můžeme 

v tomto případě říci, že čím více času od počátků studia subkultur uplynulo, tím obtížnější, 

či přesněji řečeno nemožnější, je samotný pojem subkultura definovat. 

Josef Smolík [2010: 30-31] uvádí, že pojmem subkultura lze označit typologické 

kategorie i kontrakultury, jež slouží jako protiklad kultury dominantní a neguje některé její 

části. Dodává také, že definice subkultury jsou založeny buďto na snaze vystihnout 

podstatu subkultury, anebo na tom, zda v centru jejich zájmu stojí funkce, jež daná 

subkultura plní [Kol. 1996 citován in Smolík 2010: 31]. Dle Marty Kolářové [2011: 14] 

ovšem v jednotlivých definicích a subkulturních přístupech tkví rozdíl především v tom, 

jakým způsobem je pojem subkultura ukotven ve vztahu k jiným sociálním faktům a 

kategoriím a také ve skupinách, které jsou za subkultury považovány a které už nikoli. 

V této bakalářské práci budu nicméně pojem subkultura chápat spíše v rámci dvou 

klíčových perspektiv představených v jeho post-subkulturním pojetí, jež se zrodilo 

z kritiky dosavadní vůdčí Birminghamské školy CCCS v 90. letech 20. století. 

Za vznikem post-subkulturního pojetí stojí argument, podle něhož se „zbortily 

hranice subkultur kvůli stále slabšímu a méně stabilnějšímu vztahu mezi stylem, hudebním 

                                                 
2
 Centrum pro současná kulturální studia (CCCS) při Birminghamské univerzitě. 
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vkusem a identitou“
3
 [Bennet, Kahn-Harris 2004: 11]. Autoři, jejichž myšlenky můžeme 

řadit do post-subkulturního pojetí, používali pro označení nových jevů kromě termínu post-

subkultura také termíny životní styly mladých, scéna či „nové kmeny“
4
, přičemž právě 

termín „nové kmeny“ se spolu s pojmem „klubová kultura“ užívá v souvislosti s analýzou 

taneční kultury mladých lidí [Kolářová 2011: 25]. 

„Nové kmeny“ spíše než nějaká forma společenství, pojí společný stav vědomí a 

pocit sounáležitosti založený na zábavě a uvolnění, kterým se dle Andyho Bennetta 

vyznačuje prostředí tanečních klubů [Bennet, Kahn-Harris 2004: 12]. „Klubová kultura“ se 

pak vymezuje tím, že účastníky akcí v tanečních klubech spojuje především jejich hudební 

vkus a komunita, která se v těchto klubech vytvoří, nemá pevně stanovené hranice a může 

během jednoho léta vzniknout i zaniknout [Thonton in Huq 2002: 97]. Vztahy mezi 

účastníky tak nejsou pevného charakteru, který je zapotřebí k vytvoření subkulturní 

identity dlouhodobého charakteru [Huq 2002: 97]. Těmito post-subkulturními pojetími 

tedy můžeme nahlížet na „subkulturu“ elektronické hudby, která je nedílnou součástí 

tanečních klubů a kterou se v této práci budu zabývat. Pro mě budou dvě výše zmíněné 

perspektivy klíčovými v nahlížení a chápání elektronické hudby jako „subkultury“, neboť 

účastníci akcí v tanečních klubech nemusejí nutně tvořit společenství komunitního či 

subkulturního charakteru. Za jejich účastí může stát pouze jejich hudební vkus či zábava a 

pocit uvolnění. 

Další perspektiva post-subkulturního pojetí významná pro studium tanečních kultur a 

klíčová i pro mou práci je perspektiva Sarah Thronton vycházející z kulturního kapitálu 

Pierra Bourdieu nazvaná subkulturní kapitál. Jeho podstata tkví především ve vědění, jak 

se má člověk chovat, jaký styl oblékání má vyznávat a jakou hudbu má poslouchat, aby 

zapadl do subkultury a stal se uznávaným ostatními. Díky tomu poté získá v subkultuře 

určité postavení a nabyde vyššího subkulturního kapitálu. Jedněmi z těch, kdo 

v subkulturách spojených s taneční hudbou oplývají nejvyšším subkulturním kapitálem 

jsou kromě organizátorů hudebních akcí také DJi, jelikož se přímo podílejí na definování a 

utváření subkultury a těší se tak mezi ostatními velkému respektu [Thornton 1997: 202-

203]. Právě perspektiva „subkulturního kapitálu“ poodhaluje, jak významnou roli DJi 

v subkultuře elektronické hudby zastávají. Thornton nicméně při vymezování 

                                                 
3
 Autorkou práce přeloženo z anglického originálu: „… subcultural divisions have broken down as the 

relationship between style, music taste and identity has become progressively weaker and articulated more 

fluidly.“. 
4
 V originále tribus či neo-tribes. 
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subkulturního kapitálu zmiňuje také gender coby jeden z faktorů tento kapitál ovlivňující. 

Aby se dívky mohly snažit o získání vyššího subkulturního kapitálu, musí přijmout, že 

mají nižší postavení v subkulturní hierarchii [ibid.: 204]. V tomto bodě se tak teorie Sarah 

Thornton setkává s klíčovou otázkou mé práce: Hrají ženské DJky v elektronické hudební 

subkultuře stejně důležitou roli a mají tedy stejné postavení jako jejich mužští kolegové, 

nebo jsou v hierarchii této subkultury postaveny níže? 

1.2.  Ženy a genderové nerovnosti v subkulturách 

Birminghamské Centrum kulturálních studií bylo nicméně podrobeno kritice už 

dávno před pracemi post-subkulturních autorů, přičemž jedním z nespočtu terčů kritiky se 

stalo i dosavadní zaměření výzkumníků výhradně na mladé muže z dělnické třídy. Ženám a 

dívkám příliš mnoho pozornosti věnováno nebylo, což se často odůvodňovalo tím, že se 

dívky zkrátka do subkultur nezapojují: „Většinou byly vnímány jako sex symboly, které 

reprezentovaly určitou subkulturu pouze jako partnerky nebo pasivní konzumentky 

‚subkulturní módy‘. Ve většině popisovaných kultur se žena jevila pouze jako doplněk 

partnera, genderová role nebyla vnímána.“ [Smolík 2010: 86, zvýrazněno dle originálu]. 

S tím ovšem nesouhlasily Angela McRobbie a Jenny Garber, kritičky školy CCCS 

pocházející z jejích vlastních řad. 

Angela McRobbie spolu s Jenny Garber [2006 (1975)] již v roce 1975 poukázaly 

na skutečnost, že klasické subkulturní studie přehlížejí roli dívek v subkulturách a 

zdůrazňují maskulinní podtext subkultur. Ten je dle jejich názoru zapříčiněn také 

skutečností, že mužští výzkumníci se v rámci výzkumu zaměřují především na respondenty 

či informátory stejného pohlaví, což může zkreslovat výsledky. Dívky se sice v některých 

studiích objevily, nicméně vždy ve smyslu sexuální atraktivity [ibid.: 176-178]. McRobbie 

a Garber přičítají dosavadní neviditelnost dívek a žen v subkulturních teoriích odlišným 

preferencím dívek, co se volnočasových aktivit týče. Dívky jsou dle nich vychovávány 

k tomu, aby více času trávily doma a často nemají ani dostatečné finanční prostředky na 

trávení volného času venku, tudíž se jejich volný čas soustředí kolem jejich domovů. 

Většina subkultur, jímž byla v té době věnována pozornost, zkrátka byla pro většinu dívek 

příliš maskulinní [ibid.: 181]. „Teeny Bopper“ kultura či „bedroom culture“, jak McRobbie 

a Garber samostatnou kulturu mladých dívek nazvaly, byla tedy dívčí záležitost 

uskutečňující se v pohodlí jejich domovů, kde si zdobily stěny svých pokojů plakáty 

popových idolů a poslouchaly své oblíbené nahrávky [ibid. 186-187]. 
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„Bedroom culture“ se v pozdních 90. letech zabývala také britská socioložka Sian 

Lincoln [2004: 94-106]. Došla k závěru, že „bedroom culture“ hraje stále významnou roli 

v životech mladých dívek a že i ona se podobně jako subkultury, jež se odehrávají ve 

venkovním prostředí, proměňuje. Velkou váhu přitom přičítala rozvržení prostoru a 

takzvaným zónám v dívčích pokojích, přičemž pro každou zónu byl charakteristický daný 

okruh kulturních a subkulturních aktivit, které v dané zóně dívky vykonávaly. Důležitým 

aspektem „bedroom culture“ je také poslech hudby. Jako příklad uvádí, že dívky měly pro 

různé příležitosti vyhrazené určité hudební žánry, jež poslouchaly z hudebních přehrávačů. 

Ambientní skladby tak poslouchaly spíše při trávení času s kamarádkami, když se však 

chystaly na návštěvu hudebního klubu, volily spíše rychlejší klubové rytmy. Při změně 

desky či CD nosiče se určité album často stávalo předmětem konverzace a rozhovory se 

tak často stáčely ke specifickým hudebním žánrům, kapelám či DJům. Můžeme tedy 

pozorovat, že i v životech mladých dívek hraje hudba významnou roli a značnou pozornost 

jí věnují i prostředí domova. Nelze se tedy divit, že ženy a dívky mají ambice v oblasti 

elektronické hudby jakožto typicky mužského prostředí. 

Angela McRobbie se tématem nedostatečné pozornosti dívek v subkulturách 

zabývala i dále a rozpracovala feministickou kritiku subkultur: „Ženy a dívky jsou 

neviditelné, případně reprezentují spíše jakýsi doplněk mužů.“ [McRobbie in Kolářová 

2011: 23]. Věnovala se obtížemi provázejícími ženy při vstupu a participaci 

v subkulturách, které se vyznačovaly aktivitami atypickými pro dívky. Obdobně jako ve 

studii, jíž provedla spolu s Jenny Garber, se i sama nadále upozorňovala na 

upřednostňování dění v ulicích a upozaďování oblasti domova a rodiny, přestože je to 

typické místo pro spoluutváření subkulturní identity žen [Kolářová 2011: 22-23]. 

Téma žen v hudebních subkulturách rozebírá i Alanna Vagianos [2016]. Ta se 

zaměřila na analýzu line-upů
5
 světových hudebních festivalů, z níž vyplývá výrazný 

nepoměr ženských a mužských vystupujících. Tento nepoměr se ukázal být nejvýraznější 

na festivalech elektronické hudby. Například americký hudební festival Ultra zaměřující se 

právě na elektronickou v roce 2016 představil téměř 200 interpretů, zatímco interpretek 

pouze 20. Statistika deseti různých amerických hudebních festivalů z let 2012 až 2016 

ukazuje, že z 66 % až 93 % jsou vystupujícími muži. 

                                                 
5
 Line-up je anglický termín označující sestavu hudebníků, kteří na hudební akci vystupují. 
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1.3.  Ženy a genderové nerovnosti v hudebních subkulturách 

Na genderové nerovnosti a stereotypy narážejí ženy v subkulturách i v současnosti. 

Smolík [2010: 85-87] uvádí, že pomyslné rozdělení dřívějších subkultur či stylů na více a 

méně maskulinní můžeme nalézt i mezi těmi, jež jsou populární v současnosti. Některé 

proudy v hip hopu například prezentují ženu jako submisivní sexuální objekt. Na druhou 

stranu však existují i subkultury, jež dávají jasně najevo svůj nesouhlas s nerovnoprávným 

postavením žen (např. straight edge). 

Pokud se zaměříme výhradně na hudební subkultury, právě zmíněná hiphopová 

subkultura, a především její mainstreamový proud, je v debatách o genderové problematice 

častým terčem kritiky. Anna Oravcová v tomto ohledu zmiňuje autorku jedné z prvních 

sociologických analýz hiphopové subkultury Triciu Rose, dle níž komerční a finančně 

nejúspěšnější hip hop „stojí na skrytých formách rasismu, sexismu a misogynie“, jelikož 

nahrávací společnosti v rámci hip hopu s úspěchem prodávají trojici gangster, pasák a 

děvka [Oravcová 2011: 127]. Sociolog Michael E. Dyson v tomto ohledu zase zmiňuje 

trojici „coura, chlast a šperky“ [Dyson v Oravcová 2011: 127]. Můžeme tak vidět, že 

v mainstreamovém hip hopu jsou ženy vnímány z velké části skrze jejich sexualitu, 

zatímco muži zaujímají dominantní postavení. Nicméně považuji za důležité zmínit, že 

kromě mainstreamového proudu hip hopu existují i jiné proudy, které s komerčním hip 

hopem sexistické pojetí žen děvek a mužů pasáků nemusí sdílet. Lisa Weems [2009] 

v tomto ohledu uvádí mezinárodně známou hip hopovou umělkyni M.I.A., která 

upozorňuje na nerovnosti a násilí především v zemích třetího světa. Velmi často se ve 

svých textech dotýká také právě otázek genderu a sexuality. 

Co se freetekna a genderové problematiky týče, je považováno za jednu 

z nejotevřenějších subkultur. Dle Ondřeje Slačálka [2011: 111-112], který v české 

freetekno subkultuře prováděl výzkum, je participace žen, a především pak aktivních 

účastnic relativně malá. Mezi stereotypy v této subkultuře se vyskytujícími se objevuje 

například to, že do ní ženy vstupují jako partnerky mužů, což zpochybňuje jejich 

identifikaci se subkulturou. Zřídka se zde objevuje také stereotyp, že některé činnosti jako 

mixování hudby pro ženy nejsou vhodné. Freetekno dle Slačálka ženám v zapojování se do 

subkulturních aktivit, je nicméně orientováno spíše na muže. 

V punkové subkultuře pak ženy a dívky dávaly na konci minulého století najevo 

svůj nesouhlas s genderovou situací účastí v subkulturních činnostech, což jim umožnilo 
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odporovat roli nezúčastněných pozorujících či doplňků svých partnerů. Z punkové 

subkultury tak vzešlo v polovině 90. let jako odpověď na sexismus a nerovnoprávné 

postavení mužů a žen také hnutí Riot grrls, které odsuzovalo útlak žen obecně, 

podporovalo myšlenky feminismu a vyjadřovalo se kriticky k mainstreamové populaci. To 

vše prostřednictvím aktivit odvozených od DIY kultury
6
 jako jsou skládání hudby, ziny

7
 a 

performance, které většinou měly i politický přesah [Kolářová 2005]. 

Podobná hnutí a uskupení, která se svou činností snaží upozorňovat na genderové 

nerovnosti vznikají v rámci elektronické hudby. Jednou z nejznámějších tohoto charakteru 

je mezinárodní databáze Female Pressure podporující nejen ženy, ale také transgender a 

nebinární osoby působící v elektronické hudbě a digitálně tvořeném umění. Podporuje 

nicméně také výzkumné a akademické pracovnice, které se těmito oblastmi zabývají. 

Female Pressure působí již od roku 1998 a v současnosti sdružuje téměř 2400 členek ze 75 

zemí světa s cílem zlepšit možnosti členek v oblastech získávání kontaktů, komunikace a 

reprezentace [Electric Indigo 2019]. Slouží totiž také vyhledávač umělkyň působících 

v elektronické hudbě a digitálním umění. Fungováním sítě Female Pressure se 

v sociologickém měřítku zabývala Rosa Reitsamer [2012]. Z jejího výzkumu vyplývá, že 

gender zůstává hlavním kritériem při podílení se na kulturní produkci a organizaci 

kulturního spektra scén elektronické hudby. V rámci svých aktivit vydalo Female Pressure 

příznačně na Mezinárodní den žen v roce 2013 tiskové prohlášení, v němž upozorňuje a 

reaguje na nedostatečné zastoupení žen v hudební produkci a performance. „V současné 

době může být 10% podíl zastoupení žen (na festivalech elektronické hudby, poznámka 

autorky práce) považován za nadprůměr“ [Electric Indigo 2015] uvádí Female Pressure 

v tiskovém prohlášení s tím, že takový stav považují za nepřijatelný ve 21. století. 

2. Subkultura elektronické hudby 

Taneční kultura představuje poměrně široký termín, jež v sobě urývá nepřeberné 

množství hudebních i oděvních stylů a scén spojených s různými kulturami elektronické 

taneční hudby dominantních v Evropě a Severní Americe od 80. let 20. století. Ben 

Carrington a Brian Wilson definují taneční hudbu coby „formy hudby, které upozaďují 

                                                 
6
 DIY z anglického Do It Yourself, tj. „udělej si sám“. Princip DIY spočívá v nejrůznějších subkulturních 

aktivitách jako je vydávání desek, plakátů, pořádání koncertů či výroba oblečení a módních doplňků, přičemž 

na výrobě se podílejí všichni dle svých možností. Kultura DIY byla nejvíce spojována právě se subkulturou 

punku [Smolík 2010: 100].  
7
 Zin je zkratka termínu fanzine, tj. časopis pro fanoušky. 
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vokály, a naopak stavějí do popředí vztah mezi hudbou a tělesným pohybem“
8
 [Carrington, 

Wilson 2004: 78]. Termín taneční hudba zastřešuje nejrůznější styly elektronické hudby 

(např. techno, house či drum’n’bass), které na první pohled leckdy nemají nic společného. 

Zrod subkultury elektronické taneční hudby, zkráceně EDM
9
, jejíž přesný původ je dosud 

předmětem debaty, se datuje na začátek 80. let do amerických měst Detroit a Chicago 

[Conner 2015: 2]. 

Zrod EDM se spojuje především s technologickým pokrokem, nicméně hudební 

publicista Karel Veselý ukazuje, jak významnou roli sehrála také sociální situace 

afroamerických obyvatel USA, která předcházela prvním elektronickým skladbám ve stylu 

techno, jež složil Afroameričan Juan Atkinson na počátku 80. let v Detroitu do té doby 

považovaného za město soulu.
10

 V do té doby prosperujícím Detroitu se po uzavření 

automobilek ocitli černí dělníci na ulici a po pouličních nepokojích se z města začalo 

stěhovat bělošské obyvatelstvo [Veselý 2010: 210].  

„Město je ve stavu totální devastace, procházíme největší změnou v historii. (…) 

Továrny se zavírají a lidi se stěhují pryč a děti se zabíjejí navzájem. Celý systém se 

zhroutil. Jestli je naše hudba soundtrackem k tomu všemu, doufám, že lidi přinutí pochopit, 

jakému absolutnímu rozpadu právě čelíme,“ takto popisoval situaci v Detroitu další z první 

generace detroitských techno hudebníku Derrick May v roce 1988 [May citován in Veselý 

2010: 211]. Nástup techna a elektronické hudby tak Veselý označuje jako symbol 

„roztržky s hodnotami předchozí kultury, po níž zůstalo mrtvé město“, kterým 

Afroameričané odmítají osvícenský humanismus bílé americké demokracie [ibid.]. 

Obdobné situaci čelili i další hudebníci afroamerického původu z jiných měst, kteří stáli u 

zrodu elektronické hudby v USA. V Chicagu, druhému městě považovaném za kolébku 

EDM, byla situace nicméně značně klidnější, což se odrazilo i v hudební produkci. 

Hudební žánr house, který vznikl právě tam, je o poznání melodičtější než agresivní techno 

a původně oslovoval především Afroamerické homosexuální posluchače [Silcott in Conner 

2015: 3]. 

Ze Spojených států se EDM velmi rychle rozšířilo do klubů v Evropě s tím, že 

největší úspěchy slavilo mezi posluchači ve Velké Británii, Ibize a Německu [Connor 

                                                 
8
 Přeloženo autorkou práce z anglického originálu: „…defined as those forms of music that de-emphasize 

vocal content and previlige music’s relationship to bodily movement…“. 
9
 EDM je anglická zkratka slov Electronic Dance Music. 

 



 

 

11 

2015: 4; Veselý 2010: 204]. Ve Velké Británii jsou pak počátky elektronické hudby 

spojené s takzvanými „raves“ – ilegálními party velkých rozměrů, které se často 

odehrávaly nedaleko za městem v prostorách opuštěných továren – konanými v létě od 

roku 1988, které se rychle staly globálním fenoménem [Carrington in Bennett, Kahn-

Harris 2004: 66]. V České republice se tento fenomén objevuje později. Smolík [2010: 

239-240] datuje první české techno parties do Prahy roku 1992, odkud se dále šířily do 

zbytku republiky s tím, že i v současnosti se podobné akce konají v hojném počtu. 

Hlavní proud EDM se nicméně od ilegálních akcí značně odchýlil a z původní 

revolty Afroameričanů vznikla kultura, v níž v rámci hudebního průmyslu proudí miliardy 

dolarů [Conner 2015: 7]. V počátcích 90. let se v Evropě EDM dostalo i 

k mainstreamovým posluchačům, přičemž elektronický základ býval v několikačlenných 

kapelách se zpěvačkou spojován i s hudebními nástroji [Hansen 2017: 10-11]. Právě model 

kapely z 90. let, ve které žena zpívá a muž má na starosti elektronické hudební podklady, 

označuje Veselý za prapůvod „představ, v nichž je zacházení s technikou určené pouze 

mužům“ [Veselý 2008]. Zde tak můžeme spatřit kořeny základního genderového 

stereotypu panujícího v elektronické hudbě doposud, a sice, že ženy nemají dispozice 

k hraní elektronické hudby, jelikož nejsou zdaleka tak technicky zdatné jako muži. Spíše, 

než s kapelami hrajícími elektronickou hudbu je však EDM pevně spjata s těmi, koho lze 

vidět v klubech či na hudebních akcích za mixážním pultem a sice s DJi. 

2.1.  DJi/ky jako reprezentanti/tky subkultury 

„DJ je pro taneční hudbu tím, čím kytarista pro rockovou scénu – a v některých 

aspektech i někým zásadnějším.“ popisuje hudební publicistka Jana Kománková důležitost 

DJ jako reprezentanta subkultury elektronické hudby [Kománková 1998: 138]. DJ je 

člověk pro EDM subkulturu zcela zásadní. K hraní hudby místo hudebních nástrojů 

původně používal dva gramofony spojené mixážním pultem. DJové/ky netvoří vlastní 

hudbu, v rámci takzvaných setů namísto toho kombinují hudební nahrávky hudebníků či 

producentů elektronické hudby
11

. Spíše, než umění hrát na hudební nástroj tak potřebuje 

mít rozsáhlou znalost hudby v oblasti hudebního žánru či žánrů, na něž se v rámci svých 

setů zaměřuje. Kromě toho je pro DJe klíčová ještě jedna dovednost, a sice umění navázat 

kontakt s publikem skrze hudbu a publikum takzvaně přivést do varu [Bloustien 2016: 

                                                 
11

 Producenti/ky v elektronické hudbě jsou ti, kdo hudbu tvoří. V zahraničí není neobvyklé, že jsou DJové/ky 

zároveň producenti/tky, nicméně co se DJek v českém prostředí týče, je tato kombinace ojedinělá. 
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230-231; Weems 2008: 215-225]. Dnes díky technologickému pokroku DJ většinou 

mixuje hudbu s pomocí počítače a mixážního pultu a gramofony s deskami již nepotřebuje. 

Objevují se však trendy, v jejichž rámci se DJové vrací k hledání gramofonových desek 

v obchodech s deskami a hraní s využitím gramofonů. 

Veselý označuje za pravého otce taneční kultury právě DJe, nicméně toho 

rozhlasového. Práce rozhlasového DJe spočívá ve tvorbě nového kontextu již vydaných 

nahrávek, což je velmi podobné činnosti klubových DJů. Označení disc jockey tak bylo 

poprvé použito již v roce 1941 a od té doby zůstalo neměnné [Veselý 2010: 300]. 

Rozhlasoví DJové se také, podobně jako ti kluboví, těšili velké popularitě a výběr hudby, 

kterou v rádiích pouštěli, ve velké míře určoval trendy. Zcela zásadní zlom v DJingu pak 

představuje vynález hudebního nadšence Toma Moultona. Jeho nespokojenost s tím, že 

v tanečních klubech po přehrání tří minutové skladby nastala pauza nutná pro výměnu 

desek, vyústila ve vynalezení mixu. Moulton totiž střihem a lepením pásek vytvořil mix 

trvající celých 45 minut, což bylo v té době zcela neobvyklé. Po úspěchu v klubech se 

s ním stal Moulton terčem pozornosti velkých nahrávacích společností a v roce 1974 tak 

vyšel první kontinuální mix tohoto druhu [ibid.: 303-305]. Dlouhé mixy složené z několika 

skladeb tedy nebyly výjimečné už před vznikem EDM, nicméně pro DJe elektronické 

hudby není neobvyklé, že jeden mix hrají v klubech i několik hodin. 

Kult DJů má tak poměrně dlouhou tradici, nicméně DJové elektronické hudby 

neměli výsostné postavení v subkultuře EDM vždy jasné. Zpočátku byli publikem 

srovnáváni s hudebníky hrajícími na hudební nástroje a kvůli nedostatkům v oblasti 

skládání hudby či hry na hudební nástroje byli často diskriminováni. DJský pult byl skryt 

zraku publika a DJové měli v subkultuře EDM nízký status. Důležitější než tvář či jméno 

DJe byla pro publikum hudba [Hansen 2017: 12]. Přestože ve většině elektronických 

hudebních žánrů DJové nabyli hvězdných rozměrů, například na freetekno parties se i 

v dnešní době můžeme běžně setkat s tím, že DJ uniká zraku posluchačů a je skryt kdesi za 

stěnou reproduktorů. Již na konci 90. let však popularita DJů nejen v subkultuře 

elektronické hudby rapidně vzrostla, díky čemuž je mohla Sarah Thornton přiřadit k lidem 

s nevyšším subkulturním kapitálem v EDM. 

2.2.  DJky v elektronické hudbě z hlediska genderových nerovností 

Umění DJingu však vždy bylo, a i nadále je spojováno především s muži. Na poli 

elektronické hudby, podobně jako ve většině ostatních hudebních žánrů, stále dominují 
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muži [Farrugia 2004; Gadir 2016; Gavanas a Reitsamer 2013; Hansen 2017]. Genderovou 

nevyváženost lze sice pozorovat napříč všemi hudebními žánry, nicméně v elektronické 

hudbě je převaha mužů nad ženami největší [Hansen 2017: 22]. Toto nerovnoměrné 

zastoupení mužů a žen v elektronické hudbě do značné míry souvisí s pojímáním 

technologických dovedností jako čistě maskulinní záležitosti [Gavanas a Reitsamer 2015: 

6-7]. Jak tvrdí Rebekah Farrugia [2004: 238-239], interakcí s technologiemi, což je pro 

DJing nutnost, ženy narušují základní prvky ženskosti. Ženy DJky se tak ocitají ve středu 

dvou sfér, které tradičně náleží mužům – v hudební a technologické.  

Podobně situaci v elektronické hudbě hodnotí i Geraldine Bloustien [2016: 228-

239], dle níž právě nároky spojené s ovládáním technologických dovedností, jakkoli se 

mohou zdát nenáročné, jsou jedním z důvodů, které ženy zrazují před hraním elektronické 

hudby. Vztah mezi maskulinitou a technologickými dovednostmi je jedním z nejčastěji 

uváděných genderových stereotypů, které odrazují ženy v touze stát se DJkami [Gavanas, 

Reitsamer 2015: 6; Hansen 2017: 26]. Jako další příčinu odvádějící ženy od DJování pak 

Bloustien uvádí nedostatek příležitostí k tomu, aby se naučily DJovat. Muži se této 

dovednosti často učí se svými přáteli doma či v klubovnách a zkušebnách, které jsou však 

považovány za čistě maskulinní místo a ženy se v něm tedy nemusí cítit příjemně. Ženy se 

tak DJovat učí obvykle mimo tato mužská seskupení, což může být mnohdy problém už 

jen kvůli tomu, že nemusejí mít přístup k profesionálním přístrojům, z nichž se hraje 

v hudebních klubech. 

Přesto se však, či možná právě díky tomu, objevují strategie, jež zmírňují rizika 

genderové diskriminace, s nimiž se ženy v začátcích hudební kariéry mnohdy potýkají 

[Bloustien 2016: 233-238]. První z nich představují mentorky, které pomáhají začínajícím 

hudebnicím. Bloustien podotýká, že počet úspěšných hudebnic v elektronické hudbě 

stoupá. Ty jsou tak veřejně stále viditelnější a mentoring díky tomu nabývá na popularitě. 

Druhou skutečností hrající ženám do karet je technologický pokrok. Díky němu DJky 

nutně nepotřebují k hraní vinylové desky, ale vystačí si s počítačem či mixážním pultem. 

Právě obchody s deskami byly vnímány jako tradičně mužské prostředí, ve kterém se ženy 

často necítily příjemně.
12

 Právě technologický pokrok má nejen pro začínající DJky mnoho 

výhod, například levnější elektronická zařízení či jejich snazší údržbu [Bloustien 2016: 

236; Gavanas a Reitsamer 2013: 57]. Další výraznou výhodu v tomto ohledu představuje 

                                                 
12

 Will Straw popisuje sbírání desek ve své studii jako činnost spojovanou s maskulinitou [Straw v Gavanas, 

Reitsamer 2013: 57]. 
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pro DJky možnost propojení notebooku s klasickým přehrávačem. Mark Katz [2006: 593-

594] právě v této nové možnosti spatřuje nespornou výhodu žen v přístupu k DJování, 

neboť zcela odstraňuje nutnost dvou stereotypně maskulinních DJských činností, a sice 

sbírání nahrávek a opravu DJského vybavení. Třetí a poslední výhodu spatřuje Bloustien 

v nově utvářených možnostech učení se DJingu prostřednictvím nejrůznějších organizací či 

škol. Představují tak novou šanci pro mladé hudebnice naučit se DJovat. 

Také Karel Veselý [2008] přisuzuje ženským interpretkám v současné elektronické 

hudbě stále větší význam. V tomto kontextu zmiňuje například berlínskou technoscénu, 

kde právě ženy zastávají hlavní pozice v některých klíčových hudebních vydavatelstvích.
13

 

K tomu připojuje citaci Liz McGrath z The Guardian: „Pro mladou generaci není celá ta 

‚válka pohlaví‘ důležitá. Záleží na tom, jak dobré jsou vaše nápady, a ne jaké vám patří 

části těla.“ [McGrath citována ve Veselý 2008]. Ženy k elektronické hudbě podle Veselého 

neodmyslitelně patří odjakživa. Navzdory tomu se však mnozí stále domnívají, že ženy 

nejsou v oblasti technologií dostatečně schopné na tolik, aby mohly produkovat 

elektronickou hudbu, a tudíž minimálně hudební produkci, ne-li celé skladby, ženských 

interpretek připisují jejich mužským kolegům.
14

 Jako příklad takových interpretek v článku 

uvádí islandskou hudebnici Björk či britskou M. I. A.. 

Ženy snažící se prosadit v elektronické hudbě jako DJky nicméně velmi často 

naráží také na to, jakým způsobem je vyobrazují nejen média, ale také samotní organizátoři 

hudebních akcí či nahrávací společnosti. DJky se setkávají s tím, že bývají posuzovány 

spíše podle jejich vzhledu než podle talentu. V médiích jsou často prezentovány jako 

sexuální objekt místo toho, aby jim byla přisouzena role DJky či hudebnice. I tento 

poněkud odlišný styl prezentace je něčím, co ve všech sférách odděluje ženy DJky od 

jejich mužských kolegů [Gavanas a Reitsamer 2013: 63-67]. Dle Tami Gadir [2016: 4-6] 

k tomuto rozdělování na ženy a muže však v nemalé míře přispívají právě kolektivy či sítě, 

které jsou zaměřeny na propagaci a podporu žen v elektronické hudbě. Ty totiž podle ní 

mnohdy prezentují ženy DJky za použití přetrvávajících symbolů ženskosti, jakými jsou 

například růžová barva či právě „sexy“ fotografie DJek zveřejňované na jejich webových 

stránkách. Gadir dále uvádí problematickou stránku soutěže „She Can DJ“, která kromě 

propagování hudebních dovedností soutěžících podporovala také jejich vyobrazení coby 

                                                 
13

 Právě Berlín byl v roce 2008 označen britským deníkem The Guardian za ráj pro ženy DJky [Naylor in 

Gavanas a Reitsamer 2013: 52].  
14

 Původ tohoto stereotypu je přiblížen na straně 11. 
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vzory ženskosti pomocí oblečení.
15

 Právě takovéto vyobrazování DJek však spíše, než 

cokoli jiného přispívá k genderovým stereotypům v rámci elektronické hudby. Reitsamer 

[2012] zaujímá k názoru, že kolektivy podporující působení žen v elektronické hudbě 

v konečném důsledku propast mezi muži a ženami naopak prohlubují, jiné stanovisko. Na 

základě výzkumu o síti Female Pressure totiž ukazuje, že ženy v ní sdružené jsou si tohoto 

problému často vědomy, svou aktivitu v podobných sítích nicméně chápou především jako 

způsob vyjádření solidarity s ostatními ženami působícími v elektronické hudbě, neboť na 

základě svých zkušeností s diskriminací a nerovnostmi založenými na genderu vnímají, že 

by se navzájem měly ve svých hudebních aktivitách podporovat. 

Není tak divu, že Anna Gavanas a Rosa Reitasmer [2015] ve své studii zaměřující 

se na DJky působící v evropských metropolích došly k zjištění, že ženské DJky ve 

srovnání s jejich mužskými kolegy častěji čelí vnitřním rozporům v oblasti sexuální 

identity, genderu, sebe-reprezentace a sebe-promotérství. DJky dle jejich poznatků 

využívají ke vstupu do subkultury elektronické hudby jiných strategií než muži DJové a 

v tomto kontextu zdůrazňují nezaměnitelnou roli ženských uskupení sdružujících DJky, 

čímž mimo jiné potvrzují i myšlenky vycházející z již zmíněného výzkumu Geraldine 

Bloustien [2016]. 

Ženy DJky však v elektronické hudbě naráží i na nespočet dalších překážek. Jednou 

z nich je také to, že jejich vystoupení v klubech či na festivalech někteří lidé porovnávají 

pouze s ostatními DJkami a nikoli se všemi, kdo tvoří elektronickou hudbu bez rozdílu 

jejich genderu [Gavanas a Reitsamer 2013: 61; Sarayia v Hansen: 26]. Se stereotypním 

oddělováním žen DJek od mužů DJů se můžeme setkat i v prostředí české (a potažmo i 

slovenské) elektronické hudby. V rámci každoročně pořádané posluchačské ankety Czech 

& Slovak Drum And Bass Awards je pro ženy vyhrazena samostatná kategorie, v níž 

posluchači mohou hlasovat pro nejlepší DJku daného roku [Livia 2019]. Na tomto příkladu 

tak můžeme vidět, že porovnávání žen DJek odděleně od mužů DJů mohou přispívat i 

instituce jakými jsou hudební ocenění. 

Nynější nastavení elektronické hudby tak pro ženy, které jsou v tomto prostředí již 

zapojené či se v něm snaží prosadit, nemusí být vždy příznivé. Mnohé DJky či ženy jinak 

do elektronické scény zapojené tak v tomto prostředí naráží na nerovné postavení mužů a 

                                                 
15

 Sponzory soutěže byli mimo jiné také společnosti jako například značka kosmetiky Rimmel či módní 

obchodní řetěze Direct Factory Outlet [Gadir 2016: 4]. 
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žen a s tím spojené genderové stereotypy. Právě postavení žen v elektronické hudbě je 

středem zájmu výzkumu, jenž byl v rámci této bakalářské práce proveden. 

3. Metodologie 

3.1.  Výzkumný problém a výzkumné otázky 

V předešlých dvou kapitolách jsem nastínila teoretická východiska, z nichž jsem 

čerpala během svého výzkumu. Cílem této práce je zjistit, na kolik je genderová 

problematika spojovaná s elektronickou hudbou aktuální i v českém prostředí, jak DJky, 

které se v tuzemské elektronické hudbě pohybují, reflektují své postavení v rámci české 

elektronické hudební scény a jakou roli v tom zaujímá gender. Za tímto účelem jsem si 

stanovila následující výzkumné otázky: 

 Reflektují DJky své postavení jako genderované postavení? 

 Proč reflektují DJky své postavení jako genderované? 

 Je rozdíl mezi tím, jak popisují své postavení na české scéně elektronické 

hudby DJky, které jsou na začátku své kariéry, a ty, které jsou již „známé“? 

 Prezentují DJky prostředí české elektronické hudby jako diskriminující? 

3.2.  Techniky sběru dat 

K zodpovězení mých výzkumných otázek jsem využila kvalitativní metody polo-

strukturovaných rozhovorů. Smolík [2010: 53-54] zmiňuje právě rozhovory coby vhodnou 

metodu pro získávání informací o subkulturách, přičemž uvádí dva typy rozhovorů – 

nestandardizované a standardizované. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že při 

standardizovaném rozhovoru se výzkumník opírá o předem připravený seznam otázek 

nebo témat, zatímco u nestandardizovaného se spoléhá na spontánní generování otázek 

v průběhu rozhovoru, díky čemuž se tak výsledná data liší v závislosti na rozhovoru. Pro 

účely této práce jsem nicméně považovala jako vhodnou variantu vedení rozhovorů využít 

polo-strukturovaných rozhovorů
16

, které se nachází někde na půl cesty mezi rozhovorem 

standardizovaným a nestandardizovaným. 

Polo-strukturovaný rozhovor poskytuje výzkumníkovi mnoho možností. Je sice 

zaměřen na prozkoumání témat souvisejících s výzkumem, ponechává nicméně dostatek 

                                                 
16

 Hendl [2016: 178] tento typ rozhovoru nazývá jako rozhovor pomocí návodu. Jeho definice nicméně 

odpovídá pojetí polo-strukturovaného rozhovoru. 



 

 

17 

prostoru k tomu, aby respondent mohl spojit zkoumaný jev i s vlastním vhledem do tématu 

a zkušenostmi [Galleta 2012: 24; Hendl 2016: 179; Leech 2002: 665]. Tento aspekt polo-

strukturovaných rozhovorů zmiňuje také Brinkmann, dle něhož tento typ rozhovorů „může 

lépe využít informace-produkující potenciál dialogů tím, že umožňují větší svobodu 

v zaměřování se na všechny možné úhly, jež respondent považuje za důležité“ [Brinkmann 

2014: 268]. K tomuto účelu je polo-strukturovaný rozhovor značně variabilní, a právě 

kvůli tomuto hledisku jej považuji za vhodný způsob vedení rozhovoru pro výzkumné 

účely této práce, neboť díky němu budu mít prostor se během rozhovoru doptat na vše, co 

respondent považuje za důležité i mimo předem stanovený rámec rozhovoru. 

Výzkumník má i při polo-strukturovaném rozhovoru předem stanoven seznam 

otázek či témat, jež jsou pro jeho výzkumné účely klíčové, nedrží se však pevně daného 

pořadí otázek, nýbrž nechává rozhovor volně plynout a soupis otázek či témat využívá 

spíše jako opěrné body pro správné směřování rozhovoru [Hendl 2016: 178]. Zůstává tak 

na výzkumníkovi, jak bude otázky formulovat i kdy je položí. Dle Leech [2002: 666] je 

však i v polo-strukturovaném rozhovoru třeba myslet na to, že není vhodné v začátcích 

rozhovoru pokládat respondentovi otázky, jež jsou složité, nebo jsou citlivého charakteru. I 

přes velkou míru variability ulehčuje struktura polo-strukturovaného rozhovoru 

výzkumníkovi porovnávání zjištěných informací [Hendl 2016: 179]. Rozhovory jsem tak 

začínala dotazem na jejich karierní dráhu, co se DJingu týče a na obecnější témata týkající 

se elektronické hudby, které mi umožnily lépe pochopit, jak respondentka chápe fungování 

scény spojené s elektronickou hudbou v České republice a umožní mi vnímat genderovou 

problematiku v širší perspektivě. 

3.3.  Výběr vzorku a průběh výzkumu 

V rámci výzkumu jsem se rozhodla zaměřit konkrétně na scénu elektronické hudby 

v Praze jako na „centrum“ dění elektronické hudby, které může fungovat rozdílným 

způsobem než scény v dalších městech v České republice. Mé rozhodnutí vychází 

především z prvních provedených rozhovorů, kdy jsem se setkala s tím, že bylo pro 

respondentky obtížné nahlížet na scénu v České republice celkově. Jedna z respondentek 

tak na otázku, jak by popsala českou elektronickou hudební scénu, například odpověděla 

následovně: 
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„Nebo ono je těžký hodnotit scénu český elektronický hudby, když spíš jako je to 

všechno Praha. Je to takovej jako stát ve státě mi přijde, že spíš jinde v republice se toho 

moc neděje…“ 

Co se týče výběru respondentek pro polo-strukturované rozhovory, využila jsem 

několika strategií. V první řadě mi pomohly především vlastní osobní známosti s lidmi, 

kteří se na pražské scéně elektronické hudby pohybují. Ti DJky nejprve sami zkontaktovali 

a zjistili, zda mají o rozhovor zájem. V případě, že DJka vyjádřila zájem o rozhovor, mi 

následně poskytli kontakt. Druhou strategií, kterou jsem využila při výběru respondentek, 

byla takzvaná metoda sněhové koule [Hendl 2016: 156], kdy mi DJky před nebo po 

rozhovoru spontánně doporučovaly další, které mám zkontaktovat. Několik DJek jsem se 

také pokusila zkontaktovat sama bez předchozího doporučení. 

Při výběru respondentek jsem vždy brala v potaz, jaký žánr elektronické hudby 

hrají a jak dlouho jako DJky na pražské scéně elektronické hudby působí. Nicméně 

vzhledem k tomu, že se žen DJek nepohybuje v pražské scéně elektronické hudby mnoho, 

což potvrdily i samy respondentky během rozhovorů, jsem zkontaktovala všechny DJky, 

na něž jsem získala kontakt. DJky, které jsem kontaktovala bez předchozího doporučení 

jsem pak vybírala vždy podle toho, aby doplnily již získaný vzorek z hlediska zastoupení 

různých žánrů. 

Všechny respondentky jsem nejprve kontaktovala skrze sociální sítě a v první 

zprávě jsem vždy stručně nastínila, čeho se výzkum a rozhovor týká a k čemu budou jejich 

odpovědi využity. Přestože jsem si byla vědoma určitého rizika spojeného se zaměřením 

mé práce na gender, rozhodla jsem se být k respondentkám ohledně výzkumného záměru 

práce otevřená, a to především kvůli tomu, že jsem většinu respondentek získala na 

doporučení známých či dalších respondentek, což mi jako výzkumnici otevřelo do značné 

míry cestu. 

Vzhledem k citlivosti tématu jsem výběr místa a času rozhovoru nechávala vždy na 

respondentkách. K navození uvolněné a příjemné atmosféry mi tak pomohlo i to, že se 

rozhovory uskutečnily na místech, které respondentky dobře znaly. Před začátkem 

samotného rozhovoru jsem respondentky znovu seznámila s tématem práce a ujistila je o 

tom, že vše, co bude v rozhovoru řečeno, je důvěrné a bude v mé práci v anonymní 

podobě. Následně jsem je požádala o písemný souhlas s účastí ve výzkumu a s nahráváním 

zvukového záznamu z rozhovoru. Rozhovory trvaly zhruba půl hodiny až hodinu a čtvrt. 
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V závěru jsem respondentkám vždy poskytla prostor pro jejich vlastní komentáře a 

poznámky týkající se tématu. 

Celkem jsem tak provedla 9 polo-strukturovaných rozhovorů s ženami DJkami ve 

věku od 20 do 35 let, které hrají elektronickou hudbu v rozmezí 2 až 12 let. Většina z nich 

se dle jejich vlastních slov řadí spíše do undergroundové či alternativní scény. Co se týče 

zastoupených žánrů, většina DJek uvedla, že se snaží neomezovat čistě na jeden žánr. Mezi 

respondentkami jsou tak DJky hrající drum’n’bass, techno, house, IDM, EDM, rap, r’n’b, 

UK bass a experimentální sub žánry. 

3.4.  Pozice výzkumníka 

Jak již může být patrné z předchozí podkapitoly, prostředí pražské elektronické 

hudební scény je mi blízké i v osobním životě, což mi do značné míry usnadnilo 

oslovování DJek s nabídkou rozhovoru. Přesto se domnívám, že označit mou pozici za 

pozici insidera by nebylo zcela správné, a to především ze dvou důvodů. Na pražské scéně 

elektronické hudby se pohybuji především jako návštěvnice hudebních akcí, a přestože 

osobně znám několik DJů a osob jinak angažovaných v této scéně, já sama se na jejím dění 

nijak aktivně nepodílím. Výzkum provedený v rámci této práce se však zabývá aktivními 

aktérkami, které se podílejí na fungování pražské scény spojené s elektronickou hudbou – 

Djkami. Jejich vhled do této scény tak může být odlišný od vhledu posluchače a běžného 

účastníka akcí. Druhým důvodem, který brání označení mé pozice jako insidera, je žánrová 

různorodost pražské elektronické hudební scény, a tudíž i pořádaných hudebních akcí. 

S konkrétními žánry se totiž pojí i konkrétní kluby, v nichž se žánrové akce pořádají a 

často i konkrétní skupiny lidí. Mimo tento výzkum se nicméně zaměřuji jen na některé 

žánry elektronické hudby a s nimi spojené scény, v jiných, které jsou zahrnuty v tomto 

výzkumu, se však neorientuji vůbec. K pojmenování mé pozice jako výzkumnice tudíž 

využiji pojem částečný insider
17

, který dle Chavez [2008: 475] sdílí jednu či více identit se 

zkoumanou komunitou, ale zachovává si určitý odstup. 

Další aspekt, který sehrál značnou roli zejména při provádění rozhovorů, je, že 

jsem s respondentkami mluvila z pozice ženy. Právě díky tomu se mi respondentky 

otevřely a v mnohých případech se se mnou nebály sdílet ne vždy zrovna příjemné osobní 

zkušenosti. Při analýze rozhovorů jsem si tak v mnohých případech všimla, že 

respondentky zakončovaly věty frázemi typu „víš, jak to myslím“ či „chápeš“. 
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 Přeloženo z anglického originálu „partial insider“ autorkou práce.  
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Respondentky také často stavěly muže a ženy do opozice, přičemž když zmiňovaly ženské 

hledisko, často mluvily v množném čísle či přecházely z jednotného čísla do množného: 

„My ženský sme hrozně jako emotivní, žejo“.
18

 Domnívám se, že kdyby byl 

výzkumníkem muž, respondentky by se mohly bát mluvit o svých zkušenostech a postojích 

otevřeně, díky čemuž by nemuselo dojít k odhalení některých souvislostí. 

3.5.  Metody analýzy 

Rozpětí dat, která se mi během výzkumu povedlo nashromáždit je poměrně široké. 

Vzhledem k tomu jsem pro analýzu dat a následnou interpretaci zvolila metodu otevřeného 

a axiálního kódování podle Corbin a Strausse [1999]. Během procházení dat jsem si tak 

nejprve všímala vztahů, podobností a rozdílů, zvýrazňovala všechny důležité pasáže a 

přiřazovala jim popisné kódy. Na základě podobností a souvislostí mezi nimi seskupila 

k příslušným subkategoriím a toho, kde stojí dimenzionální škále dané kategorie. Během 

kódování prvních rozhovorů jsem postupovala řádek za řádkem, zkoumala jsem tedy 

podrobně jednotlivé větné úseky. Vzhledem k obsáhlosti dat jsem se nicméně v momentě, 

kdy se mi kódy začaly opakovat, rozhodla postupovat po odstavcích a snažila se odhalit 

souvislosti, které se s daným odstavcem pojí. Díky tomu jsem tak odhalila nové informace 

o již zjištěných jevech. V rámci axiálního kódování jsem se poté soustředila na opětovné 

propojení kategorií a na určení kontextu, v němž jsou kategorie v datech zasazeny. 
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 Zvýrazněno autorkou práce. 
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4. Analýza 

Tato část práce bude věnována analýze a interpretaci dat, jež jsem v rámci 

výzkumu nasbírala. Z otevřeného a axiálního kódování mi vyplynulo 6 tematických 

okruhů, jsem si nicméně vědoma toho, že jsou navzájem velmi úzce provázána. Kvůli 

zachování anonymity respondentek a důvěrnosti jejich odpovědí nebudu u jednotlivých 

výroků uvádět jejich jméno, nýbrž je budu označovat R1 až R9. 

4.1.  Začátky DJské kariéry 

Pozadí, z něhož vyplynul zájem respondentek o DJing, vyplývá z jejich zájmu o 

hudbu. Když jsem se respondentek ptala na to, jak se k DJingu dostaly, 6 respondentek se 

rozpovídalo o tom, že pochází z hudební rodiny či že se již od útlého věku věnovaly hře na 

hudební nástroje: „… já jsem od malička hrála na hrozně moc hudebních nástrojů a bratr 

taky hrál na bicí a byli jsme jako taková hudební rodina…“ (R2) 

Zájem o hraní na klasické hudební nástroje nicméně s věkem vystřídala záliba v 

elektronické hudbě a chození na akce na nichž se elektronická hudba hrála: 

„Tak samozřejmě jsem začala chodit na různý akce a bavilo mě to a tim, že jsem 

celej život chodila do hudebky a měla jsem k hudbě vždycky blízko, tak mě to jako 

bavilo na ty lidi koukat.“ (R5) 

Ostatní respondentky si k DJingu našly cestu čistě skrze poslech elektronické 

hudby, shánění nové hudby a jiných aktivit s tím spojených jako například působení 

v rádiu či pořádání hudebních akcí. Všechny respondentky tak v začátcích jejich DJské 

kariéry spojoval zájem o hudbu, což uvádí také Hansen [2017: 48] jako hlavní motivaci 

žen pro podílení se v elektronické hudební scéně. Téměř všechny respondentky se nicméně 

shodly na tom, že klíčovou roli v počátcích jejich DJské kariéry sehráli jejich přátelé. 

V začátcích jejich DJské kariéry se tak pohybovaly mezi lidmi, kteří působili v komunitách 

spjatých s elektronickou hudbou: „vlastně jistým způsobem to byla inspirace nějakým 

způsobem od kamarádů, kteří hráli a dělali svoje akce, takže jsem to vnímala vlastně takto 

jakoby napřímo.“ (R9) 

Některé respondentky také zmínily, že se k DJingu dostaly skrze svého kamaráda či 

partnera: 
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„K hraní jsem se dostala v roce 2005 přes mýho kamaráda dobrýho, s kterym jsem 

se vlastně seznámila v týhle době. On byl DJ v tý době a vlastně sem to nějak 

začala v tý době nějak zkoušet.“ (R4) 

Z výše uvedeného je patrné, že elektronická hudba je v českém prostředí stále ještě 

mužskou doménou. Žádná z respondentek neuvedla, že by jí v tomto ohledu nějakým 

způsobem ovlivnila jiná DJka.  

4.2.  Vnímání pražské scény elektronické hudby 

Pro účely analýzy jsem pražskou scénu elektronické hudby
19

 rozdělila na tři menší 

části podle hudebních žánrů, přičemž právě tyto žánry jsou zároveň v pražském prostředí 

nejvýznamnější – drum’n’bass, EDM a žánry techno a house a s nimi spojené alternativní 

žánry.
20

 Všude, kde to bude za potřebí tak budu uvádět, o kterou konkrétní scénu se jedná. 

Tyto scény sice fungují na poměrně podobných principech, do značné míry jsou od sebe 

oddělené, což naznačuje i jedna z respondentek: 

„Teďka je ten bod, kdy začínam bejt etablovaná i v těch dalších scénách, že lidi 

dohlídnou i za ten jejich žánr a vidí, že ‚Aha, ona ale funguje i v housu, je schopná 

zahrát prostě techno‘[…] většina lidí figuruje v tom jednom žánru samozřejmě…“ 

(R8) 

Respondentky při popisování pražských scén užívaly termíny underground a 

mainstream, přičemž samy sebe řadily spíše do undergroundu. V prostředí pražského 

undergroundu se elektronická hudba těší nejen v posledních letech velké popularitě: „Pak 

si jako myslim, že nějaký elektro a techno má takovej svůj comeback a jde to jakoby 

nahoru, ale třeba nějaký jiný okrajovější žánry, to spíš upadá.“ (R2) I scéna spojená 

s drum’n’bassem je dle respondentek v českém měřítku velmi silná: „Drum’n’bass tady 

má dost silnou základnu těch posledních 10 let tak. Ta česká scéna na to, jak jsme malej 

stát, tak je docela dost jako silná.“ (R4) 

Jedna respondentka uvedla, že právě s mainstreamovou scénou je primárně 

spojován finanční zisk z akcí. Na téma motivací při pořádání hudebních akcí poukazovaly 

především respondentky spjaté s drum’n’bassovou scénou. Velká část organizátorů akcí je 

                                                 
19

 V analýze dat budu pro prostředí pražské elektronické hudby používat pojem scéna. Dle Smolíka [2010: 

37] je scéna moderní forma styku lidí typická převážně pro městské prostředí. Její účastníky spojuje zájem o 

stejnou volnočasovou aktivitu nebo životní styl, vzájemně se nicméně nemusí znát. 
20

 V této části se zaměřuji pouze na ty scény, v nichž se pohybuje největší část respondentek nejdelší dobu. 

Některé respondentky dokázaly popsat pouze tu scénu, na níž se pohybují nejdéle, přesto však hrají několik 

různých žánrů. V analýze tak nezmiňuji například scénu spojenou s rapem, jelikož se na ní respondentky, 

které rap hrají, pohybují pouze okrajově. 
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podle nich motivována čistě láskou k tomuto hudebnímu žánru a pořádání akcí se věnují ve 

svém volném čase: 

„Ale zase si myslim, že u nás jsou hodně lidi prostě srdcaři a maj tu správnou 

motivaci prostě to dělat […] jakmile to děláš s nějakou finanční motivací, tak 

samozřejmě už jakoby prostě je to špatný.“ (R8) 

Několik respondentek se tak shodlo na tom, že pokud do činností lidí spojených 

s hudbou vstoupí motivace v podobě finančního zisku, z hudby se stává byznys, což 

nepovažují za správné. Je důležité na tomto místě zmínit, že žádná z respondentek 

momentálně nepovažuje DJing za hlavní zdroj svých příjmů, ale berou ho spíše jako 

koníček. Jedna z respondentek uvedla, že se v minulosti DJingem živila, z hraní na 

hudebních akcích se pro ni nicméně záhy vytratila zábava a soustředila se spíše na to, aby 

si hraním na akcích vydělala dostatečnou částku měsíčně. Další z DJek přímo uvedla, že se 

na pražské scéně DJingem uživí jen pár nejznámějších DJů, i ti však dělají mnoho dalších 

aktivit spjatých hudbou. 

Pražská scéna elektronické hudby se dle respondentek točí především kolem 

hudebních klubů, čímž odpovídá post-subkulturnímu označení „klubová kultura“ [Huq 

2002: 97]. V případě scény spjaté s housem a technem však respondentky zmiňovaly také 

to, že pro pražskou scénu jsou charakteristické hudební akce, které se pokaždé konají na 

jiném místě a spíše než s konkrétním klubem, jsou tak spjaty s určitou komunitou lidí: 

„… a hlavně jakoby vnímam, že ta pražská scéna je charakteristická tím, že je to 

víc jakoby o těch charakteristických místech a venues a o těch crews, které si 

organizují svoje akce na různých místech… ta specifičnost je v tom, že je to tu spíš 

o těch skupinkách lidí, kteří si vlastně vytvořily buď jakoby label nebo název party 

a pod tím vlastně se nabalili lidi, který to baví.“
21

 (R9) 

Právě různé kolektivy lidí stojící za hudebními akcemi a kluby mají v rámci 

pražské scény celkově téměř výsadní postavení, jelikož je tato scéna velmi malá a její 

aktéři tak jsou mezi sebou schopni udržovat osobní kontakty. Právě osobní a neformální 

vztahy jsou jedním z klíčových elementů ve fungování scén spjatých s elektronickou 

hudbou [Gavanas a Reitsamer 2013: 54]. Všechny respondentky se shodly na tom, že i 

pražská scéna elektronické hudby funguje primárně na bázi osobních vztahů, což nicméně 

nemusí vždy působit ve prospěch scény samotné. Několik respondentek označilo právě 
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 Venues v daném kontextu můžeme chápat jako místo konání hudební akce. Termínem crews pak 

respondentka myslela skupiny či kolektivy lidí, kteří hudební akce pořádají a organizují. Label je v podstatě 

hudební vydavatelství, které v případě elektronické hudby sdružuje DJe/ky a producenty/ky. 
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špatné vztahy mezi lidmi na scéně jako jeden z jejích hlavních problémů, jak lze vyvodit 

z odpovědi respondentky, která se primárně pohybuje na scéně spjaté s drum’n‘bassem: 

„Často mam pocit, že tady jsou hrozně zbytečný žabomyší války, že než aby se tady 

snažili o nějakou jednotnou věc, tak si dělaj naschávaly, kradou si termíny, kradou 

si hosty…“ (R8) 

Na scéně spojené s technem, housem a alternativními žánry panuje obdobná 

situace. Můžeme se zde však navíc setkat s vymezením takzvané „hlavní scény“: 

„Ale jako já se necejtim součástí nějaký jako hlavní scény, protože ta hlavní scéna 

je vlastně vytvořená jako určitejma lidma a s těma já jsem se vlastně nikdy moc 

nebavila a současně mezi ně jako nepatřim, protože jsem začala něco dělat a 

vždycky, když se objeví někdo novej, tak ty lidi na to reagujou hrozně špatně. A já 

jsem, tim, že jsem taky nehrála techno, což je hrozně jakoby důležitý, že to techno je 

takový trendy tady, tak já jsem se nikdy mezi ty lidi nedostala, ani nejsem jakoby 

bookovaná na tady ty jejich věci… ale asi to není úplně tim, že sem holka.“ (R6) 

V této odpovědi je zajímavých hned několik pasáží. Respondentka sama sebe 

vyčleňuje z „hlavní scény“, jež je spjata s konkrétní skupinou lidí, kteří v Praze vedou 

oblíbený hudební klub a organizují akce i na jiných místech. Ona sama totiž před třemi lety 

začala pořádat se svými přáteli konkurenční akce a nyní se pohybuje v prostředí spjatém 

s jiným hudebním klubem. Kvůli tomu, že respondentka hraje odlišný hudební styl a 

pořádá vlastní hudební akce neboli „začala něco dělat“, s lidmi z „hlavní scény“ 

dlouhodobě nemá dobré vztahy. Tím odůvodňuje, že se do komunity spjaté s těmito lidmi 

nedostala, a tudíž ji nezvou jako DJku na své akce. V závěru odpovědi také můžeme vidět, 

že respondentka spontánně zavrhla, že by její vyčlenění z „hlavní scény“ souviselo 

s genderem. 

Pražská scéna spojená s žánrem EDM prošla dle výpovědí respondentek také 

značnou proměnou, a to především s ohledem na lidi, kteří se v této scéně pohybují: 

„Myslim si, že teď se to trochu změnilo, že teď je to lepší. Že si ty lidi dřív hodně 

podkopávali nohy, ale teď je to lepší. Ono se to tak nějak vykrystalizovalo, 

vygenerovaly se takový ty rychlokvašky, a i ty lidi mezi sebou věděj, kdo je dobrej a 

kdo je i lidsky dobrej.“ (R7) 

Z této odpovědi je patrné, že podobně jako předchozí dvě scény, i v pražské EDM 

scéně hrají důležitou roli známosti a osobní kontakty. Respondentka nad EDM scénou 
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přemýšlí pouze v souvislosti s dalšími aktéry na scéně. I v tomto případě je také zjevné, že 

mezi lidmi panuje určitá rivalita. 

Na současné pražské scéně elektronické hudby se však vedou i dialogy, které 

mohou přispívat k narušování genderových stereotypů spjatých s elektronickou hudbou. 

Mnohé z nich se přitom do Prahy dostanou ze zahraničí, převážně z Německa: „Myslim si, 

že v praxi se tady ten gender neřeší tak, jako v Německu. Ale teoreticky ho sem teďka 

všichni, a hlavně jsou to cizinci, to je docela srandovní…“ (R2). V nedávné době v Praze 

například v rámci jedné hudební akce, kterou pořádalo uskupení DJů z Německa, proběhla 

panelová diskuse na téma žen v elektronické hudbě. 

4.3.  Elektronická hudba jako mužská doména 

Jak jsem již uvedla v podkapitole věnované začátkům DJských kariér 

respondentek, většina z nich zmínila, že se k DJingu dostaly skrze své přátele či partnery. 

Nejen v souvislosti s tím se téměř všechny respondentky shodly na tom, že je pražská 

scéna elektronické hudby nepochybně spjata s muži. Jedna z respondentek na mou otázku, 

zda dle jejího názoru v pražské scéně figurují hlavně muži, odpověděla: „Jo ježiš je to 

dickparty! To je totální dickparty ježiš marja! Jako málokdy se stane, že jsem na line upu 

s nějakou další holkou.“ (R6). Z její zkušenosti tak na hudebních akcích, kde jako DJka 

v Praze vystupovala, se kromě ní na akci objevili na programu téměř výhradně muži 

DJové. Dále v rozhovoru také zmínila, jak někteří muži na této scéně vnímají svou pozici: 

„Hlavně všichni ti muži na tadytý scéně jsou tim jako vlastně […] jak si jako 

‚založili’ tu scénu a prostě oni se fakt cejtěj jako lidi, který tady tomu všemu 

velej…“ (R6) 

Z tohoto úryvku je patrné, že i sami muži vnímají svou pozici na pražské 

elektronické scéně jako velmi silnou, neboť právě oni stáli za vznikem různých hudebních 

klubů a akcí, které na této scéně fungují již několik let. V tomto ohledu se tak pražská 

scéna elektronické hudby nijak neliší od scén zahraničních, na nichž dle mnohých také 

dominují muži [Farrugia 2004; Gadir 2016; Gavanas a Reitsamer 2013; Hansen 2017]. 

I samotná role DJe je stereotypně spojována s maskulinitou [Gadir 2016: 4], což 

potvrzují také respondentky: 

„Samozřejmě je to silně mužský prostředí, jsou tam kluci, co jsou macha. Ta role je 

DJe je prostě spojená s tim, že seš na nějakym piedestalu prostě a máš určitě 
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nějaký sebevědomí a pokud víš, že jestli seš nějaká povaha, která na tohle není, tak 

to máš těžší.“ (R8) 

Je tak patrné, že se s DJingem stále spojují stereotypně mužské rysy jako například 

vysoké sebevědomí, jelikož je na hudebních akcích ústřední osobou postavenou na 

vyvýšeném pódiu tak, aby neunikl zraku účastníků. Pokud je tak DJka žena, které není 

příjemné se v mužském prostředí pohybovat a veřejně vystupovat před zraky lidí, bude pro 

ni DJování obtížné: 

„Musíš bejt trošku chlap. Většina těch holek, který sou trošku vejš, tak přesně, že 

jdou na tu after nebo jsou takový víc (odmlka) víc mužský a maj i takovej styl 

humoru, že prostě někoho pošleš do hajzlu, seš sprostá, že když tě někdo jako 

poníží, tak mu to vrátíš třeba ještě dvakrát.“ (R6) 

Některé respondentky v průběhu rozhovoru zmiňovaly, že ženy, které se v tomto 

prostředí pohybují a jsou úspěšné, často mají vlastnosti, které jsou stereotypně přisuzovány 

právě mužům. Například nejsou emotivní, mají určitý styl humoru, který je typický spíše 

pro muže, či mluví sprostě. S tím však souvisí také to, že se takové DJky účastní 

s ostatními členy scény, tedy většinou s muži, i jiných aktivit kromě hudebních akcí, na 

nichž společně vystupují. Respondentka v úryvku výše zmiňuje takzvanou afterparty, což 

je akce začínající většinou v brzkých ranních hodinách jako pokračování hudební akce 

předchozího večera. Afterparty je většinou přístupná jen komunitě lidí, která původní 

hudební akci pořádala. Právě na afterparty pak dochází k předávání kontaktů a k utužování 

vztahů mezi lidmi, kteří na pražské scéně figurují.
22

 

Některé respondentky nicméně v souvislosti s maskulinitou elektronického 

hudebního prostředí zmiňují, že na pohybování se v mužském prostředí byly zvyklé i před 

vstupem na elektronickou hudební scénu, tudíž jim to nečiní problém. Naopak se v něm 

cítí přirozeně: 

„To vůbec nevnímam. To, že se někde cejtíš dobře je o lidech, a ne o tom, že si 

holka. Je to i o tom, jaká seš osobnost a to, že se s nima cejtim přirozeně je daný 

tim, že to tak mám prostě odjakživa. To je nějaká osobnostní záležitost.“ (R9) 

Právě to, že v prostředí elektronické hudby dominují muži však může způsobovat 

genderové stereotypy, s nimiž se ženy DJky setkávají.  
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 Tomuto tématu se dále věnuji v podkapitole 4.5. Pozice žen DJek na pražské elektronické hudební scéně. 
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4.4.  Genderové stereotypy na pražské elektronické hudební scéně 

Je zajímavé, že i přesto, že je elektronická hudba vnímaná jako mužské prostředí, většina 

respondentek se shodla na tom, že se mezi ženami a muži v měřítku pražské scény nedělají 

rozdíly. Často totiž zmiňovaly, že zde bookování DJů a DJek na hudební akce souvisí 

v první řadě s jejich DJskými dovednostmi: „Že jakoby lidi třeba koukaj na to, že to je 

holka, ale ty DJs jakoby hodnotěj to, že ty holky třeba nějak hrajou nebo nehrajou.“ (R5). 

Toto ostatně zmiňuje také respondentka hrající alternativní žánry elektronické hudby: 

„Myslim si, že v tý mý subkultuře menší se hodně hodnotí, jak kdo kvalitně hraje a co hraje 

jakoby za styl.“ (R2) 

I přesto se však v odpovědích respondentek vyskytlo několik genderových 

stereotypů, které respondentky spojují s pražskou elektronickou scénou. Prvním z nich je 

zvaní DJek na akce kvůli tomu, že jsou ženy. Tento stereotyp se objevuje i v rámci 

zahraničních scén spjatých s elektronickou hudbou [Gavanas a Reitsamer 2015: 66; 

Hansen 2017: 48]. Během své DJské kariéry se s ním setkala většina respondentek, 

nicméně z jejich odpovědí lze vyčíst, že ačkoli bookování na základě genderu nepovažují 

za správné, dostávaly či stále dostávají kvůli tomu, že jsou ženy, více příležitostí. Můžeme 

tak mluvit o pozitivní diskriminaci: 

„Já si naopak myslim, že jsem těch šancí dostala víc, protože jsem holka […] Byly 

desítky případů, kdy jsem byla bookovaná, protože jsem holka, abych ozdobila tu 

stage, aby tam bylo na co se dívat, jak řikaj ty chlapi, což je fakt strašný, protože 

jseš nějakej objekt. Ale pak jsem si řekla jako že fajn, pořád si někde zahraju…“ 

(R8) 

Respondentka v tomto případě hovoří o svých začátcích na scéně elektronické 

hudby a dále v rozhovoru dodává, že v Praze se s tímto důvodem pro bookování DJek 

nesetkává. Značnou roli také přisuzuje tomu, že v současnosti má na scéně určité 

postavení, v němž se mimo jiné odráží její desetileté zkušenosti s DJováním. Zajímavé je, 

že DJka i přes to, že s vyjadřuje nesouhlas s hraním DJek na akcích kvůli tomu, „aby bylo 

na co se dívat“, dokázala využít hraní na těchto akcích ve svůj prospěch a o tom, že se jako 

žena pohybuje v mužském prostředí přemýšlí jako o přednosti. Podobně o tom smýšlejí i 

ostatní DJky, které se s tímto setkaly. S tím, že DJky dokáží využít ženskost i ve vlastní 

prospěch se lze setkat i v zahraničních scénách [Gavanas a Reitsamer 2015: 66].  

S tím souvisí i role atraktivního vzhledu při bookování na hudební akce. Vyskytla 

především v rozhovorech s DJkami spjatými s EDM scénou: 
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„Oni ty promotéři dneska pořád si zabookujou někoho, kdo hezky vypadá, ale je 

problém v tom, že ten člověk pak ani neumí zapnout přehrávač […] A je problém 

v tom, že takový promotéři tu pořád jsou. Ale pak jsou taky promotéři, který si 

řeknou, že tohle prostě dělat nebudou a bookujou někoho, kdo má za sebou nějakou 

jako historii, ale tohle je většinou kvůli promotérům, jinak by lidi ani neexistovali, 

co to takhle dělaj. Ale většinou se to děje někde pryč, tady v Praze ne.“ (R7) 

Za to, že může být atraktivní vzhled důležitý při bookování DJek na hudební akce, 

dává respondentka odpovědnost především promotérům, tedy těm, kdo DJe a DJky na 

hudební akce zvou. Právě oni se často domnívají, že ženy přilákají na hudební akci více 

účastníků, a tudíž vydělají více peněz. Dle respondentky jsou takto smýšlející lidé 

v hudebním průmyslu těmi, kvůli nimž existují DJky, jejichž DJské kariéry jsou založeny 

na atraktivním vzhledu. Sama respondentka nicméně uvádí, že na pražské scéně 

k nadsazování vzhledu nad dovednosti nedochází, což potvrdily i respondentky jinak 

žánrově zaměřené. Ty důležitost vzhledu přisuzují spíše komerčním žánrům a na pražské 

scéně se s tímto setkávají téměř výjimečně: 

„… určitý žánry taneční elektronický hudby se zaměřujou spíš na to, aby ty DJky 

dobře vypadaly, než aby tam byla nějaká ta technická zručnost, což je samozřejmě 

úplně v pořádku, tak jsou ty žánry nastavený…“ (R1) 

Žádná z DJek se však k takovému chování nevyjadřovala nějak zvlášť kriticky, 

spíše vyzdvihovaly, že k takovému chování dochází v showbusinessu obecně a DJing tak 

není výjimkou. V pražské scéně elektronické hudby tak můžeme říci, že je stereotyp spjatý 

s atraktivním vzhledem či nahlížením na DJky jako na sexuální objekt tak, jak jej popisují 

Gavanas a Reitsamer [2013] a Gadir [2016], překonán. 

V citaci také respondentka okrajově naráží na téma technické zručnosti. Právě 

nároky v oblasti technologické zručnosti jsou jedním z nejčastěji zmiňovaných 

genderových stereotypů v elektronické hudbě [Bloustien 2016; Gadir 2016; Gavanas a 

Reitsamer 2015; Hansen 2017]. Všechny respondentky se shodly na tom, že technická 

zručnost je individuální záležitostí, a ne každý muž technice rozumí. Většina respondentek 

také popírá, že by DJování bylo z hlediska technických dovedností obzvláště náročné: 

„Já si myslim, že ten DJing sám o sobě je hrozně primitivní, to ani není nějaká 

technická věc (odmlka) To je prostě mechanická dovednost, kterou se naučíš. Já si 

nemyslim, že jsem nějak technicky zdatná, nemyslim si, že jsem na úrovni nějakýho 

zvukaře za těch 10 let […] Tenhle argument používaj chlapi jenom aby nějak 
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ponížili tu holku, protože to už je asi poslední argument, kterej ty chlapi maj, ale je 

absolutně nerelevantní.“ (R8) 

Respondentka si je vědoma toho, že právě technické dovednosti či technická 

zdatnost jsou ženám často odpírány na základě genderových stereotypů. Zajímavá je 

nicméně především poslední věta, kterou respondentka ukončila svou odpověď. Lze ji 

interpretovat tak, že vzhledem k tomu, že je elektronická hudba maskulinní prostředí, muži 

někdy nejednají s ženami, které v ní působí, s respektem. Při takovém jednání využívají 

několik genderových stereotypů, které nicméně respondentka považuje za překonané. Díky 

tomu již dle respondentky muži nemají žádný argument, který by mohli použít 

v neprospěch žen. 

Pouze jedna z respondentek pak uvedla, že technická náročnost DJování může být 

příčinou nízkého počtu žen DJek v pražské scéně spjaté s elektronickou hudbou: 

„Asi třeba pro holky vyloženě bejt DJkou není něco tak zajímavýho, to je třeba můj 

osobní pocit, proto jich je míň. Tak je to prostě technická věc, je to zdlouhavý, než 

se to naučíš, je to fakt náročný, je to prostě zacházení s technikou jako takovou.“ 

(R4) 

Kromě technických aspektů DJování pak zmiňuje také časovou náročnost a nutnou 

dávku trpělivosti. 

Většina respondentek se, jak jsem již naznačila, nicméně shodla na tom, že 

stereotyp spojený s tím, že ženy nejsou dostatečně technicky zdatné a nemohou tak být 

dobrými DJkami, je již na této scéně překonán: 

„… když se setkávam s holkama, který jsou o 10 let mladší než já, tak mám pocit, že 

se už jako daleko míň bojej těch technologií. Nebo vidim víc holek, který si jako 

nachází tu cestu.“ (R3) 

Další stereotyp, který se v rozhovorech objevil, je vnímání ženy v subkultuře skrze 

status přítelkyně. Dvě respondentky se v začátcích své DJské kariéry setkaly s tím, že na 

ně ostatní nahlíželi jako na přítelkyně muže z dané komunity: 

„By the way, s tim kamarádem, se kterym jsem se učila, jsem vlastně začla chodit, 

což celou tu situaci ještě zhoršilo, protože jsem byla vnímaná jako přítelkyně toho 

člověka, i když jsem začla úplně sama, což nikdo nevěděl, protože jsem byla sama 

zavřená doma a tam jsem trénovala skoro rok. Ale všichni to brali ‚Jo aha to je 

nějaká holka, tys jí dotáh a vona najednou hraje, aha‘.“ (R8) 
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Být vnímána jako pouhá partnerka muže respondentka hodnotí negativně, jelikož 

ubírala autenticitě jejího zapojení do komunity a ostatní se tak mohli domnívat, že chce 

elektronickou hudbu hrát pouze, aby do dané komunity zapadla. 

Posledním genderovým stereotypem, který v rozhovorech rezonoval, je stereotypní 

přisuzování určitých vlastností ženám. 

„Samozřejmě v tom bookování je to trošičku jiný, protože spoustu holek je prostě 

fakt jemnějších, jako reálně to tak je. A asi máme trošku jinou komunikaci, protože 

kluci, když mezi sebou něco dělaj, tak je to jakoby prdel, víš jako, nemusej moc řešit 

věci, prostě se jakoby urážej žejo trošku. A ty mužský kolektivy jsou prostě takový 

trošku vyhrocenější, pak se opijou a řeknou si, jak se maj rádi jako a dobrý. U těch 

holek je to trošku něco jinýho […] Já mam hroznou výhodu toho, že se chovam jak 

kluk a je mi v tom hrozně dobře.“ (R6) 

Respondentka v odpovědi odděluje styly komunikace žen a mužů. Právě rozdílné 

styly komunikace mohou v některých aspektech působit problematicky. Ženy jsou jemné, 

promotér by tak měl při bookování žen DJek na hudební akci volit například jiná slova než 

když bookuje muže DJe. Ti jsou naopak považováni spíše za bezprostřední a hrubé. Sama 

respondentka o sobě říká, že její způsob chování spíše připomíná chování muže, což 

funguje v její profit. V tomto kontextu tak můžeme nalézt spojitosti s maskulinním 

charakterem pražské elektronické scény. Pokud by scéna nebyla mužsky orientovaná, 

respondentka by z chování typického spíše pro muže netěžila. Jiná respondentka pak 

zmínila, že ženy DJky postrádají průbojnost: 

„To nebude tim, že ‚Jo vona je holka‘, ale prostě […] Jo, je to o tý průbojnosti a o 

tom, jak si ty holky vyšlapou cestu. Ty holky prostě hrajou málo, protože nejsou tak 

průbojný. Já sem prostě vy svý době byla dost průbojná, šla sem si za svym…“ (R4) 

Z odpovědi je patrné, že přestože respondentka explicitně popírá roli genderu 

v prostředí pražské elektronické hudby, uvádí, že ženy DJky postrádají průbojnost. 

Průbojnost však pojímá coby maskulinní rys, čímž naopak potvrzuje, že postavení žen 

DJek na genderu do jisté míry závisí. 

4.5.  Pozice DJek v pražské elektronické hudební scéně 

Jak jsem již uvedla v podkapitole zaměřené na vnímání pražské scény elektronické 

hudby, tato scéna je považovaná za maskulinní prostředí. Z rozhovorů však vyplývá, že 

DJek v posledních letech na pražské scéně spíše přibývá, alespoň v porovnání minulostí: 
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„Trošku jo, což je dobře. Je tu pár zajímavých DJek, protože teď, když se bavíme o 

těch pár roků dozadu, tak sem vlastně jako by nějaké ženské DJky určitě zachytila, 

ale byly to třeba styly jako drum’n’bass, nebo styly mimo můj záběr. A já jsem 

vlastně málo co hrála s českými DJkami, co se týče techna, house nebo nějakých 

UK věcí, když se tak bavíme. Teď je to lepší, je jich trochu víc.“ (R9) 

Respondentka tak naznačuje, že se v dnešní době setkává na pražské scéně 

s ženami DJkami častěji, než tomu bylo v minulosti. Z její odpovědi je však znatelná určitá 

opatrnost, aby nevzbudila dojem, že je žen DJek na pražské scéně nějak zásadně více. 

Postavení DJek na pražské scéně elektronické hudby prošlo v posledních letech 

značnou proměnou. Jedna z respondentek působící především v oblasti housu a techna ji 

v rozhovoru popsala následovně: 

„Jako by před dvouma rokama si holku prostě nepozvala, a to jakoby ani já jsem jí 

nepozvala. Protože si věděla, že když hraje holka, tak přijde míň lidí […] Bylo to 

takový unsexy z nějakýho důvodu a najednou se to prostě switchlo a tady ten rok je 

to pro nás už…“ (R6) 

V jejím pojetí tak byla scéna spojená s housem a technem ještě před dvěma lety 

výhradně mužskou doménou. Na hudebních akcích se za mixážním pultem DJky téměř 

neobjevovaly. Je nicméně zajímavé, že malý počet DJek hrajících na hudebních akcích 

dává respondentka do souvislosti s tím, že po nich nebyla poptávka ze strany účastníků 

akcí, jelikož respondentky spjaté s drum’n’bass a EDM se na toto téma vyjadřovaly 

protichůdně.
23

 Považuji nicméně za důležité zmínit, že respondentka na scéně zastává 

kromě role DJky i roli promotérky, jak je patrné i z její odpovědi, tudíž může pociťovat 

jiné tlaky než ty, jenž vnímají DJky. I na akcích zaměřených na house, techno a 

alternativní žánry se nicméně situace mění: 

„Začalo se to víc rozvíjet a osobně si myslím o tom, že vlastně tam ani nejde tak o 

to, že by ty holky dostávaly možnosti […] Je tam taková jako přirozená asertivita 

podle mě, že věří, že to je to, co chtěj dělat a budou to zkoušet a věnovat se tomu. 

Takže myslim si, že ty příležitosti tu vždycky byly, ale akorát se možná trochu mění 

nějaký pohled na to […] Jako určitě tu vzniká nějakej větší prostor nebo nějakej 

support, ale je to v podstatě podle mě o tom, že ty to chceš dělat a nenecháš se 

odradit tím okolím.“ (R9) 

                                                 
23

 Více v předchozí podkapitole Genderové stereotypy na pražské elektronické hudební scéně. 
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Z pohledu respondentky byly příležitosti pro ženy DJky na této scéně vždycky. Co 

v ní nicméně chybělo, byly DJky samotné. Dnes se již ženy, které se chtějí stát DJkami, 

nenechají od hraní elektronické hudby tak snadno odradit nepříznivými vlivy okolí. S tím 

může do jisté míry souviset i to, že, jak jsem uvedla v podkapitole 4.4, velká část 

genderových stereotypů byla v rámci pražské scény spjaté s elektronickou hudbou již 

překonána. Proměna postavení DJek je tak spjatá i s proměnou myšlení nejen žen, které 

s hraním elektronické hudby začínají, ale především také mužů jako hlavních aktérů na 

pražské scéně. Jako další důvod podporující její tvrzení uvádí respondentka zvyšující se 

roli podpůrných aktivit, které začínajícím DJkám pomáhají. 

Změny v nahlížení na ženy DJky, a tedy i proměnu jejich postavení uváděly 

respondentky často v souvislosti s širšími společenskými změnami: 

„Ale myslim si, že je to v celkovym měřítku, jakože ať už je to prostě feminismus 

jako celkovej trend, tak ženy ve všech odvětvích jsou nahoře a současně to není už 

nic divnýho a nikdo se neptá, proč by to tak mělo bejt…“ (R6) 

Respondentka spojuje celospolečenské změny, které hrají roli v proměně postavení 

žen ve všech odvětvích, a tudíž i v DJingu, s feministickým hnutím. Právě na feminismus 

se odvolávají také některá hnutí upozorňující na situaci v elektronické hudbě jako 

například Female Pressure. To, že respondentka feminismus zmiňuje, považuji za zajímavé 

z hlediska toho, že je v české společnosti vnímán velmi často negativním způsobem a lidé, 

ženy nevyjímaje, tak o něm většinou neradi mluví. Respondentka také říká, že v dnešním 

světě a potažmo také ve světě elektronické hudby již není nic nevšedního, pokud se žena 

DJka těší vůdčímu postavení na scéně. To ostatně dokládá i Veselý [2008], dle něhož 

například v berlínské techno scéně figurují na vedoucích pozicích ženy. Na pražskou scénu 

elektronické hudby mají značný vliv také události a s nimi spojené změny na scénách 

v zahraničí: 

„Víc holek se cítí empowered, což souvisí s různejma změnama ve společnosti. 

Holky maj mnohem víc možností […] Ale taky to souvisí hodně se zahraničím, 

(odkud) sem prosáklo pár skandálů, byly tady různý pokusy, co vim, ze zahraničí, 

že vždycky se musí objevit jedna DJka na line upu, dejte šanci víc DJkám. 

Takovýhle tendence tady cejtim…“ (R8) 

Právě skandály typu nevhodných vyjádření na účet žen spojené s lidmi, kteří 

zaujímají na zahraničních scénách důležité postavení, prosakují i do Prahy. Respondentky 
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nicméně v konečném důsledku považují takové skandály spíše za přínosné, neboť otevírají 

debaty a odbourávají genderové stereotypy v elektronické hudbě. 

Postavení žen na pražské scéně elektronické hudby je spjato také jejich osobními 

kontakty: 

„Mě třeba, do jistý míry jsem řešila jako to postavení na tý třeba hip hopový scéně 

jo. Že tam mi přišlo, že tam jako vůbec nepatřim. Nebo líp se jako cejtim na tý 

elektronický scéně, kde mám nějaký takový […] Kde mám víc těch kamarádů, nebo 

nějakejch řekněme podobně smýšlejících lidí. Takže vlastně na tý elektronický 

scéně tam mám spíš nějakej okruh blízkých lidí, který dělaj něco, co třeba mně je 

blízký, nebo mě nějak inspirujou víc než třeba na tý rapový/hip hopový scéně…“ 

(R3) 

Respondentka svou odpověď na otázku, jak vnímá své postavení v pražské scéně 

elektronické hudby, zdůvodňuje skrze své přátele a okruh osobních kontaktů. Přestože 

mezi žánry, které jsou často v jejím repertoáru, je i rap, respondentka se necítí být součástí 

scény s ním spojené právě proto, že s ní není propojená skrze stálé členy této scény, nebo 

alespoň ne v takové míře, v jaké propojení uvádí u scény ryze elektronické. Na vliv 

osobních kontaktů na postavení DJky na scéně narazily i další respondentky: 

„Ale mám kamarády, který jsou prostě… Chodí spolu na poker, chodí spolu na 

fotbal a pak spolu jezděj na party […] A furt a pomáhaj si. A pak třeba hledám 

někoho na doplnění line upu a on řekne ‚Jo tyvole Franta tam teďka se mnou hrál 

fotbal a je dobrej DJ‘, ale já s nima ten fotbal hrát nepujdu, já s nima na ten pokr 

nepujdu. A asi proto, že jsem žena, proto.“ (R7) 

Čím častěji totiž DJka na hudebních akcích vystupuje, tím lépe si ji zapamatují 

nejen posluchači, ale získá i na popularitě mezi organizátory akcí. Pokud nemá dostatečné 

známosti s ostatními členy dané pražské scény, může to v určitých ohledech působit v její 

neprospěch. Z odpovědi respondentky je také patrné, že muži DJové spolu často podnikají 

stereotypně mužské aktivity, které ženy nemusí mít v oblibě. To, že s ostatními muži DJi 

nepůjde na fotbal či na poker pro ni může znamenat určité vyčlenění z tohoto kolektivu a 

nemusí tak být pozvána hrát na některé hudební akce. 

Postavení DJky na pražské scéně se proměňuje také v závislosti na tom, jak dlouho 

elektronickou hudbu hraje a jak je známá: 

„To mě třeba dřív vadilo, že já jsem musela chodit pořád na party, i když jsem 

nehrála, abych se jako neztratila z té scény, protože, když přijdeš do toho klubu, 
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odehraješ set a půjdeš domů a máš doma chlapa, tak oni si řeknou jako ‚Dobrý no 

má chlapa to jí nebudu ani oslovovat‘, ale do té doby, dokud jsem toho chlapa 

neměla, tak to tak fungovalo. Ale teď už nemusim, teď už si toho chlapa můžu 

dovolit. Mám nějakou tu popularitu.“ (R7) 

Kvůli své popularitě na scéně se dnes může chovat jinak, než jak tomu bylo, když 

ještě tak známá nebyla. V minulosti totiž musela svůj sociální status udržovat tím, že 

pravidelně docházela na hudební akce. Zmiňuje také, že dokud nezískala na scéně určité 

postavení, mít partnera pro ni fungovalo jako bariéra při navazování kontaktů s dalšími 

lidmi ze scény. 

4.6.  Podpora žen DJek v pražské scéně elektronické hudby 

I na pražské scéně elektronické hudby se objevují snahy podporovat ženy DJky. 

V tomto kontextu respondentky zmiňovaly především hudební akce, na nichž vystupují 

pouze ženy. Mezi respondentkami rezonovaly dva úhly pohledu. První z nich je k těmto 

akcím do jisté míry skeptický: 

„Tak myslim si, že prvotní smysl je, aby to pomohlo promotérovi, to jako nebuďme 

naivní. Většinou, když dělají jenom akce s DJkama, tak je to proto, aby tam natáhli 

co nejvíc lidí. Já si nemyslim, že to je zajímavý, že prostě…“ (R4) 

Respondentka v odpovědi na otázku, jakým způsobem vnímá akce, na nichž 

vystupují pouze ženy, uvádí, že za těmito akcemi mohou stát různé záměry pořadatelů, 

které ne vždy souvisí s tím, že chtějí dát prostor ženám DJkám. Promotéři mohou tyto akce 

pořádat za účelem přilákání pozornosti účastníků akcí. Z toho důvodu je nepovažuje za 

něco, co má ženám DJkám nějakým způsobem pomoci. Kritický způsob uvažování o 

skutečných motivacích klubů pořádajících takové akce uváděly respondentky častěji: 

„Často jsem byla sama bookovaná na akce, který se jmenovaly ladies nights, což 

mi přišlo super, protože nám dávali šanci. Ale pak jsem si řekla, že je to vlastně 

strašně ponižující, proč máme bejt seskupený nějak vlastně […] Jo, že to je prostě 

blbost. My bysme měly bejt braný na úplně stejný úrovni jako ty chlapi a pokud ty 

skills máš a seš dobrej DJ, tak jseš bookovanej na party.“ (R8) 

Můžeme vidět, že respondentky tyto akce spíše zpochybňují, než že by je 

považovaly za příležitost k účasti na více hudebních akcích. Právě takové akce totiž mohou 

přispívat nejen k oddělování žen DJek od jejich mužských kolegů, ale také k tomu, že 

nejsou v rámci scény považovány za jejich legitimní partnery co se jejich DJských 
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schopností týče. Z odpovědi tak vyplývá, že se k ženám DJkám a mužům DJům přistupuje 

různými způsoby. Protože role je DJe typicky spjata s muži, žena DJka se může podobně 

jako v tomto případě setkat s tím, že je vnímaná v první řadě jako žena a až poté jako 

DJka. 

Na podporu především začínajících DJek se v Praze organizují také akce či hudební 

workshopy, na nichž se ženy učí DJovat nebo sdílí zkušenosti se ženami, které se 

v elektronické hudbě pohybují již delší čas. Jedna z respondentek takové workshopy 

spolupořádá: 

„My jsme tady měli jednak, co se týče DJování, tak my jsme tady měli jeden kurz 

právě jenom pro holky a nebinární, nebo my jsme těch kurzů měli víc – některý byly 

třeba jenom o synťácích [...] Tak to bylo hrozně hezký právě vidět. A ono to vždycky 

hrozně hezky funguje jako ten safe space, to je jedna jako z dalších věcí, který jsou 

důležitý pro nějakou tu změnu, jo.“ (R3) 

Tyto akce tak z pohledu respondentky fungují v pražském prostředí dobře a mohou 

být jedním z faktorů, které přispívají k zapojení více žen v elektronické scéně. Důležitým 

prvkem těchto akcí je takzvaný safe space – tedy prostředí, v němž se ženy cítí dobře a 

bezpečně a navzájem se podporují. V jistém ohledu tak mohou představovat pravý opak 

tradičně mužských prostředí jako jsou například zkušebny, v nichž se lze DJské dovednosti 

naučit: 

„Vnímam to tak, že je to fajn způsob, jak přinést těm ženám prostředí, kde se budou 

cejtit příjemně a myslim si, že je to takové […] Třeba já chodim občas do posilky, 

kde je to jen pro ženy a je to vlastně o tom, že je tam taková uvolněná atmoška, 

protože v tom ženskym kruhu je taková ta důvěra a nějaká ta přirozená atmosféra, 

kde se nemusíš bát na něco zeptat a vypadat jako blbka nebo neznalec. Je to jako 

fajn prostředí, kde člověk se může vzdělávat a může vlastně nabírat inspiraci od 

dalších žen a mít tam podporu a cítit se tam fajn.“ (R9) 

Respondentky se shodly na tom, jak vyplývá i tohoto úryvku, že tyto akce jsou 

v pražském prostředí prospěšné, především co se týče začínajících DJek, které nemají jinou 

možnost se DJským dovednostem naučit, nebo se v mužských kolektivech, s nimiž je 

pražská scéna spjata, necítí dobře. 

Několik respondentek také zmínilo, že v českém kontextu funguje jedno ryze 

ženské uskupení DJek, které se nazývá Bassistaz. Některé z respondentek se s tímto 

uskupením dostaly do kontaktu: 
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„Mě Bassistaz kontaktovaly […] no a moje odpověď byla, že ne – nikoho tam 

neznám a vlastně být součástí nějaké crew jen proto, že jsem holka, pro mě nedává 

smysl. Pro mě je to o tom, že když je ta skupina propojená i na té lidské úrovni a 

dokážou se nějak inspirovat nebo podporovat, tak super, ale osobně nemá pro mě 

smysl být součástí něčeho takovýho [...] Pokud jsou ty holky kámošky a hudebně 

spolu souzněj, tak to může bejt zajímavý a inspirativní.“ (R9) 

Z odpovědi respondentky je patrné, že pro ni skupiny založené čistě na genderu 

nejsou smysluplné, přičemž vyzdvihuje důležitost osobních známostí pro dobré fungování 

takových uskupení. To odpovídá způsobu, jakým respondentky nahlížejí na hudební akce, 

na nichž vystupují pouze ženy. Největší roli totiž pro ně hraje to, aby takové akce a 

potažmo i uskupení dávaly smysl po stránce hudební. 

Tyto workshopy a akce jsou pak důležité také kvůli tomu, že otevírají debaty na 

téma genderu v elektronické hudbě, a to nejen mezi účastnicemi těchto workshopů, ale 

také mezi aktéry na pražské scéně jako takové: „…jsou to právě jako hodně ty kolektivy, 

který potom jakoby pomáhaj nějaký změně, nebo jakýkoliv kolektivní debaty a tak.“ (R3). 

4.7.  Interpretace 

V této části práce se zaměřím na propojení poznatků z analýzy rozhovorů 

s teoretickými východisky práce. 

Co se týče strategií, které respondentky zvolily k tomu, aby se naučily DJovat, část 

z nich uvedla, že se DJovat učila převážně sama. Většinu však DJovat naučili jejich 

partneři či přátelé. Pouze jedna respondentka výslovně uvedla, že docházela do zkušebny, 

kde se scházeli především další DJové. Strategie, které usnadňují ženám začátky v DJingu, 

jako je například mentoring či docházení do nějaké instituce nebo ženského kolektivu, jež 

zmiňuje Bloustien [2016], tak respondentkami nebyly využity. Můžeme tedy říci, že se 

pražská scéna v tomto ohledu poněkud liší od scén v jiných evropských metropolích, kde 

ženská uskupení hrají klíčovou roli, co se začínajících DJek týče [Gavanas a Reitasmer 

2015]. Na tomto místě je nicméně nutné si uvědomit, že se většina mých respondentek 

učila DJovat pět a více let zpátky, kdy podobné instituce v Praze a potažmo i ve zbytku 

republiky nemusely ještě fungovat. Nicméně ani respondentky, které hrají kratší dobu, 

taková ženská uskupení neuvedly. Pro většinu respondentek jsou jejich začátky v DJingu 

neodmyslitelně spjaté s působením v komunitách, které se elektronické hudbě věnují. 
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Obecně lze říci, že pražská scéna spjatá s elektronickou hudbou prochází 

v posledních letech vývojem, především tedy ta spojená s housem, technem a 

alternativními žánry. To, jakým způsobem respondentky vnímají pražskou scénu 

elektronické hudby, úzce souvisí s hudebním žánrem či hudebními žánry, které hrají. Od 

toho se totiž odvíjí, na kterých místech vystupují, neboť většina klubů v Praze je hudebně 

zaměřena buďto na konkrétní žánr, nebo na několik žánrů, jež spolu po hudební stránce 

souvisejí. Se specifickými místy a kluby je poté více či méně úzce spojena určitá komunita 

lidí, jež akce na daném místě pořádá. Zde tak můžeme pozorovat značný odklon od 

tradičních i post-subkulturních přístupů, neboť se z pravidla zaměřují především na 

komunitu účastníků hudebních akcí. Na základě rozhovorů s respondentkami lze podpořit 

teorii Sarah Thornton [1997: 202-203], podle níž mají organizátoři hudebních akcí spolu 

s DJi nejvyšší subkulturní kapitál. V pražském měřítku se nicméně můžeme setkat s tím, že 

v hierarchii subkulturního kapitálu jsou v mnohých případech výše organizátoři hudebních 

akcí nežli DJové. Právě mezi hudebními kluby a kolektivy jakožto pořadateli hudebních 

akcí panuje v pražské scéně určité vypjetí. 

Pražská scéna spojená s elektronickou hudbou je dle respondentek stále 

maskulinním prostředím. Pražská scéna tak v tomto ohledu netvoří výjimku od scén 

zahraničních, na nichž také dominují muži [Farrugia 2004; Gadir 2016; Gavanas a 

Reitsamer 2013; Hansen 2017]. Přesto, že počet žen DJek stoupá, stále jich není dostatek 

na to, aby se vyrovnaly svým mužským kolegům, co se počtu týče. Není tak divu, že 

respondentky s elektronickou scénou spojovaly stereotypně mužské povahové vlastnosti 

jako například vysoké sebevědomí, které je právě s pozicí DJe nepochybně spjaté 

[Bloustien 2016: 231-232]. Zajímavé nicméně je, že tyto vlastnosti respondentky často 

přisuzovaly i ženám, které jsou v oblasti elektronické scény úspěšné, či přímo samy sobě. 

Určitou výhodu tak může také znamenat, pokud je DJka zvyklá se pohybovat v mužském 

prostředí i před vstupem na tuto scénu. Důležité osobní vztahy mezi DJi a pořadateli 

hudebních akcí se totiž navazují primárně v zákulisí. 

Co se týče genderových stereotypů, které rezonují na pražské scéně elektronické 

hudby, v rozhovorech jsem rozklíčovala celkem čtyři. Prvním z nich je to, že jsou ženy 

DJky na hudební akce zvány kvůli tomu, že jsou ženy, což nicméně v mnohých případech 

působí ve prospěch žen, jelikož mohou získat pozvání na více akcí než jejich mužští 

kolegové, jak naznačuje také Hansen [2015: 48]. K tomu nicméně docházelo především 

v začátcích DJských kariér respondentek, které se na scéně elektronické hudby pohybují 
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déle než pět let. Ty, které začaly s DJingem naopak v posledních pěti letech začaly, o 

tomto stereotypu nehovoří. Druhý stereotyp je dle většiny respondentek již překonaný, a 

sice nedostatečná zručnost žen v oblasti techniky. Právě technické dovednosti jsou 

stereotypně pojímány jako maskulinní záležitost [Gavanas a Reitsamer 2015: 6-7]. 

Interakce s technologiemi je tak označována za narušení základních prvků ženskosti 

[Farrugia 2004: 238-239]. Navzdory tomu však respondentky dále přisuzovaly ženám 

působícím na pražské scéně elektronické hudby stereotypně ženské vlastnosti jako 

například jemnost či nekonfliktní povahu. V neposlední řadě jsem se také v rozhovorech 

setkala s tím, že respondentky byly vnímány jako pomyslný doplněk mužů. To je 

v subkulturní teorii často skloňované téma, jak popisuje také Smolík [2010: 86]. Za 

zajímavé v tomto kontextu považuji, že téměř všechny respondentky na otázku, zda se 

setkaly v pražské scéně s nějakými genderovými stereotypy, odpověděly záporně a 

argumentovaly tím, že jsou na této scéně nejdůležitější DJské dovednosti. DJky působící 

na pražské scéně elektronické hudby tak toto prostředí za diskriminující ve prospěch mužů 

explicitně neoznačují, což nicméně neznamená, že se v tomto prostředí genderové 

stereotypy nevyskytují. Naopak z devíti respondentek se osm s genderovými stereotypy 

osobně setkalo. 

DJky pohybující se v pražském prostředí spjatém s elektronickou hudbou nedávají 

své postavení v tomto prostředí do souvislosti s jejich genderem. Postavení žen DJek 

v pražské scéně elektronické hudby se nicméně v posledních letech začalo upevňovat, což 

respondentky dávají do souvislosti se změnami v myšlení lidí a férovějšího přístupu 

společnosti k ženám. Podobně se tak děje i v jiných evropských městech spjatých 

s elektronickou hudbou jako je Berlín, Londýn, Vídeň či Stockholm [Gavanas a Reitsamer 

2013: 58]. Nejen díky tomu tak stojí právě ženy v čele scén spojených s elektronickou 

hudbu v zahraničí, jak uvádí Veselý [2010]. Samotné postavení žen DJek na pražské scéně 

elektronické hudby souvisí dále s několika faktory. Z první z nich můžeme označit to, jak 

dlouho se na scéně jako DJky pohybují, na kolik jsou známé účastníkům akcí a jsou tedy 

populární. Lze tedy říci, že DJky, které své kariéry začínají a na scéně nepůsobí příliš 

dlouho vnímají své postavení odlišným způsobem než DJky, které se na scéně pohybují 

delší čas a jsou tedy v tomto prostředí známější. Roli však hraje i další faktor. 

Do jisté míry důležitějším faktorem je pak to, jaké mají vztahy s ostatními DJi a 

s lidmi, kteří organizují hudební akce, což jsou zpravidla muži. Právě osobní vztahy hrají 

v pražské scéně elektronické hudby velmi důležitou roli, neboť na základě dobrých 
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osobních vztahů jsou DJky a DJové zváni k hraní na hudebních akcích. Ženy DJky tak 

k získání dobré pozice na pražské scéně potřebují být nositelkami subkulturního, a 

především sociálního kapitálu. Aby jej získaly, musí však přijmout to, že je prostředí 

pražské scény maskulinní a musí se tomu přizpůsobit. V tomto bodě se má zjištění 

setkávají s pojetím subkulturního kapitálu Sarah Thornton [1997: 204]. Dle Thornton je 

gender důležitý aspekt při získávání subkulturního charakteru a také zdroj nerovností 

v subkulturách spjatých s elektronickou hudbou. Má zjištění se také setkávají s tvrzením 

Anny Gavanas a Rosy Reitsamer [2013: 54], které tvrdí, že právě neformální jsou mezi 

vztahy aktéry v prostředí elektronické hudby jedním z klíčových faktorů způsobujících 

nedostatečné zastoupení žen v elektronické hudbě. Lze tedy říci, že  

Ke změnám v pojímání genderu na pražské elektronické hudbě přispívají také 

debaty, které vyvolávají nejrůznější workshopy zaměřené na ženy v elektronické hudbě, či 

uskupení žen. Klíčovou úlohu těmto akcím a uskupením přisuzuje také Bloustien, dle níž 

poskytují jedinečnou příležitost pro ženy, které se chtějí naučit DJovat [2016: 237-238]. Na 

pražské scéně také funguje jedno ryze ženské uskupení sdružující DJky a pořádají se zde 

akce, na nichž vystupují jen ženy DJky. Ne všechny DJky na pražské scéně působící 

nicméně chtějí být prezentovány tímto způsobem. Domnívají se totiž, že těmito způsoby 

může docházet k upozaďování jejich DJské zdatnosti na úkor genderu. 



 

 

40 

5. Závěr 

Tato bakalářská práce zkoumá prostředí elektronické hudby v kontextu 

genderových nerovností a stereotypů, čímž se snaží porozumět tomu, jaké postavení 

v tomto tradičně mužském prostředí zaujímají ženy DJky. Zjištění, k nimž tato práce 

prostřednictvím rozhovorů s DJkami, dospívá se v mnohých ohledech setkávají 

s teoretickými poznatky, jež jsou shrnuty v prvních dvou kapitolách práce. Hlavní motivací 

žen při začátcích DJské kariéry je láska k elektronické hudbě, mnohé se však na scéně s ní 

spojené setkávají s genderovými stereotypy. Jak tedy české DJky reflektují své postavení 

na scéně elektronické hudby s ohledem na gender? 

Z výzkumu je patrné, že DJky samy od sebe nevnímají gender jako faktor, jež 

ustavuje jejich postavení na scéně elektronické hudby. Je nicméně důležité zmínit, že se 

elektronická hudba v tomto ohledu v průběhu posledních let začala proměňovat v 

souvislosti se změnami v myšlení lidí a férovějším přístupem společnosti k ženám celkově. 

V českém prostředí elektronické hudby je především důležité fungování mužských 

kolektivů, které organizují hudební akce a vedou hudební kluby. Dobré vztahy s těmito 

kolektivy pro DJky znamenají více příležitostí na scéně a naopak. Postavení na scéně je tak 

závislé do jisté míry na tom, jaké vztahy DJka s těmito kolektivy udržuje a zda se dokáže 

v tomto maskulinním prostředí pohybovat. Mnoho DJek zdůrazňuje, že se v těchto 

kolektivech pohybují již několik let a jsou v kolektivech rovnocennými partnery mužů, 

díky čemuž nepociťují, že v nich gender může hrát roli. 

Nepochybně důležitým faktorem je také to, jak dlouho DJka na scéně působí s čímž 

se většinou pojí míra jejího subkulturního kapitálu. Samy DJky jsou si vědomy toho, že 

čím větší subkulturní kapitál v rámci scény mají, tím spíše se k nim ostatní chovají 

s respektem. DJky, které již hrají několik let a jsou na scéně etablované se tak nesetkávají 

s genderovými stereotypy nebo alespoň ne v té míře, v jaké se s nimi setkávaly, dokud na 

scéně neměly pevnou pozici. 

I v prostředí české elektronické hudby se mohou ženy DJky setkat genderovými 

nerovnostmi a stereotypy, z výzkumu nicméně vyplývá, že se v tomto prostředí vedou 

různé debaty, jež se je snaží stírat. Příkladem stírání genderových stereotypů tak může být 

stereotyp upírající ženám schopnosti související s ovládáním technologií. Právě ten je 

samotnými DJkami považován za nerelevantní a považují ho v českém prostředí za 
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překonaný. I přesto je však prostředí české elektronické hudby DJkami stále považováno 

za diskriminující, a to dvěma způsoby. První způsob představuje diskriminace, jež může 

působit ve prospěch žen. Kvůli malému počtu žen DJek v českém prostředí mohou být 

DJky zvýhodňovány v přístupu k příležitostem jako je vystupování na hudebních akcích. 

DJky v tomto nicméně spatřují problém, neboť nechtějí získávat příležitosti na základě 

genderu, nýbrž na základě jejich DJských dovedností. Druhý stereotyp vedoucí 

k genderové diskriminaci vychází z toho, že je prostředí české elektronické hudby stále ve 

velké míře maskulinní. Pro ženy DJky je tak výhodné mít povahové rysy, které jsou 

typicky připisovány mužům. Naopak povahové rysy, jež jsou stereotypně přisuzovány 

ženám jako například jemnost či citlivost mohou pro ženu DJku znamenat méně 

příležitostí. 

Jsem si vědoma několika omezení tohoto výzkumu. Se závěry vyvozenými z tohoto 

výzkumu se mnoho českých DJek nebude schopno ztotožnit, neboť toto prostředí vnímají 

různými způsoby v závislosti na tom, s jakým žánrem je spjata scéna, na níž se pohybují a 

jak velkým subkulturním kapitálem oplývá. Výzkum prezentovaný v této práci také 

nepojímá scénu spjatou elektronickou hudbou optikou promotérů hudebních akcí a 

hudebních klubů, v čemž spatřuji prostor pro budoucí bádání. Vzhledem k rozmanitosti 

české elektronické hudební scény by také bylo zajímavé blíže prozkoumat scény spjaté 

s jednotlivými hudebními žánry, a to i v jiném než pražském prostředí.  

Summary 

This bachelor thesis explores the Czech electronic music scene in terms of gender 

inequalities and stereotypes with the aim to understand the position of female DJs in this 

traditionally male dominated environment. Using semi-structured interviews with Czech 

female DJs this thesis comes to conclusions which in many ways meet the theoretical 

framework presented in the first two chapters. Women who decide to become DJs claim 

that their biggest drive is their passion for electronic music. However, once these women 

enter the environment of electronic music, they come across many gender stereotypes. 

Thus, how do Czech female DJs describe their position within the electronic music scene 

when it comes to gender? 

Based on the research conducted within this thesis, Czech female DJs do not 

perceive gender as a determinant of their position within the Czech electronic music scene. 

Nevertheless, it is important to mention that the environment of electronic music has 



 

 

42 

changed in the last few years significantly in terms of gender. These changes are mainly 

linked to different approach to women of people involved in the environment as well as of 

the whole society. Groups of male DJs organizing parties and running clubs play crucial 

role in the environment of Czech electronic music. For female DJs maintaining good 

relationships with those groups mean more opportunities and vice versa. Therefore, female 

DJs’ position within the scene to a certain extent depends on how they get along with those 

groups and how they act in this male dominated environment. However, many female DJs 

highlight that they have been involved in such groups for a few years now and they are 

equal to men in these collectives. Thus, they do not consider gender as a relevant factor. 

Another important factor is for how long has female DJ been involved in the scene 

which is linked with the amount of subcultural capital she has. Female DJs themselves are 

aware of the fact that when they gain bigger amount of subcultural capital, others will treat 

them with more respect. Those females who DJ for many years and are well known in the 

scene do not have to deal with gender stereotypes at all or at least not as much as they did 

when their position within the scene was not stable. 

In the environment of Czech electronic music female DJs can come across gender 

inequalities and stereotypes. However, research conducted within this thesis indicates that 

there are some debates going on in this environment with the aim to overcome these 

stereotypes. One example of overcoming gender stereotypes is denying woman’s 

technological skills. This stereotype is considered by Czech female DJs as irrelevant and 

already overcame. Yet female DJs perceive the environment of Czech electronic music 

discriminating against woman in two ways. The first kind of discrimination can actually 

work in favour of female DJs. Because of small number of female DJs involved in the 

Czech electronic music scene, they can get more possibilities to perform at parties than 

their male colleagues. However, female DJs consider this an issue since they do not want 

to get possibilities because of their gender but rather because of their skills. Czech 

electronic music environment is dominated by male DJs and therefore it is advantageous 

for female DJs to have characteristics that are being ascribed to man. On the other hand, 

possessing stereotypical woman characteristics like being too gentle or sensitive might lead 

to getting less possibilities in the industry. 

I am aware of several limitations of this research. Some Czech female DJs might 

find it difficult to identify with the conclusions of this research since they can perceive the 
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environment of Czech music differently, based mainly on the precise music genre they 

play and the amount of subcultural capital they have. The research conducted within this 

thesis also does not explore Czech electronic music scene through the eyes of event 

promoters and people running music clubs who might have different opinions on this 

matter. Hence, more research is needed to explore this area in particular. It would also be 

interesting to take a closer look into the scenes connected with specific music genres, 

considering the diversity of Czech electronic music scene. Another possibility for a future 

research is to explore other electronic music scenes than the Prague-based one. 
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Teze bakalářské práce 

1. Předpokládaný název práce 

 Situovanost ženských DJek v české elektronické hudbě 

 

2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému 

 Cílem mé práce je přinést zjištění, v jaké pozici se v rámci české hudební scény 

nacházejí ženy tvořící elektronickou hudbu, tedy ženské DJky. S tímto tématem se 

v subkulturní teorii obecně pojí mnoho genderových stereotypů a nerovností, 

nicméně v českém kontextu toto téma zůstává víceméně nedotčené. Proto mě tedy 

bude zajímat, zda se podobné stereotypy a nerovnosti vyskytují také v rámci české 

elektronické hudební scény či nikoli. Empirická část práce bude postavena na 

kvalitativních metodách výzkumu: polostrukturované rozhovory s českými DJkami 

a zúčastněné pozorování na událostech, kde tyto DJky vystupují. 

 

3. Předpokládané metody zpracování  

 Teoretická část 

o stanovení teoretických východisek na základě relevantní literatury 

 Empirická část 

o polo-strukturované rozhovory s českými DJkami 

o zúčastněná etnografická pozorování hudebních vystoupení českých DJek 

 Porovnání teoretických východisek se závěry polo-strukturovaných rozhovorů a 

etnografických pozorování 

 

4. Předběžná struktura práce 

 Úvod 

o cíle práce 

o metody práce 

o východiska práce 

 Teoretická část 

o představení sociologické subkulturní teorie s důrazem na postavení žen 
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o genderové nerovnosti a stereotypy na poli elektronické hudby 

o genderová situace na poli světové elektronické hudby 

o genderová situace na poli české elektronické hudby 

 Empirická část 

o shrnutí provedených etnografických pozorování 

o shrnutí provedených polostrukturovaných rozhovorů 

o komparace zjištění získaných z provedených rozhovorů a pozorování 

 Závěr 

o shrnutí teoretických východisek a východisek z empirické části práce 

o propojení teoretických východisek s empirickými zjištěními 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – scénář rozhovorů 

1. ÚVOD 

- Představení bakalářské práce a jejích cílů. 

- Podrobné představení DJky a její DJské kariéry. 

o Žánr elektronické hudby. 

o Jak dlouho DJuje? 

o Jak se k DJingu dostala? 

o Obecné postavení DJky na české elektronické hudební scéně, popř. i 

v zahraničí (jak často hraje na hudebních akcích, zda produkuje vlastní 

hudbu, zda je členkou hudebního labelu, další aktivity DJky spojené 

s hudbou). 

2. HLAVNÍ ČÁST 

- Prostředí české elektronické hudební scény. 

o Jakým způsobem DJka vnímá českou elektronickou hudební scénu a proč? 

(Zaměřeno na osobní zkušenosti DJky s ohledem na to, jak dlouho se DJka 

na hudební scéně pohybuje.) 

o Prošla podle DJky v průběhu její hudební kariéry česká elektronická scéna 

nějakou (zásadní) proměnou? Jakou? (bude zmíněno s ohledem na to, jak 

dlouho se DJka DJingu věnuje; doptání se, zda se změnila situace, co se 

týče genderu, pokud DJka nezmíní sama) 

o Porovnání tuzemské elektronické hudební scény se situací v jiných zemích 

s důrazem na gender. 

- Postavení DJek na české elektronické hudební scéně s ohledem na gender. 

o Ženy na české elektronické hudební scéně – mají rovné příležitosti jako 

jejich mužští kolegové (např. k učení se DJovat, k hraní na hudebních 

akcích či festivalech atd.)? 

o Jak velkou roli podle DJky hraje gender v české elektronické hudební 

scéně? Vnímá jej jako něco, co ženám brání se prosadit na hudební scéně, a 

to například i přes to, že jsou talentované? (talent vs. gender) 
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o Jakým způsobem by DJka popsala své postavení a proč jej vnímá právě 

takto? 

o Osobní zkušenosti DJky s genderovými nerovnostmi a stereotypy na české 

elektronické hudební scéně. 

 

 

 


