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Anotace
Tato

diplomová

práce

se

zabývá

analýzou

proměny feministického

diskurzu

v mainstreamovém superhrdinském komiksu, a to konkrétně na příkladu titulů Ms. Marvel
z let 1977 a 2014. Jedná se o dva komiksové tituly, vycházející pod stejným názvem,
ovšem s odlišnými ústředními hrdinkami. V teoretické části práce je krátce definován
komiks a dále je zde mapován historický vývoj ženských postav v komiksu, a to
v závislosti na jejích rolích a vizuální reprezentaci. Jsou zde vysvětleny teoretická
východiska genderové stereotypizace, feministických vln, intersekcionality a male gaze.
V kapitole věnující se metodologii je popsána kritická analýza diskurzu se zaměřením na
historicko-diskurzivní přístup k analýze podle Ruth Wodak. V analytické části je zkoumán
vybraný vzorek v závislosti na stanovených výzkumných otázkách. Výsledky jsou
interpretovány v kontextu feministických vln a jsou zde identifikovány společné i rozdílné
znaky feministického diskurzu.

Annotation
This diploma thesis deals with the analysis of the transformation of feminist discourse in
mainstream superhero comics, specifically in the titles Ms.Marvel published in the years
1977 and 2014. These two comic book titles are published under the same name, but with
two different main heroines. The theoretical part of this thesis briefly defines the term
“comic book” and then maps the historical development of female characters in comics,
with emphasis on their roles in the narrative and visual representation. Further are
explained the theoretical backgrounds of gender stereotyping, feminist waves,
intersectionality and male gaze. Critical discourse analysis is described in the chapter
dealing with methodology, with a focus on the historical-discourse approach to the analysis
according to Ruth Wodak. The analytical part of this thesis examines the selected sample
based on the set researched questions. The results are interpreted in the context of different
feminist waves and both common and different features of feminist discourse are
identified.
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Úvod
Tato diplomová práce se věnuje reprezentaci ženských hrdinek v mainstreamovém
superhrdinském komiksu. Konkrétně si všímá jejich rolí, vizuální reprezentace a zda jsou
v příbězích podrobeny genderovým stereotypům. Superhrdinský komiks byl po dlouhou
dobu považován za typické médium pro mužské čtenáře, kde i mužské postavy hrály prim
v počtu vycházejících titulů. Ženské postavy tak zastávaly vedlejší role, jako přítelkyň,
anebo pokud jim byla dána hlavní role, musel být jejich obraz sexualizován, aby byly pro
mužské čtenáře atraktivní. Dnes se komiks těší obrovskému nárůstu popularity, kdy se toto
médium dostalo se ze stínu obchodů s komiksy a specializované zábavy do středu
populární kultury.
Motivací pro vznik této práce bylo získat náhled na to, jak se feministické myšlenky
promítají do obsahu toho média. Příběhy mající původ v komiksech nyní zaplavují
televizní obrazovky a dominují celosvětovým tržbám v kinech. Tato práce si tak klade
za cíl analyzovat proměny feministického diskurzu v mainstreamovém komiksu,
a to na příkladu titulů Ms. Marvel. Tato analýza nám pomůže porozumět vývoji
reprezentace hlavní ženské hrdinky v letech 1977 a 2014.
V teoretické části práce je krátce představen komiks jako médium a jeho místo ve středu
dnešní populární kultury. Kapitola věnující se reprezentaci ženských postav v komiksu pak
mapuje historický vývoj hrdinek, a to především v západním komiksu; současně se také
zaměřuje na jejich role v příbězích. Dále si také všímá vlivu rozdílných feministických vln
na ženské postavy v průběhu let a jejich objektivizované vizuální reprezentace.
Pro analýzu vybraného vzorku komiksových sešitů byla zvolena kritická analýza diskurzu,
která je blíže popsána ve čtvrté kapitole zaměřené na metodologii. Taktéž je zde definován
diskurzivně-historický přístup k analýze diskurzu, jsou zde formulovány tři výzkumné
otázky a krátce je zde představen zkoumaný vzorek.
Následující část je věnována samotné analýze dvou titulů a srovnání jejich výsledků.
Interpretovány jsou jak společné, tak i rozdílné znaky feministického diskurzu v obou
komiksech, a to v závislosti na výzkumných otázkách. V závěru jsou pak shrnuty výsledky
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práce a je zde navržen další možný postup pro analýzu daného tématu a pro jeho další
zpracování.

4

1 Komiks jako médium
K jasnějšímu a lepšímu pochopení analýzy komiksu v této diplomové práci je důležité
nejprve si ujasnit, co se skrývá pod pojmem komiks. Nalézt definici komiksu, která
by zahrnovala všechny jeho podoby, není vůbec jednoduché. Tak jako film hraný,
animovaný, nebo i němý stále považujeme za film, i komiksy mohou mít mnoho
rozličných podob. Najdeme komiksy s textem i bez něj, dlouhé grafické romány,
ale i krátké novinové stripy. Thierry Groensteen (2005, s. 24), jeden z nejuznávanějších
akademiků věnujících se komiksové tvorbě, chápe komiks jako narativní druh s vizuální
dominantou, jelikož děj je zprostředkováván hlavně skrze obraz. Téhož názoru je i Will
Eisner (1985, s. 8), který komiks také považuje primárně za vizuální médium. Právě obraz
a kresba autora je tím ikonickým prvkem, který zanechá na čtenáři první dojem a naláká ho
k četbě. Kvůli tomuto propojení slova a obrazu musí čtenář být schopen interpretovat jak
verbální, tak i vizuální prvky. Podle Eisnera (1985, s. 8) je čtení komiksu „Současně
estetické vnímání obrazu a intelektuální aktivita.“ Konkrétněji definovala komiks Ann
Miller: „Jako vizuální a narativní umění vytváří komiks význam z obrazů, které jsou
v sekvenčním vztahu a které spolu navzájem prostorově existují, s textem nebo bez textu.“
(Groensteen, 2013, s. 9)
Komiks vyžaduje poměrně vysokou aktivní participaci čtenáře. Čtenář si tak sám určuje
své vlastní tempo příběhu, což Federico Fellini vyjadřuje následovně: „Komiks více než
film těží ze spolupráce se čtenáři: vypráví se jim příběh, jejž si vyprávějí sami pro sebe,
ve svém vlastním a imaginárním rytmu, a přitom přecházejí dopředu i dozadu.“
(Groensteen, 2005, s. 24) Mezery mezi panely, které dělí děj na části, jsou tak stěžejním
prvkem pro samotné vytváření komiksů a jejich čtení. Čtenář se díky nim spolupodílí na
utváření příběhu, jelikož je po něm vyžadováno, aby si do nich sám doplnil děj,
a rekonstruoval tak nepřítomné momenty. Jak píše Hillary Chute ve své knize Why
Comics?: „Komiksy jsou stejně tak o tom, co je vně rámečku tak i o tom, co je uvnitř, co je
zobrazeno a co není nebo nemůže být vyobrazeno a je ponecháno čtenářově fantazii“
(Chute, 2017, s. 23, překlad vlastní). Kvůli tak vysoké míře zapojení čtenáře je komiks
v pojetí Marshalla Mcluhana (2011, s. 36) chladné médium. Chladná média jsou podle něj
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nízkodefiniční1 a vyžadují doplnění publika, naopak pro horká média, jako jsou rozhlas a
film, je typická nízká míra participace. Komiksy tedy považuje za vysoce participativní
formu vyjádření.

1.1 Komiks jako nedílná součást populární kultury
Klasické pojetí sešitového komiksu spojovaného právě nejčastěji se superhrdiny, který
je i zaměřením této diplomové práce, bývá historicky vnímáno jako podřadná literatura pro
děti. Frederic Wertham (1954, s. 279–280) pak vůbec nepovažoval čtení obrázků za čtení,
ale naopak ho chápal jako budoucí překážku pro rozvinutí čtenářských návyků u dětí.
Hillary Chute (2017, s. 21–22) spatřuje důvod v tom, že lidé považovali vizuální
gramotnost, potřebnou pro čtení komiksů, za jednodušší a méně komplikovanou než
verbální. Pochopení a čtení vizuálních prvků tak považují za něco zřejmého, k čemu není
potřeba nic více než jen zapojení smyslů. Dominující vizuální složka komiksů pak často
vede k názoru, že jsou méně literární než romány. Může se zdát, že jejich děj je
jednoznačnější, přímočařejší a jejich čtení představuje pro čtenáře menší kognitivní
složitost. Jak ale píše Karin Kukkonen ve své knize Studying Comics and Graphic novels:
„Komiksy mohou nechat čtenáře vyvozovat své vlastní závěry, mohou jim ukázat četnost
perspektiv a donutit je přemýšlet o vlastnostech a prvcích své vlastní formy“. (Kukkonen,
2013, s. 85, překlad vlastní) Vizuální obsah, který byl kdysi považován za druhotnou
gramotnost, je dnes nedílnou součástí každodenní konzumace médií, a to především
v online světě. (Chute, 2017, s. 22)
Superhrdinové jsou nedílnou součástí vývoje amerických komiksů, a tím pádem jsou
i důležitou součástí dějin této formy. Právě tato dlouhá propojená historie dělá
ze superhrdinských komiksů snad ten nejprovázanější multimediální žánr. Sci-fi příběhy,
horor, romance nebo western jsou samozřejmě žánry vyskytující se v komiksu, nic ale není
tak ikonické pro komiks jako právě superhrdinové. Tento dominující žánr a jeho
superhrdinské vesmíry tak vytvořily v komiksech během mnoha let jednu z nejobsáhlejších
vyprávěcích základen pro své příběhy. Postavy z těchto fiktivních vesmírů se těší obrovské

„Vysoká definice je stav naplněnosti daty. Fotografie je vizuálně „vysokodefiniční“. Karikatura je
„nízkodefiniční“, protože je v ní velmi málo vizuálních informací.“ (McLuhan, 2011, s. 36)
1
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popularitě všude na světě a jejich komiksová dobrodružství ovlivnila ostatní umělecké
formy jako film, videohry a psanou fikci. (Hatfield, Heer, Worcester, 2013, s. XI–XII)
Důležité je připomenout, že v produkci superhrdinů v komiksech jasně dominují Spojené
státy americké. I když má komiks v Evropě bohatou historickou tradici, většina evropských
superhrdinů se ve světě netěší stejné popularitě jako ti z USA. Tuto silnou provázanost
s americkou kulturou nelze popřít, a to bez ohledu na to, kolik procent americké veřejnosti
doopravdy čte komiksy. Film na motivy komiksu od společnosti Marvel Avengers
Endgame právě drží rekord jako nejvýdělečnější film všech dob (TotalFilm, 2019)
a Wonder Woman od DC je nejvýdělečnější film od ženské režisérky (Stefansky, 2017).
Dalším důkazem, nakolik se superhrdinové zabydleli v americké kultuře, může být
i prostupování komiksového slovníku obecnou veřejností. Naprosto běžným se stalo
používání slova „kryptonit“ jako synonyma k potenciální slabině. Kryptonit je materiál
ze Supermanovy domovské planety, který ho jako jediný dokáže oslabit a zbavit ho
superschopností. (Chute, 2017, s. 74)
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2 Reprezentace žen v komiksu
2.1 Historie
Kořeny komiksu bychom mohli hledat už v samotných počátcích nástěnných maleb
či egyptských hieroglyfů. Pro potřeby této diplomové práce se ale zaměříme na historii
počínající nástupem superhrdinů v americkém komiksu, a to především z perspektivy
ženských hrdinek.

2.1.1 Zlatý věk komiksu: Nástup superhrdinů
Rok 1938 se zapsal do historie komiksu jako jeden z nejdůležitějších, jelikož právě
v červnu tohoto roku vyšel Action Comics #1. Na obálce byl muž oblečený v modrých
elasťácích, červené pláštěnce a na hrudi měl velké S. Postavu Supermana, muže, který se
dostal na zem z planety Krypton a získal zde úžasné superschopnosti, vymysleli autoři
Jerry Siegel a Joe Shuster. Úspěch příběhu přišel mimořádně rychle a do roka měl
Superman svůj vlastní komiksový titul. Podle vydavatelství DC se už v roce 1941 měsíčně
prodalo 1 300 000 sešitů a postava Supermana zůstává dodnes snad nejznámějším
superhrdinou. (Lopes, 2009, s. 19–20)
Ve třicátých letech se už také začaly objevovat komiksové hrdinky. Žádnou nečekal takový
úspěch, jaký měl Superman, ale za zmínku určitě stojí postavy jako Sally the Sleuth, první
ženský detektiv na stránkách komiksu. Pak také Olga Mesmer, supersilná žena z Venuše,
nebo The Magician from Mars, napůl žena a napůl marťanka, která se poprvé objevila
v Amazing-Man Comics #7 (1939). (Nicholson, 2017, s. 14–22)
S první opravdovou maskovanou hrdinkou se čtenáři seznámili v roce 1940 na stránkách
Thrilling Comics. The Woman in Red byla policistka, která v přestrojení pomáhala policii
chytat padouchy. Její postava se v příbězích Thrilling Comics objevovala sporadicky
po dobu pěti let, ale nikdy neměla svůj vlastní titul. Dnes je Woman in Red skoro
zapomenuta a v publikacích o historii komiksu je často za první superhrdinku považována
Wonder Woman. (Robbins, 1996, s. 3)
Tato amazonská princezna už šest měsíců po svém debutu v All Star Comics roku 1940
získala svou vlastní komiksovou řadu. Původ postavy Wonder Woman je poněkud
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netradiční; nevytvořil ji komiksový kreslíř, ale William Marston, psychlog, který se podílel
na vynálezu polygrafu. Marston věřil, že ženy jsou v intelektu nadřazené mužům a že
během několika stovek let přeberou politickou a ekonomickou moc. (Hanley, 2014, s. 31–
33)
Wonder Woman vznikla jako postava, která by nalákala více čtenářek, a ženy také hrály
ústřední roli ve všech číslech jejího titulu. Wonder Woman šíří v příbězích poselství lásky
a humanismu a často připomíná, že dívky nepotřebují superschopnosti, aby se z nich staly
superhrdinky. (Robbins, 1996, s. 8) Místo superhrdinského pomocníka měla Wonder
Woman skupinu vynalézavých a silných dívek. Tyto Holliday Girls pomáhaly Wonder
Woman při boji s padouchy, ale násilí pro ně nikdy nebylo odpovědí a často se snažily
přivést kriminálníky zpět na stranu dobra. Opakujícím se prvkem v příbězích bylo také
poukazování na silné stránky ženských postav a obecný přístup Wonder Woman
k osvobození žen od dominantních mužů. V příbězích radila ženám, aby si našly práci
a staly se tak nezávislými. (Hanley, 2014, s. 49–50)
Feministické myšlenky ovšem nezůstávaly jen na stránkách komiksů – i v zákulisí při
vzniku příběhů se angažovaly ženy. Dorothy Roubicek pracovala jako asistentka editora
a Joye Murchison pomáhala se scénářem a sama napsala několik čísel. (Hanley, 2014,
s. 44–45) Alice Marble pak tvořila přílohu Wonder Women of History, která se pravidelně
objevovala v závěru komiksových sešitů a kde čtenáři nacházeli osudy skutečných
výjimečných žen, které změnily historii, jako např. Johanka z Arku, Amelie Erhart nebo
Marie Curie. (wonder-woman.fandom.com)
I přes svou obrovskou popularitu se superhrdinské komiksy hned od počátku potýkaly
s kritikou, znepokojení rodiče a učitelé se báli o vývoj dětí a jejich postoj k hodnotám.
Poválečný boom hororových a zločinných komiksů s kresbami vyobrazující násilí a děsivá
monstra pak jen pomohl k vytvoření celostátního tažení proti komiksovým příběhům.
Protikomiksové klima ve společnosti pak kulminovalo v publikaci Seduction of the
Innocent od psychiatra Fredrica Werthama. Wertham tvrdil, že „násilí, které je centrálním
prvkem současných komiksů, podporuje atmosféru, která nabádá mladé lidi více přijímat
násilí ve společnosti, a napomáhá jejich cestě ke kriminalitě.“ (Wertham, 1954, s. 294–
296, překlad vlastní) Současně také kritizoval obrazy v komiksech, které považoval
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za potenciální podporu nevhodného sexuálního chování a homosexuality. Příběhy Wonder
Woman pak podle něj obsahovaly „Extrémní sadistickou nenávist všech mužů v očividně
lesbickém rámci.“ (Wertham, 1954, s. 378) Zároveň podle něj představují děsivý obraz
pro chlapce a morbidní vzor pro děvčata. Superhrdinky pro něj byly odstrašující případ
s lesbickými tématy, jelikož v příbězích nepracovaly, nebyly hospodyňky a nevychovávaly
rodinu. Dle jeho pojetí tedy žena, která není manželkou v domácnosti, musí být lesba.
(Hanley, 2014, s. 258–260)
Právě Werthamovy argumenty přispěly v roce 1954 k vytvoření The Code of the Comics
Magazine

Association

of

America

(obecně

známý

jako

Comics

Code),

což byl cenzurní nástroj komiksového odvětví, který zakazoval výskyt explicitního násilí,
nahoty, ale třeba i upírů nebo vlkodlaků a vydávání jakýchkoliv komiksů se slovy „horror“
nebo „terror“ v názvu.2 Používání tohoto cenzurního kodexu okamžitě negativně ovlivnilo
celé komiksové odvětví, například žádné příběhy vydavatelství EC nesplňovaly požadavky
Comics Code, a tak bylo vydavatelství nuceno skončit s vydáváním komiksů a přesunulo
se k vydávání časopisů. (Booker, 2014, s. XXXIV–XXXVI)

2.1.2 Stříbrný věk komiksu
Po druhé světové válce se superhrdinské komiksové tituly potýkaly s poklesem čtenářů.
Po zavedení cenzurního Comics Code v roce 1954 pak bylo ohrožené celé odvětví. Prodeji
komiksů nepomohlo ani nově nastupující médium – televize. Jako snaha přilákat nové
mladé čtenářky ke komiksům vznikla postava Supergirl. (Nicholson, 2017, s. 172–174)
Jako i další ženské superhrdinky byla postavou odvozenou od již existujícího hrdiny –
Supermana. Hrdinky jako Supergirl, Batgirl, Hawkgirl nebo Mary Marvel byly méně
významnými kopiemi jiných mužských superhrdinů se slabšími schopnostmi a více
odhalujícími kostýmy. (Brandi, 2002, s. 13)
Situace ve vydavatelství Marvel byla v padesátých letech pro superhrdinky opravdu
žalostná, z novinových stánků zmizelo padesát pět marvelovských titulů a s nimi i všechny
zajímavé ženské postavy. Když se Stan Lee s Jackem Kirbym pokusili v roce 1961 obnovit

2

Celý seznam kritérii Comics Code je dostupný na: http://cbldf.org/the-comics-code-of-1954/
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bývalou popularitu jejich příběhů s novým superhrdinským týmem, byla jejich jediná
členka doslova neviditelná. (Robbins, 1996, s. 108)
To, že bude Invisible Girl nejslabším článkem týmu, naznačovala už obálka Fantastic Four
#1, kde je její postava chycená padouchem a ostatní hrdinové ji musí zachránit. Jak píše
uznávaná autorka a historička komiksů Trina Robbins „Invisible Girl byla neviditelná
ve více smyslech. Její postava byla neschopná jako ten nejslabší superhrdinský pomocník
a v příbězích měla ve zvyku omdlévat, rozbrečet se a být hysterická.“ (Robbins, 1996,
s. 110, překlad vlastní) Důležité je dodat, že Invisible Girl byla přítelkyní vůdce týmu –
Mr. Fantastica a sestrou hrdiny Human Torch, často tedy působili spíše jako rodina než
superhrdinský tým. A pokud vnímáme Fantastic Four jako rodinu, Invisible Girl zde
zastávala jak mateřskou roli, tak i roli dcery. V příbězích je vyobrazena jako hospodyňka
nalévající kávu a starající se o další členy týmu, zároveň ji ale vidíme v roli submisivní
dcery ve vztahu ke svému mnohem staršímu partnerovi. Invisible Girl je v pozadí tohoto
impozantního geniálního muže a je velmi jasné, že zde nejde o dva rovnocenné partnery.
(Madrid, 2016, s. 114) Další ukázkou její postavy byla příloha komiksu nazvaná Otázky
a odpovědi, kde sami hrdinové odpovídali na otázky čtenářů. Koníčky Invisible Girl jsou
zde vypsány jako: móda, vaření, kosmetika a čtení romantických románů. (Robbins, 1996,
s. 110)
Po úspěchu Fantastic Four začaly vycházet v Marvelu další komiksy se skupinami hrdinů,
které se držely stejné formule jako Fantastic Four, tedy skupina mužů a jedna žena.
V The Avengers to byla The Wasp, manželka dalšího člena skupiny Antmana, jejíž jedinou
schopností bylo to, že se mohla zmenšit na velikost vosy. Postava Wasp byla snad ještě
slabší než Invisible Girl; jejím jediným úkolem při boji s padouchy bylo lítat kolem
a vytvořit rozptýlení. Wasp chodila ke kadeřníkovi, při schůzi Avengers si pudrovala si nos
a často se nemohla rozhodnout, který svůj kostým si v daný den obleče. Ve skupině
mutantů X-Men to byla Jean Grey, která měla telekinetické schopnosti a často omdlévala,
když se pokoušela zvednout pomocí své mysli příliš těžký objekt. (Robbins, 1996, s. 113–
116)
Role superhrdinek ve stříbrném věku komiksu závisela na mužských postavách a hrdinky
byly definovány svou ženskostí a stereotypním vyobrazením. Místo toho, aby příběhy
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ukázaly rozličné ženské postavy s důležitými rolemi pro příběh, držely se jejich postavy
stejného vzoru. (Hanley, 2014, s. 248) Hrdinky nejsou hlavními hvězdami příběhů, jsou
fyzicky slabší, mají menší superschopnosti, a kvůli tomu při bitvách s padouchy často
slouží jako návnada nebo rozptýlení. Jejich dospělé postavy nesou adolescentní jména jako
Invisible Girl, Batgirl nebo Supergirl, a naopak šestnáctiletý chlapec, který se stane
superhrdinou, je pojmenován Spider-Man. (Madrid, 2016, s. 112–113)

2.1.3 Underground
Mimo hlavní komiksový proud se v Americe začalo koncem šedesátých let utvářet
protikulturní undergroundové hnutí. Příběhy undergroundových autorů byly označovány
jako „comix“, kde „X“ zdůrazňovalo, že jsou určeny pouze pro dospělé čtenáře. Hlavním
centrem, kde se začali shlukovat aspirující undergroundoví kreslíři, se stalo San Francisco.
A právě zde v roce 1968 vydal Robert Crumb první číslo svého comixu Zap, které bývá
označováno jako oficiální začátek undergroundového hnutí. Později na něm začali
spolupracovat i další undergroundoví autoři, jmenovitě Harvey Pekar a Ralph Bakshi.
Průkopníci comixů byli i Gilbert Shelton se svým příběhem Feds’n‘ Heads a Jay Lynch
se Skipem

Williamsonem

a

jejich

Bijou

Funnies.

Ústřední

témata

v undergroundových příbězích se soustředila na satiru současné americké společnosti
a často nesla sexuální a násilný obsah. I když témata comixů pro obyčejné čtenáře působila
radikálně a je jisté, že příběhy bořily zažitá tabu, většina autorů dominujících
na undergroundovém poli byli bílí muži, jejichž tvorba často nesla sexistické a rasistické
prvky. Kritiku vyjádřily hlavně ženské autorky ovlivněné feministickým hnutím. Jejich
nejvýznamnější představitelkou byla Trina Robbins, která si v rozhovoru o historii
undergroundovém comixu neodpustila kritiku undergroundových mužských autorů.
„Co mě znepokojuje, je nepřátelství vůči ženám, které vidím v těchto komiksech a zejména
v díle Crumba. Je těžké s ním jednat jako s člověkem, když vidíte, co dělá se ženami ve
svých stripech . . . Porno Crumba mě rozčiluje stejně jako práce mnoha jiných, kteří si
myslí, že undergroundový comix = porno. Znásilnění NENÍ SRANDA!!!“ (Lopes, 2009,
s. 75–82, překlad vlastní)
Reakcí na tento klučičí klub undergroundového comixu byl titul Tits’n’Clits od autorek
Lyn Chevely a Joyce Farmer, který se tak stal teprve druhým čistě ženským komiksem.
V roce 1970 také vyšel důležitý, ale velmi nedoceněný komiks Abortion Eve. Ve stejném
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roce, kdy se v USA poprvé stal potrat legálním, přišlo autorkám důležité, aby vyobrazily
toto téma v dobře napsaném příběhu. Další opozici k sexistickým titulům vytvořily
undergroundové autorky Trina Robbins, Aline Kominsky, Lee Marrs, Michele Brand
a Sharon Rudahl spojením sil a společnou produkcí Wimmen’s Comix, kde se příběhy
zabývaly problémy manželství, sexismem v pracovním životě a také potraty.
Ve Wimmen’s Comix se také poprvé objevil autobiografický komiksový příběh od Aline
Kominsky. Dnes autobiografie neodmyslitelně patří k typickým komiksovým titulům
ženských autorek. (Robbins, 1999, s. 88–92)
Nové autorky undergroundového komiksu jako Chin Lyvely, Joyce Farmer, Aline
Kominsky nebo Lee Mars přinesly na pole undergroundu feministický pohled
na každodenní život, sexualitu a politické problémy. Prvními comixy s lesbickými a gay
tématy se staly Come Out Comix a Dynamite Damsels. (Lopes, 2009, s. 83–84)

2.1.4 Do popředí se dostává realita
Jak DC, tak i Marvel začal vydávat příběhy, kde superhrdinky hrály hlavní roli.
V sedmdesátých letech měly své vlastní řady hrdinky jako Spider-Woman, Ms. Marvel,
Supergirl, She-Hulk, Red Sonja a Night Nurse. Důležité je také připomenout,
že až doposud veškeré zmíněné postavy byly bílé pleti. V sedmdesátých letech se začaly
objevovat afroamerické hrdinky jako Storm nebo Misty Knight a postavy asijského původu
Starfire a Mantis. (Nicholson, 2017, s. 100–101)
Se Storm, silnou mutantkou ovládající počasí, se čtenáři setkali na stránkách komiksu
X-Men. I když byla oblečena do poněkud odhalujícího kostýmu, vystupovala jako
sebevědomá a silná postava, kterou ostatní členové týmu respektovali. Důležité bylo i její
jméno, oproti předchozím hrdinkám už neměla příponu „girl“ „woman“ nebo „lady“.
Zároveň se její postava vymykala i tím, že se nezamilovala do jiného člena týmu. (Madrid,
2016, s. 173–175)
I když měl Marvel úspěšné komiksové tituly, stále jim chyběla ikonická superhrdinka,
jakou mělo DC s Wonder Woman. V roce 1977 proto představili Ms. Marvel, postavu,
která je hlavním předmětem výzkumu této diplomové práce. Zvláštní je to, že se tato
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postava už skoro o deset let dříve objevila jako přítelkyně v příběhu jiného hrdiny,
známého pod jménem Captain Marvel, od něhož je také odvozen její pseudonym. Kromě
jména mají obě postavy podobné i kostýmy, Ms. Marvel ale oproti jejímu mužskému
protějšku chyběly kalhoty a měla odhalené břicho. Ms. Marvel je hlavní postavou svého
titulu, není součástí žádného týmu a není ani ničí pomocnice nebo sestřenice. Přesto je
původ její postavy spjatý s jiným mužským hrdinou, od kterého získala své schopnosti,
když ji zachránil před smrtí. (Madrid, 2016, s. 179–181)
Za zmínku určitě stojí i pozdější osud postavy v příběhu The Avengers #200 z roku 1980.
Ms. Marvel je zde unesena a stane obětí znásilnění. Po nějaké době zjistí, že je těhotná,
a když porodí, vyklube se z dítěte onen násilník, který využil jejího těla k transportu ze své
planety. Postava Ms. Marvel příjme tuto situaci a na konci příběhu se dokonce do tohoto
muže zamiluje. V takovéto submisivní roli je reprezentována hrdinka, která měla být silnou
ženskou postavou a ikonou celého superhrdinského vesmíru Marvel. Tuto dějovou linii pak
můžeme chápat jako předzvěst toho, co si na ženské hrdinky chystají osmdesátá léta.
(Strickland, 1980)

2.1.5 Nezávislý komiks
Na konci sedmdesátých let se z undergroundového komiksového hnutí pomalu začal
vyvíjet nezávislý komiks. Nová generace autorů, která nedostala své komiksy do nyní již
přesycených undergroundových vydavatelství, je začala vydávat vlastními silami. Úspěšné
komiksy vydané samotnými autory byly Cerebus the Aardvark od Dave Sima
a jednoznačně největší popularity se dočkali Kevin Eastman a Peter Laird se svým
komiksem Teenage Mutant Ninja Turtles. I když měl nezávislý komiks své kořeny
v undergroundu, autoři nesdíleli touhu po boření morálky, ale spíše je zajímala
neprozkoumaná kreativita komiksu jako média. Nezávislý komiks byl často jednoduše
černobíle provedený, a proto umožňoval, aby ho vytvořil sám jeden autor podle
své umělecké vize. Alternativní komiks proto neměl jeden vyhraněný žánr, ale najdeme
zde komiksy na různá témata, např. titul Eightball od Dana Clowese, kde se objevovaly
krátké humorné satirické příběhy. Můžeme zde zařadit i nyní už celosvětově známý Maus
od Artra Spiegelmana, pojednávající o zkušenostech jeho otce během holokaustu,
a za který Spiegelman jako první autor získal Pulitzerovu cenu za komiks. Dále zde patří
také komiksový žurnalismus, kterému se věnuje Joe Sacco ve své knize Palestine, nebo
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i experimentální komiks s bizarními prvky v titulu Acme Novelty Company od Chrise
Ware. (Lopes, 2009, s. 122–127)
Love and Rockets, produkovaný bratry Hernandezovými, se v roce 1981 velmi odlišoval
od ostatních titulů vycházejících na trhu nezávislých komiksů. Příběhy se nevyhýbaly
velkým a náročným tématům, jako je genderová politika a ženská sexualita, ale také
poukazovaly na problémy gangů nebo násilí v okrajových městských částech. Důraz byl
v ději kladen na mezilidské vztahy mezi rozmanitými typy postav řešících komplexní
otázky týkající se osobní, ale i komunitní identity. A i když měly příběhy pestré zastoupení
mužských postav, centrální roli hrály ženské postavy hispánského původu odmítající
stereotypické genderové role. (Tullis, 2014, s. 212–213) I pro nezávislý komiks byly
hlavní ženské postavy s menšinovou identitou něco ojedinělého; otevřené a upřímné
zobrazení sexuality, ať už hetero, nebo homosexuální povahy, pak komiks ještě více
odlišovalo. Jedinečným prvkem titulu bylo i jednotné stárnutí postav společně s plynutím
času v reálném světe. Hlavní hrdinky tak s postupem času v příběhu přibraly na váze
a posunuly se od obrazu idealizované feminity k určitému modelu realismu. I přesto nelze
na Love and Rockets nahlížet jako na bezchybnou ukázku feminismu, jelikož hrdinky často
najdeme vyobrazené v sexualizovaných pózách nebo při svlékání. Tenká linka mezi
zobrazením žen jako sexuálních objektů, a naopak prozkoumáváním jejich sexuality
a osobnosti vytváří z Love and Rockets komplexní narativ, který se stále drží na straně
pozitivní a pravdivé reprezentace žen, menšin a jejich života v USA. (Booker, 2014,
s. 3418–3419)

2.1.6 Temný realismus a tvrdý osud superhrdinek
V osmdesátých letech začaly komiksy mizet z novinových stánků a místo toho
se vydavatelé obrátili k přímému trhu a tituly se tak prodávaly ve specializovaných
obchodech. Tuto změnu považuje Hope Nicholson jako důvod k velkému poklesu počtu
čtenářek komiksových sešitů. Ženám podle ní vyhovovalo, když si je mohly koupit
v klasickém obchodě, ale už pro ně nebylo příjemné chodit do pochybných „hobby/comics
shops“, které skoro výhradně provozovali muži. (Nicholson, 2017, s. 129)
V komiksových příbězích jsme už mohli najít mocné hrdinky, které mohly konkurovat
svým mužským protějškům, ale najednou se stal populární nový prvek v dějových liniích,
kdy se tyto hrdinky začaly obracet na stranu zla. Jejich síla je začala požírat a začínaly z ní
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šílet. Tyto příběhy ukazují čtenářům, že se dá očekávat, že žena nebude schopna ovládnout
své schopnosti tak jako muži. Ani silné ženy nedokáží své schopnosti ovládnout a poddají
se svým touhám, a to i přes hrozící nebezpečí pro všechny okolo. (Madrid, 2016, s. 235–
236)
Tato doba byla domovem temných a pesimistických superhrdinů. K ikonickým komiksům
osmdesátých let bychom mohli zařadit Batman: The Dark Knight Returns od Franka
Millera a Watchmen od Alana Moora a Dave Gibonse. A i když autoři Alan Moore a Dave
Gibons s příběhem bořili zajetá klišé o dobrosrdečných superhrdinech, jejich ženské
postavy se nevymykaly stereotypizaci a sexualizovanému vyobrazení, jako tomu bylo
v klasickém mainstreamu. Role jediných důležitých ženských postav, Laurie a Sally,
matky s dcerou, které vystupovaly pod společným pseudonymem Silk Spectre, se zákládá
na ostatních mužských postavách. Laurie je na začátku příběhu přítelkyní Dr. Manhattana a
po jejich rozchodu skoro okamžitě naváže vztah s jiným hrdinou – Nite Owl. I když jsou
v průběhu příběhu jejich postavy ukázány, jak jednají z vlastní vůle, stále jsou ovlivněny
muži v jejich okolí. Laurie v příběhu čelí obrovskému rozhodnutí a je na ní, aby zabránila
obrovské katastrofě. Dokáže to, ale jen tehdy, když se vydá za svým expřítelem,
Dr. Manhattanem. Dalším určujícím rysem její postavy je pak to, že je dcerou muže, který
znásilnil její matku. Sally, matka Laurie, je pak představena jako oběť sexuálního násilí,
která se následně zamilovala do svého násilníka a udržovala s ním vztah. (Marshall, 2016,
s. 5–6)
Komiksy se postupně stávaly temnějšími a čím dál více se zaměřovaly na mužské čtenáře.
V devadesátých letech se kostýmy ženských postav smršťovaly a samy postavy začaly
připomínat

spíš

supermodelky

nebo

pornohvězdy.

Jak

píše

Trina

Robbins

„V devadesátkách se z komiksů stal nejen klučičí klub, ale spíše Playboy klub. Hlavní
vydavatelské společnosti používaly zacyklenou logiku, kdy produkovaly hrdinky jako
sexuální objekty, které by zaujaly mužské čtenáře. Jejich výmluva pro to, proč
se v komiksech neobjevovaly žádné silné ženské postavy, které by mohly přilákat čtenářky,
pak byla, že „ženy nečtou komiksy“. Samozřejmě, že je nečtou, pokud jsou ženské
komiksové postavy urážkou pro každou obyčejnou ženu.“ (Robbins, 1996, s. 166, překlad
vlastní)

16

Typickým archetypem ženských postav se staly takzvané Bad Girls. Jak píše Jean-Paul
Gabilliet, Bad Girls představovaly nový typ hrdinek, které neměly jasně vyhraněnou
morálku. Postavy byly nebezpečné a ne vždy bojovaly na straně dobra. Typickými
představitelkami tohoto trendu byly tituly Lady Death, Vampirella nebo Witchblade.
(Gabilliet, 2010, s. 283–284) Paradoxem bylo, že čtenáře najednou po dlouhé době začaly
zaplavovat tituly, kde centrální roli hrály ženy. Objektivizované vizuální zobrazení těchto
typických Bad Girls, které bychom mohli popsat jako mix striptérky a vražedkyně, pak
znemožnilo jakýkoli posun k silným ženským postavám s centrální rolí v příběhu. Ani už
dlouho zavedené hrdinky se nevyhnuly tomuto trendu; aby se Wonder Woman zvedly
prodeje, byl její kostým upraven tak aby připomínal spodní prádlo. Invisible Woman pak
vyměnila svou kombinézu za plavky s otevřenými zády, vykrojeným výstřihem a vysoké
kozačky. Se stále zvyšujícím se počtem titulů s Bad Girls začaly vycházet komiksy
s nekvalitními ilustracemi, kde proporce některých postav byly až komické. Nohy
se hrdinkám pořád prodlužovaly, pas se zmenšoval, prsa byla často větší než jejich hlava
a celá postava začala působit groteskně. S koncem devadesátých let skončil boom
na komiksovém trhu a s krachem několika vydavatelství zmizely Bad Girls ze stran
komiksů. (Madrid, 2016, s. 286–290)

2.1.7 Nové milénium a nástup diverzity
Situace společnosti Marvel v 90. letech byla nejistá, a když v roce 1998 ohlásila bankrot,
vypadalo to na její konec. Co ale o dva roky později Marvel zachránilo a přineslo
komiksové příběhy do středu populární kultury, byl film X-Men a následně další filmy
o

superhrdinech.

Příběhy mající

původ

v komiksu

tak

ovládly

kina,

kromě

mainstreamových hrdinů se svých filmových adaptací dočkal i komiks Dana Clowese
Ghost World, Harveyho Pekarův American Splendor, V for Vendetta Alana Moora a nyní
již kultovní Sin City od Franka Millera. Větší popularity a zaslouženého literárního uznání
se ve společnosti dočkaly i grafické romány. Důkazem toho může být i to, že v roce 2004
byly v žebříčku pěti nejprodávanějších románů dva komiksové příběhy, Persepolis
Marjane Satrapi a In the Shadow of No Towers Arta Spiegelmana. (Lopes, 2009, s. 158–
163)
Masový nástup internetu a nová jednoduchá cesta k vytváření vlastních webkomiksů
pomohly k navrácení popularity tohoto média mezi ženské čtenářky. Fóra, chaty,
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ale i LiveJournal umožnily fanynkám sdílet své zájmy a vzájemně komunikovat.
U některých webkomiksů, mangy, ale i grafických románů nyní ženy mezi čtenáři začaly
převyšovat muže. (Nicholson, 2017, s. 182–183) Nová dostupnost nástrojů k vytváření
komiksů a místo pro jejich prezentaci najednou otevřely dveře komiksovým autorům
s netradičními vizuálními styly nebo náměty. Na internetu tak vzniklo místo pro příběhy,
které by nebylo možné publikovat jinde. Webkomiksy můžeme přirovnat k feministickým
undergroundovým

comixům,

podobnosti

zde

najdeme

v neexistenci

cenzury

a jednoduchému publikování pro početné publikum. Ženské autorky se začaly shlukovat
do online komunit, kde mohly diskutovat a kritizovat společná témata, a to bez přítomnosti
sexismu, kterému by čelily na mainstreamových komiksových fórech. Uznávaný
komiksový teoretik Scott McCloud pak ve své knize Reinventing Comics: How
Imagination and Technology Are Revolutionizing an Art Form (2000) chápal webkomiksy
jako klíč k větší diverzitě v reprezentaci genderu, rasy a sexuality v komiksu. (Abrecht,
2012, s. 7–10)
V mainstreamovém komiksu po poměrně katastrofické dekádě devadesátých let začalo pro
ženské hrdinky svítat na lepší časy. Vizualizace postav znovu připomínaly lidské proporce
a ke komiksům se pomalu navracely i čtenářky. V roce 2003 se pak nemyslitelné stalo
skutečností, když DC poprvé vydalo titul s čistě ženským superhrdinským týmem. Autorka
Gail Simone převzala již existující titul Birds of Prey a vytvořila tým plný komplexních
postav, které berou v potaz své životy nejen jako superhrdinky, ale také jako ženy.
(Madrid, 2016, s. 313–314)
Zdá se, že ve dvacátém prvním století se vydavatelství konečně snaží vydávat komiksy
o ženách pro ženské čtenářky. Změny se začínají projevovat v celém komiksovém odvětví
a od jeho počátků najdeme dnes nejvíc žen, které kreslí a píší nové příběhy. Vydavatelství
Marvel došlo k názoru, dospívající chlapci nejsou jediní, kdo chtějí číst komiksy, a začalo
investovat do postav mladých superhrdinek, které jsou atraktivní právě pro dívky.
Za zmínku stojí především Ironheart, mladá reinkarnace Ironmana, pak také Squirrel Girl,
která si v posledních letech získala velkou popularitu, a také nová Ms. Marvel s ústřední
pubertální hrdinkou muslimského původu, Kamalou Khan. (Chute, 2017, s. 279) Souhrnné
vydání nových komiksů Ms. Marvel se stalo bestsellerem a ukazuje na nový trend mezi
čtenáři, kteří nejsou příliš zběhlí ve vodách komiksového světa. Samostatné komiksové
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sešity mají menší úspěch než jejich souhrnně vydaná kniha dostupná v klasickém
knihkupectví. (Nicholson, 2017, s. 230–231)
Nová Ms. Marvel je jedním z patnácti titulů s ženskými ústředními hrdinkami, které
Marvel vydával po své proměně v roce 2015 na All-New, All-Different Marvel (Zcela
nový, zcela odlišný Marvel). Mezi další vycházející řady patřily All-New Wolverine,
A-Force, Angela: Queen of Hel, Black Widow, Captain Marvel, Gamora, The Mighty Thor,
Mockingbird, Moon Girl and Devil Dinosaur, Patsy Walker A.K.A. Hellcat, Scarlet Witch,
Silk, Spider-Gwen, Spider-Woman a The Unbeatable Squirrel Guirl. (Gavaler, 2018,
s. 190–191) Tato změna a lepší reprezentace ženských postav se odrazila na podílu
ženských čtenářek a v roce 2015 podle výzkumu trhu provedeného webem Graphic Policy
tvořily poprvé v historii největší demografickou skupinu čtenářů s celými padesáti třemi
procenty. (Fermoso, 2015)
Z těchto titulů jasně vyčnívá jeden komiks, A-Force od autorek G. Willow Wilson
a Marguerite Bennett. Šlo o první týmový komiks od Marvelu s čistě ženským
superhrdinským týmem.

Ženské autorky, ženské superhrdinky a příběhy s poselstvím

feminismu jsou velkou změnou na poli komiksu oproti předchozím létům. Jak říká autorka
G. Willow Wilson: „V komiksu vedeme velmi zajímavé diskuse o genderu, konkurenčních
ideologiích, o tom, jak být inkluzivní, aniž by se fanoušci klasického kánonu cítili odcizeni.
To jsou právě teď velké otázky pro celé odvětví a všichni se na ně snaží odpovědět novým
a relevantním způsobem. Takže být tohoto součástí, je pro mě opravdu, opravdu úžasné.“
(Truitt, 2015, překlad vlastní) Sázky na nové tituly s hrdinkami se dočkaly okamžitého
úspěchu; například první čísla komiksu Thor s novou bohyní blesku nebo Spider-Gwen
zdvojnásobily průměrné debutující prodeje. (Truitt, 2015)

2.1.8 Shojo manga
Když se podíváme na komiksovou produkci mimo USA, obrovské popularitě se u
ženských čtenářek těší japonská manga. Japonsko tvoří největší komiksový trh a manga si
získala oblibu po celém světě. Shojo manga je pak pojem odkazující na segment komiksů
pro mladé čtenářky. (Shojo v českém překladu znamená dívka.) Typická podoba a formát
těchto komiksů pro dívky se začal utvářet v sedmdesátých letech a jako specifické vizuální
prvky se ustanovily černobíle kreslené postavy s velkýma očima a dekorativní rozvržení
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děje na stránce. Vykreslené květinové nebo jinak dekorativní pozadí má prohloubit děj a
vyjádřit emoce, které nelze vyjádřit slovy. I rozvržení panelů na stránce hraje důležitou roli
pro čtení děje a zdůrazňuje pocity postav. Shojo manga si osvojila svůj vlastní vizuální
styl, kdy panely připomínají filmovou sekvenci se záběry z rozdílných úhlů a filmovými
přechody mezi záběry a scénami. (Takahashi, 2008, s. 134–135) Pro shojo mangu je
typická segmentace a velké množství rozličných žánrů, populárními se staly hlavně
romantické, hororové, historické a sci-fi příběhy. Většina titulů pak zdůrazňuje vnitřní
pocity postav, a tak bývá shojo manga často popisována jako žánr, který kombinuje poezii
a ilustrace. (Takahashi, 2008, s. 114)
Kořeny shojo mangy v sedmdesátých letech jsou spojovány s odmítnutím zavedeného
života a společností určeného řádu pro ženy. Manga začala ukazovat dívkám alternativní
vzor pro jejich budoucnost a vzpouru proti patriarchální společnosti. (Ogi, 2003, s. 780)
Revoluční prvky, které se v této době začaly v shojo manze objevovat, byly vyobrazené
homosexuální vztahy, a to zpravidla mezi dvěma chlapci. Právě skrze jejich romantické
příběhy mohly čtenářky prozkoumávat sexuální zážitky bez vztahu k manželství nebo
těhotenství. Vyobrazení chlapců jako femininních postav s dlouhými vlasy pak
umožnovalo dívkám se s nimi jednoduše identifikovat. (Shamoon, 2012, s. 104)
Shojo Manga je spojována s převahou ženských autorek, které si vytváří blízký vztah
se svými čtenářkami a nebojí se vyjádřit své vnitřní emoce. (Shamoon, 2012, s. 82)
Obrovská základna skalních fanynek shojo mangy rozbíjí představu o chlapcích jako
jediných komiksových čtenářích. I zde je možným faktorem úspěchu dostupnost přeložené
mangy v klasických knihkupectvích, a ne ve specializovaných obchodech s komiksy
s nepříliš příznivou atmosférou pro pubertální dívky. (Shamoon, 2012, s. 140) Podle
odhadů tvořily dívky v devadesátých letech v USA až šedesát procent všech čtenářů
mangy. V této době, kdy v americkém superhrdinském komiksu byly ženy reprezentovány
jako hypersexualizované objekty mužské touhy se nelze divit, že mladé dívky daly
přednost manze ženských autorek s tradicí rozvinutých postav a dějových linií přívětivých
k mladým čtenářkám. Obrovskou popularitu si získal titul Sailor Moon a podobné příběhy
zaměřující se na vztahy a přátelství, kde ženské hrdinky tvoří zajímavé a realistické
postavy. (Lopes, 2009, s. 156)
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2.2 Vizualizace ženských postav a reprezentace jejich těl
Při čtení komiksových titulů z mainstreamového světa superhrdinů, si nelze nevšimnout
rozdílů mezi ženskými a mužskými postavami. Superhrdinové mají představovat osoby,
které jsou na vrcholu své fyzické kondice, jsou silní, rychlí a schopní bojovat. Mužští
superhrdinové jsou proto vyobrazeni s přehnaně zdůrazněnými svaly reprezentujícími
jejich supersílu. Superhrdinky ale vypadají jinak, místo sportovních postav atletek mají
zpravidla úzký pas, velká prsa a jejich vzhled lze snadno přirovnat k supermodelkám.
(Fretheim, 2017, s. 12–13) Takovéto pravidelné rozdílné vyobrazování můžeme přičíst
rozšířeným genderovým stereotypům v celé společnosti. Gender můžeme definovat jako
určitou společenskou kategorii, kterou lidé konstruují na základě lidského pohlaví. Renzetti
pak ve své knize Ženy, muži a společnost popisuje genderové stereotypy jako
„zjednodušující popisy toho, jak má vypadat „maskulinní muž“ či „femininní žena“. O
takových stereotypech lidé obvykle uvažují bipolárně, tedy tak, že normální muž nenese
žádné rysy ženskosti a naopak.“ (Renzetti, 2003, s. 20–21) Hrdinové tak představují určitý
maskulinní ideál pro heterosexuální mužské čtenáře a superhrdinky pro něj tvoří postavy
romantického zájmu.
Na takto vizualizované ženy můžeme pohlížet skrze tzv. „male gaze“. Tento pojem uvedla
v známost Laura Mulvey, která nachází propojení sexualizované reprezentace žen s male
gaze, kdy je promítána mužská fantazie na ženskou podobu. Myšlenka male gaze spočívá
v tom, že ženy jsou vylíčeny z pohledu muže a slouží jako objekt pro diváka, který je
zároveň také uváděn do pozice mužského subjektu, a to bez ohledu na jeho skutečné
pohlaví. Ženy jsou zobrazeny pro male gaze na dvou úrovních: zaprvé jako erotický objekt
pro postavy v příběhu a jako erotický objekt pro diváka. (Mulvey, 2009, s. 837–838)
Dnešní kultura napomáhá k prohloubení problematiky této reprezentace žen, kdy jsou
samy ženy oklamány ke vzájemnému objektivizování pod zástěrkou osvobozující ženské
sexuální agendy.

Rosalind Gill tvrdí, že: „Objektivizující male gaze je dnes

internalizováno do nového disciplinárního režimu. Tato reprezentativní praxe nabízí
ženám příslib moc tím, že se stanou objektem touhy. Dává tak ženám status aktivní
subjektivity, takže si mohou vybrat, aby se staly sexuálními objekty, protože to vyhovuje
jejich liberálním/osvobozeným zájmům… Tímto způsobem lze sexuální objektivizaci
prezentovat nikoli jako něco, co je ženám provedeno muži, ale jako svobodně vybrané
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přání aktivních, sebevědomých a asertivních ženských subjektů.“ (Gill, 2008, překlad
vlastní)
Jennifer Stuller (2012, s. 237) si všímá, jak je ženským tělům přikládána
v mainstreamovém komiksu větší pozornost než narativu jejich postav. Tělo hrdinky je
fetišizováno a v příběhu je její postava často ukázaná po částech. Panely se tak soustředí na
zobrazení hrdinčina výstřihu nebo pozadí, a ne na její celou osobu. Na obálkách
komiksových sešitů pak mají autoři ve zvyku kreslit obličeje hrdinek hledících mimo
pomyslný objektiv, čímž je ukázána jejich pasivita v kontrastu s mužským hrdinou, který
většinou hledí sebevědomě rovně před sebe. Právě pasivita, společně se submisivitou
a vstřícností, patří ke stereotypně společensky přijímaným femininním vlastnostem.
Maskulinita je naopak vyjadřována agresivitou, soutěživostí a dominantností. Maskulinita
a feminita ale vychází spíš z konstrukce společnosti než biologického pohlaví, přijímání
těchto typicky pasivních vlastností ženami a dominantních vlastností muži je dáno
výchovou, společenskými koncepcemi a institucemi. (Stets a Burke, 2000, s. 1–3)
Při pátrání po rozdílech v reprezentaci ženských a mužských těl došla Stuller k závěru,
že těla mužských hrdinů zdůrazňují sílu jejich postavy, zatímco u žen je jejich zobrazení
zaměřeno na vzrušení typického mužského čtenáře, a tím pádem jsou muži
upřednostňováni a zvýhodňováni jako publikum a spotřebitelé komiksů. (Stuller, 2012,
237–238)
Sexualizované vyobrazení ženských postav vnímají samozřejmě i samy čtenářky a čtenáři
komiksů. Na stránkách komiksových webů najdeme velké množství článků na téma
reprezentace a sexualizace ženských hrdinek. (Brothers, 2012; Hudson, 2011; May, 2015)
Kelly Thompson svým článkem She Has No Head! – No, It’s Not Equal (2012) odpovídá
na stížnosti mužských komiksových fanoušků, kteří tvrdí, že mužské postavy jsou
na stránkách komiksů stejně tak sexualizované jako ty ženské. Thompson si proto zvolila
čtyři kategorie – Typ postavy, Oblečení, Krása a Pózování, na kterých vysvětluje, proč
tento argument není pravdivý. Rozdílné Typy postavy můžeme zpozorovat už na obálce
příběhů, muži mají idealizované postavy atletů, zatímco ženy supermodelek. Oblečení
a superhrdinské kostýmy jsou typicky velmi přiléhavé a zdůrazňují každý sval na těle.
Hrdinové jsou ovšem oblečení v tomto latexu od hlavy až k patě, ženské postavy mají
odhalené břicho, hluboké výstřihy, nebo typický výstřižek strategicky umístěný na dekoltu.
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Některé kostýmy ženských hrdinek pak spíše připomínají plavky, ke kterým ještě často
nosí kozačky s vysokými podpatky. V kategorii Krása se Thompson pozastavuje nad
jevem, který nemusí být hned zřejmý pro občasného čtenáře. Mužské postavy se vždy
nedrží idealizované představy o kráse a je jim dovoleno, aby jejich postavy připomínaly
monstra a šla z nich hrůza, zatímco ženy i v případě padouchů vždy zapadají do škatulky
„sexy krásek“. U pózování autorka zmiňuje pojem „The Brokeback Pose“. Tento jev je
tak častý, že si mezi fanynkami komiksu vysloužil své vlastní jméno. Jedná se o postoj,
kdy je hrdinka vykreslena ve fyzicky nemožné zkroucené pozici tak, aby byla vidět jak její
prsa, tak i pozadí. (Thompson, 2012)
Carolyn Cocca využila The Brokeback pose v kvantitativní a kvalitativní analýze
k porovnání proměny vizualizace žen v komiksu v letech 1993 až 2013. Její výsledky
ukázaly, že 95 % všech analyzovaných titulů obsahovalo objektivizující zobrazení žen.
Zároveň na většině titulních stran vybraných komiksů byly hrdinky vyobrazeny
v sexualizovaných a fyzicky nemožných pózách. Současně ale analýza ukázala, že dochází
k poklesu této reprezentace žen a v letech 2010–2013 byla o polovinu nižší než v letech
devadesátých. Jako důležité také spatřuje to, že dialog a agenda postav ukazuje hrdinky
jako silné a aktivní ženské postavy, které jsou ovšem sexuálně vizualizovány. „Tradiční
genderové normy jsou narušeny (žena je vylíčena jako silný subjekt) a posíleny (ženy jsou
vylíčeny jako sexualizovaný objekt) současně.“ (Cocca, 2014, s. 420–421)

2.2.1 Orientalismus v komiksu
Sexuální objektivizace ale není jediným sociálním konstruktem posilovaným a šířeným
pomocí médií. Při analýze a zkoumání ženských postav v komiksu se musíme také
pozastavit u reprezentace a zastoupení rasových menšin. Podobně jako u male gaze může
stereotypní reprezentace a vystupování menšin pomoct k přijetí těchto rasových stereotypů
právě samotnými členy těchto menšin. (Kern, 2015, s. 16)
U mainstreamového světa amerického komiksu najdeme historii postav založených
na stereotypech menšin a orientalismu. Koncept orientalismu vysvětluje Edward Said tak,
že Západ má své představy o Východu založené na dlouhých letech kolonialismu a vidí
Východ jako záhadný orient s exotickými a primitivními domorodci. Tato iluze pak slouží
jako ospravedlnění nadvlády Západu nad východními národy a jejich lidmi. (Said, 1978,
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s. 5–7) Toto pojetí orientalismu se pak objevuje v médiích, ať už ve filmech, televizi anebo
komiksech a stereotypně vyobrazené postavy pocházející mimo Západ jsou zde vykreslené
jako ti exotičtí „ostatní“. (Brown, 2011, s. 169) Orientalismus přináší negativní konotace
a stereotypy pro muže i ženy z celé škály kultur pocházejících mimo Západ, Brown si ale
ve své knize Dangerous Curves and the Action heroines, Gender, Fetishism and Popular
Culture všímá, jak orientalismus stále zobrazuje ženy jako exotické fetiše. „Ženy s jinou
barvou pleti jsou systematicky představovány a konzumovány diváky jako více sexuální,
tajemnější a s větším důrazem na jejich tělo než bílé ženy. Stručně řečeno jsou ženy
etnického původu běžně ovládány kulturními stereotypy a očekáváním exotické jinakosti
a všech sexuálních fantazií, které z toho plynou. Přetrvávající fetišizace etnických žen
v médiích je často prezentována jako oslava a uznání etnické diverzity, ale ve skutečnosti
se nikdy nevzdálí od rasistického a sexistického původu letitých stereotypů.“ (Brown,
2011, s. 169–170, překlad vlastní)
V superhrdinských komiksech hrají důležitou roli barvy, jejich užívání a symbolika. Každý
hrdina a hrdinka má své ikonické barevné schéma kostýmu pro svou postavu. Podle
nezvyklých barev pleti jako je oranžová, zelená nebo fialová pak rozeznáme postavy
s mimozemským původem a někteří hrdinové mají barvu i ve svém jméně, jako například
Green Arrow, The Scarlet Witch, Black Widow nebo Black Canary. Barva u těchto jmen
ovšem nemá žádný hluboký význam a nesouvisí s hrdinovou osobou. Jediné případy, kdy
je barva ve jméně propojena s hrdinovou rasou, je u postav jako Black Panther, Black
Lightning a Black Goliath. Toto přímé odkazovaní na barvu pleti je typické pouze pro
postavy jiné než bílé pleti a jejich vyčlenění dokazuje, že bílí hrdinové jsou považováni
za nepsanou normu. (Brown, 2011, s. 171–172)
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2.3 Vliv

druhé

a

třetí

feministické

vlny

na

ženské

postavy

v mainstreamovém komiksu
S příchodem sedmdesátých let se v mainstreamovém komiksu pomalu objevil opravdový
svět, do dějů se začaly promítat změny ve společnosti a s nimi i ženské feministické hnutí
Women’s liberation. K druhé vlně feminismu, ale i vzniku hnutí Women‘s liberation
v USA přispělo na začátku šedesátých let vydání knihy Feminine Mystique. Autorka, Betty
Friedan, zde rozebírá situaci bílých středostavovských žen, které zůstávají v domácnosti
bez dalšího možného osobního růstu. Tyto ženy podřídily všechny své potřeby starostem
o rodinu, ale místo naplnění jim tento styl života přinesl pocit prázdnoty. Druhá vlna
feminismu se tak začala zaobírat genderovými nerovnostmi i mimo politiku a veřejnou
sféru a zaměřila svou pozornost na soukromí žen. Ve většině evropských zemí si ženy
vybojovaly právo volit během první světové války a po skončení turbulentní doby se
v šedesátých a sedmdesátých letech obnovilo fungování feministických hnutí. (Renzetti,
2003, s. 44–46) Women’s liberation v USA pomohlo vytvořit síť ženských organizací,
ve kterých mohly ženy odhalit své osobní příběhy a problémy ve vztahu k tabu tématům
ve společnosti, jako bylo znásilnění, nechtěné těhotenství, potraty nebo lesbické sklony.
Současně ale také řešily problematiku spojení práce, péče o děti a starosti o domácnost.
Heslem feministek této doby se tak stalo „osobní je politické“. (Freedman, 2002, s. 198–
199)
Ukázku, jak podle mužských autorů ve vydavatelství Marvel vypadal feminismus, najdeme
v The Avengers #38. Nová postava, Valkyrie, spojí ženské hrdinky do týmu nazvaného The
Liberators a prohlašuje, že je zbaví neviditelných pout, do kterých je spoutali muži. Při
bitvě s mužskými členy The Avengers je charakteristickým pokřikem Valkyrie „Mužská
šovinistická prasata – dejte si pozor na Valkyrie!“. Na konci příběhu ovšem čtenář zjistí,
že ve skutečnosti byla Valkyrie celou dobu padouch Enchantress, jejímž cílem bylo zničit
obě pohlaví. V posledním panelu pak Ant-man říká The Wasp „Tak jste se vy holky
konečně poučily o tom nesmyslu ženského hnutí!“ (Robbins, 1996, s.122)
Toto však nebyl jediný pokus promítnout změny ve společnosti do komiksových příběhů.
Joshua Roeder analyzoval proměnu postavy Lois Lane v letech 1958 až 1974 a to, jak bylo
její pomalé přijímání aspektů druhé vlny feminismu vnímáno v dopisech od čtenářů. I když
se jednalo o pomalé kroky, do příběhů o hrdince, která je pro fanoušky známá především
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jako přítelkyně Supermana, se začaly prolínat společenské problémy. Lois se stane více
nezávislou a ohradí se proti diskriminaci v práci novinářky. V jiném čísle pracuje
na článku o životech Afroameričanů nebo se společně se Supermanem snaží zabránit
stavbě přehrady, která by zatopila rezervaci původních Američanů. I když se z Lois Lane
nestala radikální podporovatelka Women’s Liberation, některé reakce čtenářů byly velmi
vyhrocené a objevovaly se kritiky až přílišného zapojování sociálních problémů. Současně
se objevovaly názory, že Lois přijímá Women’s Lib až moc a ztrácí svou ženskou stránku.
Jiné dopisy, které vítaly tyto změny a chtěly, aby hrdinka měla ještě větší agendu
v příbězích, se dočkaly odpovědi, jestli si nemyslí, že by Lois uvítala roli hospodyňky pro
Supermana? (Roeder, 2015, s. 41–48)
S příchodem třetí vlny feminismu v devadesátých letech se do popředí dostaly otázky
diverzity a odlišnosti. Feministky, které nezapadaly do kategorie bílých středostavovských
žen, volaly po uznání toho, že ženská identita je intersekcionální – tedy že diskriminace
a útlak je také spojen s etnicitou, třídou, sexualitou a genderem. Pouhé soustředění
se na „ženu“ už nebylo dostačující, nové hlasy v třetí vlně feminismu tak ukazovaly, že je
důležité myslet na to, že životy a zkušenosti žen nejsou identické. I politický aktivismus
se proměnil od dob druhé vlny feminismu, problémy ženských práv nyní reagovaly na svět
globálního kapitalismu, pokroků v informačních technologiích a environmentální krizi.
Dicker a Piepmeir charakterizují třetí vlnu takto: „Stejně jako se třetí vlna zaobírá mnoha
různorodými tématy, která už nejsou až tak zaměřená na ženské otázky (reforma sociální
péče, nezávislost médií), současně také vychází z předpokladu, že identita je mnohostranná
a vrstvená. Protože neexistuje žádná monolitická verze ženy, nemůžeme s jistotou mluvit
o ženských otázkách, místo toho musíme vzít v úvahu, že tyto otázky jsou rozmanité, jako
mnoho žen, které obývají naši planetu.“ (Dicker, Piepmeir, 2003, s. 107, překlad vlastní)
Další silný vliv na feminismus třetí vlny byl rozvoj vizuální kultury a nové podoby
reprezentace feminity v médiích. K populární kultuře je tak nyní možné přistupovat jako
ke zdroji potěšení, ale současně jako k objektu kritiky. (Budgeon, 2011, s. 280)
Kritický přístup k mainstreamovému komiksu z pohledu feminismu v devadesátých letech
přinesla Gail Simone a její webová stránka Women in Refrigerators. Simone se snažila
poukázat na často se opakující prvek v příbězích mainstreamového komiksu, použití
brutálního násilí na superhrdinkách. Samozřejmě, že boje a násilí jsou klasickými prvky
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superhrdinského komiksu, najdeme zde ovšem rozdíl v násilí souvisejícím s mužskými
superhrdiny a násilí, často sexuální povahy, páchané na ženských postavách. Dlouhý
seznam hrdinek, které se staly obětí únosu, znásilnění nebo mučení, tak Simone vyvěsila
na své webové stránce3 a použila pro ni vystihující název Women in Refrigerators, který
byl přímým odkazem na děj komiksu Green Lantern #54, kde se hrdina vrátil k sobě domů
a našel svou přítelkyni zavražděnou a rozřezanou v lednici. Účelem tohoto seznamu bylo
poukázat na to, jak je často smrt a utrpení ženských hrdinek používáno jako nástroj pro
další rozvoj mužských postav. Role těchto ženských postav v příbězích pak slouží jen jako
objekt pro posunutí dějové linie. (Stuller, 2012, s. 237–238)
Odraz třetí vlny feminismu v mainstreamovém komiksu vidí autoři Curtis a Cardo (2017,
s. 383) ve vzniku nových postav, jako například Americy Chavez, mladé lesbické hrdince
s hispánskými kořeny. Autoři její postavy využívají jednotlivé aspekty její identity
k rozvoji komplexní osobnosti a pomocí prvků síly a odvahy, ale i zranitelnosti a úzkosti
ukazují, jak intersekcionalita může redefinovat podobu ženské hrdinky. Dále zmiňují
novou podobu muslimské Ms. Marvel, jelikož v příbězích o této nové hrdince hrají témata
jako jsou náboženství, etnicita a kulturní rozdíly důležitou roli. Curtis a Cardo vidí v tomto
titulu vyjádřené „feministické motivy o rovnosti a empowermentu, když se hrdinka
v příbězích snaží porozumět tomu kým je a čeho chce dosáhnout.“ (Curtis, Cardo 2017,
s. 383, překlad vlastní)

3

http://www.lby3.com/wir/women.html
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3. Metodologie
3.1 Výzkumné téma a cíl práce
Cílem této diplomové práce je analyzovat, jak se proměnil feministický diskurz
v mainstreamovém superhrdinském komiksu, perspektivou reprezentace ženské hrdinky,
její vizualizace a role v příběhu. Práce vychází z historie stereotypního a sexualizovaného
pojetí ženských hrdinek v komiksu, na základě zkoumaného vzorku z let 1977 a 2014.
Práce si klade za cíl porovnat, jak se role hrdinky proměnila za skoro čtyřicet let a jaký vliv
na to mohla mít rozdílná problematika druhé a třetí vlny feminismu, představená
v předchozí kapitole. Analýza vzorku vychází z teoretických východisek genderové
stereotypizace, male gaze, feminity a maskulinity a orientalismu.
Výzkumné otázky zní takto:


Jaké role zaujímá ústřední hrdinka ve zkoumaném komiksu?



Objevují se ve zkoumaném komiksu genderové stereotypy?



Existují rozdíly v zobrazení mužů a žen ve zkoumaném komiksu?

3.2 Výzkum: Kritická analýza diskurzu
3.2.1 Diskurz
Samotný pojem diskurz může mít z pohledu odlišných vědních disciplín několik různých
pojetí a významů. Schneiderová nabízí ve své knize Analýza diskurzu a mediální text
několik odlišných chápání tohoto pojmu. Jazykověda ho může používat jako nadřazený
pojmu text, tedy obsahující větší množství textů. Další definici nachází u Homoláče (2006,
s. 329), který diskurz chápe jako „užívání jazyka, event., dalších znakových systémů – členy
dané společnosti, resp. jejich jistou skupinou (teoreticky i jednotlivce) a /nebo v určité
oblasti společenského života a/nebo v komunikaci určitém tématu.“, Kraus (2006, s. 42)
pak popisuje diskurz jako „princip a společensky uznávanou normu utváření smyslu textů
v určitém konkrétním užití (…).“ To znamená, že existuje ucelený diskurz politický,
ideologický, diskurz určitých sociálních skupin aj. Pomocí původních (tedy zejména
foucaltovských) východisek pak lze diskurz chápat „jako určitý princip a pravidla
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podílející se na zobrazování, resp. vytváření určité skutečnosti.“ (Schneiderová, 2015,
s. 20-22)
Michel Foucalt chápe diskurz jako „vědění o určitém tématu a současně jako systém
pravidel a omezení usměrňujících produkci vědění, tedy vytváření nových výpovědí o dané
oblasti.“ (Sedláková, 2014, s. 432) Tyto výpovědi pak fungují jako rámec, skrze který se
formulují konkrétní promluvy, a nejsou tedy jen jejich výčtem. Můžeme je proto chápat
jako soubor pravidel a struktur vědění. Je také důležité, abychom vnímali diskurz jako
„nástroj sociální konstrukce reality; souhrn vědění a výpovědí o objektech diskurzu, ale
současně i neverbalizovaných sociálních praktik, mezi nimiž je dialektický vztah.“
(Sedláková, 2014, s. 432) Kritická analýza diskurzu nahlíží na diskurz jako „sociálně
konstitutivní stejně tak i sociálně podmíněný – utváří situace, objekty vědění a sociální
identitu lidí a skupin či vztahy mezi lidmi a skupinami lidí. Je konstitutivní jak ve smyslu,
že pomáhá udržet a reprodukovat sociální status quo, tak ve smyslu že přispívá k jeho
přeměně. Jelikož je diskurz tak sociálně důležitý, vyvolává důležité otázky moci. Diskurzní
praktiky mohou mít závažné ideologické účinky – mohou totiž pomáhat produkovat
a reprodukovat nerovné mocenské vztahy mezi (například) společenskými třídami, muži
a ženami, etnickými/kulturními většinami a menšinami, a to skrze způsoby, jakými
reprezentují věci a umisťují lidi.“ (Fairclough a Wodak, 1997, s. 258 v Prokopová, 2014, s.
11-12)

3.2.2 Kritická analýza diskurzu
Stejně jako lze chápat pojem diskurz z mnoha různých úhlů, i kritická analýza diskurzu
(Critical Discourse Analysis dále už jen CDA) má svá odlišná pojetí a funguje spíše jako
zastřešující pojem pro širokou skupinu analytických přístupů, které mají určité společné
charakteristiky. Co ale různé přístupy CDA spojuje, je kritická pozice výzkumníků, kteří se
snaží identifikovat sociální nerovnosti a zároveň usilují o jejich viditelnější pozici v očích
veřejnosti, a tím pádem mohou pomoci k dosažení společenské změny. (Prokopová, 2014,
s. 8) Norman Fairclough pracuje v CDA s lingvistickým východiskem a zdůrazňuje,
že textová analýza by měla znamenat analýzu textury4(textu), její formy a organizace,
nejen komentáře k obsahu, které texturu ignorují.“ (Schneiderová, 2015, s. 36) Speciální
4

Textura = organizace textu, která je složena z různých vztahů napříč textem – některé jsou sémantické
povahy, jiné gramatické a souhra těchto vztahů vytváří kohezní vazby textu. (Schneiderová, 2015, s. 36)
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pozornost tak věnuje i postavení slov ve větě, nebo kdy je na určité slovo kladen
informační důraz a analyzuje i výskyt klíčových slov a jejich vztah k dalším slovům
v textu. Při analýze těchto vztahů pak zdůrazňuje, že „významy se tvoří interaktivními
procesy.“ (Schneiderová, 2015, s. 37) Sám text je pro něj ukazatelem, jak jsou věci určeny
a interpretovány. Současně ale také podotýká, že se mohou lišit interpretace a prezentace
textu v závislosti na různá prostředí. Fairclough považuje texty za „velmi citlivé indikátory
sociálně-kulturních procesů, vztahů a změn, zároveň, a především však společenské
subjekty, vztahy a změny ustavují.“ (Schneiderová, 2015, s. 37)
Sociálně-politický přístup k CDA představuje Theun A. van Dijk, který se soustřeďuje na
propojenost mezi diskurzy, strukturami moci, věděním a společenskými nerovnostmi.
Zaměřuje se na to, jakou roli hraje diskurz ve vztahu k ideologii, a to buď její legitimizaci,
nebo zpochybňování a odmítání. Prvkem jedinečným pro Dijka je kognitivní součást
analýzy, „tedy zájem o to, jak jsou diskurzy vnímány a s jakými sociálními reprezentacemi
jsou v myslích sociálních aktérů spojeny.“ (Sedláková, 2014, s. 447) Současně Dijk chápe
diskurzy jako „ideologické, jelikož jsou vytvářeny pomocí mocenských vztahů
ve společnosti (například mezi společenskými vrstvami nebo muži a ženami) a ideologie tak
neslouží jen dominantní vrstvě, ale i dalším skupinám soutěžícím o prosazení vlastního
diskurzu ve společnosti.“ (Sedláková, 2014, s. 447)
Ruth Wodak pracuje v CDA s diskurzivně historickým přístupem, kdy si všímá
intertextových a interdiskurzivních vztahů mezi výpověďmi, texty, žánry a diskurzy.
Současně také bere v potaz sociální/sociologické proměnné, historii organizace nebo
instituce a celkový rámec situace. Věnování pozornosti těmto vztahům pomáhá odhalit
změny diskurzů, žánrů a textů v závislosti na sociopolitickém vývoji. Intertextovost chápe
jako „vzájemnou provázanost textů, a to jak v minulosti, tak v přítomnosti.“ (Prokopová,
2014, s. 36) Tato propojenost se může týkat odkazování ke stejnému tématu, události nebo
aktérovi, ale také se může zakládat na aluzích či evokacích. Pod interdiskurzivitou si lze
představit „vzájemné propojení diskurzů“. (Prokopová, 2014, s. 37) To znamená, že pokud
se zaměříme na diskurz o „x“, tedy diskurz o určitém tématu, objevíme odkazování
diskurzu k tématům nebo podtématům jiných diskurzů. Například diskurz o změnách
klimatu může být propojen s diskurzem financí nebo zdraví. „Diskurzy jsou proto otevřené
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a často hybridní; nová podtémata tak mohou vznikat na mnoha místech.“ (Prokopová,
2014, s. 37)
Diskurzivně historický přístup analýzy podle Wodak a Reisigla používá triangulační
metodu založenou na konceptu „kontextu“, kde jsou při analýze zohledněny čtyři úrovně:
1. širší sociopolitický a historický kontext, do nějž jsou diskurzivní praktiky zasazeny
a k němuž se vztahují.
2. mimojazykové sociální proměnné a institucionální zarámování specifického
„kontextu situace“;
3. intertextový a interdiskurzivní vztah mezi výpověďmi, texty, žánry a diskurzy;
4. bezprostřední, jazykový či vnitrotextový kontext a kodiskurz (co-discourse);
(Prokopová, 2014, s. 37)
Postup diskurzivně historické analýzy se pak v ideálním případě drží osmistupňového
plánu:
1. Připomenutí a revize dosavadních teoretických znalostí (tj. (znovu) čtení, shrnutí
a revize předchozích výzkumů).
2. Systematický sběr materiálu a informací o kontextu (závisí na výzkumné otázce,
diskurzech a diskurzivních událostech, sociálních polích, na aktérech, sémiotických
prostředcích, žánrech a textech, které jsou předmětem výzkumu).
3. Výběr a příprava materiálu pro vlastní analýzu (výběr a třídění dat podle
relevantních kritérií, přepis nahrávek apod.).
4. Formulace výzkumné otázky a domněnek (na základě studia relevantní literatury
a prvního seznámení s daty).
5. Kvalitativní pilotní analýza (testuje zvolené kategorie a prvotní domněnky,
na základě pilotní analýzy pak dochází k jejich dalšímu zpřesňování).
6. Detailní případové studie (primárně kvalitativní, z části také kvantitativní,
zahrnující celý objem dat).
7. Formulace kritiky (interpretace výsledků, zohlednění relevantního kontextu,
ve vztahu ke třem aspektům kritiky).
8. Aplikace detailních výsledků analýzy (výsledky mají být, je-li to možné,
aplikované, resp. k aplikaci určené). (Prokopová, 2014, s. 38)
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Pro potřeby této diplomové práce je využitá diskurzivně historická analýza s použitím
prvků feministické diskurzivní analýzy. Propojením feministických studií a CDA se začala
formovat poměrně nová podoba této feministické kritické diskurzivní analýzy. Lazar vidí
jako cíl feministické CDA „ukázat složité, sotva patrné (někdy i velice zřejmé) způsoby,
jakými jsou diskurzivně vytvářeny, vyjednávány a zpochybňovány často přijímané
genderové předpoklady a hegemonické vztahy moci v různých kontextech a komunitách.“
(Lazar, 2007, s. 142, překlad vlastní) Feministická CDA na jedné straně přináší novou
perspektivu feministických studií k analýze jazyka a diskurzu, ale na druhou stranu také
vyzdvihuje důležitost diskurzu pro zkoumání feministických otázek v Genderových
studiích. (Lazar, 2007, s. 142)
Současně lze za hlavní zájem feministické CDA považovat kritiku diskurzů, které
napomáhají k zachování patriarchálního společenského řádu. Jak již bylo zmíněno dříve,
u CDA jsou sociální praktiky chápany tak, že odráží diskurz, ale zároveň ho samy ustavují.
(Fairclough a Wodak, 1997, s. 258) Feministická perspektiva přináší CDA náhled na tyto
praktiky a ukazuje, že často nejsou neutrální, ale jsou ovlivněny společenským chápáním
genderu a privilegováním mužů jako společenské skupiny. Podle Lazar je „Feministická
politická kritika těchto společenských praktik a vztahů ovlivněných genderem v konečném
důsledku namířena na uskutečnění společenské transformace.“ (Lazar, 2007, s. 145,
překlad vlastní) To znamená, že zpochybňuje společenské status quo z pohledu
feministické humanistické vize společnosti, kde gender nepředurčuje podobu vztahů mezi
lidmi nebo neustanovuje kým člověk je nebo se může stát. (Lazar, 2007, s. 145)

3.2.3 Zkoumaný vzorek
Jako zdroj dat pro analýzu byly vybrány dvě komiksové řady Ms. Marvel (1977) čísla 1235 a Ms. Marvel (2014) 1-196. V analyzovaných titulech vystupují dvě rozdílné hlavní
hrdinky pod stejným pseudonymem Ms. Marvel. Zároveň obě řady spadají do
mainstreamové komiksové produkce vydavatelství Marvel. Díky časovému rozpětí mezi
vydáním titulů pak je možné na obsah nahlížet perspektivou druhé a třetí feministické vlny

5

CONWAY, Gerry a Chris CLAREMONT. Ms.Marvel. 1-23. Marvel Comics Group, 1977.

6

WILSON, G. Willow. Ms.Marvel. 1-19. Marvel Worldwide, 2014.
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a přinést poznatky o tom, jak se během let proměnilo pojetí silné ústřední ženské postavy v
mainstreamovém komiksu.
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4. Analytická část
4.1 Ms. Marvel 1977
4.1.1 Původ postavy
Ms. Marvel byla už od počátku jejího vzniku zamýšlena jako hrdinka odrážející sílící hlasy
feminismu ve společnosti, a to především pro americkou historii důležité hnutí Women’s
liberation. Marvel měl v sedmdesátých letech bohatý arsenál hrdinů, prim zde ovšem hrály
mužské postavy bílé pleti. S postupnými změnami ve společnosti tak hrdina Captain
America získal nového afroamerického společníka jménem Falcon v odpovědi
na Afroamerické hnutí za občanská práva (Civil Rights movement). (Truffaut-Wong,
2016) Druhou vlnu feminismu pak u Marvelu symbolizovala právě Ms. Marvel. Jak
vypadaly ostatní hrdinky té doby již bylo popsáno v předchozí kapitole a Ms. Marvel se od
nich měla lišit, jelikož vznikala jako postava, která by přilákala nový segment čtenářů;
dívky a ženy. Rivalské vydavatelství DC Comics pokrývalo tento segment svou
nejznámější superhrdinkou Wonder Woman. Ta se navíc v sedmdesátých letech těšila
velké popularitě kvůli novému televiznímu seriálu s Lindou Carter v hlavní roli. Marvel na
druhou stranu neměl žádný samostatný titul s hrdinkou, která by se mohla rovnat
popularitě Wonder Woman. Při jejím vytváření tak Marvel věnoval pozornost aktuálním
ženským otázkám vyvstávajícím ve společnosti. Autor Gerry Conway také přiznává, že na
realizaci příběhu a konceptu nové hrdinky spolupracoval se svou ženou. (Polo, 2018) Její
jméno, ale najdeme pouze na obálce prvního čísla, a to ještě pod hvězdičkou u jména
svého manžela.
Důležité je si všimnout už samotného jména Ms. Marvel, záměrně bylo místo „miss“
vybráno „ms.“ Jako přímý odkaz na feministický časopis Ms. od Glorii Steinem. Současně
ms. nemělo žádné konotace k manželskému vztahu hrdinky. Carol Danvers, která měla být
alteregem nově vzniklé superhrdinky, se už ale objevila o několik let dříve v příběhu
hrdiny Captain Marvel. Jak se nechal slyšet sám autor prvního čísla Ms. Marvel Gerry
Conway: „Carol Danvers nikdy v původní sérii [Captain Marvel] nehrála moc velkou roli,
ale cítil jsem, že má potenciál, protože na rozdíl od některých ženských postav, které jsme
měli v jiných titulech, nebyla něčí přítelkyní; nebyla to ničí dcera. Na základně byla
bezpečnostním důstojníkem a jako taková měla svou vlastní roli. Zdálo se přirozené, aby jí
byly dány schopnosti a byla povýšena na svůj vlastní sólový titul.“ (Polo, 2018, překlad
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vlastní) Carol Danvers opravdu byla v původním komiksu bezpečnostním důstojníkem
NASA. Důležité je ovšem dodat, že i když nebyla ničí přítelkyně, z komiksových příběhů
Captain Marvel (1968) je jasné, že k hrdinovi chová romantické city a v čísle osm ho
políbí. Poté, co se dostane do střetu mezi Captain Marvela a jeho protivníka, stane se z ní
v čísle osmnáct stereotypní bezmocná žena a hrdina jí musí zachránit život. Je na
pováženou, proč se Marvel rozhodl použít již existující postavu pro hrdinku, která se měla
stát vzorem ženského empowermentu a ikonickou superhrdinkou celého komiksového
vesmíru Marvel. Tímto její původ, schopnosti, jméno, ale i kostým odvodili od mužského
hrdiny Captain Marvel. I když se s ním hrdinka sama ve svém titulu setká
až v devatenáctém čísle, celá její nová superhrdinská identita je postavena na tomto muži,
a to doslova, jelikož své schopnosti získala při výbuchu, když se spojila DNA Captain
Marvela s tou její.
Conway uznává, že měl feministické myšlenky jako prioritu při vytváření její postavy.
„Došlo k určitým pokusům o vytvoření tohoto druhu feministického vzoru, konkrétně
na první nebo druhé stránce příběhu, byla postava malé holčičky, která při pohledu
na Ms. Marvel reagovala slovy ‘Wow. Ta je úžasná. Až vyrostu, chci být jako ona“ což
mělo ukázat: „Hej, snažíme se oslovit ženské publikum a hledáme dívky, které by komiksy
inspirovaly tak jako chlapce.“ (Polo, 2018, překlad vlastní) Autor také vzpomíná, že se při
vytváření této hrdinky nesetkal s žádnými negativními ohlasy fanoušků nebo kolegů.
Naopak se nechal slyšet, že feministické postavy „Ve skutečnosti byly vítány a byly
vnímány jako zábavný přírůstek k již existující mytologii. Lidé milovali postavy jako
Phoenix nebo Storm a Ms. Marvel se stala docela populární. Nebyl tam žádný přístup typu
my-versus-oni. Alespoň já jsem to tak nevnímal, a proto jsou pro mě současné
„kontroverze“ tak idiotské. Neměla by tady být žádná kontroverze! V době, kdy jsme se
s těmito věcmi opravdu nemotorně rozbíhali, nikdo nic nenamítal. “ (Polo, 2018, překlad
vlastní)
Touto kontroverzí může myslet například reakci na nový příběh Thor: Goddes of thunder,
kde převzala titul tohoto mužského hrdiny na nějaký čas ženská postava. Někteří fanoušci
reagovali na tuto novinku poněkud vyostřeně a vznikly i petice proti vydání tohoto
příběhu. („Tell Marvel to stop“, 2014)
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I přesto, že se vydavatelství Marvel snažilo přijít s ikonickou ženskou hrdinkou,
do vytváření příběhů o Ms. Marvel nepřispívala žádná žena. Proč tomu tak bylo,
zdůvodňuje Gerry Conway v sekci Ms.Prints v prvním čísle titulu. „Za prvé, v současné
době v oblasti superhrdinských komiksů nejsou zkušené a kvalifikované spisovatelky. Měly
by být, to nepopírám, ale nejsou. Druhý důvod je více osobní. Muž píše tento příběh,
protože muž chce psát tento příběh: já. Je to výzva. Chci to udělat. Nic víc než tento důvod,
nepotřebuji. Za třetí – proč ne muž? Pokud ženské hnutí něco znamená, je to bitva
o rovnost pohlaví. Tvrdím, že muž, řádně motivovaný a vědomý si úskalí, může psát
ženskou postavu tak dobře jako žena. Dříve se věřilo, že ženy nemohou psát přesvědčivé
mužské dobrodružné příběhy, ale v mnoha oborech se to ukázalo jako naprosto
nepravdivé. Domnívám se, že opak je stejně nepravdivý – že muži „neumí“ psát
přesvědčivé ženy. To, že muži v minulosti nenapsali přesvědčivé ženy, neznamená, že je to
nemožné; to jednoduše znamená, že ti muži – jako jednotlivci – to neuměli. Jestli to já
umím nebo ne, se musíte vy rozhodnout, ale pomyslně – proč ne? (Ms. Marvel č.1, 1977,
překlad vlastní) Conway tak používá feministickou snahu rovnosti pro obhájení toho,
že muž píše příběh o ženské hrdince. Jistě je pravda, že muži mohou psát realistické silné
ženské postavy a ženy ty mužské. Conwayova práce na titulu Ms.Marvel, ale také měla
praktické odůvodnění, jelikož jak se nechal sám slyšet: „Pracoval jsem pro Marvel a měl
jsem smlouvu, která vyžadovala, abych napsal určitý počet titulů.“ (Polo, 2018) Důležité je
také podotknout, že Conway opustil titul po vydání tří čísel a následně ho nahradil Chris
Claremont známý pro svou práci na komiksu X-men.

4.1.2 Jaké role zaujímá ústřední hrdinka ve zkoumaném komiksu?
Carol Danvers je hlavní hrdinkou svého vlastního komiksového titulu a v příbězích všech
analyzovaných čísel hraje ústřední roli. Kromě role superhrdinky ve formě alterega
Ms. Marvel, pak také pracuje jako editorka ženského časopisu „Woman“. Její identita se
tedy celá nezakládá pouze na tom, že je superhrdinka, jako jiné ženské postavy
v sedmdesátých letech; typu Wasp nebo Invisible Girl. V prvním čísle titulu vidíme její
postavu, jak vyjednává o náplni časopisu a později i o svém platu se svým cholerickým
šéfem J. Jonahem Jamesonem. Jeho postava se už objevila dříve v příbězích o SpiderManovi, kde je také šéfem jeho alterega Petera Parkera. Peter se společně se svou
přítelkyní Mary Jane, objeví i v prvním čísle Ms. Marvel. O tom, že se autoři inspirovali
příběhem tohoto hrdiny není pochyb, jelikož i na titulní straně prvního čísla stojí „Konečně
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odvážná nová superhrdinka v senzační tradici Spider-Mana!“. (Ms. Marvel č. 1, 1977)
Zde je tak Ms. Marvel znova propojena s již existujícím hrdinou, místo toho, aby její
postavě byl vytvořen unikátní kontext pro její příběh a originální vedlejší postavy.
Carol se jako superhrdince díky schopnosti, která je v komiksu popsaná jako sedmý smysl
nebo intuice, zjevují vidiny situací, kde by mohla díky své síle pomoct. I když mezi její
superschopnosti patří intuice typicky přisuzovaná ženám, má další aktivní dovednosti jako
je létání nebo supersíla. Její postava se tedy odlišuje od superhrdinek této doby se slabými
a neužitečnými schopnostmi, jako byly Jean Grey nebo Wasp, popsané dříve ve druhé
kapitole. I přesto ale není Ms. Marvel přehnaně silná, v boji ji vidíme, jak má potíže nebo
prohrává. V těchto situacích často k poražení protivníka využívá svého intelektu a znalostí
získaných ze své práce v NASA. Zároveň se v retrospektivě dozvíme, že Carol sloužila u
letectva, a tedy její bojové dovednosti jsou naučené díky výcviku, a nejsou součástí
získaných superschopností. V sedmém čísle je hrdinka chycena do pasti a padouch Morgok
na ní použije přístroj pro ovládnutí mysli. Hrdinka mu ale přesto dokáže vzdorovat
a vykřikne „Udělalo to ze mě tvého otroka, ale už nikdy více! Já jsem volná!“ (Ms. Marvel
č. 7, 1977) o několik stran později ji vidíme prohlásit „Schopnosti Ms. Marvel jsou jen
její!“. (Ms. Marvel č. 7, 1977) Toto jasné propojení s hesly Women’s liberation najdeme
i v čísle deset, kdy si hrdinka uvědomuje své schopnosti i v civilním životě a prohlásí
„Mám svou vlastní hodnotu.“ Zároveň je v příbězích kladen důraz na oslovení ms., příklad
najdeme hned v prvním čísle, kdy hrdinku osloví její šéf miss (slečno), ona ho ale opraví
„Moje jméno je Ms.Carol Danvers.“ Zdůrazňuje tedy, že její identita nezávisí na žádném
muži. Během dvaceti tří analyzovaných čísel se hrdinka stýká s několika muži, všechny
vztahy jsou ovšem neformálního charakteru a nevidíme ji se k žádnému muži uvázat.
Prvních třináct čísel se vine nezvyklá dějová linka, kdy Carol Danvers netuší, že je to ona,
kdo bojuje s padouchy pod jménem Ms. Marvel. Funguje to tak, že hrdinku postihnou
hrozné bolesti hlavy, ta pak omdlí a v tu chvíli se promění v maskovanou hrdinku.
To znamená, že u ní nenajdeme moment, kdy se sama rozhodla stát superhrdinkou, ale
pouze pasivně od prvního čísla přijímá tuto situaci. U Ms. Marvel tedy neexistuje
svobodná volba použít své síly pro konání dobra, jako to najdeme u Wonder Woman nebo
mnoha jiných mužských hrdinů. Po skončení bojů se Carol probudí a nepamatuje si, co se
v posledních okamžicích dělo. Autoři v sekci Ms.Print prvního čísla nahlížejí na tento
prvek amnézie jako na „paralelu mezi jejím pátráním po vlastní identitě a hledáním
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moderní ženy po novém sebevědomí, po osvobození se od konvencí, po vlastní identitě.“
(Ms. Marvel č. 1, 1977, překlad vlastní) Dále pak znovu dodávají, že Ms. Marvel
„není Marvel Girl, je to žena, ne Miss nebo Mrs. – Ms. Svá vlastní osoba. Ona sama.“
(Ms. Marvel č. 1, 1977, překlad vlastní) Tento náhled naprosto přehlíží to, že její postavě
nebyla dána vlastní agenda k rozhodnutí stát se hrdinkou nebo po zjištění své identity
v ní pokračovat. Prvních třináct čísel nedokáže Carol kontrolovat své přeměny
v superhrdinku a v některých situacích, jako například v čísle jedenáct, dokonce vidíme,
jak se ze všech sil snaží neproměnit v Ms. Marvel, aby mohla zachránit svou kamarádku.
To se jí ale nepovede a Ms. Marvel odlétá bojovat s padouchy, které viděla svým sedmým
smyslem. Zde lze opět vidět, jak je Carol odebrána možnost volby a může jen přihlížet
na konaní Ms. Marvel než se jejich identita konečně propojí. Kromě toho, že nemůže
ovládat své přeměny a pak trpí amnézií, také se jí v podobě Ms. Marvel často zjevují
vzpomínky Captain Marvela. Když získala jeho síly, propojilo se v Carol jejich DNA a tím
na sebe převzala část jeho osobnosti. Celé její alterego počínaje od jména, kostýmu, sil,
ale i celé její identity je tedy odvozeno od mužské postavy. Když ji vidíme v čísle šestnáct
bojovat s hrdinou Beast, který je členem superhrdinského týmu Avengers, zareaguje na její
jméno slovy „Ty jsi kapitánova dlouho ztracená sestra, že?“ (Ms. Marvel č. 16, 1977,
překlad vlastní) Pak dodá, že kromě podobnosti kostýmu, Ms. Marvel dokonce i zní jako
Captain Marvel.
Příběh v čísle jedenáct, kde se Carol promění v superhrdinku proti své vůli, vyústí v dalším
čísle smrtí její nejlepší kamarádky. Na ní to má ovšem překvapivě malý dopad. Vidíme ji
zuřit ve třech panelech, jelikož ji kvůli boji Ms. Marvel neměla čas zachránit, to je ale vše.
Dál už nevyšetřuje příčinu její smrti nebo to, jestli je vůbec mrtvá, a to i přesto, že je
investigativní novinářka. Nevidíme ji truchlit a v dalších číslech se už o její postavě dál
nezmiňuje. Další překvapivá pasivita Carol se objevuje v čísle dvacet dva, kdy najde
na stole své kanceláře vzkaz s tím, že je propuštěna. V panelech nevidíme ženu, která
vzdorovala svému šéfovi už od prvního čísla. Nepožaduje ani pouhé vysvětlení, ale přijme
tuto skutečnost a práci opustí.
Kromě Carol se autoři snažili zobrazit další emancipované ženy v průběhu jednotlivých
příběhů. Kamarádka Salia, která pracuje v NASA, je ve čtvrtém čísle jedinou astronautkou
v posádce vyrážející do vesmíru. Když v čísle šest propukne požár na Manhattanu, je mezi
hasiči také žena a v příbězích číslo šest a devět vidíme postavy policistky a detektivky.
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Toto jsou ovšem spíše menší záblesky postav, které nehrají důležitou roli pro příběh
s krátkými nebo žádnými dialogy.
Když se Ms. Marvel znovu setká s Captainem Marvel v čísle devatenáct svého titulu,
stanou se z nich společně zajatci, ústřední hrdinka ovšem nepodlehne ovládnutí mysli
a dokáže je oba osvobodit. Při společné konverzaci pak Carol přizná, že „Celý život
bojovala za to, aby mohla být svou vlastní ženou. Být ženskou kopií kohokoliv, natož tebe,
bylo to poslední, co bych chtěla. Ale ať už to bylo dobře nebo špatně, takhle se to stalo.“
(Ms. Marvel č. 19, 1977, překlad vlastní) Carol pak Captaina políbí a nabídne mu, aby
zůstali přáteli. Touto scénou mohli autoři reagovat na kritiku objevující se v dopisech, kdy
si čtenáři přáli originální hrdinku bez vazby na již existujícího hrdinu. Tímto Carol
vyjadřuje souhlas s jejich kritikou, uzavře dohady ohledně jejího vztahu s Captain
Marvelem a jeho postava už se v dalších číslech nevyskytuje.

4.1.3 Objevují se ve zkoumaném komiksu genderové stereotypy?
I když má titul Ms. Marvel odrážet feministické myšlenky své doby, najdeme v něm určité
podoby genderových stereotypů. Když se zaměříme na obálku prvního čísla, najdeme zde
kromě kresby několika postav i textová zvolání, které mají sloužit k nalákání čtenáře
k nákupu tohoto komiksu. Jedno z nich je již dříve zmíněné „Konečně odvážná nová
superhrdinka v senzační tradici Spider-Mana!“, dále tam můžeme vidět krátké slogany
standardní pro většinu komiksů této doby „Plné akce!“ a „Skvělé první číslo“. Zvolání,
které bychom hledali marně na obálce titulu s hlavním mužským hrdinou, ale je „Tato
žena vrací úder“, lze to interpretovat tak, že tato žena je určitou výjimkou normy a většina
žen se nebrání nebo nedokáže bojovat. V dolní části obálky se v rámečku nachází text
„Představujeme tu nejzáhadnější ženskou válečnici od dob Madame Medusy! A pokud si
myslíte, že naše hlavní dáma je něco, počkejte, až uvidíte její hvězdně obsazené vedlejší
role!“ (Ms. Marvel č. 1, 1977, překlad vlastní) Opět je zde zdůrazněno, že se jedná
o ženskou válečnici, „woman warrior“. V opačném případě by u mužského hrdiny nebyl
kladen takový důraz na specifikaci genderu. Na obálce druhého čísla vidíme bublinu
Ms. Marvel, která během boje volá na padoucha „Přiznej si to, Scorpione! Prostě nejsi
dost chlap na to, abys porazil Ms.Marvel – Ani teď, Nikdy!“ (Ms. Marvel č. 2, 1977,
překlad vlastní) Její postava tak vyjadřuje, že žádná žena nebo nedostatečně maskulinní
muž ji nedokáže porazit. Současně také poukazuje na to, že postavě Scorpiona chybí
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stereotypně maskulinní vlastnosti jako je agrese nebo soutěživost k tomu, aby mohl
Ms. Marvel porazit. Pokud by opět tato situace byla obrácena naruby, nikdy bychom
neslyšeli frázi „Nejsi dost žena na to, abys porazila Ms. Marvel!“
Prvek objevující se pravidelně ve všech analyzovaných číslech je postoj emancipované
hrdinky proti sexistickým mužům. Už v prvním čísle můžeme vidět tento střet mezi Carol
a jejím šéfem. Ten chce, aby se v časopise „Woman“ objevovaly články o dietách, módě,
receptech a ne „žádné blbosti o Women’s Lib, rozhovory s Kate Millet nebo články
o pracovních možnostech pro ženy“. (Ms. Marvel č. 1, 1977, překlad vlastní) Carol mu
odvětí, že na to může zapomenout a začne vyjednávat o výši svého platu. Šéf přijme její
nabídku s tím „Jak se jen můžu hádat s ženskou?“ Stereotypy jsou tedy na hrdinku kladeny
z vnějšku a ona jim vzdoruje. Když Ms. Marvel osvobodí svého šéfa ze zajetí padouchem,
nechá mu schválně na rukou pouta a s úsměvem na tváři ho opouští. Jeho reakcí je „Nikdo
nebude dělat pitomce z J.Jonah Jamesona…a už vůbec né ženská!“ (Ms. Marvel č. 1,
1977, překlad vlastní) V příbězích se pak dále objevují jeho reakce typu „Astronautky? Mě
se ani nelíbí řidičky taxíků! „Ženský! Kdy si usmyslely, že jsou pro něco dobré i mimo
kuchyň!“ (Ms. Marvel č. 4, 1977, překlad vlastní) Hrdinku také často oslovují muži
přezdívkami jako Chickie (Kuřátko), Honeybunch (zlatíčko), Babe (Kotě, lásko) nebo
Honey (Zlato) a to jak padouši, tak i hrdinové.
Kromě těchto mužů se musela Carol vypořádat i se sexismem svého otce, ve scéně
z minulosti vidíme, jak ji odmítl pomoct s financováním vysoké školy, jelikož aby si našla
dobrého manžela, nepotřebuje jít studovat. Carol mu odvětí, že si nechce po zbytek života
hrát na hospodyňku, a proto se bez vědomí svých rodičů den po osmnáctých narozeninách
přihlásí k letectvu. Jediný muž, proti jehož chování Carol neprotestuje, je její kolega Frank.
V sedmnáctém čísle ho vidíme, jak její sekretářku překvapí v kanceláři uprostřed věty
polibkem. Její postava vypadá pak v šoku a určitě nic nenapovídá tomu, že se jednalo
o konsenzuální polibek. Postava Franka má zřejmě ukazovat neodolatelného drsného
muže. Ještě v tom samém čísle, jen o pár stránek dále, je pak scéna mezi ním a hlavní
hrdinkou, kdy upadnou do sněhu a Carol říká „Franku, nech mě vstát“ (Ms. Marvel č. 17,
1977) on na to odvětí jen „Ne.“ a pak se políbí. Takovéto chování hlavní hrdinky
si protiřečí s feministickými myšlenkami stojícími za její postavou.
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Kromě sexismu a stereotypů kladených na hrdinku od ostatních postav se stereotypního
chování dopouští i sama hrdinka. Když pasivně příjme svůj vyhazov z práce, jde si pak
Carol zlepšit náladu nakupováním a ke kadeřníkovi. Jediné dvě další superhrdinky Wasp
a Scarlet Witch, které se objeví v analyzovaném titulu, jsou představeny čtenářům, jak
probírají své nákupy. Také sídlo tajné organizace, které se snaží Ms. Marvel vypátrat, je
umístěno pod obchodním domem. Když komiks Ms. Marvel projde změnami ve dvacátém
čísle, získá hrdinka nové logo a kostým. Hned na první straně ale vidíme Carol, jak se
obdivuje v zrcadle a říká, že jelikož jí nový kostým padne jako druhá kůže „Když přiberu
i gram tuku, tak to půjde poznat. No, k čemu vůbec potřebuji jídlo.“ (Ms. Marvel č. 20,
1977, překlad vlastní)
Překonání genderových stereotypů vidíme v čísle šestnáct. Když se hrdinka vydá pod
moře, aby zachránila unesenou dívku Namoritu, dostane se do situace, kdy potřebuje něčí
pomoc, jinak hrozí, že se utopí. Místo, aby bezmocně čekala a byla zachráněna mužem,
vidíme, jak se Namorita sama osvobodí ze svých pout a ona je tím kdo zachrání
Ms. Marvel.

4.1.4 Existují rozdíly v zobrazení mužů a žen ve zkoumaném komiksu?
Největší rozdíl v podobě mužských a ženských postav najdeme hned na obálce prvního
čísla. Jak již bylo řečeno, hrdinčin kostým má velmi blízko k podobě Captaina Marvela,
když je ale porovnáme, zjistíme, že on je oblečen do přiléhavého celotělového kostýmu.
Ms. Marvel je ale na obálce vyobrazena v kostýmu skládajícího se z kalhotek, vysokých
bot a trika s dlouhými rukávy, které odhaluje hrdinčino břicho i záda. Jako doplněk pak má
šálu a masku na obličeji. Tento rozdíl můžeme připsat male gaze, jelikož svalnaté tělo
Captain Marvela funguje jako symbol jeho síly. Ms. Marvel má naopak tělo podobné
ženskému ideálu krásy, úzký pas, plné poprsí a výrazné boky. V panelech během bitvy
někdy bývají zvýrazněny její svaly na pažích a ramenech, nikdy se ovšem fyziologií
nepřibližuje mužským svalnatým hrdinům. V devátém čísle byl hrdince kostým lehce
pozměněn a nyní se už objevovala bez odhalených zad a břicha. Autoři tuto změnu
připisovali složitému colorování, ale je na pováženou, jak moc k tomu mohly přispět
i stížnosti čtenářů vyjádřené v dopisech. Další změna přišla v čísle čtrnáct, kde si lze
najednou všimnout, že hrdinka má místo bot s rovnou podrážkou vysoké podpatky. Tuto
změnu můžeme zřejmě připsat střídajícím se kreslířům u jednotlivých čísel, jelikož
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v patnáctém čísle je hrdinka zpět ve svých původních praktičtějších botách. Největší
změna čekala na hrdinku v čísle dvacet. Celá její vizuální podoba byla najednou jiná, tituly
měly nové logo a Carol vyměnila svůj starý kostým inspirovaný Captainem Marvel, za
černý kostým připomínající jednodílné plavky s velkým bleskem na hrudníku. K tomu
měla vysoké černé boty na podpatku a rukavice. Jediné, co zůstalo z jejího starého
kostýmu, byla šála, kterou nyní nosila uvázanou kolem pasu. Hrdinka změnila také účes
a nyní měla dlouhé objemné blond vlasy jak v civilu, tak i po proměně do podoby
Ms. Marvel. Na jednu stranu můžeme brát tuto změnu jako krok k nezávislé identitě
hrdinky a způsob, jak si vytvořit svou vlastní podobu. Na druhou stranu je hned na první
obálce s tímto novým kostýmem v nemožné „Brokeback pose“ a sexualizovaný podtón
doplňují její vysoké podpatky a objemný účes. Když pak ve stejném čísle vidíme Carol
v civilu, jak vyrazila pátrat po ztracené reportérce, má na sobě nezvykle uvázanou košili
s nízkým výstřihem a s odhalujícím břichem. Tato volba oblečení se odlišuje od předchozí
moderní, ale profesionální módy, ve které jsme viděli Carol v dřívějších číslech. I když
byla komiksová série Ms. Marvel ukončena po třech dalších číslech, stal se tento černý
kostým ikonickým pro Ms. Marvel, pravidelně se v něm objevovala na stránkách komiksů
až do roku 2012, a to včetně svého obnoveného samostatného titulu v roce 2006.
Kromě hlavní hrdinky se v průběhu všech čísel objevují různí padouchové, a to jak ženy,
tak i muži. Kontrast v jejich reprezentaci můžeme vidět v čísle jedenáct, kdy hrdinku
napadne skupina padouchů jménem Elementals a jejich vůdkyně Hecate. Všichni muži
mají rozličné kostýmy, zahalující je od hlavy až patě, Hecate na druhé straně připomíná typ
postavy Bad Girl, která se stane populární v osmdesátých letech. Je oblečena do šatů
s hlubokým výstřihem, které díky rozparkům odhalují její celé nohy. Její podoba je pak
doplněna obrovskými bujnými vlasy. Hecate není jediným příkladem, kdy se žena svým
sexualizovaným oblečením vymyká v mužském kolektivu. V čísle sedmnáct je vidět
centrála tajné agentury SHIELD, mužské postavy jsou oblečené do kombinéz, které
bychom mohly považovat za vhodné pro práci tajných agentů. Jediná žena na základně je
čtenářům představena jako milenka Nicka Furyho a její kostým se skládá z podprsenky
a přiléhavých kalhot. Na obálce čísla patnáct má postava Namority na sobě kostým, který
je dokonce více odhalující než běžné spodní prádlo. Namorita leží v bezvědomí oblečená
jen v kalhotkách a dvou zlatých discích na jejím poprsí. Za vlasy ji drží padouch, ke
kterému přilétá Ms. Marvel, aby Namoritu osvobodila. Jediné odůvodnění tohoto kostýmu
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by mohl být fakt, že Namorita dokáže dýchat pod vodou, a tedy by její oblečení mělo
fungovat jako bikiny.
Kromě těchto postav není jinak většina žen z civilního života Carol objektivizovaných
a příliš se neodlišují od reprezentace mužských postav. I přesto bychom mohli většinu
z nich, a to i včetně Carol, považovat za ideál krásy, ženské postavy jsou štíhlé, vysoké,
krásné a všechny jsou bílé pleti. I přesto, že se děj většiny příběhů odehrává v tak
multietnickém městě jako je New York, za celých dvacet tři čísel se v příběhu neobjevila
ani jedna žena, která by nebyla bílé pleti. Všechny ženy v komiksu jsou krásné, ale také si
trochu podobné. Když porovnáme dva panely z prvního čísla, můžeme na nich vidět
náhodnou kolemjdoucí v New Yorku a ústřední hrdinku. Tyto dvě postavy jsou přitom
vykresleny téměř identicky. I když se v příbězích Ms. Marvel objevují i pohlední a mladí
muži, nejedná se o všechny postavy. U mužů vidíme rozdílné obličeje, vrásky, šedivé
vlasy, a ne příliš lichotivé grimasy.
Když se zaměříme na vyobrazení ústřední hrdinky v jednotlivých panelech, většinou
vidíme celou její postavu, v panelech tak není kladen důraz na její rozkouskované části
těla, ale pohled se soustřeďuje na její obličej nebo celou postavu. Při boji se její vykreslení
nijak neodlišuje od mužských padouchů, ovšem díky jejímu odhalujícímu kostýmu mají
záběry na její postavu objektivizující podtón.

4.1.5 Dopisy čtenářů
Jak již bylo řečeno, titul Ms. Marvel měl podle jejího autora nalákat více dívek ke čtení
komiksů, při procházení jednotlivých čísel si ale nejde nevšimnout, na koho jsou mířeny
reklamy mezi stránkami příběhů. Pravidelně se objevující inzerce na skateboardy, vojáčky,
rybářské náčiní nebo kurz kulturistiky, lze v sedmdesátých letech chápat jako jasně cílené
na chlapce a muže. Pouze v čísle třináct najdeme jedinou reklamu na prodej panenek, která
by tak měla být cílená na dívky.
Podle dopisů otisknutých v jednotlivých číslech byly mezi čtenáři Ms. Marvel jak muži,
tak i ženy, jejich reakce a přijetí hrdinky se různí. V dopise otištěném v čísle šest chválí
titul čtenářka Ms. Carol Latter. Píše, že až do teď nikdy nečetla komiksy, protože „Nikdy
mě moc nezajímaly tyto krásky, které se vydávaly do bitvy vyzbrojené jen dobrými úmysly,
a když se dostaly do nejrůznějších obtížných situací, musely být zachráněny mužem“.
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(Ms. Marvel č., 1977, překlad vlastní) Kritiku jiných ženských komiksových postav
najdeme i v dopise otisknutém v čísle čtyři, kde čtenářka Mary-Catherine Gilmore kritizuje
neschopné hrdinky, které jsou uvázané ke svému manželovi, jako například Invisible Girl,
Wasp a Scarlet Witch. Kvůli tomu, že se na stránkách komiksů od Marvelu ještě nesetkala
s hrdinkou, která by byla opravdu rovna mužským postávám, je skeptická i k vývoji
dalšího děje v Ms. Marvel. Kritika se tedy zde objevuje v tom smyslu, že existuje historie
slabých ženských postav a čtenářky by chtěly, aby byla Ms. Marvel jejich výjimkou.
Nenajdeme zde dopisy naštvaných fanoušků, které by kritizovaly feministické koncepty
a nezávislost hrdinky, naopak chtějí více rozvíjet toto téma, a nejen se spoléhat na prázdné
fráze. Dopis od Debbie Lipp kritizuje postavu J. Jonah Jamesona, který má podle ní
vytvářet „zázemí k pravidelným debatám Mr.Sexismus vs. Ms.Marvel, a i když jsem sama
feministka, nemyslím si, že by měl být komiksový sešit místem pro tyto debaty. Lépe tomuto
účelu poslouží situace, do kterých se hrdinka dostane a jak na ně reaguje; stejným
způsobem, jak jste účinně vyjádřili svá témata během minulých let.“ (Ms. Marvel č. 8,
1977, překlad vlastní)
Čtenář Earl Davis chválí emancipovanou hrdinku a zmiňuje, že se autorům povedlo ji
elegantně vykreslit a její feminita podtrhuje akci. „V letu, když přemýšlí nebo při jakékoliv
jiné aktivitě, už je to dlouho co jsem viděl takovouto vyzrálou – fyzickou i emocionální –
realizaci protichůdných impulsů moderní ženy.“ (Ms. Marvel č. 8, 1977, překlad vlastní)
Opačný názor vyjádřil čtenář Bob Hughes v dopise v čísle sedmnáct „Vím, že ženské
hrdinky mají mít svaly, ale to neznamená, že musí být kreslené hranatě a robustně, no jen
se podívejte na Lindu Carter.“ (Ms. Marvel č. 17, 1977, překlad vlastní) Pokud
se zaměříme na kritiku týkající se hrdinčina vyobrazení, je tento komentář ojedinělým,
většina ostatních je podobná té z dopisu Rogera Klorese z čísla šest. Problémový je pro něj
hrdinčin odhalující kostým a propojení jejího vizuálu, ale i celé identity s Captain
Marvelem. Svoji kritiku vyjadřuje i Greg Crow „Problém s Ms. Marvel je to, že už jsem
takový komiks viděl. Dvě rozdělené osobnosti stvořené radiací jsou už léta na stránkách
HULKA. Její schopnosti se zrodily a jsou imitací Captaina Marvela. Doufám, že budoucí
čísla tohoto titulu ukáží hrdinku jako unikátně stvořenou postavu, protože si to zaslouží.
Je na čase abychom viděli více žen v komiksu s původy a životy jedinečnými pro ně
samotné.“ (Ms. Marvel č. 10, 1977, překlad vlastní) Otištěné dopisy ukazují, že mezi
čtenáři a čtenářkami byla poptávka po originální hrdince, která není definována mužem.
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4.2 Ms. Marvel 2014
4.2.1 Původ postavy
Titul Ms. Marvel, který začal vycházet v roce 2014, představil novou inkarnaci této
hrdinky v podobě Kamaly Khan, jako dospívající dívku s pakistánskými kořeny žijící
v USA. Carol Danvers, které se věnovala předchozí analýza, a která byla po dlouhá léta
známá pod tímto pseudonymem, přijala v roce 2012 s novým titulem od autorky Kelly Sue
DeCornick novou vizuální podobu a nové jméno Captain Marvel. O tom, že je muslimská
dívka v podobě nového alterega Ms. Marvel něco ojedinělého, může přiblížit bohatá reakce
ze strany médií. Nejen v kruzích komiksového světa, ale i ve velkých denících jako The
New York Times, Daily Mail nebo Washington Post vyšly články o nové hrdince Kamale
Khan. (Gustines, 2013; Tahir, 2014; Robinson, 2013) Jak píše autorka Sana Amanat
v prvním čísle nové Ms. Marvel "Doufám, že jednoho dne nebude taková věc nic nového.
Protože to bude znamenat, že jsme skutečně pokročili jako společnost, prolomili stereotypy
a rasové rozdělení a konečně vidíme sebe navzájem, pro to, kým kdo skutečně jsme.“ (Ms.
Marvel č. 1, 2014, překlad vlastní)
Miriam Kent analyzovala přijetí této hrdinky napříč médií a došla k závěru, že reakce byly
převážně pozitivní a sjednocujícím prvkem byla možnost čtenáře se ztotožnit s její
postavou. Autoři článků zdůrazňovali, že Kamala je „stejná jako my“ a dokázali se
ztotožnit s překážkami a diskriminací, kterým čelila i přesto, že byli jiné národnosti,
etnicity nebo sexuality. Kent tyto závěry ale považuje za upozadění Kamaliny pákistánskoamerické muslimské subjektivity a projev dichotomického myšlení „my nebo oni“. (Kent,
2015, s. 524-525)
Nová podoba Ms. Marvel ovšem není první muslimskou hrdinkou na stránkách komiksů
od vydavatelství Marvel. Sooraya Qadir neboli Dust se objevila v titulu X-men už v roce
2002. Její postava byla zachráněna z vesnice ovládané Talibanem a její schopností byla
proměna v písečnou bouři. Jak píše Jehanzeb Dar ve svém článku Part 1: Female, Muslim,
and Mutant: Muslim women in comic books, i přesto, že Dust nosí burku, je její kresba
sexualizována a postava je jasnou orientální představou o ženě skrývající se za závojem.
Postava Dust je opředená stereotypy, a kromě ní se v komiksu neobjevuje jakákoliv jiná
pozitivní reprezentace muslimské postavy. Muži jsou buď pakistánští nebo tálibánští
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extrémisté a ženy jsou vyobrazeny jako oběti čekající na záchranu západním mužem. (Dar,
2009)
All New, All Different Marvel přinesl nejen nové tituly s ženskými hrdinkami, ale také
iniciativu o zapojení více žen do vytváření a kreativního procesu při vznikání těchto
nových příběhů. Kamala Khan je tak dílem autorů Sany Amanat a Stephena Wackera,
spisovatelky G. Willow Wilson a kreslíře Adriana Alphony. I když má postava Kamaly
přinést více diverzity mezi hrdiny u Marvelu, tvůrci nechtěli, aby působila jako symbolická
postava na ukázku inkluzivity. Wilson v rozhovoru potvrdila „To mi dělalo starosti v tom
smyslu, že když děláš takovýto příběh, musíš to udělat správně; jinak hrozí, že příběh
sklouzne do tokenismu7, plácneš novou tvář na obálku a jakobys říkal: „Dívejte se …
Diverzita! Hurá!“ To vůbec není to, co jsem chtěla, a ani to nechtěla editorka Sana
Amanat. Opravdu jsme chtěly vyprávět pravdivý příběh mladé muslimky vyrůstající
ve Spojených státech.“ (Arrant, 2013, překlad vlastní)
Jak Amanat, tak i Wilson, jsou obě muslimky, byl pro ně proto důležitý vztah Kamaly
k víře a jak ho vyjádřit co nejrealističtěji. Wilson se nechala slyšet „Nechtěli jsme, aby se
Kamala stala ukázkovým příkladem perfektní muslimky. V určitých ohledech je v rozporu
se svou vírou, jako většina amerických muslimských žen. Nezakrývá si vlasy a nenosí
šátek.“ (Arrant, 2013, překlad vlastní)

4.2.2 Jaké role zaujímá ústřední hrdinka ve zkoumaném komiksu?
Kamala Khan je ústřední postavou všech analyzovaných čísel, její postava hraje hlavní roli
v příbězích a aktivně posouvá děj. Kamala je originální postava, která nevznikla jako
přítelkyně nebo příbuzná pro již existujícího mužského hrdinu. Zároveň její postava
nevznikla jako součást týmu. Kromě toho, že je superhrdinka, jsou pro její identitu stejně
podstatné role sestry, dcery, studentky a kamarádky. Už od prvních panelů v prvním čísle
je také představena její víra. Islám a to, že je Kamala druhá generace pakistánských
imigrantů, hrají důležitou roli pro vývoj její postavy. Víra je jedna ze základních
charakteristik její postavy a často utváří a ovlivňuje její rozhodnutí. Když chvíli po získání
svých schopností zachraňuje topící se dívku, dodává si odvahu citací pasáže z Koránu.
„Jedná se o fenomén, kdy je zástupe v jiném společenství jediný či početně vzácný. Pak se tento
zástupce stává jakýmsi symbolem (token) své skupiny, je k němu obracena větší pozornost a
soustřeďují se vůči němu stereotypy.“ (Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2-3/2002)
7
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Zároveň ale hrdinka slepě nepřijímá veškeré aspekty její kultury a islámu, vidíme ji, jak při
návštěvě mešity zpochybňuje to, proč muži a ženy sedí odděleně a také vzdoruje
rozhodnutí své konzervativní rodiny. Když jí otec zakazuje jít na večírek se svými přáteli,
ona mu na to odpoví „Kdybych byla kluk, pustil bys mě!“ (Ms. Marvel č. 1, 2014 překlad
vlastní) Autoři tak z pohledu intersekcionality čtenářům zprostředkovávají zkušenosti
hrdinky, která zpočátku zápasí se svou identitou, „Proč musím být jediná, která je
omluvena ze zdravovědy?“ „Proč si musím nosit pakoras do školy na oběd?“ „Proč
musím být ta, co slaví divné svátky. Všichni ostatní jsou normální, proč nemůžu být i já?“
(Ms. Marvel č. 1, 2014) Když se vytratí na party mezi své spolužáky, zjistí, že tím
nezískala to, co očekávala. To, že se vzbouřila proti své rodině, jí nepomohlo k přijetí mezi
spolužáky, naopak to chápali tak, že zavrhla svou kulturu a dalo jím to moc vysmát se na
její účet. Tak jak se feminismus třetí vlny odpoutal od problémů a zkušeností bílých žen a
začal se zabývat společenskými problémy a otázkami žen z různých zázemí, Ms. Marvel
odráží tento vývoj v komiksu.
Kamala není hned od začátku titulu superhrdinka, ale vypořádává se svými novými
schopnostmi a autoři ukazují jaké jsou její motivace pro boj se zločinem. Své síly získá
poté, co se nadýchá záhadné mlhy, která v ní probudí skryté schopnosti. Jelikož je Captain
Marvel jejím vzorem, zjeví se jí ve vidině a ptá se jí, kým by se s novými schopnosti chtěla
stát. Rozpolcená Kamala odpovídá „Chtěla bych být krásná a úžasná, méně komplikovaná
a abych uměla pořádně někomu nakopat zadek. Chci být ty.“ (Ms. Marvel č. 1, 2014)
Je zde ukázáno, že Kamala chápe společensky přijímaný obraz krásy a bílou pleť jako
řešení jejího vnitřního konfliktu. Být bílá a krásná je pro Kamalu způsob, jak se stát
normální, přestala by ve společnosti vyčnívat a její život by se zjednodušil.
Kamala po proměně dokáže měnit svou podobu a natahovat, zmenšovat a zvětšovat své
tělo. Kdykoliv se cítí, že nezapadá nebo je si sebou nejistá, instinktivně se promění do
podoby Ms. Marvel. Počátek její superhrdinské cesty je tak propojen s jejím vnitřním
bojem mezi snahou být normální, ale také si uchovat svou kulturu a náboženství. Kamala
v čísle čtyři přemůže nutkání proměňovat se do podoby Ms. Marvel a začne bojovat sama
za sebe. „Být někým jiným není osvobozující, ale vyčerpávající.“ (Ms. Marvel č. 1, 2014)
Uvědomí si, že i někdo jako ona může nést jméno Ms. Marvel „Možná to jméno náleží
tomu, kdo má kuráž bojovat.“ (Ms. Marvel č. 4, 2014) Prostupujícím tématem dalších čísel
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se pak stane to, že se Kamala nemusí měnit, aby dokázala být hrdinkou, stačí, aby byla tou
nejlepší verzí sebe sama.
Kamala se učí ovládat své schopnosti, při bojích má často problémy a nebojí se zavolat své
přátele o pomoc. Když se v čísle sedm setká s mnohem zkušenějším hrdinou Wolverinem,
jsou si obě postavy rovny, dokonce na sebe Kamala bere netradiční roli a pomáhá
zraněnému hrdinovi a nese ho na zádech.
I přesto, že se v příbězích objevují romantické zápletky, nikdy nejsou hlavním zaměřením
děje a Kamala není definována svým vztahem k muži. Její přítel Bruno chápe, že Kamala
není připravená na to, aby věděla, jaké k ní chová city a chápe, jak důležité je jejich
přátelství. Tato situace představuje určitý převrácený stereotyp, kdy je vedlejší postava
tajně zamilovaná do hlavního hrdiny. Tento vztah je ukázán na obálce čísla osmnáct, kde je
Bruno vykreslen, jak myslí na to, že se s Kamalou drží za ruce a ona si naopak představuje,
jak je oslavována týmem Avengers. Hrdinka je tedy ukázána, že nemá myšlenky
na romantický vztah, ale naopak jsou pro ni důležité její hrdinské úspěchy. V čísle třináct
se objeví nová postava pakistánského chlapce Kamrana, který má představovat ideálního
partnera pro Kamalu. Poté, co se spolu sblíží, vyjde na povrch, že Kamranovi šlo pouze
o Kamaliny schopnosti a chce, aby se přidala na jeho stranu v boji mezi Inhumans. Kamala
to odmítne a Kamran ji unese, i přes tuto zápletku se Kamala nestane obětí syndromu
„Women in Refrigerators“. Kamala konfrontuje Kamrana „Přivedl jsi mě sem proti mé
vůli! Potom, co jsem řekla ne!“ „Kdo tomu bude věřit? Sama ses dostala do téhle situace.“
(Ms. Marvel č. 14, 2014, překlad vlastní) Tímto její postava znejistí a vidíme jí přemýšlet
„Má pravdu? Zasloužím si to?“ Autoři zde vykreslili situaci, kde byl porušen konsent a
kdy se žena může cítit odpovědná za to, co se jí přihodilo. Když jejich konflikt vyeskaluje
k fyzickému boji, vidíme hrdinku si myslet „On mě praští, on mě opravdu chce udeřit.“
„Najednou se cítím klidná, už se necítím zahanbená“ (Ms. Marvel č. 15, 2014, překlad
vlastní) To, že Kamrana přemůže a jeho postava hrdinku nijak signifikantně neovlivní pro
další děj, jí dává svobodnou identitu.
Důležitou roli pro rozvoj Kamaliny postavy hrají komplexní ženské postavy. Její interakce
s dalšími ženami nevytváří jen krátké prázdné dialogy, ale jsou důležité pro vývoj děje.
Queen Medusa, která seznámí Kamalu s původem jejich schopností, společně s Kamalinou
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matkou a Captain Marvel fungují jako vzory pro hrdinku a mají vliv na její identitu. Její
kamarádka Nakia pak vytváří pozitivní reprezentaci odlišných muslimských postav.

4.2.3 Objevují se ve zkoumaném komiksu genderové stereotypy?
Hrdinka není v průběhu analyzovaných čísel podrobena genderovým stereotypům.
Z pohledu ostatních postav se ovšem setkáváme se stereotypy ohledně islámu a Kamaliny
kultury. V prvním čísle vidíme, jak se populární spolužačka ptá, jestli Nakiu, která vždy na
veřejnosti nosí hidžáb, její otec nutí, aby ho nosila. „Nikdo tě nebude chtít zabít ze cti? Jen
mám o tebe obavy.“ (Ms. Marvel č. 1, 2014, překlad vlastní) Tyto komentáře můžeme
chápat jako jakýsi orientalistický náhled na muslimskou kulturu, kdy spolužačka Zoe vidí
všechny muslimy jako představitele této zpátečnické kultury, která nutí ženy se zahalovat,
jinak čelí trestu smrti. Nakia odvětí, že její otec chce, aby si to sundala, a myslí si, že je to
jen určitá fáze. Její šátek zde tedy vyjadřuje její autonomii a volbu, což je v kontrastu
k stereotypnímu chápaní opresivního požadování zahalování žen ze strany mužů. V dalších
panelech pak Zoe říká Kamale, „Myslela jsem, že jste o víkendech pod zámkem“. (Ms.
Marvel č. 1, 2014, překlad vlastní) Touto poznámkou dále podporuje svou stereotypní
představu o dominantních muslimských mužích, kteří utiskují ženy. O několik stran
později pak vůči Kamale pronese čistě rasistický komentář „Bez urážky, ale smrdíš jako
kari. Jdu se postavit někam jinam.“ (Ms. Marvel č. 1, 2014, překlad vlastní) Komentář
k situaci, jak jsou vnímaní muslimové v USA, najdeme i v čísle třináct, kde se skupina
extremistických Inhumas snaží dostat Kamalu na svou stranu. „Vždycky existuje skupina
lidí, která si myslí, že může terorizovat ty, co s nimi nesouhlasí a pak každý, kdo vypadá
stejně jako oni, trpí. Už nikdy znovu.“ (Ms. Marvel č. 13, 2014, překlad vlastní)

4.2.4 Existují rozdíly v zobrazení mužů a žen ve zkoumaném komiksu?
Ústřední hrdinka, ale i ostatní ženy jsou ve všech analyzovaných číslech vyobrazeny stejně
jako muži. Kamala je vykreslena jako realistická dospívající šestnáctiletá dívka, nepůsobí
jako idealizovaná supermodelka, ale je menší výšky, má hubenou postavu a při náhledu
z profilu vidíme její velký nos. Při konverzaci nebo i při boji vidíme grimasy v jejím
obličeji a její postava není v panelech objektivizována. I mužské postavy se vymykají
super svalnatým hrdinským typům a mají atletické, ale realistické proporce. Kromě
realistických těl zde najdeme i různorodé typy postav a etnicit. V panelech, kde je hrdinka
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na ulici, vidíme různorodou skupinku lidí rozdílných barev pleti a typu postav. To samé
platí pro hrdinčinu školu, ve třetím čísle je vyobrazen dívčí sportovní tým, kde jsou
všechny dívky odlišné a jinak vyobrazené. Když se v čísle dvanáct pořádá školní ples, je
mezi studenty vyobrazen i lesbický pár.
I když se v komiksu objeví postavy známé již z jiných titulů, jako například v čísle devět
Queen Medusa, která už má za sebou historii objektivizované reprezentace. Neliší se
v žádném ohledu od ostatních postav a je stejně vykreslena s podobnou realistickou
postavou. I hlavní hrdinka si je vědoma dlouhé historie sexualizovaných kostýmů, které
jsou typické právě pro superhrdinky. Když získá své schopnosti a chce se stát Ms. Marvel,
říká Captain Marvel, která má nový kostým připomínající pilotskou uniformu. „Jenže já
bych nosila ten klasický, politicky nekorektní kostým a nakopávala zadky v obřích
podpatcích“ (Ms. Marvel č.1, 2014, překlad vlastní) Její přání se jí vyplní a v dalších
panelech ji vidíme v typickém černém kostýmu Ms.Marvel. To, že Kamala požadovala
tento odhalující kostým lze chápat tak, že přijala objektivizaci hrdinek jako synonymum
k jejich síle. Autorům se podařilo hrdinku vykreslit decentně, aby její postava nebyla
objektivizována. Její šála kolem pasu je o něco větší než u původní hrdinky, aby zakryla
hrdinčino pozadí a rozkrok. Zároveň jsou v panelech vybrány úhly, které nezdůrazňují
sexuální podtón její postavy. Kamala si brzy uvědomí nepraktičnost tohoto oblečení
a vytvoří si svůj vlastní superhrdinský kostým. Příjme skutečnost, že je jiná než většina
superhrdinů a jako základ své nové superhrdinské identity si zvolí burkiny a zůstane
i ve svém alteregu věrná své kultuře. Ve své civilní podobě Kamala nosí spíše západní styl
oblékání a typické pakistánské šaty volí spíše pro formální události. Tato duální vizuální
podoba hrdinky ukazuje její dva různé vlivy na osobní identitu. Příklad najdeme také hned
na obálce prvního čísla, kde je hrdinka oblečená do černého trika se symbolem blesku
Ms. Marvel, což ji ukazuje oblečenou jako typickou americkou studentku. K tomu má ještě
oblečený šátek a náramek s jejím jménem v arabštině ukazující její pakistánské kořeny.

4.2.5 Dopisy čtenářů
Z devatenácti analyzovaných čísel, byly v šesti číslech otištěné reakce čtenářů. O velké
odezvě na oznámení tohoto titulu svědčí už i vytištěné dopisy v prvním čísle, tedy reakce
fanoušků ještě předtím, než měli možnost si nový komiks přečíst. Důležité je ale dodat,
že otištěné dopisy nemusí být relevantním odrazem čtenářských reakcí, jelikož jsou
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vybírány autory titulu. Pro nezaujatý obraz přijetí nové Ms. Marvel (2014) by tak byla
potřeba hlubší analýza reakce kritiků a fanoušků v médiích.
Jednotnou linkou otištěných dopisů bylo nadšení z pozitivní reprezentace ženské
muslimské postavy a důležitost zobrazování náboženských menšin. Pozitivní reakce, jak
od žen, tak i mužů, pokračují v dopisech z druhého čísla, kde čtenáři píší, že je postavou,
se kterou se konečně dokáží identifikovat. Několik čtenářů zdůrazňuje svou národnost,
etnicitu nebo i sexualitu a sdílejí pocit outsiderů, který pro ně představuje Kamala. V čísle
sedm píše několik čtenářů, že nová Ms. Marvel je vůbec první komiks, který četli. Steven
Ennis shrnuje své důvody, proč nikdy nečetl komiksy „Vždycky jsem měl zažitou představu
o komiksech jako o velmi bílé testosteronové fantazii, něco velmi mačo, a proto jsem měl
pocit, že nejsou pro mě a vůbec mě nezajímaly.“ (Ms. Marvel č. 7, 2014, překlad vlastní)
Kamala Khan tak pomohla zlomit tuto představu a přitáhla nové fanoušky ke čtení
komiksů.
I přes jedinečnou a originální identitu v ní vidí čtenáři vývoj tradiční komiksové postavy
a v dopise ze sedmého čísla čtenář Fred Adams přirovnává dobrodružství Kamaly k tradici
vyprávění Petera Parkera, tedy sympatického teenagera, s jehož problémy se dokáže
ztotožnit. Další dva čtenáři pak nezávisle na sobě zmiňují, že si přejí, aby Kamala dosáhla
stejné popularity jako Spiderman. Pro čtenáře je důležité realistické vyobrazení jak její
postavy, tak i povahy. Čtenář Winston Lake v dopise z čísla třináct chválí, že je její
postava zajímavá i bez superschopností. Čtenářka Blair z čísla patnáct zase vnímá
pozitivně, že se z Kamaly nestala stereotypní silná ženská postava „Grr jsem silná ženská
postava, protože střílím ze zbraně a jsem zlá na kluky.“ (Ms. Marvel č. 15, 2014, překlad
vlastní) Jediný dopis, který bychom mohli považovat za kritiku, se objevil v čísle třináct a
tyká se vyobrazení postavy Nakii. Čtenářka pod jménem ilgin poukazuje na to, že i když
má být Nakia turecké národnosti, tak její jméno není turecké a Turci jsou většinou světlejší
pleti, než jak je vykreslena její postava. Dále ještě připomíná, že hidžáb není typickou
součástí turecké kultury. Odpověď autorů připomíná, že chtěli ukázat různorodou diverzitu
v Jersey City a Nakia je skvělá postava i mimo svou identitu turecké muslimky.
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4.3 Srovnání analýz
Tyto dvě analýzy nám umožnily nahlédnout na reprezentaci ženských hrdinek
v mainstreamovém komiksu, a jak se jejich pojetí proměnilo v rozmezí 37 let. Oba
komiksy je důležité brát jako produkty své doby a nahlížet na analyzované postavy
z ohledu společenského kontextu a aktuálních témat souvisejících s druhou a třetí
feministickou vlnou.

4.3.1 Společné znaky diskurzu
Obě hrdinky představují ústřední postavy aktivně rozvíjející děj, u kterých najdeme jak
femininní, tak i typicky maskulinně přijímané vlastnosti. Obě jsou fyzicky aktivní v boji,
silné a nezávislé. Carol Danvers je asertivní, soutěživá a dominantní ve své práci editorky.
Kamala je vyobrazena jako citlivější a naivnější postava, ovšem nikdy není stereotypně
submisivní nebo pasivní. Současně také obě hrdinky překonávají překážky ve svém životě
a čelí diskriminaci.


Překonávání stereotypů

V Ms. Marvel (2014) čelí hrdinka intersekcionální diskriminaci založené jak na její
náboženské identitě, tak i kulturním tradicím její rodiny. Obě ženy tak překonávají
stereotypy, Carol Danvers se chce ukázat jako silná hrdinka při boji se zloduchy a jako
schopná editorka v práci. Hrdinka překonává sexistické chování mužů a snaží si získat
respekt v jejich očích. Kamala Khan řeší, jak zapadnout v americké společnosti, která je
plná stereotypů spojených s její kulturou a jak skloubit nový život superhrdinky
s povinnostmi ve škole. Současně příběh Kamaly a její snaha být normální a proměna
v předchozí inkarnaci Ms. Marvel ukazuje, jak vžitá je představa o tom, jak má vypadat
americký superhrdina. Její touha se stát blonďatou hrdinkou bílé pleti by zbavila Kamalu
diskriminace, rasismu a komplikací spojených s její identitou. To zdůrazňuje i hrdinka
v čísle čtyři, když po proměně v Carol Danvers zastaví loupež a je při tom postřelena, když
se promění zpátky do své podoby, nechce kvůli zranění zavolat sanitku. Obává se, že by
„NSA odposlouchala mešitu nebo tak něco a mě by prodali pro vědu.“ (Ms. Marvel č. 4,
2014, překlad vlastní) Je si tedy vědoma, jak je v západní společnosti vnímaná její víra, a
že dívka jejího vyznání a pleti by mohla působit jako hrozba pro bezpečnost společnosti
namísto obrazu statečné hrdinky.
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Projev aktuálních feministických témat

Analýza titulu Ms. Marvel (1977) nám umožnila nahlédnout na to, jak společnost vnímala
druhou vlnu feminismu a jak se v mainstreamovém komiksu, spojovaném především
s mužským publikem, snažili adaptovat na tyto změny ve společnosti. Vytvoření
Ms. Marvel jako nezávislou a emancipovanou hrdinku se zde projevilo jakýmsi strnulým
učebnicovým pojetím feminismu, kde se autoři snažili vyjádřit její postavu spíše pomocí
používání stereotypních frází, než aby komplexní pojetí feminismu vyplývalo z děje,
situací a chování hrdinky. Dokola se tedy setkáváme se zvoláním typu „Nejmenuju se
zlato, ale Ms. Marvel“ „Jsem svá vlastní žena“ „Ona umí lítat! Dokážu mnohem víc než
to!“ „Mám svou vlastní hodnotu!“. Feminismus druhé vlny se pak snažili vyjádřit pomocí
dvou rozpolcených osobností hlavní hrdinky a její snahu o získání jednotné identity chápali
jako paralelu mezi ženami, které hledají své místo ve světě.
V titulu Ms. Marvel (2014) o sobě hrdinka explicitně neprohlašuje, že je feministka nebo
že by podporovala určité ženské hnutí, ale autoři se spíše snažili proplést intersekcionální
feministická stanoviska dějem všech příběhů, kdy ukazují zkušenosti realistického života
dívky, která nezapadá do kategorie bílé ženy střední třídy. Důraz je kladen na spravedlnost,
spolupráci a snahu hrdinky pomoct všem, kdo to potřebují. Nenajdeme v komiksu
stereotypní dialogy, ale autoři se spíše zaměřili na poselství rovnosti, síly a přátelství.
Typicky pro třetí vlnu feminismu, hrdinka ukazuje svou nezávislost a sílu pomocí situací,
do kterých se dostane a jak čelí pro ni jedinečným intersekcionálním zkušenostem. Její
postava je aktivní v posouvání děje a zároveň má komplexní identitu i mimo své
superhrdinské alterego. Hrdinka v sobě spojuje prvky dvou rozdílných kultur
a zprostředkovává příběh o životě menšin v západní společnosti. Příběh čísel čtvrtého
a pátého čísla se věnuje, pro třetí vlnu feminismu, důležité otázce environmentální krize
a nejisté budoucnosti pro další generace. Když se skupina teenagerů nechá dobrovolně
používat jako lidské baterie, jejich důvodem jsou právě problémy způsobené změnou
klimatu. „Kdybychom mohli tuto energii využít, nemuseli bychom se navzájem zabíjet kvůli
ropě a usmažit planetu a nechat roztát ledovce a tak.“ (Ms. Marvel č. 4, 2014, překlad
vlastní) Kamala přesvědčí ostatní, že je důležité bojovat pro zlepšení planety a ne pouzr
přiznat, že je po všem a obětovat se pro blaho starší generace. Její postava tedy vnímá
problémy v širším kontextu a nezaměřuje se jen na ženské otázky.
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Nový typ ústřední ženské postavy

Hlavní postavy obou titulů představují nový typ ženské hrdinky pro komiksový
mainstream dané doby. Carol Danvers je v Ms. Marvel (1977) otevřeně feministická
hrdinka vytvořená pro ženské publikum. Hrdinka hraje centrální roli pro příběh, celá její
postava není založená na její tajné identitě, ale má i své civilní alterego. V civilní podobě
je soustředěná na práci a nevidíme ji se uvazovat k žádnému muži. Zároveň, i když se
v příběhu objevují prvky ovládání mysli, nestane se obětí syndromu „Women
in Refrigerators“. V akčních scénách je hrdinka silná, schopná boje, a když bojuje se
silnějším protivníkem, snaží se využít své znalosti a intelekt.
Nová inkarnace Ms. Marvel v podobě Kamaly Khan je ukázkou nového směru a možností
pro mainstreamový komiks, který přináší nové perspektivy na to, jak může vypadat
superhrdinský příběh a ukazuje, že menšinové hlavní postavy můžou být stále zajímavé
i pro široké publikum. Jak píše sama autorka v dopisové sekci druhého čísla, „Titul nemá
žádnou politickou agendu. Je to jen příběh o mladé dívce, která se snaží manévrovat svou
cestu k dospělosti, a která zároveň odráží měnící se tvář Ameriky.“ (Ms. Marvel č. 2, 2014,
překlad vlastní) Pozitivní přijetí tohoto komiksu ukázalo, že i komiks, který nemusí být
cílený na typického bílého mužského čtenáře, může mít komerční úspěch.
Důležité je dodat, že za postavou Kamaly stojí muslimské autorky a kreslíř asijské
národnosti, a tedy i tým stojící za vznikem tohoto titulu může čerpat se svých vlastních
zkušeností. Její víra je součástí její identity, avšak nepůsobí jako velká překážka, kterou by
musela překonat. Naopak ji příjme ve své nové superhrdinské identitě a pomáhá ji
navigovat touto novou částí jejího života. Právě pozitivní vyobrazení muslimských postav
z Kamaliny rodiny, pro které má náboženství různou váhu je jedinečným nejen pro
komiksové příběhy, ale i celou západní mediální kulturu. Orientalistické pojetí její kultury,
tak čtenář vidí jen z pohledu ignorantských středoškolských spolužáků.
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4.3.2 Odlišné znaky diskurzu


vizualizace a objektivizovaný obraz hrdinek

V obou titulech nedochází k fetišizaci těl hrdinek v jednotlivých panelech, vidíme
vykreslené celé jejich postavy či záběry na obličej. Jejich vizuální reprezentace je ovšem
odlišná, u Carol Danvers v Ms. Marvel (1977) nalezneme sexualizované pózy a její podoba
supermodelky je stále důkazem o tom, že aby mohl být titul s nezávislou hrdinkou
atraktivní i pro mužské čtenáře, musí být přitažlivá a mít na sobě odhalující kostým.
Kamala Khan není ve svém titulu objektivizována. Má hubené realistické tělo šestnáctileté
dívky a její kostým je praktický a patřičně zahalující k její kultuře. I když je v prvním čísle
oblečena do původního odhalujícího kostýmu Ms. Marvel, autoři ji vykreslili přiměřeně
jejímu věku a v žádném panelu není nijak sexualizována.


Původ postav (Origin story)

Neoriginální původ první Ms. Marvel a její nevědomost o své superhrdinské identitě po
celých třináct čísel vytváří pasivní obraz její postavy, jelikož si sama nezvolila cestu
hrdinky. Sama postava si nevybrala ani svůj kostým a její jméno, identita a schopnosti
založené na Captain Marvelovi ji tak staví ke skupině hrdinek jako Supergirl, Batgirl nebo
She-Hulk, které vznikly jako slabší verze již existujících hrdinů. Ms. Marvel tak působí
jako nepovedená snaha vydavatelství Marvel přidat ke své sbírce hrdinů i ikonickou
superhrdinku, která by se mohla vyrovnat konkurenční Wonder Woman. Ovšem stále se
opakující důraz na to, že je hrdinka moderní žena podporující Women’s Lib stvořilo
postavu, která sice vzdoruje sexismu a „zná svou hodnotu“, chybí ji ovšem charakter
a jedinečná povaha, díky které by si mohli čtenáři její postavu oblíbit.
Zrod schopností Kamaly je na druhou stranu spojen s důležitým ženským vzorem a přesto,
že příjme jméno již existující hrdinky, je originální postavou, její příběh je unikátní a není
závislý na žádném muži. Sama si zvolí svůj kostým a sama se rozhodne používat své nové
síly pro konání dobra. V titulu se objevují důležité ženské vedlejší postavy pro vývoj děje
a sama hrdinka má rozvinutou identitu i mimo své superhrdinské alterego a vystupuje jako
zajímavá postava se zábavnou povahou.
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Závěr
Pomocí analýzy titulů Ms. Marvel z let 1977 a 2014 se nám dostalo náhledu na rozdílné
pojetí dvou hlavních ženských postav v mainstreamovém superhrdinském komiksu.
Diskurzivně historický přístup k analýze přinesl do popředí důležitý kontext vzniku
jednotlivých titulů a jejich propojení se společenským kontextem a aktuální feministickou
problematikou. Ve výsledcích analýzy vidíme odraz konkrétních prvků druhé a třetí
feministické vlny na postavách hrdinek a dějích jednotlivých příběhů. Autoři titulu
Ms. Marvel (1977) se snažili vyjádřit problémy spojované s druhou vlnou pomocí
nezávislé hrdinky, která buduje svou kariéru a zakládá si na oslovení Ms., jelikož je svá
vlastní žena. Třetí vlna naopak se svým širším pojetím témat prolínala příběhy
jednotlivých čísel s intersekcionální feministickou problematikou. Děje příběhů
v Ms. Marvel (2014) se nevěnují jen ženským otázkám, ale vidíme hlavní hrdinku vnímat
problémy, které vycházejí z její odlišné etnicity a náboženství.
Z analýzy vyvstalo několik společných znaků diskurzu, jako Překonávání stereotypů,
Projev aktuálních feministických témat a Nový typ ústřední ženské postavy. I přes vydání
titulů v rozmezí třiceti sedmi let se setkáváme s hrdinkami, které hrají centrální roli pro
příběh a aktivně posouvají děj. Současně obě hrdinky bojují se stereotypy, v titulu
Ms. Marvel (1977) je kladen velký důraz na překonávání genderových stereotypů, kterým
čelí hlavní postava ze stran mužů. Naopak v Ms. Marvel (2014) hrdinka vzdoruje rasismu
a stereotypům spojených s islámem a její etnicitou.
Jako odlišné znaky byly určeny Vizualizace a objektivizovaný obraz hrdinek a Původ
postav. Největší rozdíly se objevovaly v odlišné vizuální reprezentaci, hrdinka z titulu
Ms. Marvel (1977) představovala společensky přijímaný ideál krásy a ve svém
superhrdinském alteregu je oblečena do odhalujícího kostýmu. Naopak v Ms. Marvel
(2014) byla hrdinka vykreslena jako realistická šestnáctiletá dívka a v žádném čísle nebyla
sexualizována, a to ani v případě, kdy měla na sobě původní odhalující kostým. Rozdílný
byl také původ superhrdinských identit daných postav, zatímco se hrdinka v Ms. Marvel
(2014) sama rozhodla pro cestu superhrdinky, a zvolila si svou vlastní jedinečnou identitu,
v Ms. Marvel (1977) nebyla hrdince dána možnost volby, její schopnosti a alterego
pocházely od již existující mužské postavy.
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Kvůli omezení rozsahu této diplomové práce byly pro výzkum využity pouze dva tituly,
celkem čtyřicet dva komiksových čísel. Pro lepší porozumění a podrobnější vhled do
feministického diskurzu spojeného s příběhy Ms. Marvel, by mohla být analýza rozšířena
o další tituly, vycházející v mezidobí vybraného časového úseku a soustředit se i na
týmové tituly, kterých byla postava Ms. Marvel součástí. Jako další rozšíření této práce by
pak mohla sloužit analýza přijetí těchto hrdinek mezi fanoušky a kritiky
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Summary
This thesis deals with the representation of female comic book character in mainstream
superhero comics. Specifically, it analyses their roles, visual representation and gender
stereotyping. The researched sample comprises of the title Ms. Marvel (1977) issues 1-23
and Ms. Marvel (2014) issues 1-19, these two comic book titles are published under the
same name but with two different main heroines.
The results of historical-discourse analysis showed the connection between the discourse
and current feminist wave. The issues of the second wave of feminism are represented
in the main heroine of the title Ms. Marvel of 1977. She is an independent character who
builds her own career and emphasizes her title of Ms., as to show that she is her own
woman. On the other hand, the title Ms. Marvel of 2014 expresses issue of the third wave
of feminism with its focus on a broader range of topics. The analyzed comic is intertwined
with intersectional feminist issues, as the story does not only focus on the women’s topic
but addresses problems that arise from the heroine’s ethnicity and religion.
This analysis discovered common features of the feminist discourse in both titles, such as
Reflection of the current feminist issues, New Type of Main Female Character and
Overcoming Stereotypes. Both heroines resist stereotypes, in Ms. Marvel (1977) they are
in the form of gender stereotypes and sexism from men. In Ms. Marvel (2014) the main
character deals with stereotypes connected to Islam and her ethnicity. Furthermore, both
of the heroines present a new type of hero of their time and both play a central role in their
own title and actively advance the narrative.
The biggest differences in the feminist discourse were based in the Origin story and The
Visual Representation and objectified image of the characters. The main character
of Ms. Marvel (1977) represented a socially accepted ideal of beauty with blonde hair and
slim figure shown in a revealing costume. On the other hand, the character from Ms.
Marvel (2014) was drawn as a realistic teenager and none of her images were sexualized.
Another

difference

lays

in

the

origin

of

their

characters,

as

the

identity

of the main heroine of Ms. Marvel (1977) was based on an already existing male hero, and
her name, costume and powers all came from him. The heroine of Ms. Marvel (2014)
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in contrary, chose her own path and invented her own identity with a strong female role
model as an inspiration.
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