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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá konstrukcí obrazů žen, které mají zkušenost s institucí 

vězení, ve filmové tvorbě. Prostřednictvím genderové perspektivy diplomová práce 

analyzuje, jak jsou tyto konstrukce zobrazovány a reflektovány jako součást příběhů 

postav ve vybraných českých a československých filmech. Práci tvoří pět částí. V první 

části jsou představena teoretická východiska, dále pak je ve druhé části pozornost 

věnována tématu genderu a vězení, resp. vězeňství v České republice. Součástí této 

specifikace se práce věnuje tématu moci, kriminality žen a velkou část se věnuje 

genderovým normativním představám v instituci vězení a zobrazením těchto témat 

v mediální (filmové) tvorbě. Čtvrtá empirická část pojednává o metodologických 

východiscích a samotné metodologii výzkumu. V poslední páté části je proveden výzkum a 

prezentace jeho výsledků. 

Prostřednictvím filmové tvorby jsou reprodukovány genderové normativní představy 

o ženách a tím neustále ukotvují nebo naopak vyvrací konkrétní představy o tom, jaké by 

„správné“ a „žádoucí“ ženy měly být, aby byly ve společnosti přijímány. Spojení žen a 

restriktivního zařízení, jakým instituce vězení je, patří mezi celospolečensky tabuizovaná 

témata. Práce tedy zkoumá, jak je toto téma předkládáno divákům a divačkám českých a 

československých filmů. 

 

 

Klíčová slova: gender, instituce vězení, ženská věznice, filmová tvorba, genderové role, 

normativní představy 

  



 

 

Abstract 

The thesis deals with the construction of pictures of women who experienced with 

prison institution represented through films. From a gender perspective, the thesis analyzes 

how these structures are depicted and reflected as a part of the characters' stories in 

selected Czech and Czechoslovak films. The thesis consists of five parts. The first part 

introduces the theoretical background, then the second part focuses on the topic of gender 

and prison, or better said on the prison service in the Czech Republic. Part of this 

specification includes also the topic of power and women's crime; a large part is devoted 

also to gender-normative ideas in the institution of prison and the depiction of these topics 

in media (film). The fourth empirical part deals with methodological bases and the 

research methodology itself. The last fifth part presents the research and its results. 

The films reproduce the gender normative images of women thereby constantly 

anchoring them or disproving the concrete ideas about what the "right" and "desirable" 

women should be in order to be accepted in society. Linking women and the restrictive 

establishment of prison is one of the taboo-themed topics across the whole society. The 

thesis investigates how this topic is presented to the Czech and Czechoslovak film 

audience. 
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ÚVOD 

„Najít krásu ve smutku, naději ve ztrátě a důstojnost v prohře – v tom je skutečné 

umění života“ – Arthur Miller 

 

Studium genderových studií mi velmi záhy začalo měnit pohled na svět kolem mě. 

Ve společnosti se zájmem sleduji a zaměřuji se na to, jak se lidé chovají a co si navzájem 

říkají. Mojí otázkou často bývá, odkud pramení jejich motivace k jejich jednání  

a na základě čeho hodnotí a soudí věci kolem sebe? Ráda propojuji také gender 

s psychologií. 

K napsání této diplomové práce mě inspiroval seriál „Orange Is the New Black“, 

který pojednává o ženách v americké věznici Litchfield. Položila jsem si otázku,  

zda je věnována pozornost této tematice také v rámci české kultury,  

tj. zda a jakým způsobem se česká filmová tvorba věnuje ženám a instituci vězení. 

Téma vězení je totiž, dle mého názoru, stále často tabuizované,  

a pokud jsem se s ním já sama setkala, pak pouze prostřednictvím zahraničních seriálů. 

Celý kontext vězení je značně maskulinní, což souvisí s tabuizací a malou viditelností žen 

v rámci zvoleného tématu. Sledovala jsem mnoho filmů a seriálů, především z americké 

produkce, které se touto tematikou zabývají a vždy mě fascinovalo psychologické pojetí,  

skrze které byly příběhy postav zobrazeny. Tím tedy ve mně vznikl nápad, zda lze 

podobně „získat“ představu i o českém vězeňství, ale se zaměřením pozornosti na ženy. 

Z tohoto pohledu podobná práce v českém prostředí chybí. Inspirací mi ovšem byla 

diplomová práce Mgr. Dominiky Balatkové (2015), ve které autorka zkoumá stereotypy 

uvězněných žen, zobrazené v českém dokumentu „Holky pod zámkem“. 

Moje diplomová práce se věnuje prezentaci žen v instituci vězení v produkci české  

a československé filmové kinematografie. Hlavním cílem práce je ukázat,  

jakým způsobem se objevují a promítají normativní představy o genderu do filmového 

zpracování tématu žen a věznic a jak se tyto představy dále reprodukují či nabourávají 

skrze prezentaci v rámci společnosti. Tím, že se práce orientuje na české prostředí, 

zaměřila jsem se převážně na teoretické zdroje od českých autorů a autorek,  
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protože lépe umožňují přiblížit zvolené téma v kulturně – historickém kontextu naší 

společnosti.  

V práci tak hledám odpovědi na otázky, jakým způsobem vybraná filmová tvorba 

konstruuje obraz vězněné ženy a jaké důsledky tato konstrukce má pro vytváření představ 

o „spořádané“ a „správné“ žen. Nedílnou součástí této otázky je ale i získání obrazu toho, 

jaké normativní představy o vězněných ženách nebo ženách, jejichž životní příběh  

je ovlivněn tématikou vězení, se ve vybrané filmové tvorbě objevují a jak se projevují. 

Věřím, že tato práce tak poskytne nový vhled na zpracování a propagaci tématiky žen  

a instituce vězení prostřednictvím filmové produkce. 

Diplomová práce se skládá z pěti částí. V první části jsou ukotvena teoretická 

východiska a moje vlastní pozice coby badatelky. Druhá část je pak věnována genderu  

a instituci vězení, vzájemnému provázání této tématiky a nedílnou součástí je pak kapitola 

věnována zkoumání kriminality žen. Ve třetí části je základní přiblížení a charakteristika 

kinematografie a propojení s kontextem genderu a instituce vězení. Čtvrtá část představuje 

výzkum, jeho metodologické ukotvení a metodu zkoumání. V poslední páté části  

je proveden samotný výzkum, analýza jednotlivých vybraných filmů a shrnutí analýzy  

dle analytických kategorií. Prezentace výsledků pak ukončuje celou práci, na základě 

kterých se otevírají nové možnosti a podněty pro další zkoumání. 
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1 ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Ve své diplomové práci se budu zabývat otázkou genderu ve spojitosti s totální 

institucí ženského vězení a jak je tato problematika vyobrazena prostřednictvím české  

a československé filmové produkce. Prostřednictvím genderové perspektivy budu 

analyzovat konstrukci obrazů žen, které mají zkušenost s institucí vězení, a sledovat,  

jak jsou tyto konstrukce zobrazovány a reflektovány jako součást příběhů postav  

ve vybraných filmech a jaké genderové poselství je tudíž o této problematice předkládáno 

divákům a divačkám těchto filmů. Na začátek je ale potřeba vysvětlit,  

z jakého paradigmatu vycházím a jaká je moje pozice jako studentky genderových studií. 

1.1 Paradigma a feministický výzkum 

Ve svém výzkumu budu vycházet z konstruktivistického paradigmatu kvalitativního 

výzkumu. Ten podle Dudové (2010) obsahuje relativistickou ontologii značící, že existuje 

velký počet realit. Dále zahrnuje subjektivistickou epistemologii, kdy výzkumník/ice  

je tím/tou, kdo během výzkumu utváří významy a klade také důraz na provádění výzkumu 

v přirozených životních situacích. 

Konstruktivismus podle Sedlákové (2014) stojí v opozici vůči pozitivismu. V rámci 

pozitivistického přístupu ke zkoumání fenoménů vnějšího světa je vycházeno 

z předpokladu, že existují empirické reality, které je možné zkoumat pomocí objektivně 

existujících, exaktních metod, přičemž výzkum je pojímán jako nezávislý 

na výzkumníkovi/výzkumnici. Oproti tomu konstruktivismus vychází z přesvědčení, 

že realita je průběžně utvářena, a to jednajícími individui, která v této realitě žijí a sami/y jí 

připisují významy. Realita vnějšího světa tak není skutečnou realitou,  

resp. realitou nezávislou na tom, kdo ji poznává, prožívá, ale vzniká až v rámci těchto 

interakcí a skrze ně. To ovšem podle autorky neznamená, že by v rámci konstruktivismu 

docházelo k popírání fyzické existence sociální skutečnosti.  

Ztotožňuji se s tvrzením Matouška a Osmana (2014), kteří říkají, že se identita 

jedince skládá z mnoha vzájemně propojených částí či celků, kdy lze člověka 

z normativního hlediska definovat v závislosti na jeho biologickém pohlaví,  

etnické skupině, náboženství, věku apod. Všechny tyto charakteristiky jedince však mají 

zároveň vliv na chápání světa. Sociální vědy by pak podle autorů měly reflektovat 

různorodost společnosti, ale i jedinečnost člověka. Nutný je kritický odstup  
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od zobecňování zjištění na celou populaci, je zapotřebí zohledňovat subjektivitu 

výzkumníka/ce, ale i sociální kontext zkoumaného jevu. Jedním z moderních výzkumných 

směrů, který výše uvedené zohledňuje, je i feministický přístup či výzkum,  

z nějž při zkoumání stanovených fenoménů vycházím a který zároveň také vychází 

z konstruktivistického paradigmatu.  

Feministické epistemologie poukazují na hodnoty a předsudky, na jejichž základě 

byla vystavěna věda, a jejich základním předpokladem je, že lidské poznání je vždy 

situované. Dosud utvářená věda se opírá o hodnoty jako objektivita, racionalita, 

nezúčastněnost, což se v heteronormativním řádu pojí s maskulinitou, a de facto  

jsou tak již z tohoto hlediska ženy vyloučeny z pozice vedoucí/ho, neboť ženám jsou 

přisuzovány jiné, opačné atributy – tedy především subjektivita a emocionalita, 

iracionalita. Feministický přístup je založen na premise, že neexistuje nic takového jako 

objektivní či neutrální pozice, z níž by bylo možné definovat fenomény sociálního světa 

jako obecně platné, tedy existující nezávisle na různých hodnotách, zkušenostech apod. 

Vědou se zabývali muži a jejich poznání světa se stalo normou. Feministická 

epistemologie tak kritizuje již samotnou konstrukci vědy a poukazuje na to, že mezi 

angažovaností a objektivní produkcí vědění neexistuje rozdíl (Linková a Červinková, 

2005).  

Realizovaný výzkum považuji za feministický, a to nikoliv proto, že se v něm 

zaměřuji na téma žen a ženských věznic, vztahy těchto žen či mediálním zobrazováním 

zkoumaného fenoménu v českých a československých filmech. Snažím se v něm zaujímat 

pozici charakteristickou právě pro feministický výzkum, která se podle Renzetti a Curran 

(2003) vyznačuje určitou empatií, přiznáním osobní zaujatosti, zároveň však neodmítá 

dodržování kritérií pro vědecké zkoumání.  

Velmi zjednodušeně a nepřesně bývá feministický výzkum popisován jako výzkum, 

který dělají ženy a který je sice nejen o ženách, ale je určen především jim.  

Tomu tak pochopitelně není. Cílem feministického výzkumu je změna, „začlenění 

výsledků do politik. To je však jen velmi obtížně možné, pokud budeme zkoumanou oblast 

nahlížet z plurality perspektiv…Navíc přestože je zkušenost každého jedince unikátní,  

ženy se dostávají na celém světě do podobných situací (myšleno do podobných vztahových 

nerovností vůči mužům), tudíž je zkoumání z pohledu této kategorie ospravedlnitelné.“ 

(Dlouhá, 2014: 14). Podobně Ramazanoglu a Holand uvádějí, že specifika feministické 
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metodologie spočívají v tom, že je formována feministickou metodologií, politikou,  

etikou a významné je i to, že je založena na zkušenosti žen (Ramazanoglu a Holand, 2004).  

Téma, které jsem si vybrala pro svůj výzkum, je dosud v rámci vědeckého zkoumání 

zatíženo mnoha genderovými předsudky a stereotypy. Poznatky o základních atributech 

totálních institucí vycházejí z mužského zkoumání mužských věznic. Podobně zkoumání 

kriminality žen se vyznačuje zaměřením na atributy, které jsou charakteristické  

pro tradiční vědu, tj. vychází z premis ustanovených muži – opominu-li skutečnost,  

že se téma ženských věznic a žen v totální instituci stává předmětem vědeckého zájmu 

teprve v poslední době, dosud se o odborných publikacích o kriminalitě žen dozvídáme 

pouze kusé informace týkající se především počtu uvězněných žen,  

příčin jejich uvěznění apod. (Renzetti a Curran, 2003) 

Jedná se o data kvantitativní, vycházející z pozitivistického výzkumného 

paradigmatu. Již se však nedozvídáme příliš či takřka nic o tom, jaké ženské věznice jsou, 

jaký je život žen v nich, jaká specifika se k nim vztahují. Pokud se má v této oblasti,  

a to především v praktické rovině, něco změnit, je dle mého názoru, nutné změnit již 

samotnou podstatu zkoumání, tedy i zvolit vhodné paradigma. To, že jsem sama ženou, 

neznamená, že právě jako žena mám větší právo či více možností daný fenomén lépe 

uchopit – ostatně jak uvádějí Matoušek a Osman, feministický výzkum se brání 

hierarchickému uspořádání rolí badatele/ky a zkoumaného objektu či subjektu (Matoušek a 

Osman, 2014).  

Považuji také za důležité zdůraznit, že v souladu se zásadami feministického 

výzkumu a konstruktivistickým paradigmatem je mnou zvolený přístup k analyzované 

problematice jen jedním z možných, přičemž neopomíjím význam mé vlastní 

pozicionality.  

1.1.2 Reflexe vlastní pozicionality 

Feministický výzkum tím, že si nenárokuje již s ohledem na konstruktivistické 

paradigma výzkumu objektivní poznání fenoménů sociálního světa, považuje za důležité 

také jasně vymezit pozici výzkumníka/ce, který/á nutně vnáší do bádání subjektivní 

hledisko, které nelze považovat za bezvýznamné. Jak zdůrazňuje Reinharz (1992),  

pozice výzkumníka/ice ovlivňuje mnohé a je zřejmá již v úvodu plánování výzkumu,  

při výběru jeho tématu apod. Letherby (2003:3) uvádí: „Otázky, které si klademe,  
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a způsob, který si volíme k jejich pokládání, často determinují odpovědi, které následně 

získáme.“.  

Užíván je tak termín situované poznání či vědění, kterým se rozumí zatížení 

interpretace analyzovaných obsahů pozicí badatele/ky, a tedy i jejich kontextuální 

ovlivnění. Pozicionalita tak do značné míry nahrazuje tradiční pojetí objektivního vědění. 

Ve feministickém výzkumu není angažovanost výzkumníka, která taktéž nutně přináleží 

ke kvalitativnímu výzkumu, považována za nevýhodu, ale spíše za určitou přednost,  

kdy osobní zkušenost může být zdrojem legitimnosti výzkumu. Požadavek na uvědomění 

si vlastní pozicionality zároveň umožňuje upozornit na zatíženost zjištěných výsledků 

výzkumu osobou výzkumníka/výzkumnice, přičemž do této reflexe je vhodné zahrnout 

nejen normativní charakteristiky jedince, ale též očekávání, zkušenosti či předpoklady, 

s nimiž badatel/ka do výzkumu vstupuje, resp. které existují již při samotném plánování 

výzkumu (Matoušek a Osman, 2014).  

Renzetti a Curan uvádějí, že feministický výzkum nepopírá svoji subjektivitu,  

která je mu ze strany tradičnějších výzkumných přístupů vytýkána – naopak, zaujatost 

prohlašuje za vědomou a žádoucí: „Feminismus chápe povahu sociologického zkoumání 

jako dualistickou: má jak objektivní, tak i subjektivní rozměr…Feminismus vyzývá 

společenské vědce, aby se otevřeně hlásili ke svým předpokladům, přesvědčením, 

sympatiím a zaujatým postojům.“ (Reinharz, 1992, in Renzetti a Curan, 2003: 33).  

Podle Guba a Lincoln je skrývání záměru výzkumníka destruktivní pro odhalování  

a obecně práci s konstrukty (Guba a Lincoln, 1994).  

Moji vlastní pozici ve výzkumu lze tak charakterizovat jako pozici bílé, 

středostavovské, evropské, heterosexuální, vzdělané, bezdětné osoby, bez tělesného 

handicapu, trestně bezúhonné. Identifikuji se jako žena a feministka, s uvědoměním si 

toho, že nemohu mluvit za všechny ženy, resp. i muže.  

Vycházím z předpokladu, že pozice každého výzkumníka a výzkumnice,  

ze které na svůj výzkum nahlíží, daný výzkum zásadně ovlivňuje. Moje životní zkušenosti 

mohou být zcela odlišné než žité zkušenosti ostatních, a proto není možné využívat  

je jako vysvětlující rámec mých interpretací. Mé úvahy a výsledky výzkumu budu 

podkládat teoretickými zdroji a studiemi, jako například od Kateřiny Nedbálkové (2006)  

či diplomovou prací na podobné téma od Dominiky Balatkové (2015).  
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2 GENDER A INSTITUCE VĚZENÍ 

Druhá kapitola diplomové práce představuje úvod do zkoumané problematiky. 

I když se v práci zaměřuji především na genderové role ve věznici, a to nejen z hlediska 

teoretických konceptů, ale též pohledem filmové tvorby, resp. mediálním obrazem vězení  

a vězeňství, pro pochopení specifik této instituce, která bývá označována za totální,  

je nejprve nutné vymezit klíčové pojmy a charakterizovat toto prostředí. 

Nejprve tedy vymezuji pojmy týkající se genderu, jeho obrazu a reprezentaci a poté 

charakterizuji prostředí věznic a vězení. Dílčí součástí kapitoly je vymezení výkonu trestu 

odnětí svobody v obecné rovině a jeho význam pro jedince i společnost,  

přičemž se zamýšlím i nad symbolikou trestu a tím, jaké funkce fenomén trestu má.  

Dále se zaměřuji na jevy, které se jsou s institucí vězení neoddělitelně spjaty a které mají 

značný vliv na to, jak se vězeň/kyně v této instituci chová, jaké je jeho/její prožívání, 

případně jak se proměňuje jeho/její osobnost, resp. jaký dopad uvěznění na jedince má  

či by měl mít. Závěr kapitoly je věnován přiblížení specifik ženských věznic.  

2.1 Gender, genderové role v instituci vězení  

Předtím, než se zaměřím na problematiku genderových rolí v instituci vězení, 

některé termíny, které budu v práci užívat, definuji a blíže vysvětlím.  

Pokud se hovoří o lidské bytosti a jejímu ontogenetickému vývoji z hlediska 

psychologického, většinou se k označení tohoto vývoje užívá adjektivum  

„bio-psycho-sociální“. To znamená, že lidská bytost má svůj biologický, vrozený základ, 

kromě toho se však vyznačuje dalšími dvěma „nadstavbami“, které člověka výrazněji 

odlišují od světa říše živočišné a jsou jimi psychika a rovina sociální. Pochopitelně  

i zvířata, zejména tedy složitější organismy, mají taktéž psychiku, podobně jako u nich 

(např. u mnoha zástupců hmyzu) můžeme identifikovat určitou sociální organizaci. To,  

co je však pro člověka specifické, a to zejména z hlediska kvalitativního srovnání,  

je proces socializace.  

Socializace probíhá celoživotně: „Primární socializace je první socializací,  

kterou jedinec prochází v období dětství a skrze niž se stává členem společnosti. 

Sekundární socializace je jakýkoliv následný proces, který uvádí socializovaného jedince 

do nových oblastí objektivního světa společnosti, v níž žije.“ (Berger a Luckmann,  
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1999: 129).  Z této definice tedy vyplývá několik podstatných aspektů, které napomáhají 

objasnit, kým tedy člověk opravdu je – člověk se svébytnou bytostí stává v průběhu celého 

svého života, mimo jiné i tím, že je aktivní.  

Vnější prostředí reprezentované na sociální rovině společnosti (užší,  

kterou představuje rodina, širší zastoupenou komunitou, do níž jedinec patří, státem apod.) 

na jedince značně působí, mnohdy se může jednat i o velký tlak ve smyslu proměny 

základní danosti jedince. Berger a Luckmann (1999) dále zdůrazňují, že řád, který si osoba 

v průběhu procesu socializace osvojuje, není daný biologicky, ale vzniká jako důsledek 

lidské aktivity. Reprezentaci sociálního řádu pak reprezentují sociální role. Tím,  

že si je člověk osvojuje, hraje je, se zároveň dotyčný/á podílí na reprodukci sociálního 

řádu. 

Jak uvádí Šmausová (2011b: 181), je až paradoxní, že i když sociální vědy dospěly 

k poznání, že to, kým člověk je, je dáno zcela zásadním vlivem socializace,  

termín „pohlaví“ nebyl dekonstruován, a velmi brzy se kritická funkce socializačních 

teorií proměnila v potvrzení genderové skutečnosti. I když je připouštěno,  

že genderová role není vrozená, považuje se za druhou přirozenost osoby. Již pak není 

zkoumáno, jak se genderové a rolové kategorie v historii proměňovaly,  

jak jsou konstruovány a kdo je vyšší instancí, která rozhoduje o existenci a reprodukci 

těchto dvou sociálních kategorií (ženy a muži). Tradiční vědě zcela postačuje,  

že „tomu tak bylo vždy a všude“.  

Nejvíce používaným termínem v této práci je gender. Zabývám-li se v práci 

genderem, ztotožňuji se s jeho pojímáním nikoliv jako kategorií přirozenou, 

ale společensky utvářenou, a to na základě sociálního učení1 (Renzetti a Curran, 2003). 

Pojetí toho, kdo je to muž a žena, se tak odvíjí nikoliv od biologické přirozenosti,  

ale od zvyků, norem, tradic: „Genderové odlišnosti jsou naopak performativně utvářeny 

                                                 

1 Butler (2004) používá termín performativita genderu. Soudí, že gender není v žádném případě stabilní 

identitou, fenoménem, z nějž se odvíjejí např. konkrétní formy chování jedince. Je identitou, která se utváří 

postupně v čase, a to prostřednictvím stylizovaných a opakujících se vzorců chování, performativních aktů, 

kdy pohyby těla, gesta, mimika apod. společně tvoří iluzorní obraz trvalého a stabilního genderu.  

Gender je tak konstruován podle požadavků společnosti, kdy se jedinec sám – v roli herce – snaží naplnit 

očekávání a požadavky publika (sociálního okolí, společnosti). Základem genderové identity je tak 

stylizované opakování dílčích aktů v průběhu času, přičemž výsledný obsah genderové identity jedince je pak 

mimo jiné ovlivněn i tím, jaké jsou ve společnosti možné transformace v rovině genderu. Jak autorka dále 

uvádí, gender Není skutečností, různé projevy genderu vytvářejí jeho koncepci a bez těchto projevů (acts) by 

vůbec žádný gender nebyl. (Bulter, 2004).   
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prostřednictvím opakování kulturně vyžadovaných praktik a jako takové mohou být 

změněny nebo odstraněny.“ (Uhde, 2007: 291). Platí též, že genderové identity jsou 

utvářené jazykem a v jazyce či v diskurzu se tedy odráží, jak daná společnost na gender 

nahlíží, ale i jak jej konstruuje (Matoušek a Osman, 2014).  

Z mého pohledu tedy není překvapující, že např. v češtině nenalezneme genderově 

odlišné varianty pro slovo „zločinec“ (nicméně již je možné rozlišit vězně a vězeňkyni). 

Jak vysvětluje Nedbálková (2006), kriminalita žen po dlouhý čas nebyla pojímána  

jako sociální problém. Pokud se uvažovalo o kriminalitě, ta byla rigidně přičítána mužům 

jako představitelům deviantního nebo kriminálního jednání.  

Role, a to ve smyslu sociální role, se podle Renzetti a Curran (2003)  

váže k sociálnímu statutu, který vzniká jako výslednice dílčích faktorů, které společnost 

uznává (vzdělání, společenské postavení apod.). Jedná se také o soubor vzorců chování, 

které od jedince společnost očekává, v závislosti na tom, jaké je jeho/její sociální situace, 

pozice. Toto očekávání se následně promítá do výchovy dětí již od jejich útlého věku,  

kdy je u chlapců oceňována a zdůrazňována síla, u dívek vzhled, křehkost apod.   

Genderovou roli definují Ptáček a Bartůněk (2011: 356) následovně2:  

„Genderové role představují ve společnosti široce akceptované představy  

o typických charakteristikách a chování žen a mužů, včetně atributů jejich životního stylu  

a pozice v uspořádání společnosti. Ženská genderová role je tradičně spojena s prožíváním 

a vyjadřováním emocí, orientací na vztahy, péčí o druhé, preferencí privátní před veřejnou 

sférou, vyšší mírou přizpůsobivosti až submisivity, fyzickou atraktivitou s výrazným 

erotickým aspektem atd. Mužská genderová role je naopak spojena s racionalitou, 

technickými dovednostmi, preferencí veřejné sféry, nižší mírou prožívání a vyjadřování 

emocí, fyzickou silou, dominancí až agresivitou atd.“  

Jak vysvětluje Šmausová (2011b: 187), gender ovšem žádné pohlaví nemá,  

vše je konstrukce: „gender je zakotven především v genderovém symbolismu,  

kterému je od přírody na hony vzdálený. Tím ale, že se pohlaví neustále „vtěluje“,  

                                                 

2 Záměrně vybírám definici z medicínského prostředí, na kterém je vidět jasné a vyhraněné bipolární 

rozdělení a vnímaní genderových rolí v pohlavně-genderovém systému (Renzetti a Curran, 2003: 21). 
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to znamená vpisuje do genderového kulturního těla, umožňuje pohlavní kódování 

jednotlivců, které je do značné míry stabilní.“   

V souvislosti s institucí vězení je také vhodné vymezit termín subkultura. 

Podle Urbana se jedná o specifické společenství lidí, minoritní kulturu oproti většinové 

společnosti, které je jak tvůrcem, tak i nositelem specifických hodnot, norem, symbolů, 

vzorců chování, životního stylu apod. Oproti mainstreamové společnosti se většinou jedná 

o kulturu alternativní (Urban, 2011). Čeněk, Smolík a Vykoukalová (2016) doplňují,  

že vliv subkultury na jedince bývá nezřídka silnější než vliv dominantní kultury. Důvodem 

je silnější emocionální náboj a dynamika vztahů v subkultuře, neboť funkcí subkultury  

je mimo jiné právě modifikace hodnot a norem sdílených většinovou společností.  

Jak autoři dále vysvětlují, mnohdy jsou hodnoty a normy subkultur natolik specifické,  

že např. odborná práce s jejími členy vyžaduje důkladné studium dané subkultury, 

zahrnující studium její historie, jazyka či kultury.  

V diplomové práci se zaměřuji na vězeňskou subkulturu, která podle Blatníkové 

(2016) představuje soubor typických postojů, norem, hodnot, kterými se řídí chování 

odsouzených. Irwing a Cressey (1962, in Blatníková, 2016) popsali tři druhy subkultur, 

které se mohou v instituci vězení vyskytovat.  

1. Patří k nim subkultura zlodějů, která má blízko ke kriminální subkultuře a 

pobyt v totální instituci je jejími členy považován pouze za přestávku 

v kriminální kariéře.  

2. Dále se jedná o subkulturu tvořenou jedinci, kteří byli odchovaní vězeňským 

systémem, tj. život jejích členů je z velké části spojen právě s pobytem v totální 

instituci, vězni tvoří pro její členy referenční rámec.  

3. Poslední skupinu tvoří normální či legitimní subkultura, jejích členové jsou 

vězni primárně orientovaní na dodržování zákona, tedy většinou se jedná  

o prvopachatele, a tito lidé se spíše, než s ostatními vězni identifikují s dozorci  

či dalšími pracovníky totální instituce, řídí se požadavky na ně kladenými, 

nebrání se účasti na edukačních programech, programech zacházení apod.  

Podle Mařádka (2005) je vliv vězeňské subkultury na vězně/vězeňkyně velmi silný. 

Přispívá k tomu fenomén sociálního učení, ale i rituály charakteristické pro totální 
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instituci: rituální přijímání na celu, odchod z cely, přijetí do skupiny vězňů/vězeňkyň,  

které plánují trestný čin po opuštění věznice apod.3  

Vězeňská subkultura působí na jedince negativně především ve dvou oblastech: 

desocializačně, kdy působí proti resocializaci, na níž se pobyt ve vězení zaměřuje. 

Docházet může i ke ztrátě běžných sociálních návyků, a též kriminogenně, kdy se jedinec 

po opuštění věznice, nebo i během pobytu v ní, opět dopouští protispolečenského jednání. 

Co se týče vývoje vězeňské subkultury, předpokládány jsou dva modely, a to model 

deprivační a model importu. V modelu deprivačním je považována za spouštěč vzniku 

vězeňské subkultury deprivace prožívaná vězni/vězeňkyněmi, tedy v rámci tohoto modelu 

se soudí, že vězeňská subkultura vzniká až v totální instituci, zatímco v modelu importu, 

jak název napovídá, se předpokládá, že vězeňská subkultura má svůj počátek vně totální 

instituci, kdy jsou kriminální prvky přeneseny z vnějšího prostředí do věznice a tvoří tak 

základ vězeňské subkultury (Mařádek, 2005).  

2.2 Věznice a vězeňství 

V následující kapitole vymezuji pojem instituce vězení, zabývám se jejími 

fenomény, adaptací na vězeňské prostředí a další faktory určující průběh pobytu v této 

instituci. Zvlášť definuji také pojem vězeňství. Zabývám se charakteristikou výkonu trestu 

odnětí svobody a jeho významem.  

2.2.1 Charakteristika instituce vězení 

Věznice je totální institucí. Termín totální instituce pochází od sociálního 

antropologa E. Goffmana, který jej spojil s prostředím vyznačujícím se sociálními  

i fyzickými bariérami, které jsou určeny obyvatelům/kám těchto zařízení, tedy těm,  

kteří v nich žijí, bez možnosti odchodu, přičemž další účastníci/ce života v tomto prostředí, 

zejména dozorci/kyně, mají nad vězni/vězeňkyněmi naprostou kontrolu. Fyzické bariéry 

mají podobu vysokých zdí opatřených dráty s elektrickým napětím, vodními příkopy, 

zamčenými dveřmi apod. Čím větší kontrola v zařízení panuje, tím je daná instituce 

„totálnější“.  

                                                 

3 Nedbálková v souvislosti s významnými atributy vězeňské subkultury zmiňuje zejména černý trh, který 

zahrnuje rituály jako je produkce, distribuce, konzumace či užívání zboží a služeb, a dále volnočasové 

aktivity (Nedbálková, 2006).  
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Vězni/vezeňkyně se stávají majetkem instituce, dochází k jejich dehumanizaci. 

Vězni/vezeňkyni je zabaven veškerý osobní majetek, je nucen/a podrobit se intimní 

lékařské prohlídce, psychologickému vyšetření, je oděn/a do vězeňské uniformy (Mays a 

Winfree, 2009). Nedbálková označuje vstup jedince do instituce vězení a dopad na jeho 

psychiku za tzv. „vyvlastnění jedince, kdy je aktér pomalu zbavován dosavadní koncepce 

já, dosavadní identity.“ (Nedbálková, 2006: 21).  

Pobyt ve vězení představuje podle Fischera a Škody (2014) pro jedince mnohé,  

nejen ztrátu svobody. Výrazně je omezena saturace jeho potřeb, dochází k izolaci jedince. 

Vězeňské podmínky se významně liší od podmínek běžného života, což dle autorů 

možnost opětovné integrace do společnosti značně limituje, narušuje. Vězení je zcela 

specifickou institucí, která se mimo jiné vyznačuje třemi fenomény, které jsou následující: 

 prizonizace: termín pochází od D. Clemmera, sociologa, který ve 30. letech 

minulého století studoval mužskou vězeňskou subkulturu. Jedním z cílů vězně  

je ve vězení přežít. Je tedy nutné uvyknout tomuto prostředí, což nelze izolováním 

se od ostatních vězňů. Těžko snášená realita vězení je mimo jiné zmírňována 

sociální interakcí, která mezi vězni probíhá. Tím, jak je na vězně vyvíjen ze strany 

personálu instituce tlak (uplatňována jejich moc apod.), dochází k vytváření vazeb 

mezi vězni, loajalitě, vzájemné pomoci. Postupně jsou tedy přejímány a nezřídka  

i přijímány normy a hodnoty tohoto prostředí, za současného vyhasínání žádoucích 

vzorců chování (resp. žádoucích vzorců chování mimo zdi věznice).  

Prizonizace je označení pro tento proces. K prizonizaci vede více faktorů,  

z nichž nejvýznamnější jsou společná zkušenost s uvězněním, fyzická blízkost bez 

soukromí, vězeňský řád a také izolace od dřívějšího, normálního života.  

Vězeň je de facto nucen ke konformismu, čímž ovšem zároveň dochází k vytváření 

imunity vůči hodnotám společnosti (konformitě s ní). Svobodný člověk se stává 

vězněm; 

 institucionalizace: jedná se o adaptaci na vysoce organizovaný způsob života 

ve věznici, který je spojen se ztrátou samostatnosti a iniciativy. S touto změnou 

dochází ke změně postojů, vzorců chování, potřeb. Institucionalizace je jednou 

ze složek prizonizace; 

 ideologizace: ideologizace představuje další složku prizonizace a znamená přijetí 

norem a pravidel vězeňského prostředí, přičemž toto přijetí není pouze formální, 

ale dochází k zvnitřnění těchto hodnot a norem vězněm.  
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Adaptace na vězeňské prostředí, která je podmínkou přežití v této instituci,  

může nabývat dvou forem: První formu představuje adaptace primární, v níž jedinec 

přijímá to, co mu instituce nabízí, zprostředkovává. Vězeň/vězeňkyně ve vězení nežije 

pouze s ostatními uvězněnými, ale též se zaměstnanci/kyněmi totální instituce, s nimiž 

musí také vycházet. Nutností je tedy přijetí nikoliv pouze norem prostředí či ostatních 

vězňů/vězeňkyň, ale i norem instituce, které prosazují dozorci/kyně. Dochází k přijetí role, 

která je mu/jí přisuzována. Sekundární adaptace představuje únik od předepsané role, 

přičemž tento mentální či behaviorální únik realizuje často více vězňů/vezeňkyň – 

v takovém případě dochází k tvorbě institučního podsvětí (Nedbálková, 2006).   

Sekundární adaptace se nenachází v přímém protikladu vůči primární adaptaci,  

není namířena sama o sobě vůči dozorcům/kyním či jiným zaměstnancům/kyním této 

totální instituce, ale slouží k saturaci potřeb, uspokojení, byť za využití zakázaných 

prostředků. Pokud se nejedná o podryvné sekundární přizpůsobení,  

kdy je cílem vězňů/vězeňkyň z totální instituce uniknout, či nad ní např. převzít kontrolu,  

i sekundární adaptace se tak stává součástí oficiální struktury věznice (tamtéž).  

Prizonizace je sice jevem častým, nikoliv však vyskytujícím se u všech 

vězňů/vězeňkyň, resp. čelí jí všichni vězni/vězeňkyně, ale míra vlivu tohoto fenoménu 

na jednotlivé vězně/vězeňkyně je odlišná, v závislosti na dvou hlavních proměnných,  

které představují osobnost vězně/vězeňkyně a podmínky věznice či uvěznění. Méně jí 

podléhají stabilní osobnosti, u nichž jsou v menší míře zastoupeny patologické vztahy,  

ať již ve vězení, nebo dříve, v životě před vstupem do totální instituce. Naopak silnější 

dopad má prizonizace na vězně/vězeňkyně s delšími tresty, na osobnosti nestabilní, méně 

osobnostně zralé, na jedince, kteří nejsou sociálně příliš zdatní. Platí také, že prizonizace 

není jevem zanedbatelným, mající omezenou působnost. Čím déle člověk ve vězení 

pobývá, tím horší je jeho kriminální prognóza, tedy i vyšší pravděpodobnost recidivy 

kriminálního jednání po opuštění totální instituce (Netík, 1997, in Blatníková, 2016).   

Ukazuje se však, že jedním z důležitých faktorů, určujících výskyt a průběh 

prizonizace, je „příslušnost“ k genderu a rase. Prizonizace se sice podle Collica (2013) 

týká žen i mužů, nicméně obě pohlaví přistupují odlišně k přijetí vězeňské kultury  

a vězeňského kodexu. Aby ve vězení „přežila“ žena, začleňuje se do vztahových rámců 

existujících v totální instituci, resp. vytváří je a rozvíjí (pseudorodiny), zatímco muži  

se stávají členy vězeňských gangů.  
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Co se týče rasy, bylo zjištěno, že černošští/ské vězni/vězeňkyně si již prizonizační 

postoje přinášejí do totální instituce (tím, jak čelí opresi ve společnosti, jsou uvyklí tlaku 

dominantních struktur, a rozvíjejí mechanismy k jeho zvládání), zatímco příslušníci/e bílé 

rasy poznávají prizonizaci až v totální instituci (Goodstein a MacKenzie, 1989). 

2.2.2 Charakteristika vězeňství 

Vězeňství je podle Havrlentové (2014) společensko-právní institut, který se vyvinul 

v průběhu historického vývoje s cílem ochrany života, zdraví a majetku lidí.  

Autorka se zamýšlí nad tím, do jaké míry se ovšem daří tento cíl naplňovat, když jsou  

ve většině států věznice přeplněné a recidiva je poměrně vysoká. Nejsou výjimkou situace, 

kdy odsouzení/é k výkonu trestu odnětí svobody čekají na nástup do věznice, neboť jejich 

kapacita je vzhledem k počtu odsouzených nedostatečná.  

Tímto se ovšem vymezení vězeňství pochopitelně nevyčerpává.  

V Koncepci vězeňství do roku 2025 je na vězeňství nahlíženo jako na významnou součást 

trestní politiky státu. Úkolem každého demokratického státu je chránit práva a svobody 

každého občana, k čemuž institut vězení taktéž mimo jiné slouží, nicméně účelem trestu 

nepodmíněného odnětí svobody je kromě izolace jedince nebezpečného pro stát, 

spoluobčany/ky, taktéž úsilí o jeho nápravu, resocializaci a následnou reintegraci  

do společnosti tak, aby nadále ze strany odsouzeného nedocházelo k dalšímu páchání 

trestných činů či v obecné rovině porušování zákonů (Vězeňská služba ČR, 2017).  

Zde se ovšem nabízí otázka, jaká tato resocializace má u žen být,  

resp. k čemu slouží. Pallot, Piacentini a Moran (2012) soudí, že např. současný koncept 

vězeňství a trestu v Rusku využívá symbolů, znaků či intervencí, které mají  

ve vězeňkyních posílit či probudit uvědomění si své genderové role – takové, do jaké  

je společnost stylizuje, jaká jediná je z jejího pohledu možná a vhodná.  

Zatímco v minulosti byly ženy, které se dopustily trestné činnosti, označovány za více 

deviantní a nebezpečnější než muži, plné nenávisti, žárlivosti a hněvu, po pádu Sovětského 

svazu začalo být uvažováno o tom, že je to důsledkem proměny společnosti, a kriminalita 

žen tak odráží morální úpadek země daný ekonomickou a společenskou situací.  

V důsledku toho nastal obrat – ženy jsou pojímány jak oběť systému, a vyvíjen  

je na ně tlak, aby se znovu vrátily ke svým tradičním rolím matky a manželky.  
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Takto je koncipována i penitenciární péče 4v Rusku. Ženy se zapojují do uměleckých 

aktivit, účastní se soutěží krásy, což vše má vést tomu, aby se z dnešních ruských 

vězeňkyň staly tradiční ruské ženy respektující tradici, tj. považující ve svém životě  

za nejdůležitější role roli matky a manželky (Pallot, Piacenti a Moran, 2012).  

Jak bude v textu dále uváděno, většinou se setkáváme v ženských věznicích 

s opačným přístupem, kdy jsou ignorována specifika žen v rámci instituce vězení. 

Domnívám se však, že oba přístupy lze považovat za „dvě strany téže mince“: ignorování 

specifik žen v rámci vězeňství, nebo naopak jejich zdůrazňování, jsou pouze projevem 

pohlavně-genderového systému společnosti.  

Každá společnost si vytváří systém, jak reagovat na nedodržování jejích základních 

norem či hodnot. Pachatel/ka trestného činu se stává jedincem, který/á tyto normy  

a hodnoty ohrožuje, tedy představuje i riziko pro fungování státu, společnosti.  

Reakce společnosti na trestnou činnost může být poměrně rozmanitá, nicméně v této 

oblasti má klíčovou roli tzv. trestní právo, které je systémem sankcí za spáchání trestného 

činu. V trestním právu je explicitně stanoveno, jaké chování je trestné, dochází také 

k diferenciaci sankcí dle míry závažnosti trestného činu, včetně pravidel a podmínek jejich 

ukládání a výkonu. Obecně tedy platí, že v trestním právu jsou zohledněny ty 

nejpodstatnější hodnoty společnosti, stát je trestním právem chrání, a pokud je jedinec 

svým činem porušuje, ohrožuje, reakcí je trest, který představuje právní následek takového 

činu, a který je v právu označen jako trestný (Černíková, 2014).  

2.2.3 Charakteristika výkonu trestu odnětí svobody 

Diplomová práce se zabývá problematikou výkonu trestu odnětí svobody,  

který je vykonáván ve věznicích. V trestním zákoníku je vymezeno, že trest odnětí 

svobody může mít podobu nepodmíněného trestu odnětí svobody, podmíněného odsouzení 

k trestu odnětí svobody, podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem  

a zvláštní případ představuje výjimečný trest, tedy v českém prostředí trest doživotní  

nebo trest odnětí svobody v rozsahu 20-30 let. Nepodmíněný trest odnětí svobody  

je ukládán maximálně na dobu 20 let (vyšší délka výkonu trestu odnětí svobody může být 

kromě výjimečného trestu uložena v případě mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody 

nebo byl-li trestný čin spáchán ve prospěch organizované společenské skupiny).  

                                                 

4 Speciální péče o vězně/vězenkyně ve vězeňství. 
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Pokud se jedná o spáchání trestného činu, u kterého horní hranice trestní sazby odnětí 

svobody nepřevyšuje pět let, bývá jedinci, který takový čin spáchal, uložen podmíněný 

trest odnětí svobody, a to za důvodného předpokladu, že dotyčný povede řádný život – 

v opačném případě bývá uložen nepodmínění trest odnětí svobody (Zákon č. 40/2009 Sb., 

§ 52-55).  

Například v USA byl v posledních letech zaznamenán značný nárůst uvězněných 

žen, což je dáno zpřísněním protidrogové politiky (v průměru se počet zdvojnásobil, 

v některých státech je však nárůst mnohem vyšší). Do věznic se tak více dostávají jedinci, 

kteří stojí na počátku drogového řetězce, nikoliv „velké ryby“. Těmito osobami jsou 

převážně ženy, pro které je prodávání či pašování drog v malém množství způsobem,  

jak zkombinovat péči o malé děti, a zároveň přispět do rodinného rozpočtu.  

Tyto ženy pomáhají svým manželům, partnerům, otcům s drogovým obchodem,  

často se díky situaci, v níž se ocitají, samy stávají drogově závislé. Ženské americké 

věznice jsou přeplněné, kapacity nepostačují nově odsouzeným. V mnohých amerických 

věznicích navíc ženy nemohou pobývat se svými malými dětmi, mnohdy ani ne poté,  

co dítě ve věznici porodí. Jedná se převážně o ženy zažívající mnohonásobnou opresi – 

nejen proto, že jsou ženami, ale i proto, že pocházejí z minoritních skupin (etnické apod.). 

Zvažuje se, zdali právě pro tyto ženy má uvěznění resocializační efekt, zdali není 

vhodnější, ve snaze zmírnit kriminalitu žen, zaměřit se spíše na prevenci, léčbu drogové 

závislosti apod. (USA Today, 2018).  

Není cílem této práce detailněji se zabývat tématem vězeňství, historií vývoje trestů 

apod. Tímto úvodem jsem především chtěla poukázat na obecný význam trestu, stručně 

také určit, jaký význam trest odnětí svobody má nikoliv pouze pro jedince, ale i pro stát  

a celou společnost. Setkat se můžeme s názory, že dnešní vězení má spíše podobu 

rekreační, pozbývá svého účelu, a naopak přispívá k tomu, že jedinec ztrácí motivaci 

k jeho opuštění, neboť je o něj v této instituci dobře postaráno. Malá (2003:30) 

zprostředkovává výrok ukrajinského pachatele trestného činu, který vykonával uložený 

trest odnětí svobody v české věznici a který toto prostředí označil za „pionýrský tábor“.  

V souvislosti s vykreslováním vězeňského prostředí jako místa, kde si člověk 

odpočine, při porušování zákona a vězeňského řádu má dokonce přístup téměř ke všemu, 

na co byl zvyklý mimo zdi vězení, upozorňuje Havrlentová (2014) na významný aspekt 

trestu, kterým je jeho délka a který je z hlediska možné nápravy v zařízení nutné určovat 
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velmi obezřetně. Krátké tresty, maximálně v délce 2 měsíců, které lze pochopitelně uložit 

jen určitému okruhu pachatelů/ek, odsouzeného/ou šokují a zamezují mu/jí adaptovat se  

na vězeňské prostředí.  

V opačném případě odsouzený/á postupně stále více proniká do vězeňské subkultury, 

vstupuje do jasně vymezené sociální role. Adaptace na vězeňské prostředí je podmínkou 

úspěšného zvládnutí výkonu trestu odnětí svobody, hovoří se o tzv. prizonizaci 

(Vegrichtová, 2017). Jak bude dále v práci popisováno, tato adaptace může mít mnoho 

forem a z odsouzené/ho se může stát v mnoha ohledech, včetně aspektu genderového, 

zcela jiný člověk.  

2.2.4 Význam trestu a pobyt ve vězení 

Předchozí nastínění významu trestu a jeho funkce je pouze velmi obecné. Funkce 

trestu se podle Černíkové (2014) vzájemně prolínají, nicméně z teoretického hlediska  

je podle autorky možné určit pět hlavních znaků či významů trestů, které jsou následující: 

 odplatná (retributivní): je morální povinností společnost potrestat jedince,  

který porušuje hodnoty společnosti, morální zásady, které jsou obsažené v trestním 

právu. Trest je tak chápán jako přirozený důsledek kriminálního jednání,  

měl by pro jedince představovat újmu odpovídající závažnosti činu, který spáchal. 

Odnětí svobody je tak sociální mstou, přičemž není myslitelné, aby odplatu 

provedla oběť pachatele/ky, ale stát. Jak autorka vysvětluje, tato myšlenka není 

nová a nacházíme ji již v Bibli ve výroku oko za oko, zub za zub.  

S humanizací společnosti nastalo oslabení této funkce trestu, avšak v posledních 

letech dochází dle téhož zdroje opět k posilování nahlížení na trest jako na odplatu, 

a to v důsledku rychlého nárůstu kriminality a neschopnosti v rámci zacházení 

s pachateli tyto jedince resocializovat; 

 odstrašující: trest by měl působit preventivně, odstrašit jedince od páchání trestné 

činnosti. Také samotná výše trestu, resp. újma, která odsouzenému vzniká,  

by měla vést k tomu, že dotyčného odstraší od kriminálního jednání v budoucnu. 

Funkce odstrašení se týká i trestu smrti, avšak v praxi jeho ukládání nevede 

k výraznějšímu snižování kriminality v dané společnosti. Ukazuje se,  

že naplnění této funkce souvisí z velké části s osobností pachatele/ky,  

ale též rychlostí postihu (odhalení pachatele/ky, uložení trestu), roli má i obsah 
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trestu, který by měl být ekvivalentem prospěchu získaného spáchanou trestnou 

činností; 

 rehabilitační (nápravná, korektivní, resocializační, penitenciární): důvodem,  

proč je trest udělen, je především snaha o nápravu pachatele/ky trestného činu.  

Je zapotřebí odborného zacházení, efektivního využívání rehabilitačních 

či resocializačních metod, především je však nutné pochopit, proč jedinec daný 

trestný čin spáchal; 

 eliminační (izolační): cílem trestu je oddělit pachatele/ku trestného činu 

od společnosti, což představuje nejen nejvyšší možnou újmu pro pachatele/ku 

(omezení jeho/její svobody apod.), ale též ochranu společnosti před takovým 

jedincem. Jak autorka vysvětluje, vyhnání jedince z komunity, společnosti,  

rodu apod., jichž byl/a členem/kou, bylo vždy v minulosti tím největším trestem 

pro člověka. Dnes představují nejvyšší možnou míru izolace pachatele/ky trestného 

činu detenční zařízení, posuzována je pravděpodobnost nápravy jedince; 

 restituční (restorativní, kompenzační, obnovující): hlavní myšlenkou je obnovení 

rovnováhy v sociálních vztazích, zdůrazňována je náprava následků trestného činu.  

Foucault (2000) se zamýšlí nad přínosem či váhou trestu pro jedince a společnost. 

V případě trestu smrti jedinec trpí, byť v minulosti v případě mučení, které bylo běžnou 

formou trestu za porušení norem a hodnot společnosti, velmi značně a bolestivě,  

pouze relativně krátkou dobu. Možná není náprava jedince, takto provedený trest také 

mimo jiné sytí vášně publika, společnosti. Autor tak nahlíží jako na jednu z nejvhodnějších 

forem trestání to, co se blíží dnešním obecně prospěšným pracím:  

„… trest by být chápán jako náhrada, kterou viník prokazuje všem svým 

spoluobčanům za zločin, jímž je všechny poškodil…Ideálem by bylo, kdyby se odsouzený 

jevil jako určitý druh výnosného vlastnictví: otrok sloužící všem. Proč by měla společnost 

zničit život a tělo, které si může přivlastnit? Bylo by užitečnější nechat odsouzeného sloužit 

státu v otroctví většího či menšího rozsahu podle povahy jeho zločinu.“ (Foucault, 2000: 

165).  

Dotýkáme se tak problematiky trestu a moci. Zločinec, jedinec, který se dopustí 

trestného činu, koná zlo, má do určité míry značnou moc nad svojí obětí, která na takové 

jednání není připravena. Stát, který následně zločince trestá, nabývá nad ním značnou moc, 

která je dána povahou a obsahem trestního práva. Kromě práva však existuje i oblast 
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morálky. Jedním z představitelů morálky, resp. vývoje morálního uvažování, je J. Piaget, 

který v případě trestu důsledně rozlišoval obě roviny, tj. rovinu právní a morální. 

Z hlediska práva je tak dle Piageta trest nezbytný, neboť chrání společnost.  

Ovšem z hlediska morálky se stává trest dvojznačným, a to se zřetelem k autonomii 

svědomí. Zločinec a stát, který zločince trestá, se ocitají v nerovném postavení 

(pochopitelně obdobně jako zločinec a jeho oběť) a trest se stává v rukou silnějšího –  

tedy v tomto případě státu – donucovacím prostředkem, nástrojem moci (Klusák, 2014).  

Podstata trestu, jeho relevantnost z hlediska různých rovin lidského bytí či hodnot, 

tedy samy o sobě vedou k jeho značnému nepřijetí a revoltě vůči němu. Již malé děti  

se bouří, jsou-li trestány, případně se trestu podrobují, aniž by však většinou na trest 

nahlížely jako na adekvátní důsledek vlastního počínání, trest nepřijímají.  

Alternativou může být silný prožitek viny, který je taktéž trestající. Jak vysvětluje 

Montada (2003), přímé potrestání agrese, jejímž projevem trestný čin je, je ve své podstatě 

též agresivní, agresi následně utváří, modeluje, a v případě fyzického trestu, kterým odnětí 

svobody taktéž je, dochází spíše k jejímu dalšímu rozvíjení, agrese je schválena,  

podpořena a legitimizována.  

Tím se dostávám k tomu, co v kontextu trestu představují věznice, v nichž je odnětí 

svobody jako nejvyšší forma trestu, alespoň v českém prostředí, vykonáváno.  

Jandourek (2008) vysvětluje, že jedinec je od svých prvních dnů po narození společností, 

v zastoupení rodičů, socializován. Socializaci definuje jako:  

„tvrdý boj mezi jedincem a společností, přičemž jedinec vzdoruje. Odpor nekladou 

jen malé děti, ale také dospělí, především ti, u kterých to se socializací nějak nevyšlo a 

společnost se je pokouší socializovat násilím. To se děje např. ve věznicích, léčebnách pro 

duševně nemocné, vojenských výcvikových táborech, sektách…K dokonalosti dovádí tento 

zlom totální instituce.“ (Jandourek, 2008: 82-83).  

2.3 Genderovanost vězeňství 

Nedbálková (2006) upozorňuje na skutečnost, že stereotypizace spojená 

s přisuzováním určitých charakteristických rysů mužům a ženám je patrná i v problematice 

subkultur, kdy jsou subkultury přiřazovány většinou k mužskému světu, což se týká  

i subkultury vězeňské, která velmi často byla pojímána jako subkultura uvězněných mužů. 

To je ovšem pravděpodobně dáno z velké části i samotným vývoje subkultur. 
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Smolík (2010) vysvětluje, že první subkultury byly subkultury mládeže  

(mods, skinheads, fotbaloví chuligáni apod.) a spojovaly je prvky maskulinity, násilí, 

protispolečenské revolty. Ženy se v nich takřka neobjevovaly, pokud ano, zaujímaly spíše 

doplňkovou či podřadnou roli a např. v 60. letech minulého století nebylo podle nepsaných 

pravidel ani možné, aby se žena stala členem skinheadské subkultury.  

Hiphopová subkultura se vyznačuje devalvací žen, které jsou vnímány především  

jako sexuální objekty, navíc bez vlastního názoru. V klipech tohoto hudebního stylu  

je i dnes žena zobrazována zejména jako dekorace, případně se stává objektem mužského 

hněvu nebo sexuální touhy, a to, co si zaslouží, je ponížení. Muž je naopak nezřídka 

prezentován jako gangster či pasák. 

McRobbie (1994, in Hollows, 2000) byla jedna z prvních, která si položila otázku, 

čím to je, že je pojednání o subkulturách tolik zatíženo maskulinním akcentem –  

opravdu dívky absentují v subkulturách mládeže, nebo jen byly vynechány z pojednání  

o historii subkultur? Pokud jsou v subkulturách opravdu ženy zastoupeny méně,  

pak je zapotřebí zkoumat, jak subkultury v tomto ohledu fungují, že jsou v nich ženy 

zastoupeny méně, co je příčinou. A pokud se subkultury opravdu vyznačují dominancí 

mužů a jsou maskulinní, je zapotřebí zkoumat, zda i mladé ženy produkují podobná 

uskupení, odrážející jejich gender, společenskou pozici, očekávání společnosti.  

I ženy pochopitelně jsou zastoupeny v subkulturách, nicméně rozdílný přístup žen a mužů 

k veřejné sféře bráním ženám více se v subkulturách angažovat. Domovem subkultur  

je ulice, tedy prostor, který nebyl nikdy pojímán jako bezpečný pro ženy,  

a tedy genderovanost v tomto ohledu vede k menší účasti žen na subkulturách.  

Ženy jsou více zastoupeny v taneční scéně, což je dáno mimo jiné i tím, že je tanec 

považován za feminní.   

Jak je to tedy s genderem v instituci vězení? Odlišný přístup k genderovým rolím 

panuje podle Kerstena (1990, in Nedbálková, 2003: 472) i v instituci vězení. Muži mají  

do určité míry povolenou agresi, zušlechťují svá těla (posilují, tetují se), zatímco od žen  

se očekává, že budou ve svém chování v totální instituci pasivní. Násilí je v prostředí 

věznice performativním aktem hegemonní maskulinity a velkou měrou je takto násilí 

pojímáno nejen vězni, ale i dozorci. Ženy se ovšem dle tohoto zdroje v totální instituci 

ocitají ve značně obtížné situaci, kdy přijmout svoji identitu a plně ji realizovat znamená 

získat nálepku „kurvy“, zatímco příklon spíše k maskulinnímu chování či nedostatečné 

ztotožnění se s ženskou rolí vede k image „lesby“. Zatímco tělo muže je v totální instituci 
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oslavováno, dostává se mu ze strany vězňů i dozorců značné pozornosti,  

dochází k narcistické identifikaci s ním, tělo ženy je nástrojem hříchu. 

Sociální svět v mužských a ženských věznicích se podle Zaitzow a Thomas (2003: 

27) liší zejména ve dvou aspektech: sociální klima běžné ženské věznice se oproti věznici 

mužské se středním stupněm zabezpečení vyznačuje menším napětím a menší mírou násilí, 

což je dáno i skutkovou podstatou trestného činu: do věznic většinou přicházejí ženy kvůli 

držení drog nebo majetkové trestné činnosti a jen menšina žen se dopustila násilného 

chování vůči druhé osobě či skupině osob. Populace v ženské věznici je tak dle téhož 

zdroje mnohem méně „predátorská“, než je tomu v případě populace ve věznici mužské. 

Druhý rozdíl se týká vězeňské subkultury panující mezi vězni/vězeňkyněmi. 

K funkcím mužské vězeňské subkultury patří především ochrana odsouzeného 

před ostatními vězni, ale též neutralizování odmítnutí vězně dané jeho uvězněním  

a zároveň její existence slouží k vyrovnávání sil mezi vězni a dozorci. Těmito funkcemi  

se vyznačuje také ženská vězeňská kultura, navíc však k nim patří i psychická podpora, 

kterou si vězeňkyně často vzájemně poskytují (tamtéž).  

Do určité míry lze uvažovat o tom, že rozdílnost klimatu v ženské a mužské věznici 

je způsobena i tím, jak je odlišně přistupováno k vězňům a vězeňkyním ze strany 

dozorců/kyň. Nedbálková uvádí, že ženy jsou často považovány spíše za děti,  

a to děti závislé. Jsou tedy také opatrovány, usměrňovány, sledovány, zatímco muži jsou 

vnímáni jako osoby nebezpečné, které je nutné střežit a trestat (Nedbálková, 2006).  

Watterson (1996, in Zaitzow a Thomas, 2003) toto specifikum připodobňuje k tomu, 

jak je odlišně v rodinách přistupováno k chlapcům a děvčatům. Zatímco chlapci mají větší 

volnost, tedy i méně kontroly ze strany rodičů, nicméně trestáni v případě prohřešku jsou, 

u děvčat je tomu opačně – ty jsou především kontrolovány, usměrňovány, trest proti 

porušení pravidel může být mírnější, nikoliv fyzický apod. Obdobný přístup –  

tedy odlišný k vězňům a vězeňkyním – panuje i ve věznicích. Vězeňský personál vstupuje 

do role rodiče kontrolujícího dívku (vězeňkyním je určováno, podobně jako malým dětem, 

co mají a nemají dělat), nebo dívku trestající (pokud vězeňkyně poruší pravidla nebo 

normy platné pro totální instituci, dochází k sankcím, nezřídka ovšem s dovětkem,  

že je to pro dobro vězeňkyně.)  

Vězeň strádá a předpokládá se, že mnohé formy chování typické pro toto prostředí 

jsou spojeny právě s prožívanou deprivací. Deprivace se týká především ztráty svobody, 
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ale i upírání zboží, služeb, navíc není možné dosáhnout sexuálního uspokojení 

v heterosexuálním vztahu. Nejde jen o to, že vězeň nemá možnost volně se pohybovat,  

ale omezení se týká i potřeb emočních, sociálních - např. kontaktu s blízkými. Tím,  

že se vězeň přikloní k existující subkultuře, může být prožitek deprivace umenšen,  

a to se týká i navazování homosexuálních vztahů v instituci vězení, které jsou často 

odborníky vnímány jako důsledek deprivace týkající se nemožnosti navázat a udržovat 

heterosexuální vztah (Nedbálková, 2006).  

Je také předpokládáno, že právě v prožitku deprivace, resp. obsahu deprivace,  

se liší ženy a muži ocitající se v totální instituci: to, čím trpí muži nejvíce,  

je ztráta svobody, autonomie a nemožnost dosažení sexuálního uspokojení 

v heterosexuálním vztahu, zatímco ženy nejvíce strádají kvůli absenci rodinných vazeb  

a emočního zázemí, s čímž se ženy vyrovnávají prostřednictvím rozvíjení hlubších vztahů 

(tamtéž).  

Genderovanost vězení spatřuje Balatková také v rozdělení rolí vězňů/vězeňkyň 

a dozorců/dozorkyň. Z vnějšího pohledu si lze povšimnout rozdílu v oblečení obou skupin 

obyvatel/ek vězení: uniforma se stává nástrojem moci, respektu, což je ještě více zesíleno 

dovybavením zbraněmi: „uniforma tak nejenom dozorce a dozorkyně sjednocuje,  

ale také jim propůjčuje maskulinitu a s ní stereotypně spojovanou moc a sílu a zvýrazňuje 

autoritu.“ Vězeňkyně naopak pochopitelně uniformy nemají, většinou se odívají  

do teplákových souprav, nosí pantofle, cvičky. Oděv vězeňkyň tak podle autorky budí 

dojem podřízenosti, což se týká i uniformy pracovní, která není upravena a ušita tak 

pečlivě, jako je tomu v případě dozorkyň (Balatková, 2018).  

Striktní rozlišování gendrových rolí se ovšem netýká pouze samotných vězňů či výše 

uvedené genderovanosti dané přiřazením ke skupině dozorců/kyň a vězňů/vězeňkyň. 

Vnímání „příslušnosti“ k genderu je dodržována i co se týče dozorců.  

Relativně ojedinělým úkazem jsou dozorkyně v mužských věznicích, v nichž většinu 

personálu tvoří muži. Přítomnost ženy v ryze mužském světě má svá pro a proti a dle jedné 

z žen-dozorkyň L. N. Rowen, která patřila v roce 1992 mezi 4 ženy působící  

ve 21 věznicích v Connecticutu, nezřídka mají s touto netradiční pozicí problémy spíše 

muži-dozorci než muži-vězni, nicméně sexuálnímu obtěžování tato žena čelila  

jak ze strany dozorců, tak i vězňů.  
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Přítomnost ženy v mužské věznici však je vhodnější než striktní rozdělování 

vězňů/vězeňkyň dle pohlaví, navíc soudí, že není vhodné nahlížet na schopnosti dozorce 

optikou genderu, ale spíše z hlediska kvality. Počátky přijímání žen-dozorkyň  

do mužských věznic se vyznačovaly tendencí ochránit tyto ženy od případného násilí,  

které by navíc mohly vyprovokovat svojí příslušností k opačnému pohlaví, s ohledem  

na sexuální deprivaci vězňů. Jejich pracovní náplň tak většinou spočívala v třídění pošty  

či zapisování návštěv. Do sekce, v níž byli umístěni vězni, nebyly ženy původně vůbec 

pouštěny, i když působily na stejné pozici jako muži, tj. na pozici dozorce.  

Důvodem byla sdílená představa, že svět „špatných chlapů“ není světem pro ženy,  

ženám bylo odepíráno právo působit v tomto prostředí (Puleo, 1992). 

Podle Rowen vede důraz kladený na homogenitu prostředí k vytváření nepřirozeného 

světa, který může navíc posilovat frustraci a deprivaci vězňů – i ty mají své partnerky, 

ženy, děti, a je tak zcela přirozené, pokud jsou i v mužských věznicích zastoupeny ženy. 

Ženy vnáší do tohoto maskulinního světa zcela nové prvky, resp. chování žen na pozici 

dozorkyň může být jiné než chování mužů na stejné pozici: Rowen oproti mužským 

kolegům kladla důraz na dodržování pravidel a celkové politiky věznice, a v důsledku toho 

se např. vězňům dostávalo častěji návštěv či propustek, na které měli nárok díky svým 

aktivitám v pracovních programech.  

Přítomnost Rowen tak vnesla do mužské věznice změnu sociálního klimatu. 

Nicméně rozdíly mezi mužskými a ženskými dozorci/kyněmi nelze generalizovat  

a také platí, že v těchto věznicích musí ženy zvládnout všechny úkony jako muži,  

tedy i ty zahrnující např. účast ve fyzickém konfliktu mezi vězni. Rozlišování genderu 

v totální instituci patrně nebude odstraněno ihned, nicméně změny se dějí  

a netýkají se pouze působení žen na pozici dozorkyň v mužských věznicích –  

v jedné z connecticutských věznic tak bylo v ženské věznici založeno mužské oddělení, 

jako první svého druhu (Puleo, 1992).  

Nabízí se tedy otázka, do jaké míry by se proměnil vězeňský svět, pokud by věznice 

nebyly striktně děleny na mužské a ženské, nebo kdyby v nich působila obě pohlaví.  

Tato otázka však může být stěží zodpovězena, pokud tyto změny skutečně nebudou 

realizovány. Proměna společnosti je pozvolná. Život žen v instituci vězení čelí stále nízké 

pružnosti vědecké obce, která stále přináší více poznatků o věznicích mužských 

než ženských.  
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2.4 Zkoumání kriminality žen  

V této kapitole se zabývám problematikou ženské kriminality a jejím paradigmatem, 

na němž je postavené toto téma v současné společnosti, resp. v České republice.  

Popisuji také její specifika, jakými jsou například kategorie akcentování genderového 

přístupu nebo zohlednění genderu podle toho, jakým způsobem čelí opresi.  

Popisuji mj. také trestné činy specifické převážně pro ženy. 

Na úvod je důležité zmínit, že je velmi podstatné, o jaké „ženy“ se jedná a v jakém 

kontextu. Pro účely diplomové práce se zaměřuji na ženy žijící v České republice,  

a proto se kontext jejich příběhu bude lišit např. od kontextu života žen v USA.  

Ve Spojených státech amerických je otázka etnicity a „rasy“ jednou z nejdůležitějších, 

neboť ženy jiné barvy pleti než bílé, jsou jiným způsobem nahlíženy a trestány.  

Nelze však na tyto ženy nahlížet pouze skrze jejich trestní činnost, ale také způsobem 

fungování amerického soudního systému a instituce vězení, na který upozorňuje  

tzv. „vězeňský komplex“ (Prison Complex), poukazující na vedlejší funkci této totální 

instituce. Tím je generující se výdělečná činnost věznic a jejich ziskovost  

(Goldberg & Evans, 2009). Situace homogennějších společností a kultur, tak bude zcela 

jiná. 

2.4.1 Kriminalita žen 

Nahlížení na muže a ženy jako na odlišné bytosti, nezřídka jako vzájemné protipóly 

mající opačné vlastnosti (muž je silný, žena je slabá), vede také k tomu, že dnešní vězení 

pro ženy a muže vycházejí z odlišných koncepcí, včetně toho, jak je přistupováno 

k resocializaci žen a mužů. Tato dichotomie v prostředí vězeňském je viditelná,  

kdy jsou mužské věznice založené na principech bezpečnosti, disciplíny, kontroly, zatímco 

v ženských věznicích je kladen důraz na péči, podporu, respekt, zplnomocnění, 

zohledňováno je antiopresivní hledisko5 (Hannah-Moffat, 2000, in Nedbálková, 2006).  

Thomas (2003) však upozorňuje na to, že realita je jiná – prostředí věznice,  

její kultura, ovlivňuje to, jak se ženy ve věznicích chovají. Ženy sice do této instituce 

přicházejí s utvořenými vzorci chování, v nichž se odráží společenské pojetí genderu, 

avšak specifičnost tohoto prostředí činí tyto vzorce neefektivními a nepřiléhavými 

                                                 

5 Takové, které neomezuje svobodu, neznevýhodňuje, neutlačuje a umožňuje přiměřenou participaci. 
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prostředí totální instituce. Je zapotřebí osvojit si nové role, formovat novou vlastní identitu 

demonstrující i určitou nezávislost (tedy atribut, který je ženám nezřídka odpírán),  

zároveň je nutné přijmout existující tlak na podrobení se kontrole, pasivitě. Je tak velmi 

obtížné naplňovat požadavky kladené na genderovou roli (doing gender 6 ),  

když je mimo jiné nutné hledat hranice vyjádření genderu s ohledem na existující vztahy 

vězeňkyně jak s personálem věznice, tak i s jejími obyvatelkami.  

Jak však budu dále vysvětlovat, i v tomto prostředí (nebo právě v tomto prostředí) 

dochází k reprodukci vzorců chování a rolí, které si ženy do instituce vězení přinášejí, 

nebo ve kterých se pohybují vně tuto instituci.  

Současný koncept vězeňství v moderních vyspělých zemích vyznává rozdělení 

věznic na ženské a mužské (nicméně rozlišení nalezneme i z hlediska věku –  

existují věznice do dospělé a mladistvé vězně, tak jak samo právo nahlíží na rozdílnost 

trestnostmi zletilých a nezletilých osob). Vzniká tak zcela nepřirozený jednopohlavní svět 

ženských a mužských věznic a jak uvádí Šmausová (2011a), tyto totální instituce narážejí 

na deficit daný touto jednopohlavností. Důsledkem je doplňování chybějících vlastností  

či atributů spojených s konkrétním genderem tak, aby bylo dosaženo individuální 

celistvosti, přičemž tímto doplňováním je i zaujímání „mužské“ či „ženské“ role  

(dle typu věznice) v rovině sexuálního chování.  

Zapletal (2009) se zabývá příčinami nízkého zájmu odborníků o studium kriminality 

žen. Hlavní příčinu spatřuje ve stále převládajícím názoru, že trestná činnost žen 

představuje méně závažný společenský problém, že se ženy dopouštějí nejen kvantitativně, 

ale i kvalitativně méně trestných činů. Šmausová (2011b) uvádí, že k „otřepaným klišé 

kriminologie“ patří např. tvrzení, že se ženy dopouštějí protiprávního jednání oproti 

mužům v poměru 1:4, což je vysvětlováno přirozeným odporem žen vůči takovému 

jednání, případně odporem, který má svůj počátek ve výchově. Na nižší kriminalitu žen  

lze však podle autorky nahlížet i z odlišného hlediska: ženy nemají k trestné činnosti tolik 

příležitostí, resp. postavení, které většinou ve společnosti zaujímají (na trhu práce apod.), 

jim neumožňuje dopouštět se této činnosti ve větším měřítku, neocitají se na takových 

                                                 

6 Termín „doing gender“, překládaný do češtiny jako „dělat gender“, vyjadřuje jednání člověka ve smyslu 

naplnění představ většiny lidí o tom, co gender znamená – jednání je pak interpretována jako genderově 

vhodné (čitelné) nebo nevhodné. Doing gender tedy znamená dělat rozdíly mezi ženských a mužským 

pohlavím. Jedná se také o sociální strukturu založenou na pohlavních kategoriích, která je následně vnímána 

jako normální a přirozená (Šmídová, 2016).  
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pozicích, kde je důsledněji realizována sociální kontrola. Případně lze nalézt vysvětlení,  

že se trestní právo méně zabývá činnostmi, které společnost považuje za doménu žen  

(jako např. chování reprodukční, včetně přistupování k potratům).  

Ženy jsou podle autorky také trestány mírněji, neboť trest odnětí svobody tak,  

jak je dnes v moderních zemích koncipován, nereflektuje specifika postavení mužů a žen 

v dílčích oblastech lidské činnosti. Zatímco muž, pokud je odsouzen k trestu odnětí 

svobody, ztrácí možnost angažovat se na trhu práce, kdy je právě tato oblast považována 

za doménu mužů (muž jako živitel rodiny), což je tedy pro něj trestem, žena nebývala  

a mnohdy stále není spojována s výdělečnou činností, resp. nikoliv primárně. Od ženy  

se očekává reprodukční chování, péče o děti, rodinu, domácnost, tato role je i společností 

oceňována. Je-li muž odsouzen k odnětí svobody, na trhu práce může být relativně dobře 

nahrazen, avšak náhrada za uvězněnou ženu příliš neexistuje, nahlížíme-li na její nahrazení 

z hlediska plození dětí. Nicméně pokud žena selže i v jí společností přisuzované roli 

(vzorná péče o děti apod.), chová-li se jako muž (dopouští se násilí, nežije  

v tradiční rodině), nezřídka je posouzení jejího chování ze strany soudce přísnější,  

než by tomu bylo u muže, neboť se de facto jedná o potrestání neplnění ženské role 

(Šmausová, 2011b).  

Proti výše uvedenému lze namítat, že v trestním právu nenalezneme odlišné výše 

trestních sankcí pro muže a ženy. Blatníková a Netík (2007:5) na základě statistik 

Ministerstva spravedlnosti České republiky konstatují, že sice platí, že podíl žen  

na celkové trestné činnosti a též co se týče odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody je stále nízký, avšak závažnost trestné činnosti žen, je-li tato posuzována dle výše 

uložené sankce s ohledem na počet odsouzených žen, je srovnatelná s kriminalitou mužů, 

pokud ovšem neplatí „kavalírská hypotéza o měkčí trestní politice vůči ženám.“ 

Důvody, proč je kriminalita žen téměř společenským tabu, jsou však rozmanitější. 

Ukazuje se, že je nutné začít tento jev zkoumat odlišným způsobem, tedy nikoliv 

z hlediska mužů, jak tomu bylo doposud. Vědecké poznatky o protispolečenském jednání 

se sice aplikují na celou populaci, nicméně vycházejí především ze studia mužské 

kriminality, a i když se soudí, že to, co platí pro muže, platí i pro ženy (resp. v této oblasti 

je oběma pohlavím přisuzována relativní rovnost), realita je odlišná. Značnou novost  

do studia kriminality žen přinášejí feministické teorie, které jsou však dílčí a chybí jim 

ucelenost. Popisují některá specifika kriminality žen, v obecné rovině kriticky 
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přehodnocují dosavadní poznatky např. o příčinách kriminality, vnášejí do problematiky 

odlišné hledisko, tj. zaujímají jiné než mužské stanovisko, prostřednictvím nějž  

je kriminalita zkoumána (Zapletal, 2009).  

Výtka vůči parciálnosti či roztříštěnosti feministických teorií kriminality ovšem  

dle mého názoru nedostatečně zohledňuje skutečnost, že toto hledisko bylo po celou dobu 

zkoumání kriminálního jednání (resp. společensky nežádoucího chování) opomíjeno. 

Revize pohledu na kriminalitu jedince vyžaduje čas, ale i vstřícnost vůči přijímání 

odlišného pohledu. Blatníková a Netík (2007:22) uvádějí, že: 

„feministické koncepce se z hlediska kriminologické teorie dosud jeví spíše  

jako určitý folklór, než jako seriózní pokus vysvětlit příčiny ženské kriminality a odlišnosti 

její struktury od kriminality mužské…dosud chybí výraznější snahy o integrovaný pohled,  

o komplexnější teorii kriminálního chování zahrnující nejen vnější – sociální – vlivy,  

nýbrž i činitele vnitřní, osobnostní (biologické a psychické).“   

Přínos feministických teorií do teorie kriminality však není zanedbatelný a přináší 

vhled nejen do kriminálního chování žen, ale i mužů. Cenné je z tohoto hlediska  

např. upozornění na spojitost mezi zločinem a viktimizací, které nelze vnímat jako 

svébytně existující kategorie v rámci zločinnosti. Nejde např. jen o to, že ženy v rolích 

pachatelek trestných činů byly často samy v minulosti obětí násilí či nevhodného chování, 

což mělo dopad na jejich prožívání a v důsledku toho i kriminální jednání, ale porozumění 

těmto souvislostem přineslo do zkoumání kriminality další dimenzi, kterou nelze opomíjet. 

Pohlaví a gender jsou fenomény, které ovlivňují lidské chování, a nelze je tak vynechat  

ani ze studia kriminálního chování (Gunnison, Bernat a Goodstein, 2017).  

Je tedy nutné přiznat těmto jevům platnost a význam, nikoliv však pouze 

mechanicky, s poukazováním na rozdíly mezi muži a ženami, či s využíváním genderově 

neutrálních termínů, ale tím, že nebude genderové hledisko vnímáno jako ohrožující 

dosavadní stav poznání, ale naopak jako pohled přínosný a umožňující komplexní 

pochopení toho, jaké příčiny vedou či mohou vést ke kriminálnímu jednání či jak  

se následně genderový aspekt promítá do chování jedince ve vězení a po propuštění  

z této totální instituce.  

Nedomnívám se ani, že by feministické kriminologické teorie představovaly jakýsi 

„folklór“. Je spíše otázkou, do jaké míry je těmto teoriím vědci/kyněmi, které tvoří vědu, 

o níž soudí, že je objektivní a jediná správná, přikládán význam, či jak jsou s nimi 
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obeznámeni/y. Tradiční vědci/kyně spojují kriminalitu s faktory, jakými jsou pohlavní 

hormony, výchova, dědičnost apod. (Fischer a Škoda, 2014). Tyto faktory jsou stejnou 

měrou zkoumány u žen i mužů.  

Mnohé teorie vysvětlující kriminalitu jedince jsou tak dle mého názoru značně 

vratké, když opomíjejí jednu ze základních premis (s níž se ztotožňuji), a to že způsob 

života člověka je od samého počátku ovlivněn socializací, přičemž mám na mysli 

potvrzení genderové skutečnosti, jak se o ní zmiňuje Šmausová (2011b), tedy považování 

za obecně platnou kategorii genderu, která je ovšem kategorií konstruovanou společensky.   

Dále v textu tak mimo jiné rozvíjím teorém dvojího zespolečenštění formulovaný 

Becker-Schmidt (pracovní síla mužů je využívána výlučně ve společensky dominantní 

výdělečné sféře, zatímco pracovní síla ženy je využívána jako zboží, zároveň je žena 

předurčena k práci v soukromé sféře, kterou má vykonávat bezplatně).  

Toto dvojí zespolečenštění pak dává základ konformitě, nebo deviantnímu jednání žen 

(Seus, 2011).  

Lze tak předpokládat, že pokud feministickým teoriím kriminality nebude přisouzena 

vážnost, která není upírána tradiční vědě, stále budou feministické teorie kriminality 

považovány spíše za zpestření dosavadního poznání. Nebude tak možná ani změna 

hlavního zaměření vědy na pozitivistické paradigma, bez čehož dle mého názoru nelze 

významněji začlenit poznatky feministických teorií kriminality k těm stávajícím, 

považovaným za obecně platné, a následně poznání v této i v jiných oblastech vědy 

rozvíjet.  

2.4.2 Specifika kriminality žen  

Dosavadní výzkum lidského chování byl prováděn převážně z mužského hlediska, 

které se stalo normativním v oblasti vědy. Feministická sociologie upozornila na tuto 

skutečnost a její přístup ke zkoumání člověka a jeho chování (prožívání) v tomto ohledu  

je mnohdy chápán jako opoziční, když v centru zájmu stojí mimo jiné také žena.  

Ve skutečnosti je však pozornost soustředěna na gender, tedy roli mužskou i ženskou, 

neboť vychází z předpokladu, že bez porozumění genderových vztahů nelze porozumět 

jakýmkoliv jiným společenským vztahům. Cílem není určit, kdo je lepší nebo horší,  

kdo nebo co má vyšší hodnotu, ale prosazován je holistický pohled na dílčí oblasti lidského 

nebo společenského života, a to tedy nejen z hlediska mužů, ale i z hlediska žen (Renzetti a 

Curran, 2003). 
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Kriminalita žen je oproti kriminalitě mužů nižší, nicméně dochází k jejímu nárůstu. 

Nově se tak ženy dopouštějí trestných činů, které dříve páchali především muži.  

Ženy se také nebrání užít fyzické násilí, nicméně v populaci žen narůstá i tzv. kriminalita 

bílých límečků, tedy kriminálního chování se dopouštějí i ženy z vyšších sociálních vrstev, 

pracující intelektuálně, mající určitou společenskou prestiž, přičemž trestný čin je páchán 

v rámci výkonu povolání, resp. s výkonem povolání souvisí. Co se týče fyzického násilí, 

výjimečné nejsou ani případy žen dopouštějících se teroristických akcí (Zapletal, 2009).  

Jandourek (2008) shrnuje specifika kriminality žen. Ze statistických dat vyplývá,  

že se nejčastěji dopouštějí kriminality bezdomovkyně a ženy ve vyšších funkcích  

(bílé límečky) 7 . Soudí se také, že mnoho žen není vyšetřováno či trestně stíháno,  

protože je muži, včetně policistů kryjí, soudci udělují ženám nižší tresty. Často je také 

uváděno, že příčinou nižší kriminality žen je způsob jejich socializace. V dívkách jsou 

pěstovány jiné hodnoty, než je soutěživost, výkon, agresivita, jsou také vlivem socializace 

v menší míře vybaveny dovednostmi a schopnostmi spojenými s trestnou činností.  

Navíc svět, který je jim nabízen, či ke kterému jsou z hlediska převažujícího 

společenského konsensu určeny, je světem spíše soukromým (rodinným) než veřejným. 

Soudí se také, že ženy mají méně příležitostí, ale také tužeb dopouštět se trestné činnosti. 

Role je přisuzována také sociální kontrole mužů nad ženami, kdy jsou ženy tlačeny  

do určitého typu chování (zejména nenásilného) a životního stylu, který je neslučitelný 

s kriminálním jednáním a pobytem ve vězení. Vliv má již zmíněná viktimizace,  

kdy se ženy obávají toho, jak by byly okolím hodnoceny, pokud by se dopustily 

protispolečenského chování či chování nerespektujícího společenské normy, morálku.  

Feministické teorie nahlížejí na kriminalitu či ženu jednající proti právně ustavené 

normě z hlediska ženy jako outsidera. To, co by se mělo změnit, není chování žen,  

tedy např. usilovat o to, aby se ženy dopouštěly v menší míře kriminálního jednání,  

ale nutné je změnit celý systém: ženy se i přes mnoho změn, které se povedlo prosadit, 

ocitají oproti mužům v mnoha oblastech lidského života v nerovnoprávném postavení: 

                                                 

7 Ženy podle Diblíkové a kol. tradičně páchají málo násilných trestných činů – např. v roce 2015 

představovala kriminalita žen v České republice v této oblasti jen 9 % z objasněných násilných trestných činů 

a např. za vraždu bylo stíháno z celkového počtu 154 stíhaných pachatelů jen 26 žen. Nejčastěji se ženy 

dopouštějí majetkové trestné činnosti (podíl žen mezi známými pachateli činí 15 %), přičemž nejvíce se 

Jedná o krádeže prosté (18 %, u vloupání jsou ženy zastoupeny jen 7 % na celkovém podílu objasněných 

případů), po krádežích následují úvěrové podvody (37 %) a třetí v pořadí je zanedbání povinné výživy (12 

%). Dále se jedná o podvody, zpronevěry a drogové delikty (Diblíková a kol., 2016).  
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bývají diskriminovány na trhu práce, jsou finančně v zaměstnání oceňovány méně než 

muži, nejsou ani podporovány v tom, co je jim přisuzováno jako jejich hlavní pole 

působnosti (péče o děti apod.) (Inderbitzin, Bates a Gainey, 2017). 

V důsledku toho je pro ně obtížné dosáhnout blahobytu tak jako muži, nezřídka pak 

získávají nálepku devianta, dopustí-li se chování, které je snahou vymanit se z tohoto 

systému či je vedeno přáním přežít – např. přistoupením k prostituci. Podobně tím, 

že patriarchální společnost považuje za normu zneužívání žen, kterým tak není ani 

výrazněji pomáháno, stanou-li se obětí různé formy zneužívání, přichází mnoho žen  

o přístřeší, které nalézají na ulici v důsledku útěku od domácího násilí apod. (Inderbitzin, 

Bates a Gainey, 2017).  

Lze namítnout, že se jedná o značné zjednodušení a samy ženy by se pravděpodobně 

bránily tomu, aby byly považovány za jedince slabé, bezbranné. Síla, kterou naopak ženy 

oproti mužům mají, spočívá v jejich schopnosti vytvářet a rozvíjet sociální sítě, které lze 

následně využít v případě nouze. Podle Hradecké a Hradeckého tak např. v případě 

bezdomovectví volí ženy oproti mužům častěji bezdomovectví latentní, tedy skryté,  

kdy bydlí často i se svými dětmi u osob blízkých, tj. chybí trvalý, bezpečný domov,  

což ovšem vyplývá z větší stigmatizace žen-bezdomovkyň (Hradecká a Hradecký, 1996). 

Žena je pochopitelně schopná mobilizace sil v případě ohrožení, nicméně řešení takové 

situace se opět odehrává ve společenském uspořádání, které straní mužům.  

Carter (2016) spatřuje dopad sociální kontroly i na přístupu žen k informacím.  

Ze všech negramotných lidí na světě je jich 66 % ženského pohlaví – pro ženy v mnoha 

zemích světa je takřka nemožné získat stejné vzdělání, jako mají muži. To ovšem dává 

mužům opět kontrolu nad ženami, které tak přicházejí o možnost bránit se této nerovnosti, 

kterou si ovšem mnohdy ani kvůli této nedostatečné informovanosti neuvědomují.  

Jak uvádí Grana (2010), velká část kriminologických teorií radikálních teoretiků/ček 

byla zaměřena na objasnění mužské kriminality. Feminističtí autoři/autorky tento 

jednostranný přístup revidovali zohledněním genderu, zdůrazňovali, že ženy (podobně jako 

některé další společenské skupiny) čelí opresi, přičemž podle autora lze u těchto autorů/ek 

rozlišit čtyři hlavní směry:  

 Liberální feminismus spatřuje opresi v nerovnosti mužů a žen, která je zřetelná 

v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, v sociálních či politických příležitostech. 

Pokud se tedy ženy dopouštějí kriminálního jednání, je příčinou právě tento typ 
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oprese. Představitelé/ky liberálního feminismu tedy předpokládají, že se snížením 

nerovnocenného postavení žen a mužů ve společnosti se kriminalita žen sníží, 

neboť k ní nebude důvod (ženy jednají protiprávně, protože potřebují např. zajistit 

obživu sobě, svým dětem. Jestliže však pro ně nebude větší problém získat 

zaměstnání, v němž budou navíc adekvátně finančně oceněny za svoji práci, 

nebudou muset volit toto protispolečenské řešení); 

 Radikální feminismus vychází z teze, že oprese žen spočívá v patriarchátu.  

Ženám jsou přisouzeny méněcenné pozice: na trhu práce častěji vykonávají 

podřadnou práci, častěji vykonávají neplacenou práci. Patriarchát navíc staví ženy 

do značně schizofrenní pozice: kriminalita žen je velmi často spojována s prostitucí 

(prostitutka je ženou, která ve své společností přisouzené roli zcela selhala),  

která je společností (společností mužů) odsuzována, a to i přesto, že je to 

patriarchát, který činí z ženy sexuální objekt. Radikální feministické teorie se tedy 

soustřeďují na téma v oblasti kriminality spjaté se sexualitou, k níž patří  

např. znásilnění, sexuální obtěžování nebo domácí násilí. Pokud by neexistovala 

patriarchální řízení společnosti, nebyly by ani tyto zločiny; 

 Marxistické teorie vnímají opresi v kapitalistickém třídním systému, který mimo 

jiné brání ženám v rovnocenném přístupu a uplatnění na trhu práce. Má-li tedy být 

eliminována kriminalita žen, je nutné odstranit kapitalismus;  

 Socialistické teorie kombinují přístup marxistický i radikální, vnímají oba typy 

oprese jako vzájemně neoddělitelné, provázané.  

De facto jsou tak ženy „izolovány v rodinách a mají méně příležitostí vstoupit mezi 

elitu deviací (kriminalitu bílých límečků či ekonomickou kriminalitu); převážné většině žen 

je také odepřen přístup do mužsky dominantní pouliční kriminality.“ Tato bezmocnost  

se následně stává příčinou, proč se ženy dopouštějí spíše kriminality méně společensky 

závažné, nenásilné, případně více sebedestruktivní (Jedlička a kol., 2015: 126).  

V souvislosti s bezmocností žen jako jednou z příčin kriminálního jednání žen 

upozorňuje na shodnost atributů, které jsou připisovány jak oběti trestného činu  

(násilí, zločinu), tak i ženám dopouštějících se takového jednání. Jedná se kromě 

bezmocnosti také o slabost, závislost a pasivitu. Tyto vlastnosti jsou spojovány nejen 

s oběťmi násilných činů, ale jsou také stereotypy, které se užívají při popisu ženských 

charakteristických rysů. Nicméně tato stereotypizace neprospívá ani mužům, kteří se také 

mohou stávat oběťmi znásilnění či domácího násilí, avšak obava z toho, aby byli 
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považováni za slabé, pasivní nebo bezmocné, v kombinaci s homofobií či s heteronomním 

normativem, vede velmi často k tomu, že o těchto událostech nehovoří, stanou-li se jim 

(Creek a Dunn, 2014).   

Nahlížet na ženu, která se dopustí kriminálního jednání, jako na bezmocnou oběť, 

která nemohla činit jinak, neboť ke svému chování byla donucena společností, útlakem 

ze strany mužů, není běžné. Setkat se můžeme spíše s postojem, že se ženy kriminality 

nedopouštějí, přičemž tohoto názoru jsou spíše lidé, kteří se o tuto problematiku 

nezajímají. Za pozornost ovšem stojí, že např. v případě trestního postihu za poskytování 

sexuálních služeb za úplatu si přejí přísnější tresty spíše ženy než muži (Herdová, 

Jarkovská, Pešáková a Trávníček, 2016), a to i přesto, že jsou to právě ženy,  

které se takového jednání dopouštějí častěji, přičemž genderový aspekt je v tomto ohledu 

jen stěží opominutelný.  

Mohli/y bychom očekávat, že ženy v tomto ohledu budou s ženami v této situaci 

solidární, resp. budou mít pro toto jednání pochopení, budou jej vnímat jako řešení  

(byť nevhodné) svízelné osobní situace. Nicméně jak jsem již uvedla, ženy čelí a podléhají 

sociální kontrole, která může mít mnoho podob: od žen je mimo jiné, se značným využitím 

masmédií, požadována vysoká míra sebekontroly a disciplíny. Nepřítelem ženy se tak 

stává velmi často její vlastní tělo, které žena mučí, trestá (dietami, vysilujícím cvičením, 

přistupováním k chirurgickým zákrokům), a to i přesto, že požadavky kladené na ideál 

krásy jsou téměř nesplnitelné, případně splnitelné, ale za velkých obětí a popření toho,  

co je mnohdy pro ženu důležité, co jí činí radost, v co věří apod. Podle autorky i tento druh 

sociální kontroly může vést jak ke kriminálnímu jednání, tak i autodestrukci v podobě 

užívání návykových látek nebo sebepoškozování (Seus, 2011). 

Na Policejní akademii České republiky byla vydaná příručka, která shrnuje,  

že kriminalita žen může nabývat mnoho podob. Specifickým ženským trestným činem,  

a to jediným specificky ženským, je vražda novorozeněte matkou. Vyskytuje se však 

ojediněle, a vždy v souvislosti s mnoha nepříznivými životními okolnostmi, k nimž patří 

nepřipravenost ženy na mateřství (sociální, psychická, materiální), nechtěné těhotenství, 

nedostatek schopností a dovedností řešit nepříznivou životní situaci, ale i partnerské 

neshody či psychické obtíže, jakými jsou poporodní deprese nebo laktační psychóza 

(Zapletal, 2009).  
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Nejčastěji ženy páchají majetkovou trestnou činnost, ale i trestné činy namířené  

proti dětem, v menší míře pak násilné delikty. Co se týče majetkových trestných činů, 

jedná se zejména o krádeže prosté, podvody, zpronevěry. Tento druh kriminality  

je spokojován s ženskou rolí rodinných pečovatelek, což s sebou přináší určitou 

zodpovědnost za rodinný rozpočet a blaho rodiny. Ženy se tedy mohou snažit tímto 

způsobem zajistit rodině přežití, nebo větší blahobyt. Zároveň však majetková trestná 

činnost žen souvisí s fenomény, které více než muže zasahují ženy – tj. nezaměstnanost  

či chudoba. Kromě toho však má vliv i příležitost – jsou to opět častěji ženy, které v rámci 

dělby domácích prací nakupují častěji než muži, a tento druh trestné činnosti se tak 

v kontextu životního stylu jeví jako relativně dostupný. Vraždy časté nejsou, dochází-li 

k nim, děje se tak nejčastěji opět pod vlivem silných emocí,  

tj. nejedná se o „chladnokrevnou“, dlouhodobě plánovanou vraždu. Motivací bývá velmi 

často útisk, snášený ženou mnoho let, pozice oběti v domácím násilí apod. (Zapletal, 

2009).  

J. Hagan představil model, který je řazen k radikálním feministickým koncepcím, 

v němž se zaměřil na fungování rodiny a existenci a vliv patriarchátu v ní. Této teorii  

se říká teorie moci a kontroly. Zločin a výskyt delikvence je kombinací dvou faktorů, 

kterými jsou třídní pozice (a moc) a funkce rodiny (a její kontrola). Uvnitř rodiny  

jsou uplatňovány stejné mocenské vztahy, jako je tomu na pracovišti. Rodiče si svoji 

zkušenost z práce přenášejí do rodinného uspořádání, kdy mocenská pozice v zaměstnání 

je rovnocenná s kontrolou v domácnosti. Týká se to tedy zejména rodin paternalistických, 

v nichž je muž živitelem rodiny, zatímco žena zůstává v domácnosti, nebo zastává spíše 

podřadné práce. V těchto rodinách je součástí mateřské role kontrola dcer, zatímco synové 

mají značnou svobodu. Dívky jsou vedeny k tomu, aby se jako dospělé chovaly obdobně 

jako matky. Svoboda chlapců je rozšířena i na svobodu s experimentováním s rizikovým 

chováním či určitou toleranci vůči chování delikventnímu. V takových rodinách vykazují 

chlapci vyšší delikvenci než dívky. Ovšem v rodinách, v nichž muž a žena zastávají 

stejnou mocenskou pozici jak v zaměstnání, tak i v domácnosti, je rodičovská kontrola 

menší (rodiče nemají na děti mnoho času), což dává svobodu i dívkám. Totéž platí také  

pro rodiny, v nichž je dominantní žena. Hagan tak soudí, že nejčastěji se kriminality 

dopouštějí děti ze střední třídy, bez ohledu na jejich pohlaví (Hagan, 1989, in Jedlička a 

kol., 2015).  
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Nabízí se tedy otázka, zda jsou ženy, které se dopustily kriminálního jednání, 

v něčem specifické, zda mají společné určité rysy. Jednu z klasifikací vytvořila Daly 

(1992, in Blatníková a Netík, 2007), která popsala čtyři kategorie ženských pachatelek. 

První představují ženy na ulici, které mají v osobní historii dřívější sexuální zneužívání, 

útěky z domova či prostituci. Dále se jedná o zraněné a zraňující ženy,  

které mají v anamnéze zneužívání v dětství, včetně zneužívání sexuálního, nebo týrání,  

na kriminální jednání však měla v době spáchání trestného činu vliv intoxikace návykovou 

látkou, kdy tyto ženy jsou často drogově závislé a jejich kriminální chování bývá násilné. 

Třetí kategorii představují ženy ocitající se v domácím násilí a poslední kategorii ženy, 

které jsou nejen uživatelkami drog, ale také je distribuují, přičemž k tomuto jednání 

dochází v rámci rodiny či blízkých vztahů, tj. žena patří do okruhu osob, které toto chování 

samy vykazují, či se mu nebrání. 

Tato kategorizace poukazuje na již zmíněný význam viktimizace v souvislosti 

s kriminálním jednáním žen. Viktimizaci definuje Matoušková jako „proces poškozování 

a způsobování újmy, čímž se fakticky z jedince stává oběť určitého trestného činu.“ 

(Matoušková, 2013, s. 255). Podle Mallicoat (2012) je pro ženu, která se kriminálního 

jednání dopustila, většinou charakteristický uzavřený kruh, kdy původní viktimizace 

dívky, ženy následně často vede k jejímu obrannému chování, které může být kriminální. 

Pro tento předpoklad svědčí i skutečnost, že bývají ženy častěji oběťmi trestných činů 

(zneužívání apod.), a to přibližně čtyřikrát častěji než muži.  

Avšak Barberet soudí, že není zcela přesné či vhodné nahlížet na ženu v souvislosti 

s kriminalitou pouze jako na oběť viktimizace či jedince pasivního. Ženy tak bývají 

např. drogovými dealerkami, přičemž ze zkoumání nigerijských pašeraček drog 

uvězněných v britských vězeních (Klein, 2009, in Barberet, 2014) vyplynulo, že důvodem 

jejich chování nebyla hloupost, naivita – tyto ženy velmi dobře věděly, čeho se dopouští, 

resp. jaké mohou být důsledky jejich chování, nicméně charakteristická pro ně byla nižší 

vzdělanost. Motivací pak byla touha zbohatnout, zajistit si lepší život (Barberet, 2014).  

I když ženy nedisponují např. takovou fyzickou silou, jako muž, v kriminálním 

jednání nezřídka využívají to, co bývá označováno za „ženské zbraně“:  

z etnografické studie realizované na hranicích USA s Mexikem (Campbell, 2008,  

in Barberet, 2014) vyplynulo, že ženy-pašeračky s celníky flirtují, hrají roli pečující matky, 

která se potýká s kolikou dětí, nebo vstupují do role vzorných dcer, které chtějí přivážejí 
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příbuzným dárky k Vánocům. Motivací k pašování drog byla opět touha po finančním 

zisku, který by těmto ženám umožnil žít svobodný, nezávislý život.  

Také holandský výzkum (Van San, 2011, in Barberet, 2014) prokázal,  

že ženy nejsou pouze pasivními oběťmi: při studii mafiánských klanů bylo zjištěno,  

že ženy velmi často vědí o tom, jakým aktivitám se jejich manželé věnují, nezřídka také 

pomáhají drogy distribuovat, ukrývají peníze z drog, „perou špinavé“ peníze,  

a navíc vedou své syny k tomu, aby později následovali své otce v této kariéře.  

Existují však i rozdíly dané např. národností. Arsovska a Begum (2014, in Barberet, 

2014) zjistily, že v případě organizovaného zločinu byly ženy-„převaděčky“ v případě 

albánské sítě pasivnější, zatímco bulharské ženy častěji zaujímaly roli aktivní, podporující 

muže. Ženy působí spíše na nižší úrovni organizovaného zločinu, což ovšem odráží 

postavení žen obecně na trhu práci, kdy dnes ženy zaujímají pracovní pozice, které byly 

dříve doménou mužů. Nicméně i když ženy jako pachatelky trestných činů bývají často 

podporující muže v těchto aktivitách, jejich kriminální chování se může vyznačovat 

i značnou brutalitou, včetně násilí páchaného na ženách, což bylo doloženo 

např. při genocidě ve Rwandě, kdy ženy např. povzbuzovaly muže ke znásilňování žen, 

a dokonce i mladé dívky se účastnily na vraždách svých spolužaček (Barberet, 2014).   

Dosud tedy spíše přibývají nové poznatky osvětlující specifika kriminality žen, 

nicméně ucelená teorie, která by např. umožnila vysvětlit nárůst tohoto jednání v populaci 

žen, vytvořená nebyla a lze předpokládat, že ani nebude, což je dáno již samou podstatou 

zločinu, kdy podle Čepeláka a Karabece „zločin obsahuje velmi rozmanitý rozsah 

činností…neexistuje jedno vše zahrnující vysvětlení pro tento jev.“ (Čepelák a Karabec, 

1986: 21) 

2.4.3 Ženy v instituci vězení  

Předtím, než se budu více věnovat popisu specifik ženských věznic a životu žen 

v této totální instituci, podávám výtah relevantních informací k tématu z rozhovoru 

s ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, G. Slovákovou. Ta uvádí, že na její 

popud začíná vznikat nová koncepce zaměřená na specifika zacházení s odsouzenými 

ženami, např. v oblasti vzdělávání personálu. Ten se často zabývá vztahovými problémy  

a ženy také častěji vyžadují odbornou pomoc a konzultace. Ženy podle Slovákové vaří 

v kuchyni, pracují ve skladu, v údržbě, uklízejí, ale též „jezdí se sekačkou, prořezávají 

stromy a svářejí, pomáhají s výrobou nábytku.“ Vězeňkyně jsou také podle Slovákové 
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méně společensky nebezpečné než muži, často i méně agresivní. Samy vězeňkyně pak 

mnohdy uvádějí, že jim vězení dalo paradoxně novou naději – začaly si sebe více vážit, 

nalezly cíl dalšího směřování v životě za zdmi věznice (Vránová, 2017).   

Pokud se u těchto výroků pozastavím, povšimnout si lze dokladů poznatků výše 

uvedených. Lze hodnotit kladně, že je v práci s odsouzenými ženami reflektována 

viktimizace, které čelily v minulosti. Vězeňkyně mají nezřídka ve své osobní historii 

zneužívání, včetně zneužívání sexuálního či emočního, týrání či jiné nevhodné zacházení. 

Vězeňská pravidla a trestající prostředí tak v ženách evokuje vzpomínky spojené 

s dětstvím na tyto zážitky. Navíc je také oživována problematika závislosti,  

která k dětskému věku patří, která však byla u mnohých odsouzených spojena s nutností 

strpět týrání nebo zneužívání. Prožívaná závislost ve vězeňském prostředí, daná totálním 

charakterem této instituce, tak u odsouzených žen díky jejich předchozí zkušenosti 

znemožňuje vězeňkyním nalézt vlastní autonomii a přihlášení se k odpovědnosti za svůj 

život, což jsou nutné předpoklady k úspěšnému životu na svobodě (Zaitzow a Thomas, 

2003).  

V tomto ohledu tak lze rozumět tomu, proč případné odlišné zacházení s ženami  

ve vězení ve smyslu poskytování odborné pomoci, psychoterapie, pomoci s péčí o děti, 

možnost neztratit vazbu s dítětem apod., vede u odsouzených žen k prožitku, že mají  

ve svém životě novou naději.  

Toto pro mnohé odsouzené ženy patrně zcela nové, neznámé zacházení s nimi,  

tedy vstřícné, respektující, podporující, může sloužit jako potřebná korekce nevhodně 

utvořené attachmentové vazby8 mezi danou ženou a její matkou v raném dětství.  

Bližší představu o ženských věznicích lze také získat z výzkumu, který byl proveden 

v roce 2002 na vzorku 97 žen ocitajících se v době šetření ve vazební věznici  

a dále na vzorku 177 žen, které již byly ve výkonu trestu odnětí svobody. Co se týče žen 

již ve výkonu trestu odnětí svobody, většina z nich nebyla spokojena s životním prostorem, 

který měla k dispozici: v místnosti v průměru pobývalo 5 žen, nejvíce 12 žen.  

                                                 

8 Attachment je považován za „potřebu dítěte mít bezpečný vztah s dospělými pečovateli, především 

matkou.“ U dítěte je rozvíjeno kladné citové přilnutí k pečující osobě, tedy většinou matce, ovšem za 

předpokladu, že ta je otevřená vůči potřebám dítěte a vhodně je uspokojuje. Vzniká tak bezpečný attachment, 

který je základem schopnosti navazovat a udržovat zralé vztahy v dospělosti, věřit druhým lidem, ale věřit i 

sám/a sobě (Slaměník, 2011: 92). Pokud se v raném dětství nezaložil bezpečný vzorec přimknutí, lze jej 

získat sekundárně, a to v případě, kdy jedinec později, tedy i v dospělosti, zažije významný blízký vztah 

vyznačující se bezpečím, důvěrou, respektem apod. (Kalina, 2008).  
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Více než polovina respondentek byla nespokojena s nemožností vyzdobit si celu podle 

svých představ.9 Co se týče hygieny a oblékání, většina žen měla možnost nosit civilní 

oblečení a provádět hygienu každý den.  

Většina žen byla také nespokojena se stravou – respondentky si přály mít možnost 

vybrat si jídlo, přály si také mít možnost samy si připravit snídani nebo večeři.  

Omezený měly respondentky kontakt s okolním světem, kdy jen 36 % žen mělo možnost 

pravidelného telefonního kontaktu se svými blízkými. Programy zacházení zahrnovaly 

zájmové kroužky, psychoterapii, ruční práce a sport. Pokud se mohly ženy dále ve vězení 

vzdělávat, volit mohly z oborů krejčí/švadlena, kuchař/ka, rodinná škola, základní škola, 

cizí jazyky a ošetřovatelství. Ve volném čase sledovaly ženy televizi, psaly dopisy, četly si, 

uváděny byly i ruční práce, malování, cvičení, praní, vaření, uklízení, hraní karet,  

hovory s dalšími vězeňkyněmi, často se však ženy ve vězení nudí (Český helsinský výbor, 

2003). 

Více než polovina respondentek uvedla, že nemá důvěru ve vězeňský personál. 

Pokud měly ženy uvést nejhorší zážitek z pobytu ve věznici, zmiňováno bylo nevhodné 

zacházení ze strany dozorců/kyň, ale i to být v roli vězeňkyně, dále nutnost naučit se žít 

s ostatními vězeňkyněmi. Stížnosti respondentek se týkaly zejména nevhodného zacházení 

ze strany vychovatelů, šikany ze strany spoluvězeňkyň, přičemž téměř polovina žen 

nepodávala stížnost, neboť byla přesvědčena o tom, že by stížnost nebyla vyřešena k jejich 

prospěchu. Pokud měly ženy uvést, za co byly trestány, zmiňováno bylo křičení z okna, 

ležení a spaní přes den, drzost vůči personálu, kouření na cele, nadměrné nošení civilního 

oblečení, uchovávání nedovolených věcí, odmítnutí školní docházky v rámci programu 

zacházení, koňování, 10  rvačka a sledování televize po večerce. Většina respondentek  

také uvedla, že se ve věznici nacházejí drogy, které vězňům předávají dozorci/kyně,  

nebo chodí v balíčcích a podobná praxe panuje i s mobilními telefony. Sex ve věznici 

nechtěla přímo potvrdit žádná z respondentek, ale některé připustily, že je možné  

ve věznici mít sexuální styk, resp. sexuální zážitek (Český helsinský výbor, 2003).  

                                                 

9 Tato praxe je odlišná od zkušenosti, kterou získala Nedbálková v rámci svého etnografického výzkumu 

v ženské věznici, kterou ve své knize Spoutaná rozkoš nazvala jako Podlesí. V Podlesí dle Nedbálkové 

naopak bylo vítáno, ovšem se svolením vychovatele/ky, dekorovat nábytek v ložnicích, a to esteticky a 

přehledně. Autorka upozorňuje na rozdíl mezi věznicí ženskou a mužskou, kdy ve věznici mužské naopak 

často bývá úprava pokoje považována za poškozování objektu (Nedbálková, 2006).  

10 Předávání zpráv pomocí provázku mezi okny (Pravdová, 2014).  
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Výše popsané prostředí pochopitelně naplňuje znaky totální instituce.  

Ženy jsou omezeny v saturaci svých základních potřeb, k nimž lze přiřadit  

např. potřebu spánku či odpočinku. Popisovaný život ve věznici také potvrzuje představu  

o značné genderovanosti daného prostředí, což je patrné např. z nabídky vzdělávání  

či zájmových aktivit. Důležitou součástí, jak jsem již nastínila, jsou ale především vztahy 

jak uvnitř, tak vně prostředí instituce vězení. 

Nedbálková (2006) považuje problematiku diferenciace genderových rolí v rámci 

vztahů mezi vězeňkyněmi za klíč k porozumění genderové struktuře vězení.  

Vztahy v ženských vězeních představují únik do jiného světa. Z těchto vztahů se podle 

autorky jeví jako nejvýznamnější lesbické vztahy a pseudorodiny, neboť tyto vztahy 

umožňují odsouzeným ženám uchopit vězeňský prostor, mít jej alespoň částečně  

pod kontrolou, nicméně partnerské a sexuální vztahy jsou také zdrojem prestiže a moci.  

Zkušenost s homosexuálním partnerstvím ve vězení má minimálně každá druhá žena. 

Platí však, že pod tímto pojmem jsou zahrnuty nejen vztahy sexuální, ale také emoční, 

sociální nebo ekonomické. V totální instituci je pro blízký vztah s ženou užíván termín 

přítelkyně, zatímco za kamarádku bývá označena žena, s níž má jiná vězeňkyně sexuální 

vztah. Dále je ve vězení rozlišována pravá a nepravá homosexualita.  

Pravou homosexualitou se vyznačuje žena, u které byla tato sexuální preference přítomna 

ještě před vstupem do vězení, a těchto žen je podle autorky ve vězení menšina 

(Nedbálková, 2006). 11 

Odsouzené ženy s homosexuální orientací jsou ve vězení označovány za lesby, 

zatímco ženy s nepravou homosexuální orientací, resp. ženy vykazující homosexuální 

chování poprvé až v této instituci, jsou označovány za buzerantky. Lesby také většinou 

v totální instituci nový vztah s jinou ženou nenavazují, pokud ano, lépe jej skrývají  

než ženy s nepravou homosexualitou. Pravé lesby mají ve vězení výjimečné, značně 

mocenské a prestižní postavení: nezřídka se již před jejich příchodem do vězení ví o tom, 

kdo přijde, pravá lesba je ve vězení ceněna, což mimo jiné vede i k tomu, že si může 

snadno vybírat, s kým případně naváže vztah. Ono oceňování se váže na dva aspekty: 

                                                 

11 Podle Nedbálkové odpovídá zastoupení homosexuálně orientovaných jedinců ve věznici jejich zastoupení 

v populaci, tj. přibližně se jedná o 4-5 % (Nedbálková, 2003). Lesbické vztahy jsou ve vězení zastoupeny 

četněji, což reflektuje vstup žen s heterosexuální orientací do těchto vztahů, a např. v jednom z nejznámějších 

výzkumů věnovaných této problematice bylo zjištěno, že tvoří 30-60 % všech utvářených vztahů (Owen, 

1998, in Einat a Chen, 2012).  
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vězeňkyně předpokládají, že se jedná o ženu zkušenou v oblasti lesbického sexu, zároveň 

pokud je navázán blízký vztah, nejedná se pouze o falešnou hru, účelový vztah,  

kdy se žena stává náhražkou za muže v případě ženy s heterosexuální orientací,  

ale přítomen bývá či může být kromě vztahu sexuálního také vztah emoční (tamtéž).  

Na tomto místě si dovolím krátké odbočení. V práci věnuji značný prostor výzkumu 

Nedbálkové, neboť se jedná o unikátní studii mapující specifika ženské věznice,  

včetně vztahové oblasti. Dílo Nedbálkové je jedinečné nejen svojí komplexitou,  

ale především prvenstvím v zaměřenosti na tuto problematiku, které doposud nebyla 

v české odborné literatuře věnována příliš velká pozornost. To ovšem neplatí  

pro zahraniční vědeckou obec, v níž mimo jiné feministické kriminologické teorie byly 

rozvíjeny o desítky let dříve, než tomu bylo v prostředí českém.  

K dispozici jsou tak poznatky o ženských věznicích v jiných zemích,  

zejména ve Spojených státech amerických, avšak americké ženské věznice se v mnohém 

liší od ženských věznic českých.  

Studie zaměřené na lesbické vězeňské vztahy byly prováděny se značným zájmem  

a intenzitou v letech 1913-1970, přičemž zkoumány byly zejména tři oblasti, a to příčiny, 

proč jsou lesbické vztahy ve vězení navazovány, dále frekvence lesbických aktivit  

a rasové aspekty těchto vztahů. Na počátku 20. století byla pozornost zaměřena především 

na význam těchto vztahů. Homosexualita v ženské věznici byla nahlížena jako na obrat 

v genderu, kdy za lesbu byla označena žena, která se chovala jako muž, žena maskulinní12 

(označována jako butch woman), která přijala v lesbickém vztahu mužskou roli,  

včetně vzhledu a chování. Tyto ženy byly popisovány jako ty, které ve vězení převracely 

                                                 

12 Pro účely diplomové práce je vhodné vymezit, co představují termíny maskulinita a femininita. Paulík 

vysvětluje, že u jedince se tradičně určuje jako jedna z jeho klíčových charakteristik příslušnost k pohlaví, u 

kterého lze rozlišit znaky primární (genitálie), sekundární (ochlupení na těle mužů, ňadra u žen), ale též se 

hovoří o terciárních pohlavních znacích, kterými jsou kromě maskulinity (mužnosti) a femininity (ženskost) 

také androgynie. Tyto terciární znaky se vyznačují určitými projevy chování a prožívání, které jsou v dané 

kultuře považovány za typicky ženské nebo mužské. „Maskulinita a femininita tvoří dva póly škály 

s plynulými přechody mezi nimi, na nichž lze určit pomyslnou pozici každé ženy i muže. Neutrální střední 

úroveň představuje androgynie.“ Jak autor dále vysvětluje, maskulinita ani femininita nejsou vázány na 

pohlaví, vyskytovat se mohou obě charakteristiky v osobě jednotlivce, jsou ovlivňovány sociálním 

očekáváním a mají atributy sociální role. Maskulinita se pak vyznačuje silou, sebejistotou, aktivitou, 

výkonností, racionálním přístupem k řešení problémů, zatímco femininita je vymezována v termínech jako 

slabost, měkkost, poddajnost, pasivita, závislost, přístup k řešení je spíše emocionální. Androgynie značí 

nevyhraněnost v obou charakteristikách. Termín gender lze pak dle téhož zdroje vnímat jako nadřazený 

maskulinitě a femininitě, či obecnější, kdy oba fenomény zpřesňují obsah genderu a vymezují podíl rolí 

přičítaných jednotlivým pohlavím (Paulík, 2017, 185).  
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tradiční femininní ženy (femme) na lesby, tedy ve smyslu nepravých leseb (Bosworth, 

2005). 

Jak autor podotýká, studie byly zatíženy rasovými předsudky a za ženu maskulinní 

byly považovány ženy černošské, za ženy femininní bělošky, což bylo dáno předsudkem, 

že černošské vězenkyně jsou pravými lesbami, neboť jsou více maskulinní.  

Dokládány byly také vztahy mezi mladistvými běloškami, které podléhaly svodům 

černošských vězeňkyň, a to z vlastní vůle, vedeny romantickými představami,  

nicméně cílem bylo nahradit absenci žádoucího mužského partnera (Bosworth, 2005). 

V 60.-80. letech začaly být zkoumány pseudorodiny, tedy vztahové sítě existující 

ve vězeňském prostředí, v nichž se ženy po dobu setrvávání v totální instituci vzdaly  

své původní heterosexuální role. Rodiny pak tvořily ženy v rolích matky a otce, 

s příslušnými atributy maskulinity a femininity, a dále děti, tety apod. Autorem této teorie 

je R. Giallombardo, nicméně jak autor dále vysvětluje, pseudorodiny nebyly 

identifikovány např. ve věznicích v Kanadě či Velké Británii. Novodobé teorie tyto 

původní koncepce opouštějí, což je dáno i proměnou pohledu na lidskou sexualitu,  

resp. sexuální identitu, která se jeví být jako značně fluidní (Bosworth, 2005).   

Obecně je však opouštěno i téma lesbických vztahů v totálních institucích, 

neboť mnohé již bylo probádáno, a to i přesto, že současný pohled na tuto problematiku  

je odlišný a jsou-li tyto výzkumy prováděny, neobjevují se v nich výše popsané fenomény, 

zejména tedy ty spjaté s problematikou rasy či proměnou genderové role v pojetí,  

které bylo charakteristické pro počátky zkoumání této oblasti. Dle téhož zdroje se dnes 

soudí, že lesbické vztahy vznikající a existující ve vězeních jsou velmi variabilní  

a nelze u nich určit jasnou příčinu, proč jsou utvářeny. Častým motivem je však touha 

po emočním i fyzickém spojení a intimitě. Lesbické vztahy poskytují jejich aktérkám 

emoční podporu, společnost druhé osoby, a napomáhají tak překonat prožívanou izolaci 

a hostilitu, kterou se věznice jako totální instituce vyznačuje. To, co je však probádáno 

méně, je téma, do jaké míry ženy v těchto vztazích pokračují i poté, co věznici opustí.  

Jak autor dále vysvětluje, např. v kanadských věznicích jsou lesbické vztahy tolerovány, 

avšak není tomu tak v případě celé společnosti. Žena, která opustí vězení, se však musí 

potýkat se značnou stigmatizací danou jejím pobytem v totální instituci, mnohdy i rasovou 

opresí. A to také může být důvodem, proč ženy v lesbických vztazích na svobodě spíše 

nepokračují (tamtéž).  
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Nedbálková (2006) si pokládá otázku, zda vstup do lesbického vztahu či utváření 

a udržování pseudorodin představuje pro ženy ve vězení hlavní adaptační mechanismus, 

tedy způsob, jak přežít, uvyknout si zátěži, kterou totální instituce v prožívání jedince 

představuje. Kladně nelze zcela odpovědět. V minulosti např. znamenalo navázání 

homosexuálního vztahu ve vězení značné stigma. Tato informace byla zanesena  

do osobního listu a putovala s ním i za brány věznice, což dotyčné/mu ztěžovalo uplatnění 

na trhu práce, nebo vřazení se do společnosti. Z hlediska adaptace se však jeví jako 

významné pseudorodiny.  

Pseudorodiny jsou podle autorky vztahy mezi několika ženami, které značnou měrou 

imitují strukturu tradiční rodiny. Rodina začíná manželstvím dvou žen, z nichž  

každá přejímá jednu z relativně jasně daných rolí (maskulinní a femininní). Partnerská 

dvojice následně kolem sebe zformuje rodinu, širší příbuzenstvo, přičemž vstup do rodiny  

je dobrovolný. Vytváření těchto skupin je podle autorky reakcí na vyvlastnění  

Já a umožňuje lépe unášet náročnost života v totální instituci. Tyto pseudorodiny dokonce 

naplňují některé z rolí, které jsou přisuzovány rodinám – to se týká  

např. funkce ekonomické, kdy dochází k přerozdělování služeb, darů, či funkce podpůrné. 

Ukazuje se však, že členství v pseudorodině má i svá negativa – např. je posilována 

závislost jedince, která je již tak v totální instituci značná, navíc na rozdíl od vnějšího světa 

nelze v případě potřeby rodině uniknout, získat soukromí. To, co je pro pseudorodiny také 

charakteristické, je zrcadlení stereotypních představ o rodinných vztazích, kdy je žena 

pečovatelskou poskytující emoční zázemí, zatímco muž je autoritou, která rodinu 

ochraňuje (Nedbálková, 2003).  

Mohlo by se tedy jevit, že je takřka nutností vstoupit do lesbického vztahu,  

ocitne-li se žena ve věznici, že je nezbytné patřit do některé z utvářených pseudorodin, 

pokud chce dotyčná přežít, či že je ve věznicích zcela běžné utváření partnerských 

(lesbických) vztahů, které se vyznačují solidaritou, podporou či ochranitelstvím.  

Tento pohled by však byl značně zjednodušující a do jisté míry i genderově nekorektní.  

Dalším z výzkumů, který byl zaměřený na sexuální chování v instituci vězení,  

začal být realizován až na začátku 20. století, nicméně doposud bylo stále věnováno jen 

málo pozornosti tomu, jaký postoj zaujímají samotné vězeňkyně k lesbickým vztahům  

ve věznici. Pokud přece jen byly takové studie prováděny, většinou se tak dělo v terénu 

amerických věznic, které ovšem jsou v mnohém specifické – např. rasovou problematikou. 
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Autorky realizovaly vlastní výzkum, a to v prostředí izraelských věznic, v němž ovšem 

rasové téma bylo také akcentováno, když byly zkoumány postoje k homosexualitě  

ve vězení vězeňkyň židovských a muslimských. Lesbické vztahy nejsou v izraelských 

ženských věznicích podporovány, k čemuž vedou dva hlavní důvody: obava,  

že tyto vztahy mohou mít negativní dopad na ostatní ženy, které do daných vztahů 

nevstupují, a zároveň panuje strach, že tyto vztahy mohou oslabovat moc a kontrolu 

dozorců/kyň nad vězeňkyněmi. Z výzkumů autorek, kterého se zúčastnilo celkem 46 žen 

ve věznici s vysokým stupněm zabezpečení (Neve Tirza Prison) vyplynuly zejména  

tyto závěry: 

 72 % respondentek hodnotilo tyto vztahy negativně, pojímány byly jako projev 

fyzické nebo psychické slabosti. Jak autorky uvádějí, do určité míry se může 

proměňovat pohled na homosexuální vztahy mezi vězni/vězeňkyněmi ve věznicích, 

neboť v dnešní době jsou již častější návštěvy vězňů/vězeňkyň, je možné udržovat 

během pobytu ve vězení relativně dobře vztahy s blízkými mimo prostory věznice 

apod., a tedy navazování homosexuálních vztahů v totální instituci tak pozbývá 

na své naléhavosti, významu (ve smyslu deprivace důležitých potřeb, včetně těch 

sexuálních); 

 15 % respondentek zaujímalo neutrální postoj, bez jakéhokoliv pokusu  

o hodnocení, případně byly rozlišovány tyto vztahy ve třech odděleních věznice: 

jedno oddělení tvořily ženy bez drogové závislosti – jejich lesbické vztahy byly 

hodnoceny jako pěkné, slušné, vřelé, zatímco lesbické vztahy a aktivity prováděné 

v dalších dvou odděleních (s drogově závislými odsouzenými) byly komentovány 

jako strašné, nechutné a potupné; 

 13 % respondentek naopak hodnotilo tyto vztahy kladně, i když se nejednalo  

o osoby, které lesbický vztah ve vězení navázaly. Vstřícnost byla spojena s tím,  

co tyto vztahy vězeňkyním přináší – štěstí, lásku, vřelost, přátelství, byť je k těmto 

pocitům a prožitkům dospíváno přes sexuální aktivity. Podle jedné z respondentek 

však může být podnětem k tomuto chování i samotný charakter totální instituce, 

v níž zcela chybí soukromí, resp. každý je s každým, což vnáší do atmosféry 

vězeňského prostředí sexuální prvky, případně se může jednat o sexuální frustraci; 

 i přes převahu negativních postojů uvedlo 84 % respondentek, že se alespoň jednou 

zúčastnily sexuálních vztahů se stejným pohlavím ve věznici, přičemž zmiňována 

byla ekonomická manipulace, láska a péče a deprivace v oblasti heterosexuálních 
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vztahů. Jak autorky vysvětlují, ženy v této věznici mohou pracovat, ale každá práce 

je jinak finančně ohodnocena – v rozmezí od $39-521. Tyto peníze  

jsou připisovány na osobní účty vězeňkyň, stejně jako finanční příspěvky ze strany 

rodinných příslušníků, a lze je utratit (v omezené výši) v místní kantýně. 

Ekonomický důvod byl nejčastěji uváděn respondentkami s kratší délkou trestu, 

nezřídka byly tyto vztahy označovány za vykořisťování nebo prostituci,  

ženy s většími finančními zdroji jsou v totální instituci vnímány jako dominantní, 

mocné. 13  Romantický důvod (láska, péče) byl zmiňován mnohem méně často  

a pokud se tak dělo, takto hodnotily lesbické vztahy především odsouzené 

k vyššímu trestu odnětí svobody. Respondentkami byly následně hodnoceny 

lesbické vztahy jako naplněné soucitem, důstojností, poskytující rameno,  

na kterém je možné se vyplakat, přičemž jejich hlavním smyslem je poskytnutí 

pocitu bezpečí, péče, sex je až druhořadý. Autorky uvádějí, že je možné uvažovat 

také o tom, že ženy vstupující do těchto vztahů v nich nacházejí lásku, kterou nikdy 

nezažily v prostředí mimo zdi věznice. Deprivace v sexuální oblasti byla 

zmiňována jako hlavní důvod lesbických vztahů ve věznici ze strany 84 % 

respondentek, tedy v tomto případě nejde ani o moc, ani o lásku, ale čistě o sex. 

Jedna z respondentek byla bisexuální a uváděla, že lesbické vztahy navázané ve 

vězení se liší od těchto vztahů navázaných v přirozeném prostředí:  

v totální instituci mají tyto vztahy fyzický charakter, jde pouze o uspokojení 

biologické potřeby. Většina respondentek tedy hodnotila tyto vztahy jako situační 

chování, vědomé, a podle autorek by mělo být zkoumáno jako specifický aspekt 

vězeňské subkultury či života v totální instituci (Einat a Chen, 2012). 

V kontextu výše uvedeného lze u Nedbálkové (2006) vnímat odlišnosti v tom,  

jak na lesbické vztahy ve vězeňském prostředí, v němž svůj terénní výzkum realizovala, 

nahlíží odlišně, resp. zaměřuje se na jiná specifika. Zabývá se rozdíly mezi pravými  

a nepravými lesbami, kdy vztahy pravých leseb byly vězeňkyněmi označovány  

                                                 

13 Nedbálková se ve věznici Podlesí taktéž setkala se vztahy založenými na materiální výměně, přičemž tato 

výměna je účelová pro obě ženy. Uvádí též, že daná dvojice pak může ve věznici zakládat pomyslnou 

vězeňskou domácnost, ve které společně jmění sdílejí. Majetkem většinou disponují mamči. Ženám, které 

vstupují do lesbických vztahů z těchto důvodů, se v českých věznicích říká „kantýnské kurvy“. Jak autorka 

dále uvádí, „v takto genderově komplementární dvojici směňuje nemajetná žena svoji maskulinitu za majetek 

jiné ženy, která kromě své „přirozené“ ženskosti oplývá také zbožím, kterého je ve vězení vždy nedostatek.“ 

(Nedbálková, 2006: 166-167). 
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za mocensky vyrovnané, zatímco vztahy nepravých leseb byly označovány za vztahy 

„založené“ na maskulinitě a femininitě.  

Podobně však autorka vnímá vztahy nepravých leseb jako vztahy situačně 

podmíněné, kdy se může jednat i o experiment, který je možné realizovat právě v těchto 

podmínkách. Nepravé lesby o svých vztazích většinou nehovoří, mnohdy je pro ně obtížné 

odůvodnit si své chování a také se obávají vyzrazení tajemství mimo zdi věznice.  

Pravé lesby nepravými pohrdají, přičemž pohrdání se týká také tradičnímu rozdělení rolí 

(užívána jsou označení mamča, taťka, fotr apod.), které je v nepravých lesbických vztazích 

přítomno, patrně v důsledku přenesení z přirozeného prostředí. Pohrdání se týká zejména 

fotrů, kteří ovšem pro pravé lesby představují určité ohrožení.  

S výjimkou pravé maskulinní lesby není vězeňkyněmi oceňován maskulinní vzhled, 

naopak pozitivně je hodnoceno, pokud žena pečuje o svůj vzhled, v čemž jsou také 

vězeňkyně do určité míry podporovány personálem totální instituce. Ženy velmi často  

ve vězení pomáhají nově vytvořeným párům získat určité soukromí – hlídkují ve sprchách, 

na toaletách apod., zda nejde někdo z personálu. K sexuálním kontaktům jsou využívány 

různé příležitosti – např. v rámci různých kroužků, programů věznice. Podle autorky  

se však ženské věznice vyznačují oproti mužským věznicím větší tolerancí vůči 

homosexuálním vztahům mezi vězni/vězeňkyněmi ze strany personálu, včetně vedení 

(Nedbálková, 2006).  

Osobně se kloním k názoru, že lesbické vztahy v totální instituci nelze generalizovat. 

Tak, jako je každá žena jedinečná, jsou jedinečné i její vztahy, nicméně nepochybně má 

vězeňské prostředí (stejně jako jakékoliv jiné prostředí) vliv na to, jak se v něm člověk 

(tedy v tomto případě vězeňkyně v totální instituci) chová. Morgan (1998) se zamýšlí  

nad specifiky každé vězeňkyně a soudí, že velmi často je motiv žen, které realizují lesbické 

aktivity v totální instituci, spojen s jejich minulostí, tedy tím, v čem vyrůstaly, jakou mají 

osobní historii. Mnoho z těchto žen zažilo v dětství či později sexuální zneužívání, 

zanedbávání, týrání apod. Svoji sebeúctu vybudovaly na své sexualitě,  

která pro ně představuje jednu z největších hodnot. Tyto ženy podle autora často neumí 

navázat plnohodnotný, reciproční a uspokojující vztah. Nezřídka však mají značnou 

potřebu fyzického kontaktu, ovšem ve smyslu přátelského kontaktu – mít někoho nablízku, 

vnímat tuto blízkost.  
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Tyto ženy si také často myslí, že tím, že partnerovi/ce nabídnou sex, získají  

na oplátku lásku a zájem. Příčinou lesbického vztahu ve vězení však může být i potřeba 

začlenit se do kolektivu, získat tak bezpečí, nebýt izolována. Některé ženy také ve vězení 

teprve poprvé zažijí orgasmus a mohou si uvědomit svoji skutečnou sexualitu, která ne 

ní orientována na muže. Tyto ženy pak velmi často sice po opuštění věznice znovu vstoupí 

do heterosexuálního vztahu, ten však brzy opouštějí, neboť již není dostatečně uspokojující 

(Morgan, 1998). 

3 KINEMATOGRAFIE 

V následující kapitole se budu zabývat vymezením základních termínů oboru 

komunikace vedoucích až k úzké specifikaci pojmu kinematografie. Uvedu jej také 

v souvislost se zkoumaným tématem. Jak bude vysvětleno dále, film, je jakožto 

komunikační médium řazen spolu s tiskem, internetem a vysílacími médii, tedy rozhlasem 

a televizí, řazen do typu masové komunikace.  

3.1 Masová komunikace 

V první řadě, je třeba definovat pojem komunikace. jde o velmi obšírný 

interdisciplinární pojem. Pro užití této práce a zejm. v kontextu definování pro tuto práci 

důležitějšího pojmu, jakým je právě masová komunikace, jejíž prvkem je také 

kinematografie, bude proto popsán zejm. komunikační proces, který hraje v definování 

masové komunikace stěžejní roli. Komunikace, jak ji popisuje Vágnerová (2005: 297),  

je proces vzájemného předávání informací v sociálním kontaktu pomocí různých 

sdělovacích prostředků, zahrnujících i sdílení, tj. prožívání a hodnocení této situace. 

Reifová (2004: 99) to posunuje dále, když na každý typ komunikace uplatňuje  

5 základních prvků, které se na komunikačním procesu podílejí. Jde o následující prvky: 

1. komunikátor 

2. adresát 

3. komunikační kanál (nosič, modul, zprostředkující činitel, médium) 

4. mediované sdělení/text 

5. účinek (efekt, odpověď). 

Existují atributy, které do komunikačního procesu zasahují a ovlivňují ho, jakými 

jsou např. komunikační šum, sociální, historický a kulturní kontext atp. O těch zde ale 
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nebude pojednáváno, protože v rámci komunikačního prostředku důležitého pro téma této 

práce a pro účely dalších definic nehrají až tak vysokou roli. V rámci celkové komunikace 

a jejího mnohovrstevnatého dělení zde také nebude pojednáváno o mnoha jejích funkcích  

a motivacích. Takovými funkcemi jsou ku příkladu úloha informovat či napomáhat 

k utváření veřejného mínění, jak kromě Večeři (2015) uvádějí i další autoři  

zabývající se komunikací. tyto funkce se týkají právě i stanoveného tématu práce.  

Podílejí se tak na socializaci člověka a spoluutvářejí názory a postoje příjemců 

sdělovaných informací. 

Jedno z nejzákladnějších a povšechně užívaných dělení komunikace  

je na komunikaci verbální, neverbální a sociální. 

Masová komunikace je součástí sociální komunikace. Ta tvoří velmi rozsáhlou 

oblast interpersonální komunikace i psychologie, proto zde bude jen stručně nastíněna její 

nejzákladnější podstata a základní pojmy. Jedná se v podstatě o typ verbální komunikace 

probíhající mezi jednotlivými členy společnosti jak verbální, tak psanou formou.  

Toto rozptýlené publikum je pak označováno jako masa. 

Masová komunikace se zde pak vyznačuje tím, že se „veškeré komunikační aktivity 

dějí prostřednictvím masových médií (…) příjemci sdělení představují velmi početné  

a rozptýlené (disperzní) publikum“. (Reifová, 2004: 100-101). Velmi podobně tento pojem 

definuje také Urban a kol. (2011: 48), když píše, že „komunikační prostředky a instituce, 

které dokáží velkokapacitně vyrábět sdělení veřejného charakteru a distribuovat je směrem 

k rozptýlenému, rozmanitému a individuálně neurčenému publiku.“ Pro masovou 

komunikaci bývá také někdy používán výraz mediální komunikace, což koresponduje 

s předchozím výrokem. Veškeré aktivity se zde totiž dějí výhradně pomocí  

a prostřednictvím médií (Reifová, 2004: 102), tedy hromadnými sdělovacími prostředky. 

Jde o noviny, časopisy, kina, televize a rozhlas, někdy vydávání knih, produkce populární 

spotřební hudby (Reifová, 2004: 100) a dnes sem lze zařadit i internet a reklamu  

(ať už je užitá v audiovizuální či jiné formě). Z toho lze usoudit, že masová komunikace  

je primárně jednosměrná, tzn., jejím základním atributem není možnost poskytnutí 

bezprostřední zpětné vazby, resp. reakce komunikátorovi na jeho sdělení.  

Pro pojem kinematografie se velmi často používá také označení film.  

A v tomto významu bude také využíván dál v této práci. Filmová a televizní tvorba se od 

sebe liší použitou technikou, kterou je komunikovaný obsah pořizován, což vyplývá 
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z rozdílných technických požadavků na projekci, které kladou oba z těchto komunikačních 

kanálů (tzn., jak kino, tak televize). 

Kinematografie, resp. film je jedním z médií používaných masovou komunikací  

čili hromadnými sdělovacími prostředky. Právě z tohoto důvodu má největší potenciál 

k širokému dosahu a vlivu. Což s sebou již z podstaty definice nese nejen schopnost 

vysokého působení na společnost, ale také možnost desinterpretace tedy zkreslení sdělení 

nebo výkladu lišícího se od záměru tvůrců. To souvisí s právě již výše zmíněným 

sociálním a historickým kontextem publika, které mají velký vliv na vnímání a interpretaci 

přijímaného sdělení.  

Přesto je ale třeba mít na paměti, že z hlediska kategorizace masových médií,  

není kinematografie jejím stěžejním komunikačním prostředkem, jak píše Bednařík a kol. 

(2011: 17): "I když je film z hlediska výkladu dějin masových médií spíše doplňkové téma, 

nelze přehlédnout, že alespoň část filmové produkce nese některé rysy masové 

komunikace." Dále doplňuje, že "... přinejmenším část filmové produkce (dokumentární  

a zpravodajský film) se snaží o obsahovou aktuálnost a podíl na formování veřejného 

života,", čímž dokládá výše uvedenou domněnku a předpokladu možnosti vysokého vlivu 

na společnost. 

Lze tedy předpokládat, že se v širokospektrálně působící kinematografii  

čili populární filmové tvorbě nebude příliš vyskytovat ani tabuizované a stigmatizované 

téma žen v instituci vězení. Tuto domněnku částečně dokresluje také Hanáková a kol. 

(2015: 427), která se v rámci kinematografie zaměřuje právě na feminismus v české  

a československé filmové tvorbě: „česká (resp. československá) kinematografie prozatím 

nebyla podrobena genderovému zhodnocení: většina existujících dílčích či studentských 

prací na toto téma zůstává nevydána. (...) Genderová témata reflexi české kinematografie 

nezasáhla (…).“ Doplňuje ale také, že u zahraničních autorů je v rámci kinematografie 

genderová perspektiva poměrně častá. 

3.2 Gender v kontextu mediální komunikace 

Vzhledem k výše uvedenému rámci základní funkce mediální komunikace  

se dá předpokládat, že daný způsob komunikace bude zásadně působit na široké spektrum 

publika také v rámci vnímaní stanoveného tématu, tedy prezentace genderu  

(a to nejen v kontextu instituce vězení). 
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Podle spolku Nesehnutí (2011) média přisuzují oběma pohlavím modely,  

které lidé chápou jako obecně platné, správné a pravdivé. Na základě takto předávaných 

vzorů o mužskosti a ženskosti se v publiku upevňují předsudky týkající se odlišnosti mužů 

a žen což vede k následnému rozdílnému přístupu k mužům a ženám. Masová média 

nezřídka nahlížejí na ženy sexisticky, ženám je přisuzováno místo v soukromé sféře 

(rodina, domácnost), mužům naopak pozice ve sféře veřejné (zaměstnání, politika).  

Tento zdroj rozděluje vytvářené obrazy o ženách a mužích, jak jsou využívány 

jednotlivými masovými médii následovně: 

 reklama: ženy vystupují v reklamách nejčastěji v roli matky, pečovatelky,  

ženy v domácnosti. Ženy vystupující v reklamách jsou krásné, mladé a přáním 

divaček/diváků je pak podobat se jim. Muži jsou v reklamách za experty, 

klidnými jedinci, kteří si dokáží s rozvahou se vším poradit, důraz není kladen  

na jeho vzhled, ale spíše intelekt, případně moc a sílu; 

 televize: ženy jsou v televizi prezentovány méně často než muži a z výzkumů 

vyplývá, že až každá třetí televizní postava je ženská, navíc má menší význam 

než mužský protějšek. Často jsou ženské postavy oproti mužským méně 

autoritativní, dospělé a také mladší, štíhlé a atraktivní. Podobně jako v reklamě  

je u ženské televizní postavy důležitý vzhled, atraktivita, u muže charakter.  

Svět ženských televizních hrdinek je spojován s oblastí rodinného života,  

ale i přáteli a zaměstnáním. Filmy, a hlavně seriály, jsou cíleny na diváka 

mužského (akční filmy) a ženského (soap opera, seriály). V centru zájmu 

ženských hrdinek jsou vztahy, při řešení problémů využívají svůj vzhled a šarm, 

často ale také pláčou a jsou lítostivé. Ženy jsou zobrazovány v domácnosti, 

s dětmi, při nakupování, v salonech krásy, muži jsou zachycováni v zaměstnání 

nebo při realizaci svých koníčků; 

 noviny: v obsahu dominují oblasti, v nichž mají muži stále větší zastoupení 

(politika, ekonomie), a ty se také v novinách zobrazují na předních místech, 

zatímco méně významná témata z hlediska médií (jejich tvůrců, vlastníků)  

jsou přesouvána do příloh a obsahují oblasti přisuzované společností ženám – 

zdraví, péče o děti, osobní rozvoj. U mužů se v komentářích novinářů jen zřídka 

objevují informace o tom, kolik mají např. dětí, zatímco u žen je to takřka 

pravidlem; 
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 časopisy: časopisy bývají mnohdy zacíleny jen na muže nebo jen na ženy. 

Tradiční časopisy pro ženy obsahují témata spojená s rodinou, péčí o domácnost, 

zahradu, děti, jejich výchovou, zdravím či krásou. Dle téhož zdroje existují  

i časopis adresované „moderní“ a „náročné“ ženě, zacílené na zvyšování 

sebevědomí žen, avšak zároveň předkládají ženám nezřídka nedosažitelný ideál 

krásy, kterého se ženy snaží dosáhnout. Obsah mužských časopisů tvoří zejména 

sex, sport, pohodlný životní styl, finanční úspěchy, cestování, ale také články  

o úspěšných mužích.  

Lze předpokládat, že výše uvedené je jistě možné aplikovat nejen do masových 

médií, ale napříč celou komunikační sférou (hudba, obrazy, tvary, řeč těla atd.),  

kde dané komunikační prostředky též můžeme vnímat jako média. Pojem médium 

uplatňovaný dále v textu je používán ve svém denotativním významu masového média.  

Podle Cartera a Steinera (2004) není snadné měnit zaběhlé stereotypy,  

a tak se feministkám dařilo a daří stále velmi pomalu měnit přístup médií,  

resp. celé společnosti k tomu, jak jsou např. ženy v médiích zobrazovány. Povedlo se sice 

potvrdit značný sexismus v tom, jak jsou ženy v médiích zobrazovány, avšak výraznější 

změna nenastala. Gerbner a Tuchman uvedli termín symbolická anihilace označující jev, 

kdy mocné skupiny ve společnosti marginalizují méně mocné skupiny společnosti až do té 

míry, že jsou virtuálně neviditelné jako reprezentativní skupina. 

Carter a Steiner (2004) se také vyjadřují přístupu zobrazování žen v médiích.  

Ten byl jimi obecně shledán jako značně devalvující – ženy jako by neexistovaly,  

případně byla jejich entita redukována pouze na femininní charakteristiky, byť o těch 

mohlo být referováno jako o charakteristikách pozitivních. Toto pojetí trvalo až do konce 

80. let minulého století a podle vědců/vědkyň vedlo k posilování genderových stereotypů 

ve společnosti, kdy byly ženy odsouzeny k rolím výlučně „tradičním, ženským“,  

a veřejnosti bylo tímto zobrazováním bráněno pojímat ženy jako silné, asertivní,  

nezávislé a sebevědomé, což ovšem v důsledku ženám bránilo naplňovat svůj potenciál.  

Byl vznesen požadavek, aby ženy byly v médiích zobrazovány v různých rolích, 

včetně různých profesí, s rozmanitými intelektuálními i emočními rysy, a podobné změny 

byly požadovány i v souvislosti s prezentací mužů v médiích (tj. muži mohou být citliví, 

emoční, mohou být angažovaní v domácnosti i v rodičovství). Tyto autorky také nově 

požadují, aby nebyly mediální produkty děleny na produkty určené především mužům  
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a produkty určené ženám, a to v tom smyslu, že jsou obsahy zacílené na muže považovány 

za normální, korektní, zatímco obsahy určené ro ženy jsou považovány za odlišné, 

alternativní, marginální (národní zpravodajské televize jsou považovány za objektivní, 

neideologické, negenderové, tedy ovšem maskulinní, zatímco pořadu typu Oprah v USA či 

Richard and July ve Velké Británii jsou považovány za subjektivní, tj. ideologické, 

genderové, tedy femininní).  

Autorky také zmiňují zajímavou skutečnost týkající se tištěných periodik.  

První noviny, které začaly být vydávány, byly určeny pro muže a bylo předpokládáno,  

že ženy v pozici novinářky či spisovatelky mohou jen stěží napsat článek, který by zaujal 

muže, který by reflektoval jeho zájmy apod. Později začaly být do redakcí přijímány ženy, 

jejichž úkolem bylo psát pro marginalizované publikum, tj. taktéž ženy. 

3.3 Instituce vězení v kinematografii 

Yousman (2009) předkládá myšlenku Lippmanna, dle kterého v nás média vytvářejí 

určité obrazy, prostřednictvím nichž vnímáme a posuzujeme realitu. Lidské představy  

a postoje dnes však velmi často nevycházejí z vnímání reálného světa, ale z vnímání 

obrazů o světě zprostředkovaných médii. Lippmann proto přináší nový termín,  

tj. pseudoprostředí (pseudo-environment). Ten vyjadřuje, že se nejedná o skutečnou realitu, 

ale realitu existující pouze v myslích diváků, čtenářů apod. Tato realita však může být 

značně zkreslená, avšak většina populace si ho není vědoma a přirozeně soudí, že jsou 

jejich znalosti o tak intimním prostředí jako je vězení velmi přesné. Co se týče znalostí  

o prostředí věznic, většina populace vychází pouze z poznatků komunikovaných médii 

(Yousman, 2009: 1). 

Podobně i Mair a Machin (2012) soudí, že jsou poznatky veřejnosti o věznicích  

a jejich obyvatelích/kách velmi limitované a závislé právě na tom, co o tomto tématu 

prezentují média. Ta se soustředí především na senzaci, a divákovi/čce tak nabízí reportáže 

o nejexponovanějších případech, dramatických událostech, které se ve věznici odehrály. 

Vězni/vězeňkyně jsou prezentováni jako jedinci brutální, násilní, ze kterých jde strach,  

či se můžeme setkat s druhým extrémem, kdy je vězení zobrazována jako forma 

prázdninového tábora. Médiím se tak daří utvářet a udržovat stereotypy o tomto prostředí. 

Není veřejností ani příliš vedena debata o tom, zda vězení představují nejvhodnější formu 

trestu, neboť média vycházejí z pevného postoje, že vězení je jediným možným  

a nejlepším řešením. 
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Umístění jedince do vězení po spáchání trestného činu je považováno za paradigma 

a informace o nárůstu kriminality slouží jako důkaz, že jsou vězení zapotřebí. 

V jazykovém diskurzu lze pozorovat přibližování pole kriminality a zločinu k vojenskému 

světu, kdy již na pachatele/ky není většinou nahlíženo jako na jedince, kteří potřebují 

podporu a pomoc ve zvládání rizik, v nichž se ocitají, mnohdy i vlivem nevhodného 

výchovného působení, ale jsou těmi, kteří představují pro společnost riziko, a je tedy nutné 

je monitorovat, kontrolovat a oddělit od ostatních občanů, kterým by tito mohli způsobit 

újmu. 

Nad komunikací prostředí vězení se zamýšlí Thompson (2008). Zprávy o prostředí 

vězení médii jsou podávány velmi kuse, zaměřené na určitou událost, téma. Umělecká díla 

(filmy, seriály) s tématikou vězeňství mají za cíl diváka/divačku především pobavit,  

i když ani toho si opět divák/divačka nejsou vědomi a soudí, že sledují věrný obraz daného 

prostředí. V těchto dílech nejde o to předat divákům přesné informace,  

prezentované obsahy nemají oslovit kognici jedince, ale jeho emoce. Vězení a život v něm 

je tak často prezentován spíše jako karikatura skutečného života v totální instituci,  

obrazy jsou zatíženy stereotypy. Autor se zamýšlí nad dopadem některých uměleckých děl 

zaměřených na tuto oblast na diváka/čku: jedním z divácky nejúspěšnějších filmů bylo dílo 

Vykoupení z věznice Shawshank. Poselství filmu je podle autora následující:  

vězení je brutální místo, rigidní a strnulé, a jakmile se do něj někdo dostane, nemůže přežít 

(fyzicky, psychicky). Jedná se o také o prostředí oslabující jedince, takže vězeň/vězeňkyně 

v něm ztratí schopnost fungovat ve vnějším světě. Přežít pak neznamená začlenit se  

do společnosti, ale definitivně z ní odejít, ukrýt se před ní. 

Ve stejném tématu pokračuje Thompson (2008) také v úvaze nad seriálem Oz,  

který byl vysílán v USA v letech 1997-2003. Jeho tvůrci deklarovali, že zobrazení vězení 

a života v něm je skutečně realistické a nemá za cíl diváka pobavit. Podle autora však 

seriál jen potvrdil stereotypy o vězení jako místě plné brutality a lidí, které člověk nechce 

nikdy potkat. Za pozornost stojí, že v návaznosti na vysílání seriálu byl proveden výzkum, 

v němž absolventi vysokých škol, včetně těch, kteří studovali kriminalistiku, měli uvést, 

kolik vězňů bývá ročně v amerických věznicích zabito spoluvězni a kolik vězni zabijí 

ročně dozorců. 64,5 % respondentů odhadovalo, že vězni zabijí přibližně 400 spoluvězňů 

ročně, avšak podle autora se v roce 2002 jednalo pouze o 17 zabití. 39,2 % respondentů 

odhadovalo, že ročně vězni zabijí 10-99 dozorců, dalších 25,3 % respondentů  
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se domnívalo, že se jedná o 400 dozorců. V roce 2002 však byl v amerických věznicích 

zabit pouze jeden dozorce (Thompson, 2008).  

I když by se mohlo jevit, že téma vězeňství a kriminality je v médiích zastoupeno 

četně, ve skutečnosti tomu tak podle Garcia a Arkenson (2018) není, resp. mediální obsahy 

zaměřené na vězeňství představují přibližně 5 % ze všech obsahů z oblasti kriminálních 

zpráv či příběhů. Obecně se média soustřeďují na negativní příběhy.  

Prezentováno je selhání personálu věznic při ochraně veřejnosti nebo útěky vězňů z totální 

instituce. V oblibě jsou i romantická témata – např. v roce 2015 se v médiích dostávalo 

značné pozornosti vykreslování příběhu krejčího v ženské věznici, který se zamiloval  

do jedné z vězeňkyň, která byla odsouzena k trestu odnětí svobody za vraždu,  

a jí a její spoluvězeňkyni napomohl útěku z vězení.  

Z výzkumů podle autorek vyplývá, že prezentace útěků z vězení vede k zesílení 

prožitků strachu a úzkosti, zejména u starších osob. K dalších charakteristickým rysům 

mediálních obrazů věznic a vězňů/vězeňkyň patří zobrazování totální instituce jako místa 

dehumanizace, vyzdvihováno je ovšem (v amerických médiích) také rasistické téma,  

kdy je válka proti zločinu prezentována jako ochrana „bílých“ Američanů proti „černým“ 

zločincům-mužům. Příkladem je příběh černošského vězně Williama Hortona (v médiích 

označovaného jako „Willie“), který se během krátké propustky z vězení dopustil ozbrojené 

loupeže a znásilnění. Příběh byl silně medializován a využit byl i k prezidentské kampani 

Bush – Dukasis v roce 1988, v níž byla válka proti zločinu spojována právě s Williem, 

jako reprezentantem zločinu, přičemž klíčové bylo i to, že byl Willie černošské rasy 

(Garcia a Arkerson, 2018).  

3.4 Televizní a filmové zobrazení žen a instituce vězení  

Podle Garcia a Arkenson (2018) typický mediální obraz vězeňkyně představuje ženu 

neatraktivní, ženy jsou zobrazovány jako špatné matky, manželky, psychicky narušené, 

manipulativní, osobnostně nezralé a sexuálně deviantní. Zločin, který tyto ženy většinou 

páchají, se týká jejich sebeobrany. Setkat se však můžeme i s jinými stylizacemi. 

Např. film Chicago je pojímán takřka jako oslava femininity. Ukazuje, jak silné ženy jsou 

či mohou být, nicméně jejich vyobrazení je značně sexistické.  

To, co v médiích v souvislosti s ženským zločinem a ženskými věznicemi chybí,  

je podle Lawson a Lucas (2011) prezentace toho, jaké to je pro ženy v instituci vězení, 
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tedy jak samy ženy vězeňkyně vnímají a hodnotí svoji situaci, jak nahlížejí na celý proces 

uvěznění a pobyt ve vězení, jak zažívají oddělení od svých rodin, komunity, jak se snaží 

bojovat o to, aby byly slyšeny i jejich hlasy, názory. Ve většině mediálních prezentací 

těchto témat podle autorek chybí zobrazení života vězeňkyň v instituci vězení, jaký dopad 

má jejich pobyt ve vězení na vlastní identitu, jak se vyrovnávají se stigmatem plynoucím 

z této situace apod.  

Mediální obrazy jsou zatíženy mnoha stereotypy, vykreslovány jsou na pozadí 

sociálního systému založeného na zdůrazňování rasy, ekonomického postavení či sexismu. 

Zločin spáchaný ženou se stává určitou senzací a užívány jsou mediální zkratky, kdy jsou 

ženy ve věznicích prezentovány jako „bláznivé vražedkyně, kterých je potřeba se bát.“ 

Příjemce mediálních obsahů již není informován o tom, jaká je skutečná kriminalita žen, 

resp. jak je spojena s problematikou rasy, třídy a sexismu. V USA převládají mezi 

vězeňkyněmi ženy pocházející z chudých vrstev, 70 % vězeňkyň jsou černošky,  

z Latinské Ameriky, původní obyvatelky kontinentu, Asiatky, v poslední době přibývají 

také imigrantky, zejména z Mexika. Většina vězeňkyň je také prezentována jako 

násilnická, tedy jako ženy, které spáchaly násilný čin, nicméně většina uvězněných žen 

v USA byla odsouzena k trestu odnětí svobody kvůli drogovým deliktům či majetkovým 

trestným činům.  

V českém prostředí byl patrně nejvýraznějším počinem v oblasti zobrazení tématu 

žen vězeňkyň a ženských věznic seriál Holky pod zámkem, vysílaný pro velký úspěch 

ve dvou řadách na TV Nova. První série byla odvysílána v roce 2015 a dle ředitelky sekce 

programů TV Nova dosahovala sledovat jednotlivých dílů přibližně 30 % podílu 

na sledovanosti v cílové skupině diváků 15-24 let. Pro velký zájem diváků tak byla 

natočena i druhá řada, přičemž dle oficiálního prohlášení televize je v seriálu  

kromě osobních příběhů jednotlivých vězeňkyň také zobrazován režim věznic,  

v nichž bylo natáčeno, povinnosti odsouzených, ale i způsob odborných intervencí 

zacílených na jejich resocializaci. Cílem pořadu bylo mimo jiné přinést divákům  

„silné příběhy žen z českých věznic“. (Mediahub, 2017).  

Internetové informace k výše uváděnému seriálu byly strohé, s velmi stručnými 

popisy jednotlivých dílů a velmi expresivními titulky, jako např. „Holky pod zámkem:  

Pád na dno a „simulátor sexu“.“ (Aha!Pro ženy, 2017). Nabízí se tedy otázka,  

do jaké míry chtěli tvůrci/kyně pořadů a televizní stanice skutečně přiblížit toto prostředí 
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a ženy v něm, nebo zda nebylo cílem za účelem zvýšení sledovanosti nabídnout 

divákům/divačkám spíše senzaci a tím v důsledku přispět také ke stereotypnímu vnímání 

žen médii.  
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4 VÝZKUM 

Ve výzkumné části práce definuji její cíle a pokládám výzkumné otázky. Stanovuji 

metodologická východiska a charakterizuji metody výzkumu. Definuji a popisuji také 

vybraný vzorek k analýze.  

4.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

V popisovaném výzkumu si kladu za cíl zjistit, jakým způsobem jsou reprodukovány 

a ukotvovány genderové stereotypy skrze tématiku žen a vězeňství. K této analýze jsem  

si vybrala české a československé filmy, ve kterých se objevují postavy žen ve vězení,  

resp. žen, které se vězení jakýmkoliv způsobem dotýká a tvoří důležitou součást  

jejích filmového životního příběhu. 

Mým záměrem je odpovědět, jakým způsobem je společnosti prezentováno 

genderové vyobrazení žen, ať už vězenkyň nebo žen, které se jakýmkoliv jiným způsobem 

téma vězení dotýká. Hledám odpověď na otázky, jaké normativní představy jsou v tomto 

mediálním zobrazení vězení jako instituce zastoupeny a jaký obraz je divákům a divačkám 

předkládán. Neméně mě zajímá, jaké další genderové významy a zobrazení jsou součástí 

tohoto filmového zobrazení. 

Stanovila jsem si tak následující výzkumné otázky (VO), které budu zkoumat  

a analyzovat optikou genderové perspektivy: 

VO1: Jakým způsobem vybraná filmová tvorba konstruuje obraz vězněné 

ženy a jaké důsledky tato konstrukce má pro vytváření představ o "spořádané" a "správné" 

(tj. nevězněné) ženy?  

VO2: Jaké normativní představy o vězněných ženách nebo ženách, jejichž životní 

příběh je ovlivněn tématikou vězení, se ve vybrané filmové tvorbě objevují  

a jak se projevují? 

4.2 Metodologická východiska 

Jak jsem již zmínila v teoretickém ukotvení této práce, kdy se pohybuji v rámci 

konstruktivistického paradigmatu, pak vzhledem k charakteristice výzkumných otázek, 

jsem zvolila kvalitativní výzkum, jelikož mým záměrem je zkoumat jednotlivé postavy  

a jejich příběhy více ho hloubky, a k tomu by byl kvantitativní výzkum nedostačující.  
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Kvalitativní výzkum pracuje s nenumerickými daty, nicméně to podle Hendla (2005) 

není jeho jedinou či hlavní charakteristikou. Kvalitativní přístup zahrnuje mnoho různých 

metodologických přístupů zkoumání sociálních jevů. Metody získávání dat nejsou 

standardizované, či jen relativně málo. Cílem je pochopit a konstruovat obraz  

o zkoumaném fenoménu, přičemž výzkumník/ice ve svém hledání významů a chápání 

sledovaných dějů též vytváří podrobný popis toho, co pozoruje, zaznamenává apod.  

Kvalitativní výzkum se soustředí na jednotlivé jevy, zkoumá je do hloubky, v jejich 

jedinečnosti, a snaží se o nich vypovídat co nejpodrobněji (Sedláková, 2014).  

4.2.1. Feministický výzkum 

Při kvalitativní obsahové analýze se prolíná vyhledávání a analýza informací 

současně, a dle toho pak lze další data postupně doplňovat, což je jednou z jejích mnoha 

výhod (Hendl, 2005).  Součástí většiny feministických výzkumů je tzv. kritická teorie,  

jež by měla vyvolat nové otázky, podnítit ke kritice a s ní spojenými potřebami sociálních 

změn. Tedy, jejím cílem je dle Guby a Lincolna (1994:113) doslova „kritika a proměna 

sociálních, politických, kulturních, ekonomických, etnických a genderových struktur,  

které omezují a vykořisťují lidstvo“. 

Identifikuji tedy svůj výzkum jako feministický, jelikož vycházím z feministických 

teorií, zabývám se otázkami feministické politiky a etiky, vycházím ze zkušeností  

s genderovými vztahy, mocí a pozornost věnuji především tématům sociální  

ne-spravedlnosti. Tyto body charakterizují pět stanovených znaků feminsticky daného 

výzkumu, jak jej pojmenovaly Ramazonglu a Holland (2004). 

4.3 Charakteristika metod výzkumu  

Jak jsem již zmiňovala v úvodu kapitoly, výzkumný design představuje kvalitativní 

výzkum, přičemž hlavní metodou výzkumu je obsahová analýza. Tu představuje 

podle Miovského analýza jakéhokoliv materiálu, který je zdrojem dat relevantních 

pro výzkum. Tento materiál může být různý, jediným kritériem je fixace dat. Oproti jiným 

kvalitativním metodám tak již výzkumník/ice nevytváří nová data, nový materiál,  

ale pracuje s materiálem, který již existuje. Dokumenty, které jsou v rámci obsahové 

analýzy zkoumány, mohou zahrnovat film, fotografii, stavby apod. 

Uváděla jsem, že materiálem, který bude ve výzkumu užit,  

bude česká/československá vybraná filmová tvorba, která nějakým způsobem reflektuje 
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zpracování tématu vězení a vězeňství. Primárně jsem volila zpracování, ve kterém  

se objevují ženy. Více ale budu komentovat v následujících kapitolách.  

Podle Mayringa (1990, in Hendl, 2005) sleduje analýza vybraného vzorku 

následující fáze: definování výzkumné otázky, definování, co bude považováno  

za dokument, od čehož se také odvíjí vyhledání relevantních dokumentů, dále následuje 

pramenná kritika, tedy posouzení dokumentů, a teprve poté je přikročeno k interpretaci 

dokumentů, kdy badatel/ka hledá odpovědi na stanovené výzkumné otázky. O výzkumu  

je pak vypracována zpráva. 

To, co je pro kvalitativní obsahovou analýzu charakteristické, je systematické 

studium objektů, které představují kulturní artefakty či akce, přičemž v rámci tohoto 

výzkumu dochází k interpretaci témat v nich obsažených (Reinharz, 1994).  

McQuail uvádí, že oproti výzkumu s „živými“ osobami je výhodou kvalitativní 

obsahové analýzy nereaktivnost materiálu, nicméně naopak nevýhodou je ztrácení 

informací o kontextu zkoumaných obsahů vlivem času, což může mít negativní dopad  

na pochopení toho, jaký byl význam komunikovaného obsahu, a to jak pro jeho 

tvůrce/kyně, tak i příjemce/kyně (McQuail, 1999, in Miovský, 2006).  

V případě mnou popisovaného výzkumu tak považuji za výhodu, že jsem se rozhodla 

analyzovat materiál, který je dostupný v originálním znění (v českém jazyce)  

a při kterém se orientuji i v kontextech dění, na základě kterých byly filmy,  

popř. filmové seriály, natočeny. Nevýhodou naopak může být prozatímní nedostatečné 

prozkoumání tématu v klimatu české společnosti. Naopak v zahraniční,  

převážně ve Spojených státech amerických, existují mnohačetná data, ze kterých lze 

vycházet, jak jsem již zmínila v teoretické části práce.  

Je také důležité uvědomit si, že prostřednictvím obsahové analýzy dochází k analýze 

vnímaného obsahu a toho, jak je produkován, vytvářena, přičemž vliv na výsledek  

má mnoho faktorů, které ani nelze mnohdy postihnout a reflektovat (Miovský, 2006).  

V rámci feministicky zaměřené obsahové analýzy jsou zkoumána sociálně utvářená 

sdělení, která, jak je z feminist standpoint nahlíženo, pomáhají podle Reinharz produkovat 

a udržovat patriarchát, sexismus, rasismus či další stereotypy, včetně stereotypů 

genderových. Badatel/ka tak nesmí opomíjet ani to, co není sdělováno, prezentováno,  

resp. právě tyto latentní obsahy jsou pro feministický výzkum velmi důležité.  

Hovoří se o subverzivitě, subversivním nebo též ženském, vzdorném čtení určitých 
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obsahů, které vede k odhalování možných stereotypů (Fetterley, 1981). Řeháčková soudí, 

že z hlediska subverze, kterou tak vnímám jako charakteristický znak mého přístupu 

k analyzovaným dokumentům, je pak výhodné, jsou-li ve vybraných vzorcích stereotypy 

vědomě reflektovány (Řeháčková, 2006). 

Co se týče konkrétního postupu vlastní analytické práce, využívala jsem některých 

charakteristik zakotvené teorie, a to v tom smyslu, že jsem opakovaně vstupovala 

do „terénu“, který představoval vybraný materiál, a analyzované obsahy se zjišťováním,  

co prezentují, co mohou znamenat, co by měly znamenat apod., podobně jako bývá 

prováděno v rámci otevřeného kódování zakotvené teorie (Strauss a Corbin, 1999).  

Na zřetel jsem měla neustále metodu tzv. vzdorného či „ženského“ čtení (Fetterley, 

1981), neboť tímto způsobem jsem chtěla zachytit to, jak je ve vybraných filmech 

prezentován genderový řád či další stereotypy, k jejichž zachycení tak nebyl opomenut  

ani intersekcionální přístup zaměřený na zkoumání sociálních nerovností, který zkoumá 

kromě genderu i další nerovnosti ve společnosti, vycházející např. ze sociálních poměrů, 

rasy či náboženství (Matoušek a Osman, 2014). 

Sama jsem nejprve postupovala tak, že jsem si nastudovala potřebnou literaturu  

a teorie, které se tematice diplomové práce věnuji, a které souvisí s mými výzkumnými 

otázkami. Následně jsem přešla k aktivnímu sbírání dat, a to ve třech krocích.  

Prvním krokem byl samostatný výběr vzorku, kde jsem se soustředila na zobrazení postav 

žen a následné jsem vybraný vzorek shlédla. Během druhého sledování obsahového 

materiálu jsem si zapisovala poznámky a pozorovala již specifický výběr scén.  

Třetím krokem pak bylo rozřazení nasbíraných poznámek z pozorování a jejich utřídění 

dle kategorií a významu. 

4.4 Výběr vzorku k analýze a jeho charakteristika 

Pro účely své diplomové práce jsem se zaměřila na české a československé filmy. 

K vygenerování seznamu filmů, které korespondují s tématikou vězenství, jsem použila 

internetový zdroj České filmové databáze (ČSFD). Záměrně jsem hledala pouze filmy  

a nezahrnula jsem do výběru dokumenty, seriály, studentské a krátkometrážní snímky, 

protože se domnívám, že jsou vytvořeny s jiným záměrem než filmy pro širokou veřejnost. 

Do podrobného vyhledávače jsem cíleně zadala požadované období, resp. českou  

a československou filmovou produkci. Stěžejní kategorií ve vybraných filmech je označení 
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(tag) „vězeňství“. Po chronologickém seřazení filmů od nejstarších po nejmladší,  

jsem primárně vybírala ty, kde se objevuje ženská hrdinka buď v hlavní, nebo alespoň 

důležité vedlejší, roli. Vzhledem k tomu, že se téměř 95 % filmů a filmových seriálů 

věnuje především mužským postavám, zařadila jsem zároveň i filmy o vězeňství,  

ve kterých se objevují hlavní mužské postavy, neboť mě zajímaly i konstrukce obrazů žen, 

jejichž příběhy jsou definované či významně ovlivněné skrze vztah s mužem,  

jenž byl/je/bude ve vězení. 
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5 ANALÝZA VYBRANÉHO MATERIÁLU 

V této části práce se zabývám samotnou analýzou stanoveného vzorku. Analyzuji jak 

jednotlivé filmy, které jsem si pro tyto účely stanovila, tak provádím jejich shrnutí  

a komparaci s důrazem na témata reprodukce genderu v instituci vězení, fyzický vzhled, 

vztahy a sociální zázemí. Celou analýzu zde shrnuji do výsledků, kde zároveň zodpovídám 

výzkumné otázky. 

5.1 Analýza vybraných filmů 

V následujících podkapitolách se věnuji detailnějšímu rozboru v kontextu děje 

jednotlivých filmů. Není mým záměrem popisovat děj, ale použít jej pro zobrazení  

a zachycení důležitých scén, které mají vypovídající hodnotu vzhledem k náplni práce. 

5.1.1 Dlouhé dopoledne (1969) 

Drama, které v roce 1969 natočil Jaroslav Novotný, patří ke kratším filmům.  

Hlavní postavou je Josef Koval, který je převezen do cely jedné krajské věznice,  

aby se následující den mohl účastnit opravného procesu ve věci svého rozsudku.  

Ten mu před osmi lety vyměřil soud na celkovou délku patnácti let. Koval byl v rámci 

politického procesu odsouzen za vlastnění utajené půdy. Cítí se však být v tomto směru 

nevinný. 

Na cele se potkává s dalšími odsouzenými, kteří si zde odpykávají své tresty  

za krádeže, pašování alkoholu, ale třeba i za sexuální poměr s osmiletou vnučkou.  

Součástí osazenstva této cely je také jeden Romský stařec. 

Co se týče rozboru tohoto filmu, budu velmi stručná, jelikož se zde za celou dobu 

filmu objevuje pouze 1 žena. Ovšem i to má svou vypovídající hodnotu.  

Pozitivním znakem, s ohledem na zaměření této práce, je perfektního vykreslení prostředí 

věznice. Její atmosféra, ale i celý soudní proces jsou vykresleny jako nekompromisní  

a nespravedlivé vůči druhé straně. Odsouzený Koval se zde setkává s arogancí  

a zlobou dozorců. Z jejich úst často zaznívají dehonestující narážky jako například: 

,,Nejste tady proto, abyste dýchali čerstvý vzduch. Za odměnu se jezdí do Karlových 

Varů, za lumpárnama sem – nikdo vás sem nezval!" 

nebo 

„Vždyť máte povolený tříkilový balíček, tak co chcete?“ 
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Výše zmiňovaná postava jediné ženy ve filmu je role asistentky, která toho moc 

nenamluví a ve svých třech scénách tzv. „dělá oči“ na vrchního velitele,  

resp. s ním koketuje. Když mluví s odsouzeným Kovalem, ani se na něj nepodívá a její tón 

je pohrdavý. Manželka Josefa Kovala, která za ním přijela na návštěvu,  

je divákovi/divačce prezentována jako „nějaká ženská“. Manželka je tak postavena  

do bezvýznamné role, v podstatě stejné jako je role asistentky. Společnost,  

jak je prezentována i v tomto snímku, je totiž politicky a mocensky utvářena převážně 

muži (soudy, ministerstva) a pokud se zde žena profesně objevuje, tak pouze v asistentské 

pozici, tzn. být tzv. "k ruce" muži. 

Na dobu relativně čerstvě započaté normalizace, byl vydaný snímek velmi odvážným 

počinem. Nejenže ukazoval jakousi šablonovitost vnímání role ženy, ale poukazoval 

zejména na tehdejší funkcionalitu soudů. Po zbytek komunistického režimu byl film 

z propagandistických důvodů zakázán. 

5.1.2 Kousek nebe (2005) 

Film Petra Nikolaeva vypráví příběh lásky mezi Lubošem Příhodou a Danou,  

kteří jsou oba vězněni na pražské Pankráci během politických procesů za komunistického 

režimu.  

Celý příběh se zaměřuje primárně na Luboše, na jeho prožívání pobytu ve vězení,  

na jeho vnímání tvořícího se vztahu s Danou. Luboš je vyobrazen jako čestný, pracovitý  

a statečný muž, který se ničeho nebojí. To je poukázáno např. jeho vyjádřením:  

„...lepší 12 než 112 let“,  

když je za podezření ze spiknutí proti státu odsouzen právě na zmíněných na 12 let 

odnětí svobody. Na jakousi jeho čestnost je poukazováno také skrze jeho postoj k Daně 

jako objektu jeho intimního zájmu. Zatímco pro ostatní vězně je důležité pouze povrchní 

vizuální uspokojení pohledem např. na svlečenou ženu a v žádném případě nejde  

o navazování hlubších osobních vztahů, vztah Luboše k Daně si zachovává jistou 

platoničnost a romantičnost. To je patrné ze způsobu komunikace, kterou se s Danou snaží 

navázat. Ta má formu romanticky stylizovaných psaníček. Taktéž Dana je vykreslována 

kontrastně vzhledem ke svým spolu vězeňkyním. Přestože o ní ve filmu nejsou žádné 

podrobné zmínky a ona sama pak promluví pouze několik málo vět, způsob, jakým ji sám 

Luboš vnímá, dává divákovi dojem důrazu na její krásu. Tento fakt je podtržen  
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také způsobem projevu ostatních vězenkyň. Ty se projevují jako jakési kuplířky.  

Za krabičkou cigaret jsou ochotny se před vězni odhalit a stávají se tak obchodnicemi 

s prostředky, k nimž jediným mají v omezeném světě instituce vězení přístup.  

Dana se však z tohoto modelu vymyká a na tento způsob nepřistupuje. Dana tím nepřímo  

a nevědomě vstupuje do role “světice” v kontextu vězeňského prostředí. Čímž je divákům 

a divačkám ukázán v podstatě velmi podobný status, ve kterém je prezentována role 

Luboše, zde ovšem v pozici ženy. Poznáme to mj. z faktu, kdy ostatní vězeňkyně podléhají 

řádu fungujícím mimo věznici a dobrovolně jej přenášejí do prostředí vězení.  

Příkladem toho je výrok jedné z žen, která prohlásí, že bude: 

„...raději za kuplířku, než za příživnici“. 

Příživnictví byl v daném režimu totiž společensky odsouzeníhodný stav. Na daném 

výroku je vidět sepjatost skrytých vnitřních hodnot člověka s tímto stereotypem, kterému 

ovšem silné osobnosti Luboše a Dany odolávají. Dalším faktem ukazujícím na rozdílnost 

hodnot Dany a ostatních vězeňkyň je právě orientace na fyzický prožitek. Ženy vězeňkyně, 

pokud k tomu mají příležitost, jsou velmi aktivní ve vyhledávání a uskutečňování možného 

fyzického kontaktu s muži vězni. Kdežto u mužů je touha po ženském těle naplňována 

pouze koukáním se. To naznačuje u žen důležitost tělesného kontaktu, resp. dotyku  

s mužským fyzickým tělem, což může být ale v důsledku pouze vnějším zástupným 

symbolem jejich touhy po vnitřním duševním splynutí s opačným pohlavím. 

Ve filmu je v kontextu zkoumané problematiky vhodné sledovat kromě hlavních 

postav také role dozorců a dozorkyň, kteří projevují vesměs maskulinní vlastnosti  

bez ohledu na své pohlaví. To v praxi znamená, že dozorkyně se manifestují jako tvrdé, 

přísné a bez jakéhokoliv zájmu o svůj vnější fyzický vzhled, tj. jako „ne-ženy“. 

Sociální diverzifikaci a genderovou diskriminaci můžeme ve filmu také dobře vidět 

v momentě převozu Luboše a Dany do slovenské věznice, kde začíná atmosféra filmu  

i chodu vězeňského prostředí nabírat na obrátkách. Na výroku: 

„Ženský počkaj až vystoupí mužský, mají totiž většího držáka.“ 

můžeme pozorovat, jak je ženská kvalita trpělivosti, pasivity a přijímání uvedena  

ad absurdum do negativní polarity, kdy je žena díky této své předjímané údajně přirozené 

vlastnosti upozaděna a je tak vnímána jako druhotná a podřízená potřebám muže.  

I v takto omezeném prostředí relativní svobody dané rámcem vězení je ženám 
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společenským stereotypem sebráno právo aktivně se na čemkoliv podílet a jejich funkcí  

je pouze čekat na rozhodnutí mužů.  

Paradoxem ovšem je, že tento výrok a podobné způsoby chování dozorců vůči 

uvězněným mužům také poukazují na možnou slabinu muže právě skrze jeho 

„nadřazenost“. Skrze podobná slova a jednání se vlastně uvězněné muže zesměšňují  

a „zženšťují“, jelikož je staví do pozice těch slabších, co „nic nevydrží“, tj, žena  

je prezentována jako ta silnější a trpělivější apod. 

Až v prostředí slovenské věznice je nám nabídnut jiný, odromantizovaný pohled  

na fungování této instituce. Ten je syrovější, naturálnější, více pudový. Vidíme to mj. také 

na filmových obrazech, ve kterých si dozorci chodí naplňovat své sexuální potřeby 

s vězeňkyněmi, a to velmi agresivním a bezohledným způsobem, při němž je žena opět  

v pasivní a odevzdané roli. Ovšem až ve slovenské věznici je také Lubošovi a Daně 

umožněno společně strávit noc. Ihned po jeho ranním odchodu ze společné cely je Luboš 

převezen do Leopoldova čímž je celý film ukončen. Fyzickým naplněním jejich 

romanticky započatého intimního vztahu je tak symbolicky naplněn také příběh celého 

filmu. Fyzický sexuální akt je tak vnímán jako vyvrcholení vztahu, což je opět velmi 

androcentrická konstrukce, zejména v kontextu toho, jak jsou sexuální styky ve filmu 

zobrazovány. 

5.1.3 Kráska v nesnázích (2006) 

Film Jana Hřebejka, který byl natočen na motivy básně Roberta Gravese,  

vypráví příběh o Marcele, která čelí společenskému odsouzení kvůli tomu, že z jejího 

muže se stává vězeň, čímž čelí přenesenému stigmatu měnící zároveň společenský status  

jí samotné a jejich společných dětí. 

Marcela žije se svým mužem Jardou v pražské autodílně. Společně vychovávají 

jejich dvě děti, z nichž jejich mladší syn má dýchací potíže. Marcela to dává za vinu 

špatným životním podmínkám, ve kterých žijí (plíseň, vlhký vzduch atd.). Po povodních  

v roce 2002 navíc přicházejí o většinu svého majetku, čímž se jejich složitá životní situace 

ještě komplikuje. Pro Marcelu neplní její manžel dostatečně svou roli živitele a otce,  

proto se od něj po neúspěšném nátlaku na zlepšení tohoto statutu dočasně stěhuje k matce  

a otčímovi. Matka, sama též vnitřně nespokojená se stavem svého osobního života, nyní 

tlačí na Marcelu, aby svou životní situaci aktivně změnila a s manželem se rozvedla. 

Důležitou roli v příběhu sehrává též Jardova silně křesťansky orientovaná matka,  
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která se od své vlastní nespokojenost se svým osobním životem až fanatickým způsobem 

obrací ke službě Bohu a staví samu sebe dobrovolně do role oběti. Jardova matka též 

apeluje na Marcelu, ovšem s cílem, aby se manželství jejího syna nerozpadlo.  

Tak se Marcela dostává do střetu dvou extrémních názorů na způsob, jakým by měla 

změnit svůj život. K těmto dvěma protichůdným tlakům se přidává ještě nátlak 

despotického a mírně vyšinutého otčíma, který svůj nesouhlas s dočasným pobytem 

Marcely a jejich dětí u něj doma dává všem téměř až hmatatelně najevo prostřednictvím 

manipulace a pasivní agrese. Na rozdíl od obou matek on ale sleduje pouze svůj vlastní 

prospěch a pohodlí bez ohledu na okolí. Tíseň a jakási bezvýchodnost situace je ve filmu 

umocněná také vizuálním obrazem, kdy v malém matčině bytě nyní žijí 3 dospělí  

a 2 dospívající děti.  

Nosnou informací celého příběhu je způsob obživy Jardy. Ten se totiž kromě 

standardních auto-dílenských prací živí také rozebíráním kradených vozů na součástky, 

které následně zpeněžuje. Jedním z těchto vozů je automobil postaršího zámožného 

podnikatele Evžena Beneše, který před revolucí emigroval do Itálie a nyní přijíždí  

do Prahy kvůli řešení dědictví. Jarda je ovšem v tomto případě chycen při činu,  

zatčen a odsouzen za páchání trestné činnosti. A tak se shodou okolností setkává Marcela  

s Evženem přímo na policejní stanici, kam oba přišli situaci řešit – Evžen z role 

poškozeného, Marcela z role manželky obviněného. A v tu chvíli se začíná odvíjet příběh 

točící se kolem společenského statusu jedince, společenských stereotypů, střetu vlastních 

potřeb i tužeb a jejich konfrontaci s realitou všedního dne. Společenský pohled na roli 

manželky odsouzeného, byť zde zúžený pouze na prostředí rodiny, stejně tak i vnitřní 

rozpor samotné hlavní hrdinky se začíná zásadně odvíjí právě od tohoto momentu v ději, 

který je v celém vyprávění velmi podstatným a míchá kartami osudů postav. 

Mezi Marcelou a Evženem se začíná odehrávat příběh osobní náklonnosti.  

Marcela je nyní konfrontována dvěma typy životních stylů mezi nimiž je nucena volit. 

Evženův styl života je totiž v opačném protipólu stylu života jejího manžela.  

Evžen Marcele nabízí zázemí, zajištění a stabilní život plný luxusu a pohodlí,  

ale také respekt a úctu k ženě. Můžeme se pouze domnívat, zda tyto kvality, respekt a úctu, 

vnímala i u svého muže Jardy a zda se v jejich vztahu objevovaly. Pokud ano, pak ve zcela 

jiných projevech, než jak je to zobrazeno právě u postavy Evžena, kde je kladen důraz  

na etické chování z „vyšší společnosti“. Skrze tyto zkušenosti si navíc Marcela začíná 

uvědomovat svou sexuální závislost na manželovi. Toto je pouze část vnitřních procesů 
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hlavní hrdinky, která je umocňována stupňujícími se tlaky, které přicházejí z vnějšího 

prostředí od matky, tchýně, ale i otčíma. Matka neustále shazuje hodnotu své dcery  

jako dospělé samostatně se rozhodující ženy. Je to především proto, že i ona sama  

je pod absolutní nadvládou svého muže, otčíma Marcely. Staví se do role poradkyně  

své dcery a podporuje jí ve lžích, které chce, aby o svém manželovi komunikovala  

také jejich dětem. A tak Marcela místo aby dětem vhodně sdělila, že jejich otec  

je ve vězení, vymyslí si příběh, že je na montáži v cizině. Tuto lež navíc upevňuje 

fiktivními dopisy, které sama dětem posílá jako by je psal přímo jejich otec ze zahraničí.  

To vše proto, aby děti nevěděly, co se doopravdy stalo a nemusely tak čelit stigmatizované 

nálepce rodiny, ve které se vyskytuje „kriminálník“. V tomto ohledu je film plný silných 

slovních sdělení směřující od Marceliny matky, která tím manifestuje také svou skrytou 

nespokojenost se svým vlastním osobním životem:  

„Ty seš úplná kráva, co si nechá nasrat na hlavu.“ 

„Takhle se chová táta od dvou dětí?“  

„Odjakživa jsme věděli, že je Jarda kriminálník.“ 

Odsouzením Jardy do vězení mu automaticky přikládá nálepku špatného otce  

i manžela, potažmo degraduje jeho hodnotu jako člověka obecně. Matka pokračuje  

v moralizaci dcery i ve vztahu k jejímu novému nápadníkovi Evženovi, např. vyjádřením:  

„Kde se couráš? Máš dvě děti a muže v lochu.“  

Tím jí vlastně říká, že její místo je doma u dětí, kde by se měla starat a „opečovávat“ 

rodinu. 

Další obrat v ději filmu nastává náhlou smrtí Marceliny matky. V tuto dobu  

již Marcela přijala oficiálně statut Evženovy přítelkyně, který si vybrala z důvodu 

finančního zabezpečení a vidiny společensky „vyšší“ formy životního stylu. Na pohřbu 

matky se také znovu setkává s Jardou a při návštěvě Jardy bezprostředně následující 

pohřbu se projevuje její ryze sexuální připoutanost k Jardovi. Ukazuje se, že právě  

tyto atributy projevu jeho osobnosti, pro něž byl odsouzen (sklon ke kriminalitě, 

naturalismus, nekultivovanost) jsou těmi, které jí vzrušují v milostném životě. 

Marcela je vyobrazena v roli ženy, která zastává slabší pozici než Evžen, ale ve 

vztahu k Jardovi se projevuje opačným způsobem. S Evženem je jemná, koketující, jedná 

spíše submisivně, a velmi snadno zaprodá sebe a své touhy za vidinu stability a 
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společensky uznatelné role. Zatímco s Jardou jedná velmi rázně, je aktivní ve svém 

rozhodování a častokrát se Jardovi v konfliktech postaví čelem.  

Ač se může zdát, že zvolila vztah s Evženem z důvodu hluboké osobní náklonnosti, 

právě závěr filmu a také jednotlivé dialogy poukazují na to, že volila pouze pro ni 

jednodušší a příjemnější cestu, jak se s danou situací vypořádat.  

Ve filmu je rovněž ztvárněna velmi krásnou herečkou, která využívá svých fyzických 

předností a způsobu oblékání k tomu, aby byla pro muže sexuálně přitažlivá. Na kvalitu a 

hodnotu osobnostních vlastností zde není kladen příliš důraz, role Marcely je prezentována 

spíše jako naivní, submisivní a méně vzdělaná žena, která ale naopak umí velmi dobře 

využívat svých fyzických předností ke svádění mužů, resp. k zajištění sobě a svým dětem 

ekonomicky stabilnější životní podmínky. 

5.1.4 Kvaska (2007) 

Kvaska je filmový muzikál, který natočila Mirjam Landa. Hlavní postavou  

je muzikálová hvězda Karin. Ve filmu je ale veškerá pozornost věnována mužské hlavní 

postavě a tou je vězeň Micky. Ten utíká z věznice proto, aby se mohl seznámit s Karin, 

kterou zná jen z časopisů. Jedná se tedy o platonickou lásku vycházející pouze z Karinina 

vzhledu. Micky se rozhodne, že ji získá, a proto se účastní konkurzu do muzikálu,  

v němž má Karin hrát. Karin je zobrazena jako žena v absolutním područí svého milence 

Oskara, který je hlavním sponzorem připravovaného muzikálu. patrné je to  

např. v úvodních scénách, kde Karin svého milence neustále jen objímá a se zalíbením 

pozoruje, zatímco on je v dominantní mužské roli, v nímž aktivně rozhoduje a komunikuje 

s mužskými členy uměleckého sboru. Karin v pozici milenky producenta očividně není 

dobře. Dokládá to její sdělená potřeba o tom, že si přeje být více v kontaktu s ostatními 

členy uměleckého souboru a sdílet s nimi dennodenní záležitosti. Micky je úspěšný nejen 

v konkurzu, ale také v navazování vztahu s Karin. Mezitím ho ale hledá policie  

a chystá se ho zatknout přímo při premiéře muzikálu. Karin je jediná postava, u které divák 

či divačka netuší, zda o této skutečnosti ví. Její postava je prezentovaná velmi naivně.  

Bez rozmyslu a zcela submisivně souhlasí s Mickyho návrhem na útěk, aniž by znala 

okolnosti nebo se na cokoliv doptávala. Do děje opět vstupuje Oskar. Přestože mu Micky 

přebral Karin, Oskarovi se podaří vyjednat zastavení stíhání Mickyho. Tím ukazuje sílu  

a mocenskou roli, kdy do rozhodovacích sfér vstupují a zasahují pouze muži. 
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5.1.5 Past (1950) 

Drama režiséra Martina Friče bylo natočeno v 50. letech minulého století  

a pojednává o období nacistické okupace. Odbojářské skupiny v té době podnikaly útoky 

na vlaky s německými vojáky. Jedna z těchto skupin nese jméno Čermák a její odbojářská 

spojka, jediná žena, je zatčena při náhodné razii. Její pravé jméno je Růžena Kubínová  

a je ústřední postavou tohoto snímku. Při kontrole dokladů je vedoucím gestapa odhalena 

její falešná totožnost, proto ji nechají násilně vyslýchat za účelem odhalení celé skupiny. 

Růža, jak je ve filmu označována, ale mlčí a je proto uvězněna. 

Na celu je k ní umístěna konfidentka Herta Lenz, která se vydává za odsouzenou 

Anču Novákovou, aby si získala Růženinu důvěru a vymámila z ní pro gestapo potřebné 

informace. Navázání blízkého kontaktu se jí poměrně daří, avšak ve sdělování informací 

týkajících se odbojářů zůstává Růža pevná a žádné zásadní údaje neposkytuje.  

Proto Anča nastraží na Růženu past. Ta spočívá v tom, že Anča je na oko propuštěna 

domu, a tak Růže nabídne, že ráda komukoliv venku předá jakoukoliv informaci  

jako poděkování za jejich přátelský vztah.  Anča i s gestapem mají totiž za to, že název 

Čermák znamená nějakou konkrétní osobu, ke které by je mohla takto Růža dovézt,  

ale nenapadne je, že je to jméno celého spolku. Růža ovšem posílá jen nepodstatný vzkaz 

díky kterému druhá strana, tj. spolek Čermák, prohlédne celou situaci. A tak se začíná 

koloběh událostí a vzájemných pastí na jejichž konci Růža utíká z vězení a nastrčenou 

Anču zastřelí. 

Příběh je nejen na svou dobu velmi silný. Dvě hlavní ženské role svým zobrazením 

nabourávají většinu předjímaných stereotypů polistopadové společnosti,  

ale jasně konstruuje a propaguje stereotypy socialistického, resp. komunistickéh režim,  

ve kterém byl natočen. Ač stojí v příběhu obě ženské role v protikladu, obě spojuje jejich 

odvaha, přímost a jasné, pevné uvažování. Emotivní projevy, které jsou spojovány více  

s ženami, u nich nelze hledat. V rámci genderové rovnosti společnosti, jež byla jedním 

z cílů socialistické společnosti, tak chtěli tvůrci a tvůrkyně filmu zobrazují téměř totožné, 

tj. rovnocenné genderové role u všech postav filmu.  

Dozorkyně jsou v kontrastu s tím zobrazeny jako velmi násilné a vulgární,  

jelikož stojí na druhé straně zobrazovaného propagovaného socialistického,  

resp. komunistického režimu. Dozorkyně jsou vyobrazeny především jako kolaborantky 
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s nacistickým režimem, které jsou součástí boje proti tehdejšímu komunistickému odboji. 

To popisuje např. incident, kdy dozorkyně kope do Anči a u toho na ní křičí: 

"...ty děvko, ty svině...“. 

Příběh líčí Růženu v celém příběhu jako stabilní, nebojácnou, oddanou a zároveň 

jemnou, milou a pečující. Je zobrazena jako ideální žena, tím je myšlenko jako ideální 

socialistická soudružka, která perfektně kombinuje všechny preferované kvality 

společenství a rovnosti. To je patrné např. v momentech, kdy je se svým milým,  

nebo kdy se domnívá, že jsou s Ančou kamarádky. V kontrastu s ní je pak postava Herty, 

resp. Anči působí více zákeřně. Anča totiž uvolí k přestrojení nejen z pozice svého 

povolání nacistické konfidentky, ale také proto, že má zájem na vztahu s hlavním 

představitelem gestapa, který jí jako bonus slíbí společnou dovolenou v Itálii. Tím je Anča 

vykreslena více negativně, jako ta, která jde proti socialistickému státu a zároveň s jemným 

upozorněním na téma intimního vztahu s mužem, který nabourává jinak až maskulinní 

pevnost její filmové postavy. 

5.1.6 Přítelkyně z domu smutku (1992) 

Televizní film režiséra Hynka Bočana je natočen podle předlohy knihy  

Evy Kantůrkové, jež vypovídá o jejím osobním příběhu a zkušeností s věznicí  

na pražské Ruzyni. Film je rozdělen do čtyř dílů, během nichž jsou vyprávěny příběhy Evy 

alias filmové postavy Marty a jejích spoluvězenkyň, se kterými Marta průběžně sdílí celu.  

Pro účely diplomové práce se jedná o zásadní dílo, protože vychází ze skutečných 

událostí a zkušenosti žen s institucí vězení. 

Objevují se v něm témata sociálního zázemí a nerovnosti, rasy a také sexuální 

orientace. Přestože hlavní rolí filmu je Marta, jsou ostatní postavy pro účely této práce také 

důležité, neboť divákům a divačkám předkládají konkrétní příklad toho,  

kdo všechno se může ve vězení ocitnout. K postavě Marty působí další filmové postavy 

velmi kontrastně až naturálně. Marta sama je pak filmem ztvárněna způsobem, že může 

působit jako jediná inteligentní, resp. vzdělaná vězenkyně. Marta je zde jako jediná 

vyobrazena jako “spořádaná” žena, která do vězení vlastně nepatří. To je způsobeno také 

tím, že je jako jediná podezřelá z páchání trestní činnosti „proti státu“ (v tehdejším 

komunistickém režimu), tedy je vykreslena ideálně tak, aby neexistoval u diváků/divaček 

jiný důvod, proč ji spojovat s vězením. Tím pádem se její uvěznění, ke kterému téměř 
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dobrovolně svolí, stává o to více nespravedlivé, nemorální a Martiny kvality o to kladnější 

a pozitivnější. 

První díl zachycuje příchod Marty do vězení, a tak jsme přirozeně seznamováni  

s prostředím vězení a jeho chodem.  Pozorujeme informační nedostatek v ohledu 

provozních záležitostí a to např. výroku: 

"oni vám řeknou, co máte dělat”.  

Martinými prvními spoluvězenkyněmi jsou Majka a Líba. 

Majka je Romka pocházející z adoptivní rodiny komunistických příslušníků.  

V jejím příběhu je velký důraz kladen na pohoršení jejích adoptivních rodičů nad tím,  

kde Majka skončila, přestože se jí snažili dát tu nejlepší péči a vychování. Přikládají to 

jejímu kontaktu se skupinkou zlodějů. Protože se Majka zamilovala do jejich kápa,  

začala se v posledním ročníku střední školy živit sváděním mužů na zábavách, aby je pak 

společně mohli okrást. 

Zajímavým momentem je setkání Majky s jejími adoptivními rodiči ve věznici,  

kdy rodiče k Majce promlouvají a projevují lítost nikoliv nad tím, že je Majka ve vězení, 

ale že selhali jako rodiče a utrpěla jejich snaha vychovat z dcery „spořádanou“ 

socialistickou občanku. Druhým zajímavým momentem je poukazující fakt na skutečnost, 

jak je vytvářen tlak na Romy, aby se přizpůsobili „ostatním“, „většině“, resp. bílým.  

Pokud tuto příležitost přijmou, pak se pro „nás“ stávají lidmi, v opačném případě končí  

ve vězení a „my“ jsme pohoršeni. 

Líba pochází z dětského domova a vypráví, že se vždycky kamarádila spíše  

s chlapci. To v praxi ilustruje situace bitky s Majkou, která jí následně řekne, že se pere 

jako kluk. To ji jako postavu také charakterizuje, protože je tím zobrazena jako velmi 

fyzicky silná se schopností převzít rychle převahu. Zde se objevují první náznaky toho,  

že Líba je lesba. S tím se pojí heteronormativně vykonstruovaná představa o lesbách,  

které „musí“ být také maskulinní, abych opět docházelo k domnělé rovnováze mezi 

genderovými rolemi ve společnosti. 

Ve druhém díle se objevují postavy Helenky a Andy.  

Helenka je notorickou kapsářkou, a tak je zpodobněna jako typ ženy, který je zvyklý 

přežívat ve věznici. Je na chod věznice a její nepsané zvyky už tak uvyklá, že nám tímto 

svým chováním poukazuje na jakési kastování či hierarchii, která se tvoří i v omezené 
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vězeňské společnosti. Např. se odmítá podílet na pravidelných povinnostech vězeňkyň 

jako je vytírání. To dokumentuje výrok: 

“... v normální cele je za služku cikánka …, ale tady si paní Martička s ní dokonce 

zpívala.”  

Lze vidět, že tato vnímaná hierarchie je demonstrována skrze rasismus.  

Celkem byla Helenka trestána 19x.   

Andy je taktéž Romka a charakterovými vlastnostmi i přístupem k životu  

je vykreslena velmi podobně jako Romka Majka, ačkoliv příběhy se liší.  

“... podíval se na mě … on musel vědět, že my vidíme věci, o kterých vy, bílí, nemáte 

ani ponětí.”  

Tím poukazuje na to, že “bílá” žena je vzdělaná a racionální, čímž reprodukuje  

dále domněnku, že nejsou tak sexuálně zdatné k uspokojení muže. Stereotypizuje tak roli 

ženy, která by správně měla být kdykoliv po vůli muži a zároveň mu poskytnout 

maximální sexuální uspokojení. Andy byla obětí domácího násilí, což si obhajovala 

následovně: 

“... víte, jak mě měl po tom rád? Ani do hospody nešel, i peníze mi dal.” 

Tím se dobrovolně staví do role, na které něco takového může být pácháno.  

Takový čin je vykoupen pouze dočasným spořádaným chováním partnera a přijímáním 

těchto peněz po takovém činu stvrzuje svou finanční závislost na něm. 

Důležitou součástí příběhu Andy je její zobrazení v roli matky. Tvůrci si zde dali 

záležet na stereotypním zobrazení role matky-Romky, v níž poukazují na její odlišnost  

až zhýralost. Příkladem je obraz její propustky, který může trávit se svými dětmi. Tehdy je 

bere na výlet na nádraží, kde objednává panáky rumu, které dává také svým nezletilým 

dětem. 

Významnou postavou od konce druhého dílu je postava Helgy, která je podezřelou 

odsouzenou soudkyní. Do cely vstupuje se slovy:  

“... chtěla jsem být s někým na úrovni.” 

Marta se domnívá, že je Helga na ní nasazená. Všimne si totiž Helžiných lží,  

které se točí kolem důvodu jejího pobytu ve vězení. To je poměrně oprávněná domněnka, 

protože osazenstvo věznice se snaží vytvořit na Martu nátlak právě i tím, že jí velmi často 
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obměňují spoluvězenkyně. Helga postupem času také komplotuje ostatní spoluvězenkyně 

proti Martě. 

Helga se také projevuje rasisticky a homofobně, což dokládají následující výroky: 

“... černým hubám vstup zakázán”, 

čímž se vymezuje proti Romům a Romkám. 

V reakci na sdělení spoluvězenkyně Anči: 

“... kdo jednou zkusí, už nechce jinak” 

dokládá, že nechce být součástí lesbického vztahu: 

“... u mě na cele si to taky jednou zkusily a já je tak zmlátila…” 

Další z rolí je postava Paterkové. Ta poukazuje na velmi snadnou úsudkovou 

zkratku, v níž rodinná predispozice a typ zázemí udává předpoklad pro kriminální 

budoucnost jedince: 

“ … já za to nemůžu, jaká jsem, táta byl alkoholik.”  

Paterková se chová velmi infantilně a znepříjemňuje tak ostatním spoluvězenkyním 

jejich pobyt v cele (např. vykálí se do cely, křičí celou noc atp.). 

Další postavou je Bóža, která intrikuje a její charakter vystihuje to, co říká při svém 

vstupu do cely. 

“... když jsme zavřený, tak ať jsme veselý.” 

Další ženy, které se ve filmu objevují, více či méně kopírují charaktery  

již vykreslené předchozími postavami. To je trefně shrnuto vypravěčem: 

“Policie je sebrala na diskotéce, příležitostné prostitutky, téměř všechny vychovaly 

dětské domovy. Mnohé sázely na sílu, protože věřily, že silným patří svět a slabým patří 

smrt.” 

5.2 Shrnutí analýzy vybraných filmů 

Pro celkové shrnutí analyzovaných filmů jsem si stanovila čtyři analytické kategorie, 

v nichž lze sledovat jednotlivé normativní představy zobrazované ve vybraném vzorku. 

Vybrané filmy zobrazují mnoho normativních představ o uvězněných ženách či ženách 

obecně, a zároveň prezentují obraz „správné“ a „spořádané“ ženy, matky nebo občanky. 
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Na tomto místě bych tedy ráda zdůraznila, že je nutné, než přistoupím ke komparaci 

sloučení spojovaných prvků, odlišovat historický (politický) kontext,  

ve kterém byly jednotlivé snímky natočeny.  

Kromě filmů Past a Dlouhé dopoledne, je většina filmů z produkce  

tzv. polistopadové kinematografie. Po tzv. sametové revoluci, která v českých zemích 

proběhla v roce 1989, jsou zbylé 4 filmy natočeny již v rámci demokratického režimu,  

a proto se setkáváme s jiným zobrazením žen, než ve snímcích z dřívějších dob. 

S uvolněním komunistického režimu, tak lze sledovat větší důraz přeneseného stigmatu 

k genderovým rolím na svobodu, vzdělání a možnosti, které se nabízejí.   

Socialistické filmy, v tomto případě především film Past, vyobrazuje tak ideální ženy,  

resp. ideální soudružky, pro propagaci politické ho režimu a socialistické,  

resp. marxistické ideologie (více Havelková a Oates-Indruchová, 2015). 

5.2.1 Reprodukce genderu v instituci vězení 

Prostředí věznic a vězení, jak je ve všech vybraných vzorcích zobrazeno, poukazuje 

na rozdílnost oproti „normálnímu fungování společnosti“. Volím tento pojem záměrně, 

jelikož i to, co považují tvůrci a tvůrkyně, stejně jako diváci, filmů za normalitu,  

je středostavovské vnímání a ekonomicky a sociálně stabilní prostředí západoevropské 

společnosti. Prostředí vězení je značně neromantické, hostilní a studené. Stejně tak se zde 

spojují prvky a otázky ne-spravedlnosti, moci a nutnosti zaujímat nové životní/genderové 

role, které zajistí uvězněným přežití. 

Významnou roli ve filmech také hraje etnicita. Především ve zvolených vzorcích 

„Dlouhé dopoledne“ a „Přítelkyně z domu smutku“ se objevují postavy romských 

vězňů/vězeňkyň. Nedbálková (2006) uvádí, že i v českých věznicích tento prvek existuje, 

zejména v podobě romských vězňů/vězeňkyň, nicméně ve věznicích často ze strany 

dozorkyň dochází k samovolné segregaci, aby bylo zamezeno konfliktům kvůli rase. 

V Podlesí bylo odhadem jedné z vězeňkyň přibližně 30 % Romek, v mnohem menší míře 

pak Ukrajinky a Vietnamky. Tento fakt byl viditelný v dílech Přítelkyní z domů smutku, 

kde se při společných průvodech po chodbách objevovaly Romky v hojnějším počtu  

a byly vyobrazeny vždy pospolu, především v hromadných místnostech. 

Ve stejném filmu také můžeme v souvislosti s tématem etnicity pozorovat boj o moc 

aktérek vlastnících určitý kapitál (Bourdieu, 1998), a to prostřednictvím habitů,  

v němž hrdinky reprodukují genderový řád společnosti. V totálním sociálním prostoru 
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věznice je zapotřebí hájit a udržet si svoji pozici, pole moci, kdy se významným kapitálem 

stává etnicita a její reprodukce. Tato moc je většinou demonstrována vstupem  

do maskulinní role. Nutno tedy podotknout, že kapitál je v seriálu spojován nejen 

s etnicitou, ale i schopností vstupovat do genderových rolí normativně určených 

společností. Téměř u všech ženských postav, které výše popisuji, se stává reprodukce 

genderu (ačkoliv se oproti jiným filmovým scénám jedná o velmi jemný záznam), 

kapitálem značně mocným, na kterém závisí schopnost ve vězení přežít, případně získat 

výhody umožňující žít v instituci vězení i v některých ohledech svobodně,  

alespoň ve srovnání s jinými vězeňkyněmi. 

Tento aspekt lze pozorovat ve vybraných filmech, které se věnují specificky ženám 

vězeňkyním, tedy filmy Past a Přítelkyně z domu smutku. Po příchodu do instituce vězení 

se proměňuje chování a tvář uvězněných za účelem obstát v nové situaci.  

Najednou se objevují vlastnosti jako tvrdost, racionalita a síla spojená s odvahou.  

To vše, pro získání alespoň částečné kontroly a moci nad situací. 

Moc ve věznici má pochopitelně personál a tato moc je také hojně využívána, 

s opíráním se o pravidla věznice. Vězeňkyně musí být během dne mimo svá lůžka,  

při vstupu dozorců a dozorkyň musí stát v pozoru a pokud se přemisťují po věznici, musí 

mít ruce dozadu (za zády). Moc personálu také spočívá v umísťování vězeňkyň 

na „samotku“ (do díry) či v jejich rozdělování do jednotlivých vycházkových bloků.  

Přes kontrolu těla je získávána a udržována moc, což má svůj značný význam právě 

v institucích, jako je vězení (Foucault, 2000).  

Tento obraz, kdy dozorci a dozorkyně využívají své mocenské pozice,  

ukazuje několik scén. Např. dozorci standardně komunikují a pak najednou z ničeho nic 

zakřičí na vězeňkyně. Dalším příkladem je nabídka výměnného obchodu sexuální potěšení 

nejčastěji za cigarety nebo pouze za účelem ovládnutí (na straně dozorce/dozorkyně)  

a podvolení se (na straně vězenkyně). Tato scéna se objevila v příběhu Majky v televizním 

filmu Přítelkyně z domu smutku a také ve filmu Kousek nebe. Dále určitě stojí  

za povšimnutí, jak ve obou těchto filmech, ale i ve filmu Dlouhé dopoledne, manipulují 

dozorci a dozorkyně se svým postavením a určují si například nová pravidla  

a tresty pro odsouzené. Kromě jiného je psychicky i fyzicky napadají tak, jak se jim zlíbí. 

Zdůrazním především jednu scénu z dílu Přítelkyně z domu smutku, kdy se Marta 

postaví nařízení dozorců s tím, že nechce mít ruce „dozadu“: „Přečetla jsem si celý 
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vězeňský řád a nikde není napsáno, jak by vězeň měl mít ruce.“ Nakonec si je tam stejně 

uchytí, aby vyhověla autoritě. V této souvislosti pak věznice okamžitě vydává nové 

nařízení, které oficiálně ukládá povinnost mít ruce za zády při pohybu mimo cely. 

Všechny tyto dílčí akty (a mnohé další, o nichž blíže nepojednávám s ohledem na cíl 

výzkumu) vedou k tomu, že mezi vězeňkyněmi panuje trvale napětí, kdy stačí drobný 

podnět k tomu, aby eskaloval konflikt, který může narůst do nekontrolovatelných rozměrů. 

Je tedy žádoucí, aby si vězeňkyně vydobyla brzy takovou pozici, která svojí mocí z ní 

vyplývající brání i jen náznakům ji ohrozit či zpochybnit. 

Uváděla jsem, že „děláním genderu“ je získáván kapitál v ženských věznicích,  

resp. ve věznicích obecně. Goody (1982) zmiňuje, že hierarchie ve společnosti  

dle genderu, rasy či tříd je z nemalé části formována právě tím, jak mají jednotlivé skupiny 

přístup k jídlu a kontrolu nad jeho získáváním, produkcí a distribucí. Na tento fakt bylo 

poukázáno a je reprodukován prostřednictvím přebíráním balíčku pro jednotlivé 

vězeňkyně. V případě, že je dotyčná obdarována jídlem a především cigaretami,  

pak je na jejím rozhodnutí, zda a s kým se v daný moment rozdělí. Tím si udržuje  

své postavení.  

Goffman (1991) uvádí, že vězeň/vezěňkyně je v totální instituci zcela zbaven/a  

své identity, což se odehrává mnohými způsoby, přičemž jeden z nejnásilnějších způsobů 

představuje např. bití. V případě totálních institucí jiných, než je vězení se může jednat  

o chirurgické zásady do mozku, elektrošoky apod. Potlačována, degradována  

a odstraňována tak podle autora není pouze identita jako psychický konstrukt,  

ale též identita fyzická. Ohrožení jedince je tak ve vězení zcela totální.  

Ztráta identity či všudypřítomný možný útok na ni tak může být dle mého názoru 

jednou z příčin, proč dochází v instituci vězení k reprodukci genderu tak, jak je stereotypně 

vnímáno a prosazováno ve společnosti. Nedbálková (2006) líčí věznici Podlesí  

jako prostředí, v němž je sice sexualita potlačována ze strany personálu, je zakázána, 

nicméně zcela běžně je praktikována, byť se musí skrývat a příliš se o ní nehovoří. 

Příkladem je doprovodné vyprávění mužského hlasu v televizním filmu Přítelkyně z domu 

smutku, který příběh komentuje slovy:  

„Každou denní i noční hodinu musí být vězni dáváno najevo, že se svobodou ztratil 

 i důstojnost. Možná proto nikdy nedostávaly šaty a prádlo bez děr a pořádně vyprané. 

Neustále musely drobit své sebevědomí a důstojnost.“ 
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5.2.2 Fyzický vzhled 

Součástí genderových rolí je také vzhled. Mužům nebo ženám je a priori přisuzována 

nějaká forma vzhledu, která s sebou nese a charakterizuje maskulinní a femininní 

představy/vlastnosti. Ve filmech se s mužskou a ženskou krásou pracuje vždy tak, aby byly 

podtrhnuty příběhy jednotlivých postav. 

Zatímco bychom ve spojitosti s institucí vězení možná marně hledali fokus  

na vzhled, opak je pravou. Prostřednictvím vzhledu a krásy lze sledovat primárně 

mocenskou dominanci, ať už mezi samotnými vězenkyněmi, nebo mezi uvězněnými  

a zaměstnanci vězení. Může se zdát, že péče o vzhled a fyzickou krásu nemá ve vězení 

místo, ale kladený důraz na čistotu a upravený předepsaný mundúr je právě signifikantním 

znakem pro všechna zobrazení fyzického vzhledu ve vybraných filmech (Balatková, 

2015).  

Vyfasované uniformy, které vězeňkyně a vězni dostávají se povětšinou skládají 

ze stejnobarevných tepláků a jakési mikiny, pod kterou je ještě bílé tričko. Cílem je,  

aby mezi odsouzenými byly co nejvíce potlačeny rozdíly, ale samozřejmě také, aby došlo 

k co největšímu odosobnění člověka, viz výše. Instituce vězení si tak formuje člověka  

do obrazu, který si sama určí a skrze který probíhá tzv. umrtvování vězně (Goffman, 

1991). 

Příkladem v tomto směru jistě může být postava Helenky a Helgy v televizním filmu 

Přítelkyně z domu smutku. Pro obě dvě bylo velmi důležité, aby patřily  

mezi „vyšší“ společnost, a s tím se pojí také kvalitnější péče o svůj zevnějšek.  

Helenka je tam znázorněna v několika scénách, kde si potírá ruce krémem na obličej  

se slovy, že „trocha péče nikoho nezabila“ anebo také je dvakrát zobrazena se sirkou 

v ruce, malující si oční linky spálenou částí. Helga je pak také dvakrát zachycena 

s natáčkami na vlasech, vyrobenými z novin, aby měla upravené a vlnité vlasy. 

Zajímavé je, že například ve svém výzkumu Balatková (2015) uvádí, že vězeňkyně 

mají čisté a učesané vlasy, převážně stažené do culíku, pokud je nemají ostříhané nakrátko. 

To se v tomto televizním filmu neukazuje. Naopak. Vězeňkyně mají vždy rozpuštěné, 

neučesané a mastné vlasy. Kromě vykonávaní potřeby není ve filmu věnována část 

ukazující, že by se odsouzené věnovaly běžné hygieně. Snad jen v posledním dílu,  

kdy se společně sprchují v hromadných sprchách v kontextu rozšíření svrabu  

a vší ve vlasech. 
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Dokreslující obraz skutečnosti, jak je fyzická krása nutnou součástí reprodukce 

genderových rolí, lze spatřit i v ostatních filmových počinech, kde se objevují ženské 

postavy. Tím mám na mysli, ať už postavy vězeňkyň například ve filmu Past a Kousek 

nebe, nebo i ve filmu Kráska v nesnázích a Kvaska, kde jsou ženy spojovány s mužem  

s touto zkušeností. 

Pokud se ženy nacházejí mimo instituci vězení, pak o sebe preferenčně pečují. 

Domnívám se, že i možnost této péče o vzhled je totiž součástí jakési domnělé svobody, 

kdy člověk může de facto potvrdit svou společenskou roli tím, že následuje genderový řád. 

Symbolika skrze vzhled je zásadní. Nejvíce to lze vidět u postavy Karin ve filmu Kvaska  

a Marcely ve filmu Kráska v nesnázích. Obě spojuje zobrazení a kladení důrazu na jejich 

fyzickou krásu, kterou obě používají k ukotvení své role ženy. 

Karin je často spoře oděna do tílek na tenkých ramínkách, které odhalují její ramena 

a ňadra. V každé scéně je vždy perfektně upravená s make-upem. Marcela pracuje se svým 

vzhledem ve filmu daleko více. Pokaždé, když chce zviditelnit svoji důležitost a dosáhnout 

nějakého svého záměru, tak se obleče dle situace tak, aby se „líbila“. 

Tuto perspektivu lze pozorovat i ve filmu Past, kde konfidentka Herta ve své 

přirozené roli, znatelně upravena a oblečena do dobových šatů, svádí hlavního velitele 

gestapa. Chce být pro něj především krásná, a skrze to i kompetentní na své pracovní 

pozici. Ve filmu Dlouhé dopoledne, kde vystupují především muži, se diskutuje vzhled 

Josefa v momentě, kdy přijde na stanici a není oholený. Symbol oholené tváře je pro muže 

znázorněním čistoty a „slušnosti“ člověka, který jde jednat s vysoce postavenou institucí 

soudu. 

5.2.3 Vztahy 

Na vybraných vzorcích je viditelné, že se mužské a ženské pojetí vztahů, především 

těch sexuální, značně liší. Autoři/ky filmů se této tématice věnují velmi okrajově, a když, 

tak především prostřednictvím zobrazení romantických vztahů. Tyto vztahy však hrají 

druhotnou roli, kromě filmu Kousek nebe, kde je společná platonická láska a chtíč 

stěžejním bodem příběhu. 

Mužské i ženské vězení jsou instituce totální a jednopohlavní, což vede jejich 

obyvatele/ky k performativitě genderu. V případě mužů to znamená, že je nutné být 
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maskulinní 14 , což se odráží i v samotných sexuálních aktivitách, v nichž reprodukce 

genderu značí to, co je maskulinitě nejčastěji či nejvíce přisuzováno, tedy agresivitu, 

dominanci, emoční chlad, nepřístupnost. Oběti sexuálních aktivit, kdy tyto jsou nezřídka 

nedobrovolné, jsou automaticky stylizovány do feminní role, jsou tedy penetrováni  

a také přebírají ve vztahu společností přisuzovanou feminní roli – uklízejí celu, vaří kávu, 

perou prádlo. Vězeňská mužská subkultura určuje, že penetrující aktivity nejsou 

homosexuální, zatímco je-li muž penetrován, jeho chování je již jako homosexuální 

interpretováno. V mužských věznicích není brán zřetel na to, s kým je vězeň „v posteli“, 

ale je sledováno, kdo je dominantní, kdo má ve vztahu „navrch“, tedy kdo je „Muž“,  

kdo je normální.“ (Barak, Leighton a Cotton, 2014, s. 254).  

Co se týká žen, pak Nedbálková (2006) uvádí, že z některých výzkumů vyplynulo,  

že reprodukce genderu ve vězení v podobě maskulinity či feminity jako dominující 

performativity genderu si některé vězeňkyně přinášejí ze svých domovů, v nichž bylo 

charakteristické a výrazné dělení rolí na „mužské“ a „ženské“ se vším, co k tomu patří – 

včetně např. násilí spojeného s muži a podřízeností přisouzenou ženě. Ženy s touto 

zkušeností pak ve vězení danou zkušenost opakují, tedy tímto způsobem reprodukují 

gender, což odpovídá importační teorii.  

Toto chování lze pozorovat např. u Líby z televizního filmu Přítelkyně z domu 

smutku, která během společně trávené času na cele s Majkou na ní dvakrát zaútočí tak,  

že musí zasáhnout dozorci, resp. průvodci. Celá šarvátka je okomentována slovy,  

že se pere jako kluk a Líba je pyšná na to, že svou spoluvězeňkyni přeprala. V jiném 

vztahu, s její láskou Evičkou, naopak zaujímá maskulinní roli lovce a ochránce,  

kdy se snaží Evičku skrze svoji náklonnost a odvahu svést, nebo ji přinejmenším projevit 

svoji lásku. Ta to však komentuje slovy „lesbu ze mě neudělá“. 

Goffman (1991) označuje totální instituci za prostředí vojenské. Sám se zabývá 

pouze prostředím mužské věznice, o níž soudí, že nemožnost projevit se heterosexuálně 

vede u mužů ke strachu z jejich maskulinity. Tuto skutečnost ale české filmy nezobrazují. 

Naopak jsou primárně zaměřeny na heteronormativní projevy vztahové náklonosti.  

                                                 

14 Nabízí se otázka, proč je podle autorů „nutné“, aby muži reprodukovali pouze maskulinní genderovou roli. 

Jako možné vysvětlení mne napadá vnucování genderového řádu malým chlapcům, u nichž je tlak na věrnou 

reprodukci maskulinní role značně silný, což je zřejmé ze společenského tlaku např. na to, aby chlapci 

neplakali, protože „chlapi nebrečí“, aby si stáli za svým názorem, neboť „chlap musí držet slovo“. Již chlapci 

v batolecím věku jsou označováni za „chlapi“, je u nich oceňována síla apod.  
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Kromě již zmíněného televizního filmu Přítelkyně z domu smutku, kde je postava lesby 

Anči dle mého názoru spíše jakousi senzací a pak také láska Líby k Evičce. 

Především pak ve filmu Kousek nebe, Kvaska a Kráska v nesnázích lze pozorovat 

zobrazení sexuálních, resp. romanticky založených vztahů. Vždy mezi mužem a ženou.  

Ve filmu Kousek nebe muži pokřikují na ženy, pokud je zahlédnou, aby se jim alespoň 

ukázaly a vysvlékly. Stejně tak je tomu v některých částech z filmu Přítelkyně z domu 

smutku, kde spolu vězeňkyně a vězni laškují, aby si alespoň udělali „pomyšlení“. 

Sexuálním aktem pak končí vztahy ve všech třech zmíněných filmech orientovaných  

na vztahovou problematiku. Ve všech třech případech je muž tím aktivním svůdcem, 

s cejchem kriminálníka, který jasně ví, co a kdo je předmětem jeho zájmu. Ženy jsou pak 

vyobrazeny jako pasivní, ulovené kořisti, které oplývají křehkou krásou a svádí muže  

na svůj vzhled. 

5.2.4 Sociální zázemí 

Poslední sledovanou kategorií, která propojuje všechny vybrané vzorky, je tématika 

sociálního zázemí. Z genderové perspektivy, lze i sledovat příběhy a vliv prostředí,  

ve kterém člověk vyrůstá. To vše tvoří primární a sekundární socializaci, která ukotvuje 

genderový řád (Berger a Luckmann, 1999).  

Právě skrze sociální zázemí lze pozorovat i konstrukci normativních představ,  

jež se pojí s jednotlivými genderovými rolemi. Skrze rodinné zázemí, resp. prostředí,  

ve kterém se člověk od útlého věku pohybuje, dochází ke stigmatizaci jeho postavení, 

jelikož společnost dle ukotvených vzorců očekává konkrétní chování, a tím přistupuje 

k posuzování a zacházení dle jeho společenského statutu (Renzetti a Curran, 2003). 

Neméně se tak děje komukoliv, kdo je s institucí vězení spjat. Ve zmíněných filmech 

si lze poukazování na sociální zázemí vězněných žen nejvíce povšimnout v televizním 

filmu Přítelkyně z domu smutku. Zde autoři a autorky seriálu pracují se širokou paletou 

nabídky možností, aby dostatečně zobrazily ženy, které se mohou dostat do věznice.  

Valná část právě ukazuje obraz špatného sociálního zázemí. 

Postavu Majky a Líby spojuje vyrůstání v jiné než původní (biologické) rodině. 

Majka, ač vyrůstá v adoptivní rodině komunistických příslušníků, tak stejně tak jako Líba, 

jež je odchovaná dětským domovem, inklinuje v rané dospělosti k trávení času se skupinou 

přátel, jež mají podobné zázemí a provádějí kriminální činnost/i.  
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Specifickou hodnotu zde má role postavy recidivistky Helenky. Helenku lze zařadit 

do subkultury vězeňkyň, ovlivněných procesem prizonizace, jelikož se během filmu 

dozvídáme, že Helenka již byla 19krát trestaná a díky tomu se v organizaci vězení 

orientuje daleko lépe než ve společnosti mimo instituci vězení. 

V tomto aspektu nelze vynechat příběh zobrazující postavu Andy, u které lze jasně 

vidět spojitost mezi zločinem a viktimizací. Samozřejmě to neznamená,  

že by se viktimizace jiných zobrazených postav netýkala, ale na tom případu je její 

přítomnost očividná. Hned v úvodu vyprávění příběhu o Andy se tvůrci a tvůrkyně věnují 

jejímu fyzickému napadení v době, kdy byla těhotná a následně se její životní cesta 

odehrávala již v duchu společensky negativně vnímaného kontextu. Tím mám na mysli, 

její vztah s alkoholikem Kamilem, ve kterém byla obětí fyzického násilí a v reakci na 

dlouhodobě trvající průběh vztahu, nakonec bodla Kamilovi nůž do břicha. Domnívám se 

tedy, že její dlouhodobě potlačovaná psychika prožívání, měla důsledek i k tomuto 

kriminálnímu jednání (Gunnison, Bernat a Goodstein, 2017). 

Naopak ve filmu Past, Dlouhé dopoledne, Kvaska a ani Kousek nebe nejsou role žen, 

resp. mužů, spojovány se společensky „slabším“ sociálním zázemím. Dalo by se i říci,  

že tomuto tématu zde není ani věnován prostor nebo spíše, hlavního hrdinové a hrdinky 

filmů jsou zobrazeny jako ti, kteří se ve věznici ocitají „omylem“.  

Růža, Josef, Mickey a Luboš s Danou jsou totiž prezentovány jako kladné postavy,  

které si v divákových/divaččiných očích musí pobyt ve vězení přetrpět. Ve stejném duchu 

můžeme sledovat právě i příběh hlavní postavy Přítelkyň z domu smutku, Marty. 

Z tohoto pohledu lze tedy říci, že právě kategorie sociálního zázemí je ve všech 

vybraných vzorcích zcela zásadní. Není mu věnována primární pozornost a prostor,  

ale zcela jasně zobrazuje a předávám diváků a divačkám informace o tom, jaké normativní 

představy o genderových rolích jsou a mohou být ve společnosti označované jako  

za „správné a dobré“, a které naopak za „špatné a zlé“. 

5.3 Výsledky 

Ženy v instituci vězení byly hlavním tématem výzkumu, který jsem uskutečnila  

na základě vybraného vzorku českých a československých filmů, jež se věnují 

problematice vězeňství. Metodou kvalitativního výzkumu byla obsahová analýza 

vybraných filmů. Ty jsem vybírala na základě internetového filmového portálu 
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Československé filmové databáze (ČSFD) a po vygenerování seznamu všech filmů, které 

byly natočeny od roku 1918 do nynějšího roku, jsem se zaměřila na filmy, ve nichž 

vystupují v hlavní roli postavy žen se zkušeností či prožívající pobyt ve vězení. 

V tento moment jsem zjistila, že pro účely použití odpovídají pouze dva filmy – Past 

a Přítelkyně z domu smutku. Pouze tyto dva kinematografické počiny zobrazují příběhy 

žen, které se ocitnou v instituci vězení a zobrazují dynamiku, kterou s sebou pobyt  

ve věznici specificky pro ženy nese, a kterou tvůrci a tvůrkyně filmů předkládají široké 

veřejnosti. Do zmíněného spektra pak patří i vybraný film Kousek nebe,  

kde však odsouzená žena Dana hraje spíše doplňující roli hlavní dějové linie, která patří 

muži Lubošovi. 

 Z tohoto důvodu jsem vybrala další filmy, kde se objevují ženy, v jejichž 

vyprávěném životním příběhu se objevuje instituce vězení jakýmkoliv jiným způsobem. 

Tedy alespoň tak, že se setkávají s někým, kdo zkušeností s věznicí prochází anebo prošel. 

Týká se to filmů Kráska v nesnázích a Kvaska. Socialistický film Dlouhé dopoledne 

jsem zvolila pouze jako dokreslující film, věnující se mužským postavám, pro komparaci 

se stejně dobovým filmem Past. 

Již tento fakt má dle mého názoru poměrně vypovídající charakter  

o české a československé filmové tvorbě. Absence zobrazení příběhů žen ve vězení  

je značná. Většina filmové tvorby se věnuje pouze mužům ve vězení. Což dokresluje 

způsob vnímání toho tématu, kdy kriminalita a vězeňství jsou nahlíženy jako prostor mužů,  

a jsou tak androcentricky hodnoceny. Přesto, i kdybychom nahlíželi obecně na filmové 

zpracování vězeňství bez genderového pohledu, pak se tématice vězeňství věnuje velmi 

malý počet filmů k poměru celkové produkce. 

Z vybraných vzorků se i přesto ukazuje, že i skrze tuto minimální přímou prezentaci, 

je konstrukce obrazu vězněné ženy vytvářena, neboť vypovídá o tom,  

že do obrazu představy o „správné“ a „spořádané“ (tj. nevězněné) ženě instituce vězení 

nepatří. Pokud se žena ve věznici ocitne, pak byla obětí viktimizace nebo pocházela  

ze sociální sféry, kde je kriminalita obecně rozšířena.  

Tvůrci a tvůrkyně filmu často vykreslují toto prostředí jako sociálně slabé  

a nestabilní. Tím je myšleno, že nepochází ze středostavovské, bílé, ekonomicky výkonné, 

zajištěné a fungující primární rodiny. Součástí obrazu takové ženy je i ukotvující představa 

o nevzdělanosti, nemožnosti konání jinak a výraznému pudovému až agresivnímu jednání. 
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Zmíněná charakteristika je také spojována s etnicitou, kdy v českých věznicích je aktuální 

především týkající se romských žen, resp. mužů. Tyto „špatné“ a „nespořádané“ ženy stojí 

tak v dualitě vnímání oproti normativnímu/uznávanému obrazu ženy, která je vzdělaná,  

má vysoce postavené morální zásady a téměř zde absentuje téma sexuálního života.  

Pokud se přeci jen téma sexu v kontextu objeví, pak pouze ve spojitosti s romantickým 

citem. V celém vzorku se téma vztahů orientuje především heteronormativně,  

jen u dvou vedlejších postav byla zmínka o lesbickém vztahu. 

Druhým zobrazením, které vybrané filmy poskytují, je právě „spořádaná“ žena,  

která se ve vězení ocitne téměř nedopatřením a z pohledu diváka či divačky, do věznice 

nepatří. Svým intelektem a způsoby projevu chování se vždy vymykají oproti ostatním 

vězněným ženám. Neustále je také zdůrazněn jejich vzdor ku ne-spravedlnosti.  

Ostatní vězeňkyně vzdorují svým chováním také, ale vůči způsobu fungování a řádu 

zavedenému v totální instituci. Celkově tato konstrukce obrazu přináší diváků a divačkám 

zprávu a ukázku toho, jak by se žena, resp. muž, měl/a chovat a jaká/ý by měl/a být. 

Normativní představy o vězněných ženách, které se tedy ve filmové tvorbě objevují, 

tvoří postavy, které vstupem do instituce zaujímají maskulinní role a mezi jejich 

signifikantní znaky patří tvrdost, racionalita a síla spojená s odvahou. Fyzická krása,  

nebo spíše fyzický vzhled, je nutnou součástí reprodukce genderových rolí uvnitř instituce 

vězení. Tuto mocenskou diverzifikaci lze spatřit skrze oblečení, které vězeňkyně oblékají. 

V každém filmu se objevuje jiný vyfasovaný mundur, vliv hraje samozřejmě dobové 

zobrazení, ale také věznice samotná, která určuje předepsaný vzhled vězňů a vězeňkyň. 

Kontrastem je pak vždy uniforma dozorců a dozorkyň, symbolizující nadřazenost svého 

postavení. 

Ne všechny ženy vstupem a pobytem ve věznici zaujímají maskulinní role.  

Je velkou výjimkou, pokud vězněné ženy pečují o svůj vzhled. Zachování této společností 

určené femininní vlastnosti lze sledovat pouze u postav, které v rámci systému totální 

instituce nerebelují a zachovávají identifikaci se svou společensky uznanou rolí ženy. 

V takovém případě jsou zobrazeny s upravenými, čistými vlasy a tendencí namalovat si 

obličej. Je tedy udržována normativní představa o ženě jako pasivní, oplývající krásou, 

která svádí protějšek na svůj vzhled. 

Stejný aspekt je prezentován i v případě žen, jejichž životní příběh je ovlivněn 

tématikou vězení. Pokud je tato role vyobrazena ve filmu, je kladen důraz na krásu, 
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jemnost a schopnost záměrného používání svého vzhledu k získání vytouženého cíle. 

Rozdíl mezi hlavní vedlejší rolí těchto žen spočívá pouze v množství dialogu, který je jim 

věnován, ale způsob prezentace je stejný. 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala tématikou genderového vyobrazení žen  

v instituci vězení v české a československé filmové tvorbě. Zaujalo mě totiž sledování 

zahraničních filmů a seriálů, které se specificky věnují kriminalitě žen a divácky 

přívětivým způsobem tak otevírají a přibližují nahlížení genderovou optikou tomuto často 

tabuizovanému tématu. Z toho pramenil i můj motiv ke zkoumání toho, jak s tímto 

tématem pracují tvůrci a tvůrkyně filmů v české a československé kinematografii. 

Cílem mé práce bylo poskytnout pohled na to, jak české/československé filmy 

konstruují a dále reprodukují normativní představu ženy, resp. vězněné ženy pro oči 

diváctva, tj. pro společnost. Kladla jsem si otázky, jakým způsobem vybraná filmová 

tvorba konstruuje obraz vězněné ženy a jaké důsledky tato konstrukce má pro vytváření 

představ o „spořádané“ a „správné“ ženě. Nedílnou součástí této otázky je ale i získání 

obrazu toho, jaké normativní představy o vězněných ženách, nebo o ženách, jejichž životní 

příběh je ovlivněn tématikou vězení, se ve vybrané filmové tvorbě objevují  

a jak se projevují. 

Práce jsem členila do pěti kapitol. V první části jsem vymezila konstruktivistické 

paradigma, v rámci, kterého jsem na vybrané téma nahlížela a vymezila jsem vlastní 

pozicionalitu coby badatelky. Druhá kapitola je věnována genderu a instituci vězení.  

V úvodu této kapitoly charakterizuji pojmy, se kterými v diplomové práci nejvíce pracuji. 

Pro účely této práce je důležité ukotvení optiky genderu tak, jak na něj nahlížím a jak 

vnímám utváření genderových rolí. Ztotožňuji se s názorem, že gender odráží identitu 

jedince vzniklou vlivem socializace a prostřednictvím své existence udržuje sociální,  

resp. genderový řád společnosti. Kategorie genderu tak není kategorii přirozenou,  

ale je vytvářena fungováním společnosti. 

Vězení je totální institucí, ve které jsou nastaveny sociální, ale i fyzické bariéry  

de facto pro všechny, kdo se v ní nacházejí. Pod vlivem věznic se tak ocitají nejen 

uvěznění lidé, ale i samotný zaměstnanecký personál. Ti všichni podléhají specifickému 

řádu fungování této totální instituce, která má kontrolující a mocenské postavení v rámci 

procesů společnosti. Téma genderu jako kategorie se nejenom utváří, projevuje a vyvíjí, 

ale doslova se i žije přímo v prostředí instituce vězení. Ukazuje se, že gender je kategorií 

fluidní, a to především díky udržování zaběhnutých stereotypů vně této instituce,  

i přes fakt, že jsou věznice oddělené dle pohlaví na mužské a ženské. V rámci jedné 
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instituce tak muži, resp. ženy, zaujímají naučené genderové role, tj. doplňují  

i ty absentované. Fluiditou v tomto kontextu míním, že i v rámci „jednopohlavního“ 

fungování věznice lze identifikovat genderové role přisuzující se a priori pohlaví druhému. 

Tímto pohledem je pak věnován zbytek kapitoly specifikaci kriminality žen,  

na níž je nahlíženo právě skrze normativní představy o ženách a představy o tom,  

že kriminalita a instituce vězení je prostor, ve kterém se nacházejí převážně muži. 

Třetí část diplomové práce pak přibližuje prezentaci a zobrazování problematiky 

skrze kinematografii. Film je nástrojem masové komunikace, jež s sebou nese potenciál 

vysokého působení na společnost. Má široký dosah a vliv, který je implementován očím 

publika i v sociálním a historickém kontextu, díky kterému ho vnímá a interpretuje  

na základě vlastní subjektivity. V rámci mediální prezentace pak probíhá reprodukce 

zaběhnutých normativních představ o společnosti. Optika nahlížení na zobrazovaná témata 

je tak z pozice feministů a feministek podrobována kritice, jimž se snaží postupně měnit 

přístup prezentovaných obrazů. Kapitola se tak věnuje představení genderu v kontextu 

mediální komunikace, instituce vězení prostřednictvím kinematografie a televiznímu  

a filmovému zobrazení žen a instituce vězení pro přiblížení a porozumění vlivu tohoto 

média. 

Cíle výzkumu a výzkumné otázky jsou formulovány ve čtvrté části práce.  

Svůj výzkum považuji za feministický a kvalitativní metodou obsahové analýzy zkoumám 

šest vybraných českých a československých filmů. Ty jsem vybrala na základě priority, 

kde se objevuje postava ženy ve vězení, a zároveň kde její zobrazení není idealizováno pro 

zajištění popularity filmu u publika. Překvapivým zjištěným bylo, že této podmínce 

vyhovovaly pouze dva filmové produkty (Past a Přítelkyně z domu smutku).  

Proto jsem během připravování výzkumu zařadila i některé filmy, kde se objevuje žena,  

jež je jakýmkoliv jiným způsobem spojena s institucí vězení, např. skrze vztah s druhým 

člověkem (tj. filmy Kráska v nesnázích a Kvaska). 

K samotné analýze, kterou se zabývá poslední část mé práce, jsem vybrala filmy 

Dlouhé dopoledne (1969), Kousek nebe (2005), Kráska v nesnázích (2006),  

Kvaska (2007), Past (1950) a Přítelkyně z domu smutku (1992). Jednotlivé filmy 

představuji a již komentuji skrze genderovou perspektivu. Popisuji, jak se jednotlivé 

představy promítají ve scénách a u příběhů stěžejních postav. Bližší analýza je pak 

věnována v podkapitole shrnující analýzu vybraných filmů dle čtyřech analytických 



85 

 

kategorií – reprodukce genderu v instituci vězení, fyzický vzhled, vztahy a sociální zázemí. 

Celá kapitola je pak zakončena prezentací výsledků. 

Normativní představa vězněné ženy je obraz ženy, která nepochází  

ze středostavovské a vyšší společenské třídy, není ekonomicky výkonná a nebyla 

vychována v primární fungující rodině. Svou roli zde hraje i etnicita, na kterou bylo 

poukázáno pouze v jednom vybraném vzorku, a proto nezahrnuji toto téma jako důležité, 

ač se může zdát, že v dané instituci vězení bylo zobrazení romských žen relevantní. 

Padlé ženy, které jsou uvězněné, jsou často také zobrazeny jako ženy, jimž jsou 

vlastní maskulinní vlastnosti. Tedy jsou spojovány se sílou, agresivitou, tvrdostí, 

racionalitou a odvahou. Stejně tak bylo u těchto žen poukázáno na jejich preferenci vztahů 

s jedinci stejného pohlaví. Rozdílnost s ženami, jež jsou vyobrazeny jako postavy 

zastávající přisuzovanou normativní genderovou roli se projevuje ve filmech skrze fyzický 

vzhled. Femininní přisuzované vlastnosti jsou neustále ukotvovány skrze péči o svůj 

zevnějšek – upravené vlasy, make-up, používání krému a v případě, že se žena pohybuje 

mimo instituci vězení, pak je důraz kladen na její styl oblečení podtrhující fyzické 

přednosti a jeho sladěnost.  

Výsledky výzkumu kromě jiného poukázaly na to, že v české a československé 

filmové tvorbě je absence zobrazení příběhů žen ve vězení a většina pozornosti,  

která je v tématice vězeňství věnována, je obsáhnuta muži. Ač se jedná o vedlejší výsledek 

mé práce, vnímám ho jako zcela zásadní, jelikož otevírá prostor pro další zkoumání,  

a především apel pro větší fokus na věnování se ženám v instituci vězení, jelikož byly 

doposud opomíjeny. Tím je tedy potvrzeno, jak je neustále téma vězeňství, zvláště pokud 

se týká žen, tabuizováno a pokud je s ním pracováno, tak jako s prostředkem k ukotvení 

společenského řádu. Kromě jiného je zobrazení těchto žen používáno jako odstrašující 

příklad veřejnosti. 

V závěru této práce se nabízí otázka, do jaké míry můžeme o padlých,  

resp. vězněných ženách mluvit pouze v souvislosti s institucí vězení? Jaký je obvyklý, 

filmem prezentovaný obraz ženy, pokud si odmyslíme námět vězeňství? Ať už jde  

o obrazy žen uvězněných, jejich dozorkyň nebo žen, kterých se zkušenost s vězením 

dotýká jiným způsobem, vykazují tyto příběhy podobné, společností preferované femininní 

znaky, i bez určené specifikace. 
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