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Anotace 
O seriálu Sex ve městě byla sepsána řada odborných článků či prací, avšak žádná z nich se 

přímo nezabývala dopadem seriálu na své fanynky. Z empirického hlediska diplomová práce 

Výzkum vnímání vlivu kultovního seriálu HBO Sex ve městě na jeho divačky představuje 

kvalitativní analýzu, v níž jsou prostřednictvím hloubkových rozhovorů s divačkami 

zkoumány jejich názory na různé aspekty seriálu. Dále zde sleduji jejich motivace ke 

sledování takového mediálního obsahu a rovněž je zmapován i vnímaný vliv divaček seriálu 

na jejich životy. Při kvalitativní analýze se autorka zaměřila především na jevy ze seriálu 

jako genderová stereotypizace, konzumní styl života (product placement v seriálu) nebo 

například samotné postfeministické vyznění seriálu jako takového. Inspirací pro tuto práci 

bylo dílo Ien Angové, která se ve svém výzkumu zaměřila rovněž na fanoušky kultovního 

seriálu Dallas a snažila se interpretovat úspěšnost tohoto fenoménu skrze kvalitativní 

výzkum. 

 

Annotation 
A large number of professional articles or academic works have been written about the series 

Sex in the City, but none of them directly dealt with the impact of the series on their fans. 

From an empirical point of view, the diploma thesis Research of the Perception of the 

Influence of the Cult Series HBO Sex in the City on its Viewers is a qualitative analysis. It 

is examined opinions of the series´ viewers on various aspects of the series and also their 

motivation to watch such media content are examined through in-depth interviews. In the 

qualitative analysis, the author focuses mainly on the phenomena such as gender 

stereotyping, consumer lifestyle (product placement in the series) or, for instance, the 

postfeminist tone of the series itself. The inspiration for this thesis was the work of Ien Ang, 

who also focused on fans of the cult series Dallas in her researches and tried to interpret the 

success of this phenomenon through qualitative research. 
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Úvod 
Originální americký seriál Sex and The City (v českém překladu Sex ve městě) se stal 

již jistým kultem ve svém žánru. Obdržel mnoho prestižních ocenění, zejména v USA, ale 

především si získal přízeň převážně ženského publika napříč světem i věkovými 

kategoriemi. Od prvního vysílání seriálu v televizi roku 1998 uplynulo v době vzniku této 

diplomové práce již 22 let (od české premiéry přesně 20 let), ale dodnes na některých 

soukromých stanicích v České republice je Sex ve městě stále vysílán a některé fanynky ho 

se zaujetím sledují i v současnosti.  

Bylo sepsáno velké množství publicistických textů, které se fenoménem tohoto 

seriálu zabývaly, a rovněž i akademických rozborů, povětšinou se zaměřujících pouze na 

obsahovou analýzu seriálu. Minimum z nich se však věnuje přímo dopadu seriálu na jeho 

publikum za využití metody kvalitativního výzkumu. Tato práce se zabývá zkoumáním 

vnímání vlivu tohoto seriálu na své publikum. Zaměřím se v něm zejména na divačky, které 

pravidelně sledovaly seriál v období své adolescence (tzn. ve věku od 15 do 19 let). Současně 

se ale také chci soustředit na publikum, kterému byl tento mediální obsah primárně určen 

(tzn. ženy, které sledovaly seriál ve věku 30 a více let).   

V diplomové práci si tedy kladu za cíl zjistit, jakým způsobem dnes tyto ženy vnímají 

vliv seriálu na různé aspekty svého života a na své postoje. Jaký je jejich vztah k seriálu a 

jakým způsobem nahlíží na fenomény, které se v seriálu vyskytují a které jsou čtenáři 

osvětleny v teoretické části práce.  

Zaprvé, jaký je vztah dotazovaných žen k seriálu a ke spotřebnímu způsobu života, 

který je v seriálu prezentován jako každodenní realita hrdinek. Zadruhé, jaký je vztah 

divaček k sexualitě a genderovým vztahům zobrazovaným v seriálu. A zatřetí, jaký je pohled 

divaček na feminismus a na postfeministické zaměření seriálu. Současně se snažím ve svém 

výzkumu zjistit, jestli divačky reflektovaly při sledování seriálu product placement a 

genderové či jiné stereotypy, které jsou v něm hojně zastoupeny a za které bývá seriál 

kritizován. Současně mě ve výzkumu zajímá, jestli se budou názory dvou generací divaček 

od sebe lišit.  

V teoretické části nejprve vysvětlím důležité pojmy a předestřu pro práci potřebné 

definice. Představím seriál Sex ve městě detailněji a uvedu čtenáře do tématu své diplomové 

práce. Následně představím čtyři fenomény, které se vyskytují v seriálu Sex ve městě. Tyto 



 
 

 

fenomény vysvětlím v kontextu mediálních studií a uvedu konkrétní příklady, jakým 

způsobem se projevily v seriálu Sex ve městě. Patří mezi ně konkrétně stereotypy, genderové 

stereotypy, postfeminismus a konzumní způsob života.  

Mým cílem v praktické části je zjistit motivaci ke sledování seriálu, postoje divaček 

a jejich názory na výše zmiňované jevy vyskytující se v seriálu, vyhodnotit data získaná 

pomocí rozhovorů a interpretovat výsledky analýzy. Praktická část se tak především pokusí 

odpovědět na výzkumné otázky a současně porovná výsledky práce s jinými dostupnými 

výzkumy. Z empirického hlediska představuje tato diplomová práce kvalitativní analýzu, 

v níž jsou prostřednictvím hloubkových rozhovorů s divačkami zkoumány motivace ke 

sledování seriálu, okolnosti a pociťované vlivy mediálního obsahu na narátorky.  

K tématu mne přivedl dlouhodobý zájem o kulturální studia a vždy mne zajímala 

vzájemná interakce mediálního sdělení a jeho příjemce. Velkou inspirací mi byla při 

vytváření mého výzkumu také práce Ien Angové, která se zabývala vysvětlením fenoménu 

divácké úspěšnosti seriálu Dallas.  

 

  



 
 

 

ÚVODNÍ ČÁST 
V úvodní části práce představím čtenáři především oblast zájmu zpracovávanou v 

mé diplomové práci. V ní zjišťuji, jaký vnímaný vliv měl seriál Sex ve městě na životy 

divaček, jejich postoje a rozhodování. Současně ale zkoumám také postoje divaček vůči 

fenoménům, které se v seriálu vyskytují. Uvedu proto čtenáře nejprve do kontextu 

mediálních studií, které se dlouhodobě věnují otázce vlivu médií na jedince (potažmo na 

publikum či celou společnost), a také do kontextu kulturálních studií, které se zabývají 

interdisciplinárním zkoumáním vztahů současné kultury a společnosti. Respektive jakým 

způsobem kultura jedince ovlivňuje. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se můj výzkum týká 

vlivu kultovního televizního seriálu na jeho divačky, budou čtenáři představeny definice 

mediálního publika, zmíněny budou základní přístupy k analýze publika, základní teorie o 

účincích médií a zjištěné dopady televizních seriálů na život a vnímaní jednotlivce. 

V neposlední řadě čtenáři v této části představím seriál Sex ve městě detailněji.  

1 Mediální publikum a vliv médií 

1.1 Definice mediálního publika 
Jelikož se ve své práci zabývám výzkumem postojů a názorů publika konkrétního 

mediálního obsahu, tak nejprve v této kapitole čtenáři předložím nejvhodnější definice 

televizního publika a analytické přístupy k publiku. 

Publikum je široký abstraktní pojem. Pro svou mnohovýznamovost je rozličně 

chápán nejen s vývojem různých mediatypů a technologií, ale také v historickém kontextu. 

Podle Sonii Livingstone, sociální psycholožky a odbornice na média, nelze jedním 

výrazem pokrýt celou šíři vztahů, které vznikají mezi lidmi a médii. Mezi publikem a médii 

je úzká vazba a navzájem se ovlivňují. Na publikum v dnešní době působí nejen nástup 

nových technologií, ale také přeměna celého mediálního odvětví (Livingstone, 2003, s. 337–

359).  

Všeobecně uznávanou definici pojmu publikum formuloval McQuail (2009, s. 406): 

„… publikum je kolektivním označením denotujícím příjemce v jednoduchém sekvenčním 

modelu procesu masové komunikace (zdroj, kanál, sdělení, příjemce, účinek).“ Další 



 
 

 

definice vysvětluje pojem jako zobecňující kategorii sloužící těm, kdo se pokoušejí vyložit 

roli médií ve společnosti. (Jirák, Köpplová, 2015, s. 180)  

Televizní publikum 

Jelikož předmětem této práce je výzkum vlivu televizního seriálu, je důležité 

definovat také pojem televizní publikum. Televizní publikum je totiž sociálně 

konstituovanou a institucionálně vytvářenou kategorií. „Představa televizního publika tak 

svou primární opodstatněnost odvozuje pouze a jedině od vztahu ke specifickému 

institucionálnímu uspořádání, v němž je tato technologie sociálně využívána.“ (Jirák, 

Köpplová, 2015, s. 201) 

V obecné rovině je na televizní diváky nahlíženo také jako na mediální trh, který je 

definován jako množina spotřebitelů mediálních služeb s určitým socioekonomickým 

profilem. Televizní divák je v tomto slova smyslu účastníkem nebo příjemcem vysílání 

televizní stanice jakožto masového média, které zprostředkovává jednosměrný tok informací 

směrem k divákovi (McQuail, 2009, s. 410–411).  

Koncepce masového publika je dnes spojena se značnou nestabilitou, definovat 

publikum jako jednoznačnou entitu, kterou by bylo možné bez problému podrobit analýze, 

je stále více nesnadné, protože u publika dochází k fragmentaci. V současné době se zejména 

z tohoto důvodu o publiku hovoří v plurálu a je stále více kladen důraz na existenci různých 

publik či cílových skupin, které se od sebe liší. Proto je důležité říct, že publikum v této práci 

je chápáno spíše jako publikum definované příslušností k obsahu, nikoliv jako sociální 

skupina, která by měla společnou lokalitu, profesní záběr či ideologii.   

Aktivní publikum 

 V mediálním úzu publikum jako takové podléhá několika možným dělením. Tím 

nejzákladnějším je dělení na aktivní a pasivní publikum.  

Pasivní pojetí publika je poněkud zastaralé a předpokládá, že divák je pasivní 

účastník mediální komunikace, který sdělení pouze přijímá a reaguje na něj. Pasivní 

publikum je obecně pak považováno za lehce manipulovatelné, protože na něj mají masová 

média takový vliv, že publikum jen přijímá mediované sdělení (Jirák, Köpplová, 2015). 

  O aktivním publiku se začíná hovořit v mediálních studiích během 50. let 20. století. 

Koncepci aktivního publika předpokládali jako první Lazarfeld, Berelson a Gaudet, kteří 

v práci The People’s Choice hovoří jako první o dvoustupňovém toku komunikace. 



 
 

 

Koncepci dále rozvíjeli a následnými výzkumy zjistili, že voliči v USA mají tendenci 

odolávat mediálním kampaním. Aktivní publikum si dokáže samo vybírat z nabídky médií, 

není izolované a jednotlivci v něm mezi sebou komunikují a sdělují si názory (Jirák, 

Köpplová, 2015, s. 213).  

Ve svém výzkumu pracuji právě s premisou aktivního publika, které je opakem 

diváckého typu „televizní povaleč“. V případě mediálních bádání si zaslouží větší pozornost, 

protože je interpretačně aktivní. A právě tato interpretace jednotlivých fenoménů seriálu je 

předmětem mého výzkumu, neboť mě zajímá, jak si právě ony konkrétní divačky seriál 

vyložily, a ne samotný obsah seriálu, jehož výzkum není primární předmětem této práce. 

1.1.1 Analytické přístupy k publiku  

Publikum se stalo předmětem výzkumu ještě v dobách, kdy studium médií nebylo 

samostatnou disciplínou a bylo spojeno převážně s marketingovým výzkumem. Publikum 

se často podrobuje výzkumu s cílem analýzy nákupního chování a snahou o zefektivnění 

dopadů komunikace či testování produktů. 

Existují zejména tři základní analytické přístupy ke zkoumání publika: 

a) strukturální 

b) behaviorální  

c) kulturální 

Jednotlivé přístupy se od sebe navzájem odlišují tím, z jakého oboru převážně se 

odvozují a co přesně zkoumají. Strukturální přístup vychází hlavně ze sociologie a jeho 

hlavním předmětem zájmu jsou mediální systémy, organizace a jejich vztahy ve společnosti. 

Má tendenci popsat či kvantifikovat strukturu vztahů mezi médii a společností. 

Oproti tomu behaviorální přístup vychází převážně z psychologie a sleduje 

především chování publika, snaží se ho predikovat či vysvětlit. Kulturální přístup, který má 

základy v humanitních vědách, je mému výzkumu nejbližší, protože pracuje převážně 

s hloubkovou analýzou a kvalitativním zpracováním dat. Cílem je pak na základě percepce 

významů porozumět mediálnímu obsahu a jeho užití v daném kontextu (Volek, 2003, s. 11-

34).    



 
 

 

1.2 Kulturální přístup a konstruktivismus 
Kulturální přístup je tomu uplatňovanému v této práci nejblíže z důvodu, že samotná 

kulturální studia jsou definována spíše oblastí témat svého zájmu než metodologickou 

konkrétností. Už ze své podstaty nahlíží na kulturu kriticky a v širokém měřítku. Nejedná se 

o samostatnou vědní disciplínu. Povaha kulturálních studií je spíše interdisciplinární, protože 

čerpají ze sociologie, antropologie, psychologie atd. Zabývají se otázkou, jakým způsobem 

chápeme kulturu a přisuzujeme jí různé významy (Svobodová, 2010, s. 690–694). Stejně tak 

já se budu v praktické části této práce divaček ptát, jakým způsobem chápou jednotlivé 

fenomény v seriálu a jaké jim přisuzují významy.  

Současně vycházím z pohledu kulturálních studií proto, že neodmítají populární 

kulturu jako něco nehodného naší pozornosti, naopak se snaží pochopit svět kolem nás skrze 

populární kulturu a významy, které přenáší, protože právě populární kultura je významným 

činitelem podílejícím se na uspořádání našeho života (McRobbie, 2006, s. 20–26).  

Dnes je již za klasický příklad díla kulturálních studií považována kniha Watching 

Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination (1985), kterou zmiňuji v úvodu práce 

jako inspiraci pro můj výzkum. Ien Angová v ní shrnuje poznatky z analýzy divácké obliby 

slavného seriálu Dallas, vysílaného v premiéře v letech 1978–1991. Angová se ve svém 

výzkumu snažila odhalit, v čem podle diváků spočívá oblíbenost tohoto seriálu, a na základě 

výpovědí sepsala svou diplomovou práci a později knihu. Z jejího shrnutí vychází najevo, 

že se ze seriálu stal moderní mýtus. Diváci se jí při výzkumu přiznali k tomu, že jsou na něm 

závislí, jsou jim fascinováni a mají tendenci Dallas sledovat, i když ho nesnáší. Rovněž 

v něm hledali odraz svých vlastních životů, i když se zámožnou rodinou ropných magnátů 

měla většina z nich málo společné. Seriál se podobně jako Sex ve městě stal jistou součástí 

sdílené kulturní encyklopedie (Lukavec, 2019). Podle Chrise Bakera (2006) je tato práce 

základním kamenem paradigmatu konceptu aktivního diváka.  

1.2 Vliv médií na společnost 
Mediální publikum a otázka vlivu médií na společnost je již od 20. století předmětem 

zkoumání několika vědních oborů. Cílem těchto snah je často (stejně jako je tomu i v mém 

případě) zjistit, do jaké míry média formují postoje a chování lidí v závislosti na mediálním 

sdělení (Jirák, Köpplová, 2003). Zájem o zkoumání případného vlivu médií na publikum je 



 
 

 

patrný již od 17. století, avšak soustavné studium této problematiky se datuje hlavně od 

začátku 20. století a dál (Jirák, 2005).   

Výzkumy týkající se kultury (kulturální studie) a společnosti (sociální teorie) během 

několika posledních let prošly výraznou transformací a samotná kultura se stala pro sociální 

bádání natolik relevantní, že se výzkumy kultury a společnosti prolínají a stává se z nich 

společná disciplína (Balon, 2004, s. 49).  

Není pochyb, že masová média, především televize, hrají dnes významnou roli 

v našich každodenních životech. V současnosti už tato média chápeme jako součást našeho 

života a jako jistou samozřejmost. Studium masové komunikace, stejně jako v případě této 

práce, vychází z předpokladu, že média mají významný vliv na své příjemce. McQuail 

(2009, s. 92) uvádí, jaký potenciál mají média při uplatňování svého vlivu:  

1. Přitahují a usměrňují pozornost veřejnosti 

2. Přesvědčují v záležitostech názorů a víry 

3. Ovlivňují chování 

4. Uspořádávají výklad reality 

5. Propůjčují status a legitimizují  

6. Rychle a obsáhle informují 

McQuail rovněž (2009) říká, že i v historii můžeme vnímání účinků masových médií rozdělit 

do několika fází, ve kterých vždy převažoval odlišný přístup k vlivu médií. Konkrétně 

vymezuje čtyři fáze, ohraničující dobu, ve které panují stejné představy o vlivu médií. 

V první fázi, která trvala do 30. let 20. století, panoval úzus, že média jsou nadmíru mocná 

a mají neomezenou moc manipulovat s veřejností. Druhá fáze se pak považuje za přechod 

k empirickému zkoumání vlivu médií, kdy se začalo uvažovat i o jiných faktorech, které 

ovlivňují společnost, takže masová komunikace začala být vnímána spíš tak, že má tendenci 

posilovat, nikoliv naprosto měnit existující stav (Kunczik, 1995, s. 159). V období od 70. do 

80. let se mluví spíš o návratu k mocným médiím, kdy se výzkumy zabývají dlouhodobými 

účinky médií z hlediska psychologie (Reifová, 2004, s. 299). Poslední fáze, započínající 

v 80. letech a trvající do současnosti, je fází tzv. dohodnutého vlivu médií, ve které je kladen 

důraz na obsah médií, protože pracuje s premisou, že média konstruují sociální realitu a 

vytváří tak svůj vlastní pohled na svět.  

Tento vhled je rovněž důležitý pro výzkum, právě proto se ve své práci soustředím 

nejen na vliv seriálu jako takového, ale s divačkami rozebírám jednotlivé obsahy, které se 



 
 

 

v seriálu objevily. Současně si také uvědomuji, že seriál není jediným faktorem, který mohl 

na respondentku v této oblasti působit, proto se zaměřím zejména na vnímaný vliv, který 

divačky samy na sobě pozorují, a nesnažím se definovat míru vlivu seriálu na respondentky.  

1.2.1 Základní teorie o účincích médií  

V mediálních studiích existuje mnoho teorií, které řeší vztah jedince a média, 

případně následného vlivu média na jedince. Vzhledem k tomu, že v praktické části 

zkoumám vnímaný vliv média na jedince (divačky), je vhodné představit alespoň nejvíce 

uznávané teorie účinku médií, protože ve svém výzkumu pracuji s předpokladem, že 

televizní seriál mohl ovlivnit své divačky v mnoha ohledech a sférách života.   

 Kultivační teorie (1973) je jednou z nejvlivnějších „velkých“ teorií o účincích 

masových médií na jednotlivce. V základu této teorie stojí původní hypotéza, která říká, že 

dlouhodobé sledování televize vede k přijetí přesvědčení o povaze sociálního světa. Gerbner 

(1977) tvrdí, že tímto kumulativním vlivem dochází ke „kultivaci“ divákových představ a 

zároveň k oslabení jeho smyslu pro skutečnost. Podle této teorie plní televize významnou 

roli v procesu enkulturace a socializace jednotlivců. Nejzásadnějším následkem televizního 

vysílání je podle autora teorie dopad na uspořádání sociální reality jednotlivce, jelikož ten 

přejímá z vysílání dominantní vzorce, a tím se mu řadí priority, hodnoty a vztahy ve 

společnosti. Tato teorie dodnes vyvolává vlnu reakcí. Ačkoliv ji řada sociologických, 

psychologických i mediálních studií vzalo za svou, objevují se samozřejmě také projevy 

nesouhlasu a kritiky. Z jednotlivých dostupných studií, které se zaobíraly výzkumem vlivu 

mediálního obsahu na diváky, je patrné, že velká řada z nich se k této teorii obrací ve 

svém teoretickém základu.  

Další teorií, kterou je vhodné zmínit při mapování vnímaného vlivu médií, je teorie 

sociálního srovnávání (1954). Tato teorie, známá také jako efekt blízkosti, mapuje, jakým 

způsobem jedinec mění své názory na základě porovnávání se s ostatními. Ostatní lidé se tak 

stávají měřítkem, podle kterého se člověk hodnotí a oceňuje. (Novák, 2010, s. 31). Chování 

příjemců mediálního sdělení v rámci sebezlepšení se tak může projevovat nápodobou 

fyzických vzorů prezentovaných v médiu (Jirák, Köpplová, 2015, s. 338–339). 

Následující teorií, kterou je vhodné zmínit vzhledem k praktické části mé práce a 

zejména pak jejímu vyhodnocení, je efekt třetí osoby. Tuto teorii formuloval na počátku 

80. let sociolog W. Phillips Davison a řadíme ji do kategorie kognitivního zkreslení, protože 



 
 

 

říká, že jednotlivec podhodnocuje účinky médií na sebe a své nejbližší a naopak 

nadhodnocuje tyto účinky na ostatní (Jirák, Köpplová, 2015, s. 333–335). Z této teorie tedy 

vyplývá, že respondentky budou mít tendenci vliv seriálu na svůj život či názorové postoje 

spíše podhodnocovat než naopak zveličovat.  

 Poslední, avšak pro tuto práci nejdůležitější je teorie užití a uspokojení, která se 

zajímá především o pochopení motivace uživatelů ke konzumování médií. Autoři Katz a 

Lazarsfeld, kteří teorii formulovali již po konci druhé světové války, v ní zdůrazňují 

především aktivní roli příjemce média. Tato teorie totiž předpokládá, že jedinec je sám 

aktivní a vyhledává taková média, která uspokojí nejlépe jeho potřeby, a to v situaci, kdy 

uživatel si za účelem uspokojení těchto potřeb může vybrat z několika možných kategorií 

(McQuail, 2009, s. 434): 

a) rozptýlení 

b) podpora osobních vztahů 

c) podpora vědomí vlastní totožnosti 

d) kontrola či potvrzení vlastních úsudků o světě. 

Tento koncept pracuje s příjemcem médií jako s aktivním konzumentem právě v tom 

smyslu, že sám ovlivňuje proces účinků médií. Pokud tedy přihlídneme k této teorii, můžeme 

předpokládat, že divačky seriálu v něm hledají nejen zábavu, ale rovněž také sebepotvrzení, 

citové uvolnění a jakýsi vhled do vlastního života, zkoumání skutečnosti anebo také posílení 

vlastních hodnot. Na základě toho jsem do výzkumu zahrnula otázky, díky kterým bychom 

na konci měli pochopit motivaci divaček ke sledování seriálu. 

V praktické části se rovněž opírám o tezi B. Thompsona (2004), která říká, že 

členové společnost stále více využívají mediované zkušenosti, aby si doplnili informace a 

změnili představy o vývoji sebe sama. 

1.3 Dopady televizních seriálů na jednotlivce 
Doposud jsem se v této části své práci věnovala vlivu médií obecně, tedy 

objektivnímu vlivu médií a teoriím účinků medií. Proto se v této podkapitole zaměřím 

konkrétněji také na vliv televizních seriálů na své publikum. 

Právě otázka, jaký mají televizní seriály vliv na své diváky, je dnes v souvislosti 

s globalizací a vzestupem oblíbenosti streamovacích platforem jako Netflix nebo HBO GO 

stále častěji rezonující tématem. A to hlavně s přihlédnutím k dalším tématům, jako je 



 
 

 

vzájemná enkulturace různých kultur v globálním světě, ve kterém se stírají hranice a panuje 

otevřený mediální prostor. 

Působení právě těchto mediálních obsahů na jednotlivce je dnes zjišťováno celou 

řadou výzkumů, především ve již výše zmíněných kulturálních studiích. Mezi ty nejčastější 

patří výzkumy zaměřující se na vzájemné ovlivňování kultur. Například jaký vliv má 

americký seriál na publikum v Rusku a jakým způsobem je pak ovlivněn pohled tohoto 

publika na americkou kulturu skrze toto médium. Jiné výzkumy zase zjišťují, jakým 

způsobem narativ seriálu může ovlivnit představy diváků o určitých oborech studia a 

profesích a jaký vliv má na adolescenty při výběru jejich budoucí profese. Jeden z takových 

výzkumů potvrdil, že televize je pro ně jedním z hlavních zdrojů představ o určitých druzích 

povolání (Wolf, 2018).  

Je statisticky dokázáno, že například po dokončení vysílání oblíbeného komediálního 

seriálu o fyzicích s názvem The Big Bang Theory (v českém překladu Teorie velkého třesku) 

v roce 2011 vzrostl ve Velké Británii počet uchazečů o fyzikální obory až o 17 % (BBC, 

2011). Další studie, která potvrzuje vliv seriálů na volbu budoucího povolání, se uskutečnila 

v roce 2006 na fakultě medicíny v městě Zaragoza, kde každý desátý student uvedl jako 

důvod pro výběr svého oboru sledování seriálu z medicínského prostředí, jako například 

Greys Anatomy (v českém překladu Chirurgové) či Dr. House (Soria, 2006, in Wolf, 2018).  

Příklady výsledků výzkumů výše dokazují, že seriály mohou ovlivnit a inspirovat 

mladé lidi, současně ale Wolf upozorňuje, že seriál není jediným faktorem, který určuje 

volbu studentů.  

V případě seriálů z kriminalistického prostředí se dnes již hovoří o takzvaném CSI 

efektu, jehož název se skládá z prvních písmen anglického sousloví Crime Scene 

Investigation (v českém překladu „vyšetřování na místě činu“). Tento efekt je pak popisován 

jako „negativní působení kriminalistických seriálů na laického diváka nebo na diváky, kteří 

mají v profesním životě co do činění s kriminalistikou nebo s trestním řízením“ (Míková, 

2016, s. 2). Jedním z negativních dopadů tohoto efektu je pak nepodložená víra 

v neomylnost člověka a techniky v případě soudců a jejich úsudku či špatné nařízení 

vyšetřovacího postupu u kriminálních specialistů (Shelton, 2008, in Míková, 2016).  

Současně česká socioložka Baslarová upozorňuje na skutečnost, že televizní seriály 

mají často i vliv na rozšiřování obzorů publika. Hovoří o tom v souvislosti s českým seriálem 

Ordinace v růžové zahradě, kdy po vysílání první řady se ženy začaly více zajímat o své 

gynekologické problémy i více navštěvovat ordinace svých lékařů (Daňková, 2018). 



 
 

 

Právě s ohledem na argumenty předestřené výše se výzkum této práce uskuteční 

s dvěma cílovými skupinami seriálu, přičemž pracuji s domněnkou, že divačky, které seriál 

sledovaly v období své adolescence, jsou ovlivněny daleko více než ženy, kterým bylo 

v době vysílání seriálu stejně jako hlavním hrdinkám a kterým byl seriál původně určen. 

Dosavadní zjištění o vlivu seriálu Sex ve městě  

Mým záměrem bylo pro účel této práce najít obdobné výzkumy, jako je ten můj. O 

tom, jaký měl a dodnes má seriál Sex ve městě potenciální vliv na své divačky, byla 

samozřejmě sepsána řada publicistických článků, avšak z veřejně dostupných zdrojů jsem 

nenašla žádný, který by se opíral o uskutečněný výzkum a na jehož výsledky bych mohla 

nějakým způsobem tento můj výzkum navázat.  

Rovněž většina publicistických článků, které hovoří o vlivu tohoto seriálu na jeho 

divačky, se uchyluje k závěru, že seriál měl velký potenciál vlivu v souvislosti s jeho 

popularitou, která byla globálně velmi vysoká (na základě dat sledovanosti) – Sex ve městě 

dosahoval stejných čísel jako televizní seriálové klasiky M.A.S.H. či Přátelé. Poslední díl 

seriálu sledovalo v přímém přenosu v USA téměř jedenáct milionů diváků (Tims, 2004). 

Data o sledovanosti z ČR bohužel nejsou dostupná. Na seriál navázaly následně dva úspěšné 

filmy – Sex ve městě (2008) a Sex ve městě 2 (2010), které globálně dohromady utržily 

v kinech 711 milionů dolarů. 

Kromě sledovanosti se často autoři hovořící o vlivu tohoto seriálu na celou generaci 

dívek a žen obrací k trendům, které seriál nastolil, či se odkazují na úspěchy módních značek, 

které se díky seriálu staly úspěšné nebo ještě úspěšnější – zejména jde o restaurace či bary, 

kde se v seriálu hrdinky potkávaly, nebo o oblíbenost alkoholického míchaného nápoje 

Cosmpolitan.  

Důkazem úspěšnosti, potažmo velkého potenciálního vlivu seriálu mohou být také 

následné komerční aktivity, které seriál využívají jako komoditu. V minulosti vzniklo 

několik článků v módních a ženských časopisech, které ženy oslovovaly kvízy v duchu 

Které z postav seriálu se nejvíce podobáte? Současně herečky ze seriálu se staly módními 

ikonami po celém světě a některé z nich, jako například představitelka hlavní hrdinky Sarah 

Jessica Parker, si založily vlastní značku parfémů (Havlová, 2007. s 64–67). 

Podobnou počáteční situaci ve své knize řeší také autorka Ien Angová, kterou jsem 

zmínila již výše. Ve Watching Dallas (1985) píše o velkém pokušení při snaze o chápání či 

vysvětlení fenoménu seriálu Dallas sahat po esencialistických vysvětleních, která jsou 



 
 

 

současně příliš všeobecná nebo i naopak příliš specifická. Za příklad dává fakt, že často byl 

jako důvod oblíbenosti Dallasu zmiňován fyzický vzhled J. R. Erwinga coby jedné 

z hlavních postav Dallasu. Nebo naopak velmi obecné tvrzení Horace Newcomba, 

televizního kritika, který napsal, že Dallas vystihl „ducha doby“ (Ang, 2018, s. 12).  

Právě s podobnými tvrzeními jsem se setkala také v případě výroků o úspěchu seriálu 

Sexu ve městě. Většina z nich byla čistě spekulativní, proto jsem se snažila ve svém 

výzkumu zjistit, jakým způsobem vnímají svou motivaci ke sledování seriálu právě samotné 

divačky a proč si ony samy myslí, že je seriál tak zaujal. 

Výzkumy vztahu divaček k seriálu v České republice 

 Ve veřejně dostupných zdrojích v českém prostředí jsem našla dva výzkumy, které 

se týkaly vztahu televizního seriálu a divaček a které zahrnovaly i kvalitativní analýzu ve 

formě rozhovorů s divačkami. 

Z výzkumu, který se uskutečnil v roce 2011 a kladl si cíl zjistit, jakým způsobem 

ženské publikum chápe úlohu seriálu, vyplynulo, že seriál ženy vnímají jako takzvaný 

odpočinkový žánr, ve kterém hlavním kritériem pro úspěch je jeho zábavnost, srozumitelnost 

pro všechny a komplikovanost. Často byl ale kritizován za komerčnost a povrchnost. Taktéž 

výzkum přináší závěr, že ženy prostřednictvím seriálu často unikají před starostmi 

každodenního života a hledají v něm jakýsi návod, jakým způsobem nahlížet na životní 

situace (Fišerová, 2012).  

Druhý z výzkumů se zabýval percepcí seriálu Ulice jeho pravidelnými divačkami. 

V závěru výzkumu se můžeme dočíst, že tento seriál dotazované ženy sledovaly především 

z důvodu oddechu a relaxace, dalším z důvodů, které ženy uvedly pro sledování tohoto 

seriálu, byl zdroj informací o dobovém dění a zobrazování aktuálních společenských 

problémů, jako je například i adopce dítěte. Důležitým zjištěním výše zmíněného výzkumu 

je fakt, že všechny divačky (celkem 10 z různých věkových kategorií) se shodly na tom, že 

si sice uvědomují fiktivní povahu seriálu, avšak toto vědomí při sledování odpadá a ženy 

považují seriál za reálný (Starečková, 2015).   

1.4 Představení seriálu 
V této podkapitole představím čtenáři americký televizní seriál Sex ve městě 

podrobněji, a to za použití rešerše odborných článků na toto téma, jelikož analýza samotného 



 
 

 

obsahu seriálu byla předmětem mnoha prací, a tak existuje dostačující množství 

akademického materiálu. V průběhu práce jsem tedy na samotnou obsahovou analýzu 

seriálu rezignovala. V době svého premiérového uvedení v televizi neměl Sex ve městě 

konkurenta, dosud nikdo nemluvil v televizním vysílání o sexu a milostných vztazích z 

pohledu žen, a rozhodně se nevěnoval tomuto tématu do takové míry a nepoužíval takový 

jazyk a míru explicity. O seriálu se proto nejen v médiích začalo hovořit jako o kultu, který 

překonává společenská tabu, oslavuje svobodu a feminismus, a stal se tím pádem 

emancipačním impulsem pro řadu žen, které seriál sledovaly. 

Seriál byl natočen televizní produkcí HBO na základě knižní předlohy, konkrétně 

stejnojmenného románu spisovatelky Candance Bushnell. Z hlediska žánru bychom mohli 

Sex ve městě zařadit do kategorie romantického dramatu či romantické komedie. Také bývá 

často označován jako takzvaný ženský seriál, podobně jako seriály Zoufalé manželky, 

Džungle rtěnek či Girls. Obecně jde spíše seriál považovat za dílo bořící tabu, které humorně 

pojednává o životě singles. Sex ve městě byl poprvé vysílán v USA v letech 1998–2004 na 

soukromé stanici HBO. V České republice debutoval o dva roky později než v USA (v roce 

2000), poprvé ho zde odvysílala Česká televize. Získal několik prestižních ocenění  

 a stal se mezinárodním kultovním hitem. „Seriál nepochybně obohatil tehdejší kulturní 

diskurz o módních trendech, feminitě, feminismu a o moderní svobodné ženě.“ (Akass, 

McCabe, 2004, s. 177) 

Děj seriálu se odehrává na přelomu tisíciletí v americké metropoli New York a 

sleduje osudy čtyř hlavních hrdinek – Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samanthy 

Jones (Kim Catrall), Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon) a Charlotty York (Kristin Davis). 

Obsahová stránka se zaměřuje především na milostné vztahy, přátelství, životní styl. 

Vyprávění jednotlivých dějů má paralelní strukturu. Každý díl je uveden otázkou hlavní 

hrdinky Carrie, která je povoláním spisovatelka, píšící sloupek o novodobých moderních 

vztazích s názvem Sex and the City pro fiktivní noviny The New York Star. Inspirací pro její 

psaní jsou právě její tři nejlepší kamarádky. V průběhu jednoho dílu se snaží najít odpověď 

na otázku, která souvisí s jejím vlastním nebo kamarádek milostným životem. Proto bychom 

mohli rozdělit každou epizodu na úvod, ve kterém je zadáno téma, následuje zápletka, 

moment překvapení a následně přichází rozuzlení, ve kterém autorka dokončuje svůj článek 

a nachází odpověď. 

Samotný název seriálu je variací titulu díla Helen Gurley Brown Sex and The Single 

Girl (1962), ve kterém popisovala své zážitky z randění se ženatými muži – přitom měla jen 



 
 

 

mužské přátelé, kteří ji za to nesoudili. Za dalšího předchůdce Sexu ve městě je považován 

román Ericy Jong s názvem Fear of Flying (1973), ve kterém si hlavní hrdinka Isadora Wing 

klade podobné otázky jako Carrie Bradshaw. Řeší hlavně to, jestli může žena prožívat sex 

jako muži a být u toho z dlouhodobé perspektivy šťastná. Isadora se stala jakýmsi 

prototypem pro pozdější Carrie Bradshaw.  

TEORETICKÁ ČÁST 
V teoretické části této práce vysvětluji důležité pojmy a teorie vztahující se k její 

praktické části – totiž ke kvalitativnímu výzkumu se zaměřením na jevy a myšlenky 

vyskytující se v Sexu ve městě. Právě s přihlédnutím ke skutečnosti, že výzkumná část této 

práce se týká určitých fenoménů, které se v kultovním seriálu objevují, je její teoretická část 

členěna do kapitol, ve kterých se vždy věnuji teorii konkrétní oblasti výzkumu, tedy 

konkrétnímu fenoménu vyskytujícímu se v seriálu. 

2 Teoretické ukotvení stereotypizace 

v médiích 
První fenomén, který se vyskytuje v seriálu Sex ve městě a který bude v praktické 

části této práce předmětem hloubkových rozhovorů s divačkami, jsou stereotypy. Stereotypy 

v médiích představují základní problematiku mediálního světa a úzce souvisí s tématem 

reprezentace reality v médiích – totiž jakým způsobem média prezentují divákovi realitu.  

Proto je to také jedna z oblastí, kterou bych ráda ve svém výzkumu s divačkami 

seriálu blíže probádala. Zejména pak z toho důvodu, že mě zajímá, zdali jsou si respondentky 

výskytu stereotypů vědomy, a pokud ano, jak je vnímají. Proto je tedy nutné nejprve 

v teoretické části definovat, co je chápáno jako stereotyp a jakým způsobem se projevuje 

v médiích a následně ve zmíněném seriálu.  

2.1 Sociální a mediální realita 
V předchozí kapitole již byly zmíněny teorie, které popisují vliv masových médií na 

své publikum. Předpokladem pro hlubší pochopení tohoto vlivu je i porozumění propojení 



 
 

 

sociologických a mediálních pojmů – realita, sociální realita a mediální realita. Definice 

reality je předmětem prastarých filozofických sporů, a pro uvedení čtenáře do této 

problematiky tudíž není potřebná.  

Sociální realitu pak definují Jirák a Köpplová (2003, s. 138) jako „svět soudů, 

představ a sociálních vztahů, v němž žijeme. Využívá prvků ze smyslově vnímatelného světa, 

jenž nás fyzicky obklopuje“. 

Média z této sociální reality vychází a na jejím základě utvářejí mediální obsahy, 

které částečně představují obraz této sociální reality. Mediální realita je tedy specifickou 

oblastí sociální reality, tam kde ji prostupují média. Mediální realita má možnost ovlivnit 

sociální skutečnost – jakým způsobem a do jaké míry je předmětem mnoha bádání 

(Svobodová, 2008, s. 2–3). Jirák k této problematice uvádí, že si téměř neuvědomujeme, že 

média neodrážejí sociální realitu, ale že ji svým způsobem velmi svévolně a svérázně 

přetvářejí (Jirák, 2005). 

2.2 Stereotypy 
 Stereotypní uvažování je fenoménem, se kterým se setkáváme nejen v médiích, ale 

také v našem každodenním životě. Může se týkat téměř čehokoliv – povolání, etnika, národa, 

víry, věku, zájmu či kultury. A může nás i naše okolí lehce ovlivnit.  

Walter Lippmann poprvé použil termín stereotyp ve své knize Public Opinion (1922) 

a označil jím „obrazy v našich hlavách“ vztahující se k ostatním lidem. Do této doby je také 

datován počátek studia stereotypů (Jirák, 2005).  

Stereotyp lze definovat jako relativně stálou, zakořeněnou a zjednodušující představu 

(soubor charakteristik) používanou při reprezentování reality (Basow, 1992, s. 3). Výrost a 

Slaměník řadí stereotypy mezi jakési determinanty, které mají důležitou funkci při vytváření 

úsudků o skupinách (jejich členech). Stereotypy rovněž zařazují mezi sociokulturní 

fenomény, které daná společnost či kultura sdílí. Z toho tedy vyplývá, že na vlastnostech, 

které se zdají být charakteristické pro určitou skupinu jednotlivců, se shodne větší počet lidí. 

(Výrost, Slaměník, 1997). 

Stereotypy mají sociálně nosnou funkci a usnadňují lidskému mozku pochopit nové 

skutečnosti, které člověk není schopný vstřebávat komplexněji, pomáhají mu se rychleji 

orientovat ve světě, kde se potkává s neustále novými jevy. Díky této funkci nelze tedy 



 
 

 

tvrdit, že stereotypy jsou vždy nutně pouze špatné, ačkoliv kvůli nim si člověk v mysli utváří 

příliš rychle závěry o jednotlivci na základě identifikačního znaku pro příslušníky konkrétní 

skupiny, který je jejím členům společný. Stereotypy nám tím pomáhají uspořádat okolní svět 

tak, aby byl lehce pochopitelný (Svobodová, 2008).  

Stereotypy lze obecně dělit na dvě skupiny – autostereotypy a heterostereotypy. 

„Jsou to specifické formy stereotypů, tedy fixovaných postojů, které si vytvářejí členové 

skupin k sobě samým (autostereotyp) a k jiným sociálním skupinám (heterostereotyp). V 

autostereotypech se vyjadřuje vědomí skupinové příslušnosti, v heterostereotypech vědomí 

odlišnosti od jiných skupin.“ (Velký sociologický slovník, 1996, s. 118) 

Současně Svobodová tvrdí, že lze zjednodušující pravidelnosti v reprezentaci 

klasifikovat do tří skupin: typy, stereotypy a archetypy. Přitom stereotypy jsou více 

schematické než typy, protože nejenže redukují a deformují svou úlohu, navíc ji také 

nadsazují (Svobodová, 2008, s. 4–5).   

Archetypy pak označují nejhlouběji zakořeněné stereotypy. Tento termín použil 

poprvé psycholog Jung a označil tím jakési společné psychologické vědění lidstva 

(Svobodová, 2008, s. 5). Britský sociolog Giddens ve své knize Sociologie zase upozorňuje 

na skutečnost, že stereotypy se pojí rovněž s předsudky, které vycházejí z mylných či 

neúplných informací. Takové předsudky pak mají negativní charakter a vyvolávají negativní 

postoj vůči skupinám, kterých se dotýkají (Giddens, 2001, s. 232).  

Nejvíce časté stereotypy jsou národní, etnické, politické, náboženské, třídní, 

genderové a sociální.  

Stereotypy v médiích 

 Přestože stereotypizující reprezentace se dotýká nás všech (všech členů 

komunikačního řetězce), média jsou jedním z nosičů stereotypů, které mají moc tyto 

stereotypy posilovat. Zejména proto, že média jsou jedním ze základních socializačních 

prostředků, díky kterým se seznamujeme s okolním světem. I když se stereotypům, které 

jsou produkovány mediálními institucemi, dostává velké pozornosti, neznamená to, že na 

tvorbě a posilování tohoto typu myšlení mají největší podíl právě ony. Stereotyp nemusí 

tkvít v tom, že se objeví v obsahu nějakého média (ať už na úrovni obsahu, či jazykové 

stránky), uživatelé tohoto média mohou stereotypně zprávy konzumovat a interpretovat, 



 
 

 

protože jsou interpretačně aktivní, nebo na základě toho, že konzumují pouze určité obsahy 

a mohou si stereotypně vyložit zobrazované.   

Stereotypy se vyskytují napříč různými mediatypy, tudíž je můžeme nalézt i 

v seriálech. Například ve zpravodajství se pak mohou projevovat výběrem zpráv, které se 

dostanou do vysílání. Svobodová poukazuje na skutečnost, že pokud se zabýváme stereotypy 

v médiích, není důležité zkoumat to, co je v médiích přítomné, ale také to, co naopak chybí 

(Svobodová, 2008) 

Samotný obsah bývá doprovázen obrazovým sdělením, které by mělo být také 

předmětem zkoumání, jelikož se i zde stereotyp objevuje poměrně často, například při 

zobrazování míst a událostí – Praha a vyobrazení Hradu (Svobodová, 2008, s. 8). Na tutéž 

skutečnost upozorňuje Jirák (2005), podle kterého jsou častým příkladem stereotypizace 

v médiích právě mediální zpodobňování menšin a cizinců (v ČR například Romů).  

Stereotypy jsou tedy určitým projevem snahy reprezentovat skutečnost v médiích, 

zároveň zastupují a vytvářejí názor většinové společnosti. Vyskytují se jak ve zpravodajství 

a publicistice, tak ve filmu či v reklamě a pracují s nimi jak bulvární, tak i seriózní média.  

3 Teoretické ukotvení genderové 

problematiky 
Stejně jako ostatní stereotypy se v médiích (potažmo i v seriálech) objevují i 

stereotypy genderové. Výše zmíněný seriál Sex ve městě není výjimkou. Tuto kapitolu jsem 

zařadila do teoretické části proto, že genderovou problematiku řeší hlavní hrdinky seriálu ve 

svých životech a rovněž se tato problematika objevuje v seriálu a v jeho ději mimo dialogy 

postav. Děj a postavy ve filmu samy reprezentují genderové vztahy, jednak svou mluvou, 

tak i svým chováním. Samotné dílo pak může naznačovat genderovou hierarchii postav. Na 

druhé straně jsou divačky, které nejsou pouhým pasivním publikem, ale taktéž je jejich 

genderová subjektivita utvářena během sledování seriálu. 

3.1 Gender 

Pojem gender se v několika posledních letech stal velmi používaným. Samotný výraz 

má mnoho podob a současně s tím i mnoho výkladů. Nepochybně se tento termín stal takto 



 
 

 

populárním i díky vývoji feminismu ve světě, jako takový souvisí se ženským hnutím, které 

se systematicky otázkami s ním spojenými zabývalo (viz následující kapitola).  

Původně termín pochází z řeckého jazyka, do českého povědomí se dostává ale spíše 

z angloamerické literatury a bývá často překládán jako „rod“ nebo také jako „pohlaví“. Právě 

tento zjednodušený překlad ale bývá předmětem mnoha diskuzí v akademickém diskurzu, 

jelikož část akademiků se domnívá, že samotný překlad je takto zavádějící a odkazuje až 

příliš k významu pohlaví (vrozených atributů člověka), a tím se zastírá účel, pro který byl 

původně zvolen. Často je tento pojem překládán do českého jazyka také jako „sociální 

pohlaví“. 

V současném diskurzu se tedy neustále dostávají do protilehlé polohy pojmy gender 

a pohlaví. Jedním z autorů upozorňujících na tuto skutečnost je Valdrová, která současně 

vysvětluje, že pojem gender je především označením pro rozdíly psychologické, sociální, 

historické i kulturní – lišící se od fyzických predispozic mužů a žen. V případě genderu se 

jedná o sociální kategorii, která je konstruována na základě vrozeného pohlaví jedince, vztah 

mezi nimi je však arbitrární (Valdrová, 2004).  

Stejně jako je tomu v případě genderu, tak i v případě genderových rolí ve 

společnosti dochází k jejich rozdělení na základě vrozeného pohlaví jedince, přičemž je 

přihlíženo k biologickým rozdílům mezi mužem a ženou. Zvláštní důraz je přitom kladen 

zejména na premisu, že muž je větší a silnější a žena rodí a stará se o děti (Curran, Renzetti, 

1999, s. 527).  

Dnešní doba sice nenahlíží na genderové rozdělení rolí již tak striktním způsobem 

jako v minulosti a otázkou diskuze je především míra přirozenosti či danosti ženského a 

mužského chování, biologický rozdíl mezi pohlavími však žádná teorie nepopírá. Česká 

socioložka Jiřina Šiklová zdůrazňuje, že na gender je často pohlíženo jako na sociální 

konstrukt, ke kterému je vázána určitá role a v souvislosti s tím je očekáván daný typ 

chování, který je buď hodný muže, nebo ženy (Šiklová, 1999). Na základě definic uvedených 

výše můžeme tedy říci, že gender je jedním ze základních sociálních konstruktů a promítá 

se do všech oblastí společenského života.  

3.2 Genderové stereotypy 

Genderové stereotypy jsou v tuto chvíli velmi aktuálním tématem, které je řešeno 

napříč mnoha oblastmi společnosti. Je také součástí každé společnosti, i když otázkou 



 
 

 

zůstává, do jaké míry je to jev žádoucí. Genderové stereotypy bývají jedním z nejčastějších 

projevů nerovnosti mezi ženami a muži, jsou předávány sociokulturně, v rodině, 

vzdělávacím systémem ve školství i skrze média. Jistou roli při šíření těchto stereotypů 

sehrávají také mocenské vztahy, privilegovanost a diskriminace. Genderové stereotypy jsou 

determinovány představou společnosti, že ženy a muži mají ve společnosti zastávat odlišné 

role, ke kterým jsou biologicky předurčeni. Tyto stereotypy pak ovlivňují velkou část našeho 

života a mohou působit například i při výběru budoucí profese (Jarkovská, 1978). 

V předchozí kapitole jsem zmínila několik definic, které charakterizují pojem 

stereotyp. Pokud budeme nahlížet na výklad pojmu genderový stereotyp touto perspektivou, 

můžeme na základě definic výše říci, že genderový stereotyp je předsudkem (zjednodušenou 

představou) o povaze či chování konkrétního pohlaví. Jinými slovy: stereotypní nahlížení na 

vlastnosti a způsob chování mužů a žen. Genderový stereotyp tedy označuje předsudek či 

stereotypní představu (více lidí) o tom, co je správné či přirozené chování pro určité pohlaví, 

aniž by se dotyční dále zabývali skutečností, jaké jsou jejich individuální dovednosti, 

schopnosti či hodnoty.  

Autoři Ranzetti a Curran definují genderové stereotypy následovně: „… jsou to 

zjednodušující popisy toho, jak má vypadat ‚maskulinní muž‘ či ‚feminní žena‘. O takovýchto 

stereotypech lidé obvykle uvažují bipolárně, tedy tak, že normální muž nenese žádné rysy 

ženskosti a naopak.“ (Ranzetti, Curran, 2003, s. 20) Karsten v knize Ženy – Muži: genderové 

role, jejich původ a vývoj (2006) nabízí přehled vlastností, které se stereotypně opakují a 

bývají spojovány s jednotlivými pohlavími. Uvádí například, že ženy jsou často 

prezentovány nebo vnímány jako milovnice děti, slabé, něžné, náladové, parádnice, 

emocionální, empatické atd., muži jsou naopak prezentováni nebo vnímáni jako racionální, 

přímí, odolní, dominantní či agresivní (Kasten, 2006).  

Z výsledků výzkumu veřejného mínění realizovaného roku 2017 společností 

Eurobarometr vyplývá, že Česká republika patří k pětici zemí Evropské unie, v nichž věří 

v tradiční genderové rozdělení rolí (Refresher, 2017). Dnes už genderová problematika 

nemusí zahrnovat pouze ženy a muže, ale i nerovnosti mezi heterosexuály a homosexuální 

menšinou.  



 
 

 

3.3 Genderová stereotypizace v médiích 

Média nám přinášejí různé obrazy mužů a žen, stejně tak jako přisuzují určité 

vlastnosti, ukazují typizované role apod. Proto se tedy i genderová stereotypizace promítá 

do všech médií. Na začátku této práce bylo vysvětleno, že média obecně mají jistý vliv na 

společnost, současně v ní plní i významnou roli a podílí se na předávání společenských 

norem, hodnot, ale i stereotypů.  

Za projev genderové stereotypizace v médiích může být považováno i například malé 

procento žen účinkujících v hlavní roli či zdůrazňování některých atributů postav – u žen je 

to obecně fyzický vzhled a u mužů naopak charakter. Kromě negativního nazírání na ženy 

v některých rolích je nutné zmínit také, že dopady medializace genderových stereotypů mají 

vliv i na škatulkování mužů a jejich úlohy v životě.  

Goffman v knize Gender Advertisements (1979) rozebírá stereotypní zobrazování 

ženy a upozorňuje na fakt, že v případě zobrazování muže a ženy v pracovním prostředí je 

muž zobrazován ve většině případů v řídicí roli, kdežto žena je zobrazována jako pomocná 

síla. Stejně tak je tomu podle autora i v běžném životě, kdy muž je nazírán jako instruktor, 

řidič a žena zase naopak jako spolujezdec. Také upozorňuje na skutečnost, že v případě 

zobrazení domácnosti se muž většinou do domácích prací nezapojuje, spíš jen přihlíží 

aktivitě, kterou ale vykonává žena (Goffman, 1979, s. 36). 

Doyle ve své knize Sex and Gender (1985) upozorňuje na mediálně zobrazované 

elementy genderové normy, které jsou nejčastěji prezentovány v médiích. U mužů je to 

například element úspěchu, element agrese či sexuální element, kdežto u žen je těchto 

elementů daleko méně. Upozorňuje také na skutečnost, že v případě, kdy se některý element 

vyskytuje jak u muže, tak u ženy, poté nabývá jiné důležitosti. Tento fakt demonstruje na 

elementu rodičovství, který se objevuje u obou pohlaví, avšak na roli muže nemá takový vliv 

a nedeterminuje ho, kdežto ženu ano. Současně říká, že existuje jakési dvojí vnímání typu 

ženy v médiích – aktivní a pasivní. Postava ženy, kterou Doyle definuje jako pasivní, se stará 

o rodinu a její fungování a obecně funguje ku prospěchu mužského subjektu. Aktivní žena 

se naopak soustředí na kariéru (Doyle, 1985, s 68–75). Dostálek zase říká, že tyto aktivní 

postavy jsou často vyobrazeny jako morálně bezúhonné, avšak frigidní a jejich aktivní role 

s sebou přináší jistou ztrátu feminity (Dostálek, 2013, s. 43–47). Typickým příkladem 

genderové stereotypizace v médiích je pak žena v domácnosti.  



 
 

 

Meyrowitz zdůrazňuje, že ke stereotypnímu zobrazování dochází také v případě 

mužských rolí: „Mužské postavy bývají mnohem více vzrušující a zajímavější; jedná se 

především o postavy profesionálů ve svém oboru, hrdinů a zločinců. Ženské postavy jsou 

naopak často závislé na mužích, méně inteligentní a schopné než muži a mnohem 

emocionálnější. Ženy jsou také zobrazovány jako pasivnější a méně úspěšné při dosahování 

svých cílů. Zkreslený pohled na muže a ženy se v televizním vysílání objevuje v zábavních 

pořadech pro dospělé, v dětských pořadech, ale dokonce i ve zpravodajství a dokumentech… 

Vědci také dospěli k názoru, že způsob televizní prezentace mužských a ženských rolí má vliv 

na to, jak děti vnímají, které role přísluší danému pohlaví.“ (Meyrowitz, 2006, s. 176)  

3.4 Stereotypizace a genderová stereotypizace v Sexu ve městě 

 Jak jsem již zmínila výše, seriál Sex ve městě není výjimkou – rovněž v něm se, 

stejně tak jako je tomu u dalších typů médií, objevují stereotypy, za které bývá hojně 

kritizován.  

  Stereotypy se zde vyskytují už na úrovni charakteristických rysů hlavních postav, a 

to v případě, kdy jsou postavy záměrně odlišné na základě různých archetypů žen, s nimiž 

se pak divačky mohou ztotožnit nebo s nimi sympatizovat.  

Charlotte je více konzervativní žena, která touží po rodině. Dalo by se také říci, že jí 

tvůrci seriálu připsali jistý punc prvoplánové naivity, vzornosti a staromódnosti a zobrazují 

ji jako typickou ženu v domácnosti. Charlotte má prestižní vzdělání a věří, že potká toho 

pravého, se kterým bude moci založit rodinu, na druhou stranu ji tvůrci postaví před do 

situace, kdy potká muže, se kterým by rodinu chtěla mít, ale není jim to souzeno. Opačným 

případem je energická a asertivní Samantha, která pracuje v oblasti PR, kde zastává 

důležitou funkci, a užívá si sexuální svobodu a přítomnost mužů, ale protože má kariéru, 

není prezentována jako rodinný typ. V tomto tedy seriál boří jeden stereotyp v zobrazování 

ženy pouze na podřízené pozici či v domácnosti, naopak ale zase podporuje stigma, že pokud 

žena buduje kariéru, nemá zájem o rodinný život. I pro rozdílný životní přístup se Samantha 

a Charlotte nedostávají do konfliktu, což je jeden z aspektů silně idealizovaného přátelství, 

které seriál ženám připisuje, a jeden z aspektů, který pomohl ze seriálu udělat kult ženského 

seriálu.  

Miranda prezentuje zatrpklou ženu, která si buduje kariéru právničky a na milostné 

vztahy původně rezignovala, proto jí tvůrci přisoudili také některé „maskulinní rysy“. Tato 



 
 

 

postava je potvrzením Dostálkova výroku z předchozí části, kdy tvrdí, že pokud je žena 

postavou aktivní a buduje kariéru, většinou ztrácí jistou míru feminity. 

Dalším archetypem je zde pak Pan Božský, fyzicky přitažlivý bohatý bankéř, do 

kterého se hned v prvním dílu zamiluje hlavní hrdinka Carrie. V seriálu reprezentuje roli 

zdánlivě ideálního tajemného muže, který se ale bojí hlubších závazků.  

Stereotypizace se v Sexu ve městě vyskytuje dále i v případě zobrazování mužů, 

kterým tu není věnováno dostatek prostoru. Seriál je tím pádem velmi nevyrovnaný. Také 

v něm často dochází k objektivizaci mužů, kteří se stávají předmětem debat hrdinek seriálu, 

a často jsou zmiňovány jejich nedostatky. 

Dalším stereotypem je v seriálu samotné zobrazování homosexuálních mužů, kteří 

jsou zde naopak prezentování jako nejlepší přátelé žen a řeší podobné problémy jako hlavní 

hrdinky. Jsou jim rovněž připisovány některé ženské rysy a kvality. Stejně tak za stereotypní 

může být považováno i oblékání jednotlivých postav. Zatímco Samantha je vždy v souladu 

se svým charakterem oblečená do sexy oděvu nehledě na situaci, Miranda, která je 

prezentována především jako intelektuálka a kariéristka, nosí většinou kostýmy, které působí 

spíše mužsky a stroze.  

4 Teoretické ukotvení postfeminismu 
Sex ve městě je jedním z nejvíce diskutovaných a oblíbených televizních seriálů. 

Podle Jane Gerhard (2005) se stal seriál tak populárním i z toho důvodu, že v 90. letech 

v sobě skloubil dva současné trendy v populární kultuře – trend postfeminismu a queerness.1 

Proto se v této části práce věnuji feminismu, krátce i jeho historickému vývoji. 

Hovoříme-li totiž o postfeminismu, je třeba nejprve pochopit feminismus a jeho myšlenky. 

Čtenáři tedy budou vysvětleny pojmy feminismus a postfeminismus, protože seriál Sex ve 

městě je obecně řazen mezi postfeministická díla.  

 Cílem této práce není podrobněji rozebírat jednotlivé vlny a proudy feminismu, 

avšak pro pochopení postfeministického odkazu v případě seriálu Sex ve městě je žádoucí 

 
1 Zastřešující termín nahrazující nejednotné a problematické zkratky LG, GL, LGB, GLB, LGBT, GLBT, 
LGBTIQA…, jenž má za cíl týkat se všech osob s menšinovou sexuální orientací a genderovou non-
konformitou. (Pitoňák, „Queer“ in Queergeography.cz) 



 
 

 

předložit alespoň krátký úvodní vhled do této problematiky. Současně je postfeministické 

zaměření seriálu také předmětem hloubkových rozhovorů s divačkami.  

4.1 Definice feminismu  
 Feminismus není jednoduché definovat, podobně jako u předchozích definic, tak i u 

feminismu není platné a všeobecné přijímané pouze jedno vymezení. Zejména proto, že 

v tomto případě se nejedná o soubor idejí, které by byly považovány za klasické či typické 

pro tento koncept a neměnné. V případě feminismu se jedná spíše o názorový vývoj snahy 

o emancipaci žen (Zvěřina, 2016).  

V současné době se feminismus věnuje celé škále různorodých témat. Definice se 

různí napříč obory, časovými obdobími i publikacemi, které se tématem zabývají. Často je 

feminismus chybně interpretován a to vede zejména laickou veřejnost k mylným představám 

o záměru a myšlenkách tohoto hnutí.  

Pojem feminismus je na všeobecné rovině chápán společností jako hnutí za 

emancipaci žen a práva žen ve společnosti. Názory na rozšíření tohoto pojmu se různí.  

Nelze říci, že hlavním cílem feminismu byla vždy pouze rovnoprávnost žen. 

Samotný pojem označuje širší spektrum různých politických a sociálních hnutí, která jako 

jeden z hlavních cílů sledují zejména ekonomickou, sociální a politickou rovnost žen a 

mužů. Současně také tato hnutí bojují se sexismem a genderovými stereotypy, z nichž dle 

feministické teorie plyne uspořádání patriarchální společnosti (Beasley, 1999, s. 3–11). 

Jak už jsem napsala výše, je důležité si uvědomit, že feministické hnutí nepředstavuje 

v historickém kontextu ucelený proud či jednotnou teorii, avšak vždy se týká žen a 

v obecném měřítku se zajímá především o postavení žen ve společnosti. Vodáková 

feminismus definuje jako postoj, který se zabývá otázkou rovnoprávnosti pohlaví a 

nezávislosti postavení žen ve společnosti (Vodáková, 2004, s. 339). 

Havelková zase definuje feminismus jako hnutí, které se soustředí právě na postavení 

žen ve společnosti a následně se pak štěpí do několika proudů, jejichž teorie bývá 

rozdělována nejčastěji do tří vln, přičemž každá z nich probíhala v jiném historickém období 

(Valdrová, 2004, s. 169–182). Mezi nejznámější proudy patří liberální feminismus, radikální 

feminismus či marxistický a socialistický feminismus. Mezi méně známé pak mužský 

feminismus, multirasový feminismus, rozvojový feminismus či kyberfeminismus 

(Valdrová,2004, s. 203–211). 



 
 

 

4.2 Historický vývoj feministického hnutí   
Historie feminismu sahá až do dob francouzských preciézek v 17. století, kdy se ženy 

postavily za svá práva v reakci na poměry na dvoře krále Jindřicha IV. a dovolávaly se svého 

práva na vzdělání. Proces směřující k zrovnoprávnění žen a mužů započal v době Velké 

francouzské revoluce ke konci 18. století a pokračoval nadále i v 19. století, kdy se 

projevoval zejména bojem žen za volební právo a právo na vzdělání (Doležalová, 2007, s. 

10–11). Historie celého hnutí bývá v odborné literatuře rozdělována do tří časových vln.  

První vlna 

První vlna feminismu je spjatá hlavně s obdobím emancipace žen. V USA se 

feministické hnutí rozvíjelo zejména spolu s hnutím proti otrokářství, kdy se ženy začaly 

angažovat v politice a započaly vytvářet organizační struktury. V Evropě je feminismus 

spojován již s osvícenstvím v 18. století. Podle obecně přijímané periodizace tohoto hnutí 

probíhala první vlna od poslední třetiny 18. století přibližně do roku 1930. Jeho 

představitelky požadovaly zejména přiznání základních práv, jako je právo volit, právo na 

vzdělání či právo vlastnit majetek (Osvaldová, 2004). 

V Evropě došlo k velké proměně myšlení v období Velké francouzské revoluce, 

spojované s hesly jako svoboda, rovnost, bratrství. Pro mnoho žen byla právě Francouzská 

revoluce impulsem k domáhání se rovnoprávnosti, neboť požadovala svobodu, a tím pádem 

také právo rozhodovat o své osobě, které ženy nepociťovaly. Poprvé ženy své požadavky 

přednesly na Konventu, ze kterého ale byly vyvedeny. Období Velké francouzské revoluce 

je historicky spjato se jménem Olympe de Gouges, jedné z největších bojovnic za ženská 

práva, která byla ale vládou popravena v trest za zpronevěření se vlastní roli. Následně 

docházelo k dalšímu omezování práv a svobod žen (Osvaldová, 2004, s. 17).  

Další významnou roli sehrály aktivistky bojující za volební práva žen v Anglii 

v druhé polovině 19. století. Založily zde Národní spolek pro hlasovací právo a v roce 1866 

předložily petici britskému parlamentu, který ji ale nebral v potaz. Traduje se, že do konce 

19. století tyto aktivistky útočily na britský parlament, organizovaly pochody a demonstrace 

(Sokačová, 2003). Těmto ženám se pak dostalo přezdívky sufražetky od slova suffrage (v 

angličtině volební právo). Dodnes má ale toto označení spíše negativní konotace (Valdrová, 

2004). 

Pro feministické hnutí se stalo získání volebního práva klíčovou otázkou. Současně 

bylo pro feministické hnutí po celé 19. století typické především téma rovnosti a placené 



 
 

 

práce žen (Sokačová, 2003). Ve většině evropských zemí mohly ženy volit již v první 

polovině 20. století. Například v Československu získaly ženy volební právo v roce 1919.  

Za konec první vlny bývá považován zlomový rok 1930, kdy kulminovala 

celosvětová ekonomická krize, nebo nástup fašismus k moci v roce 1933. Dalo by se ale říci, 

že požadavky první vlny byly v podstatě splněny – ženy získaly právo volit, dlouhou dobu 

jim upírané, a právo na majetek a vzdělání (Valdrová, 2004, s. 169–170).  

Druhá vlna 

Za začátek druhé vlny bývá nejčastěji označováno období mezi 50. a 60. lety 20. 

století, tedy epocha po druhé světové válce. Někdy se můžeme i dočíst, že druhou vlnu 

odstartovala Simone de Beauvoir dílem Druhé pohlaví (1949) (Kalnická, 2009, s. 75).  

Druhá vlna feminismu přichází s novými tématy a odlišným přístupem oproti první vlně. 

V této době ženy toužily hlavně po uplatnění a realizaci mimo domácnost, avšak média 

vyznávala převážně rodinný život a ženy měly přijmout roli spokojené hospodyně 

v domácnosti. Ženy již ale dosahovaly vysokého a kvalitního vzdělání, a tak se snažily ho 

uplatnit, mj. například tak, že vstupovaly do veřejného politického života, kde je ale muži 

nerespektovali (Sokáčová, 2003). Žen schopných uplatnit své vzdělání bylo tedy minimum, 

stejně tak jako těch, které zaujímaly vysoké posty. Jedním z výrazných motivů druhé vlny 

v USA byla také teze „personal is political“ – situace mnoha žen v domácnosti se stala 

politickým tématem (Stehlíková, 2014) 

Ženy si uvědomily, že legislativní změna nestačí, a usilovaly o uplatňovaní těchto 

změn v reálném životě. Druhá vlna tak rozšiřuje požadavky hnutí, ty se pak odrážejí zejména 

v kultuře, kde do této doby dle feministického hnutí vládl mužský řád. Do centra zájmu 

feministického hnutí se dostává například i jazyková problematika či postavení ženy 

v různých oblastech společenského života. Z této doby pochází pojem mužská hegemonie 

(nadvláda) či patriarchát (Valdrová, 2004).  

Rovněž v této etapě nabývají na popularitě významná díla, která jsou feministicky 

laděna a ovlivnila další úzus vymezující toto téma. Příkladem takové tvorby může být třeba 

práce Virginie Wolfové a její prozaická díla Vlastní pokoj, K majáku či Zabít domácího 

anděla. Dnes už jsou tyto knihy považovány za klasickou ukázku feministické tvorby. 

Literární formou v nich totiž autorka odkrývá problematiku mužské a ženské identity. 

Zásadní myšlenku, která hnutí taktéž ovlivnila, vyjádřil psychoanalytik Sigmund Freud, 

když tvrdil, že pohlavní identitu nezískáváme při narození, ale je to něco, čeho nabýváme až 

v procesu socializace (Valdrová, 2004).  



 
 

 

Druhá vlna je pak také typická tím, že se zaměřuje přímo na ženu (woman-

centeredness – větší zapojení žen do výzkumu) a na individualitu každého člověka. Vybízí 

jednak k „rovnosti v rozdílnosti“, s důrazem na individuální definování mužství a ženství 

v každém člověku samostatně, a současně vybízí ženy, aby o sobě začaly mluvit a 

vyjadřovaly se skrze vlastní zkušenosti.  

Dalším typickým a důležitým znakem druhé vlny je zájem o problematiku násilí na 

ženách a kritizování pornografie (Valdrová, 2004). Toto je ovšem jedním z důvodů, proč 

feminismus získal negativní konotace a za feministky byly považovány ženy, které kritizují 

mužskou sexualitu. 

Třetí vlna a postfeminismus  

70. léta s sebou přináší významné změny v hospodářské a kulturní situaci. Tradiční 

uchopení ženské a mužské role je považováno za záruku bezpečí a záruku státu. Obecně do 

diskuze uvnitř této vlny vstupují termíny, které již dříve v této práci zmiňuji – pojmy jako 

gender či sociální konstrukt. Ženy si uvědomují, že nerovnost mezi mužem a ženou je 

sociální konstrukt, a upozorňují na tuto sociální a kulturní konstrukci (mužství a ženství). 

Feminismus se v této době vymezuje proti již vytvořeným a zaběhlým stereotypům 

v chování a pohledu na zřízené role.  

Během 80. let se opět myšlenky tohoto hnutí proměňují. Na univerzitách ve světě 

(především pak v USA) vznikají obory typu gender studies, začínají se uplatňovat termíny 

typu akademický feminismus. V některých právních systémech a společnostech jsou 

předkládány požadavky dřívějšího feministického hnutí (Valdrová, 2004).  

Třetí vlna je paralelní vlnou k postfeminismu, avšak na rozdíl od něj více plynule 

navazuje na myšlenky druhé vlny feminismu s důrazem na pluralitu a individualitu (Harvey, 

1990). S třetí vlnou souvisí také queer teorie, kterou feministická teorie ovlivnila zejména 

debatami o identitě, ženskosti a normách v 70. a 80. letech (Jagose, 2009, s. 160). Obě teorie 

sdílí pojetí subjektu, identity, konstrukci kulturních fenoménů (gender, sexualita, pohlaví 

atd.) i zájem o jazyk a moc médií (Nyklová, 2013, s. 69).  

4.3 Definice postfeminismu  
Postfeminismus, který je někdy mylně označován za čtvrtou vlnu feminismu, je 

dodnes jedním z předmětů zájmu genderových, mediálních i kulturálních studií. Dosud však 



 
 

 

panuje neshoda v jeho interpretaci napříč akademickým diskurzem, který se v této otázce 

ukazuje jako protichůdný a pluralistický.  

Předpona post- 

Obecně můžeme říci, že samotný výraz postfeminismus s sebou nese problematickou 

definici, která může být buď pozitivní, či negativní. Pozitivní vnímá postfeminismus jako 

samotný posun uvnitř hnutí. Ta negativní říká, že postfeminismus se kriticky vymezuje proti 

předchozím proudům feminismu a předponou post- sabotuje feminismus (Zábrodská, 2009, 

s. 28). Někteří akademici pak upozorňují, že přidáním předpony samotný výraz vyznívá tak, 

že dnes již feminismus není potřeba (Wright, 2003, s. 11–14). Na tuto skutečnost upozorňuje 

také McRobbie, která tvrdí, že předpona degraduje dosavadní zásluhy feministického hnutí 

a vyvolává v lidech dojem, že již bylo dosaženo rovnosti a feminismus by se nyní měl 

zaměřit na jinou oblast (McRobbie, 2009). Termín je také někdy používán jako označení pro 

širokou škálu teorií, které reagují na předchozí diskurz feminismu. 

Vztah postfeminismu a postmodernismu  

O postfeminismu se začíná hovořit zejména v souvislosti se vznikem postmoderní 

společnosti v 80. letech 20. století. Společnost v postmoderní době je často charakterizována 

úpadkem morálky, fragmentarizací života a také odmítavým postojem k základům, za které 

bojovala moderní společnost. Teoretici, kteří se zabývají životním stylem postmoderní 

společnosti, se shodli na skutečnosti, že tato společnost se jeví jako velmi dynamická a 

rychle se proměňující. „… po roce 1990 došlo ke změnám hodnot prosazovaných a 

oceňovaných společností.“ (Tuček, 2003, s. 428) Pojem postfeminismus je v akademickém 

paradigmatu umísťován mezi postmodernismus, poststrukturalismus a postkolonialismus, 

protože všechny tyto směry zpochybňují univerzální kategorie jako gender (Doskočilová, 

2003). Často je nazýván také poststrukturalistickým feminismem, protože čerpá především 

z poststrukturalismu a kritizuje zejména liberální feminismus a feminismus diference, které 

se snaží o nalezení rovnosti v genderových vztazích (Zábrodská, 2009, s. 28).  

Historie a použití termínu 

Vznik postfeminismu se datuje do 90. let 20. století a je spojován především s Judith 

Buttler a její knihou Gender Trouble (1990), která kritizuje pojetí genderu, pohlaví a těla a 

považuje je za nepřirozené. Tělo je pro Buttler pouze kulturním produktem. 

Samotný termín mezi prvními použila Bolotinová v roce 1982 v článku s názvem 

Voice of the Post-Feminist Generation v New York Times. Zakládal se na řadě rozhovorů 



 
 

 

s ženami, které do jisté míry souhlasily s myšlenkami a cíli předchozího feministického 

hnutí, ale nepovažovaly samy sebe za feministky (Bolotin, 1982) 

Dominantní prvky 

Jedním z prvků, které jsou typické pro postfeminismus, je oslava sexuální rozkoše. 

Vymezuje se tak proti pesimistickému pojetí sexuality druhé vlny. Zatímco feminismus 

v druhé vlně zdůrazňoval především nebezpečí a nevýhody sexuálního styku a zaměřoval se 

na témata jako pohlavně přenosné nemoci, sexuální zneužívání a sexuální objektivizace žen, 

postfeminismus odmítá tento negativní podtón a označuje ho za rigidní. Naopak prosazuje 

ženské právo na sexuální potěšení a zábavu a poukazuje na význam volby a svobody 

(Adriaens, 2009).  

Mezi některými autory panuje konsensus, že postfeminismus se nevymezuje proti 

feminismu, ale je to forma, které musel nutně feminismus nabýt v současném historickém 

kontextu a neoliberální, pozdně kapitalistické společnosti, která je charakterizována 

spotřebitelskou kulturou a individualismem.   

Shrnutí 

Obecně můžeme říci, že postfeminismus vychází z poststrukturalismu a vede 

k radikální dekonstrukci: odmítá klasický feminismus a představu, že ženy mají společné 

něco víc než těla, a i ta jsou konstruovaná. Současně postfeminismus zdůrazňuje odlišnost 

žen od mužů, jejich osobité vlastnosti a možnosti.  

4.3.1 Reprezentace postfeminismu v populární kultuře  

Média hrají klíčovou roli v reprezentaci a vývoji postfeminismu. Reprezentaci 

postfeminismu v populární kultuře můžeme najít hlavně v dílech vysílaných na televizních 

obrazovkách během 90. let a v průběhu nultých let (2000–2009). Některá z nich jsou často 

mylně považována za feministická, protože se v nich objevuje oproti minulosti více žen jako 

hlavních hrdinek – tedy jsou v aktivní roli. Na rozdíl od feminismu se postfeminismu, který 

je v televizní tvorbě prezentován jako jeho vhodná náhrada, dostává velkého prostoru. 

Do postfeministické mediální tvorby řadí akademická literatura například televizní 

seriály Xena, Deník princezny a Buffy, přemožitelka upírů nebo film Deník Bridget Jonesové. 

A v neposlední řadě také právě Sex ve městě. Jedním ze společných aspektů těchto děl je 

například to, že protagonistky se v nich zabývají svým vzhledem a svojí image, jejímž 

prostřednictvím se snaží vyjádřit své vlastní já, které v průběhu děje hledají. Populární jsou 

v této tvorbě také takzvané makeover scény, ve kterých dochází k proměně vizáže hrdinky 



 
 

 

– a ta tím nabývá na sebevědomí (Adriaens, 2009). Podle McRobbie (2007, s. 27–39) se také 

postfeminismus v médiích projevuje tím, že předpokládá, že ženy jsou nespokojeny s jejich 

právní a sociální nabytou rovností. Považují ji za samozřejmou, a tak hledají naplnění svého 

poslání pouze v transformaci sebe sama, čímž naráží na odkaz oblíbené postavy Bridgit 

Jonesové.  

Současně McRobbie ve své knize The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and 

Social Change (2009) míní, že výskyt postfeminismu v současné populární kultuře přispívá 

k úpadku feminismu a zobrazuje feminismus jako nepopulární záležitost (McRobbie, 2009). 

McRobbie (2009) rovněž upozorňuje na fakt, že postfeministická díla se věnují především 

střední třídě bílé rasy – jejich prezentace životního stylu žen je přitom sdílena všemi ženami, 

nebo dokonce všem dostupná. 

Podle Kristyn Gortonové se postfeminismus stává jistým módním trendem. Gorton 

ve výsledcích své studie s názvem The Politics of Equality and the Media: The Example of 

Feminism (2007), která se zabývala právě reprezentací feminismu a postfeminismu 

v médiích, zdůrazňuje, že média mají snahu ukázat na imaginárních příkladech, že 

feministické snahy uspěly a že feminismus je již minulostí. Tato média pak mají tendenci 

naopak hojně ukazovat postfeminismus jako důkaz sociální transformace. Autorka dále 

tvrdí, že na média je nutno pohlížet jako na příčinu setrvávají potřeby působení feminismu 

(Gorton in Kulcsár, 2011)  

Elsphet Probyn, která ve své studii zkoumala řadu ženských seriálů z 90. let 20. 

století, tvrdí, že akademický feminismus by měl být stále důležitý a v případě televizního 

žánru by mohl divákům přibližovat myšlenky feminismu skrze hlavní hrdinky. Upozorňuje 

na skutečnost, že ženské postavy, které se ve zkoumaných seriálech objevily, nelze přirovnat 

k feministickým ideálům.  

Lazarová poukazuje na skutečnost, že konstrukce postfeministické ženskosti, kterou 

média zobrazují, umožnila vzestup neoliberálnímu hybridu, který nazývá „I-identity“ 

(výrazný pocit sebevědomí). Současně říká, že tento koncept si osvojili inzerenti a právě 

skrze něj nachází způsob, jak efektivně oslovit ženy prostřednictvím marketingového 

sdělení. Tyto postfeministické reklamy a módní průmysl kritizuje především za použití 

feminity a pocitu osvobození jako komodity, se kterou lze obchodovat (Kulcsár, 2011), což 

je právě případ i seriálu Sex ve městě.  



 
 

 

4.3.2 Feminismus, postfeminismus a Sex ve městě  

 Sex ve městě je označován za postfeministický seriál a dalo by se říci, že 

hlavní hrdinky jsou postfeministky, protože ústřední protagonistka a její kamarádky v něm 

oslavují ženskou sexualitu a k sexu přistupují z jejich pohledu jako muži. Na mužích jsou 

ekonomicky nezávislé. Hlavní hrdinky v seriálu žijí život v duchu, že pokud se rozhodnou, 

tak mohou pracovat, mluvit o sexu a prožívat sex, s kým chtějí, stejně jako muži, a přitom si 

zachovávají všechna privilegia spojená s tím, že jsou atraktivní ženy (Gerhard, 2005, s. 38–

39) 

Jak již bylo zmíněno, Sex ve městě je plný milostných vztahů a je jistou oslavou 

sexuální svobody žen. Hlavní hrdinky napříč seriálem sice hledají muže svých snů, ale 

zároveň si při tom dokážou užívat náhodný sex.  

Odborná veřejnost se v názoru na přínos Sexu ve městě pro feminismus rozchází a 

dodnes je tato debata stále živá. V mnoha ohledech se dá říci, že seriál oslavuje sexuální 

rovnost žen v důsledku sociálních a kulturních změn a úspěchů druhé vlny. Současně 

absence historické paměti feminismu je v seriálu kompenzována narativem, který hrdinky 

staví do jistých (ať už vztahových, či sexuálních) paradoxů (Gerhard, 2005, s. 38–39).  

Baslarová říká, že seriál měl pozitivní dopad na zobrazování ženských přátelských 

vztahů, protože vyzdvihuje ženské přátelství a ukazuje, že ženy nemusí být sokyně, ale 

mohou společně překonávat životní problémy. Současně ale v kontrastu s jeho proženskostí 

upozorňuje na to, že zdánlivá svoboda hlavních hrdinek se nadále odehrává v mezích 

patriarchátu, kde ženy stále sní o ideálních mužích a vztazích (Daňková, 2018). 

5 Teoretické ukotvení konzumerismu a 

okázalá spotřeba 
 Posledním fenoménem, který se objevuje v seriálu a kvůli kterému je mnohými 

filmovými kritiky Sex ve městě kritizován, je okázalá spotřeba a životní styl hlavních 

hrdinek. Tento jev bude také předmětem hloubkových rozhovorů. Seriál totiž obsahoval 

mnohdy product placement, tedy zapojení produktu nebo služby do scénáře seriálu za 

účelem jeho zviditelnění. Obecně by se dalo říci, že protagonistky v seriálu svým 

konstantním spotřebním způsobem života, nákupním chováním a módními výstřelky 



 
 

 

podtrhovaly svou identitu. Všechny tyto jevy dohromady odhalují vztah konzumerismu 

k ženské identitě. Čtenář proto bude nyní uveden do problematiky konzumerismu a seznámí 

se s tím, jakým způsobem se konzumerismus objevuje v populární kultuře, potažmo v Sexu 

ve městě.  

5.1 Definice konzumerismu   
Konzumerismus je definován jako „tendence ke konzumnímu způsobu života spojená 

s přeceňováním významu spotřeby hmotných statků, vyúsťující až ve spotřebu pro spotřebu“ 

(Petrusek, Vodáková, 1996, s. 532). Časově bychom mohli zařadit vznik konzumní 

společnosti na začátek 19. století. Pokud mluvíme o konzumerismu, hovoříme o něm 

nejčastěji jako o sociálním jevu, životním stylu a vedoucím přístupu fungování světové 

společnosti. V konzumním způsobu života je prioritizováno naplňování touhy po spotřebě – 

zjednodušeně lze tedy konzumerismus definovat jako „nadměrnou touhu po hmotné 

spotřebě“. 

V souvislosti s konzumní společností se objevuje v řadě pramenů její periodizace na 

tři fáze. První fáze je datována právě od roku 1800 do období po druhé světové válce a je 

spojována především s otevřením hranic, začátkem masových trhů a masové výroby, která 

snižuje cenu zboží, a utváří se značka. V globálním prostředí vzniká reklamní průmysl a také 

konzument (Lipovetsky, 2007, s. 27–29). 

Jako druhá fáze bývá pak označováno období přibližně od roku 1950 do roku 1980 

– je význačné hlavě z důvodu komercionalizace, hédonismu, touhy po pohodlí a kvantitě. 

Během tohoto období se značně proměnila společnost a vznikl nový kapitalismus s vytrvalou 

stimulací potřeby. O společnosti v druhé fázi se mluví jako o společnosti touhy. Důležitým 

aspektem je rovněž segmentace trhu podle sociodemografického členění spotřebitelů  

Třetí fáze, která se datuje od konce 70. let do současnost, je výlučná 

individualistickou spotřebou, komercionalizací všech prvků společenského života. Zboží se 

stává komoditou, která demonstruje společenský status, a značky přináší společenské uznání 

(Lipovetsky, 2007, s. 36–41). 

 Dnes je konzumní smýšlení kritizováno v souvislosti s environmentální krizí, 

životním prostředím a s globálním oteplováním. Konzumní mentalitou se rozumí chování 

lidí, kteří prvotně přemýšlí, jakými spotřebními výdobytky by sami sebe zahrnuli. To je také 

jeden z největších aspektů konzumní společnosti, která především konzumuje a toto myšlení 



 
 

 

ji nutí spotřebovávat více a více, jelikož to, co už jednou konzumovala, ji přestává naplňovat. 

Tak se společnost dostala do cyklu spotřebního nakupování bez konce (Keller, 2005, s. 38). 

V praxi to znamená, že v této společnosti vše, co jsme jednou koupili a čemu jsme původně 

přisuzovali hodnotu, ji zanedlouho ztrácí, tudíž velkým aspektem konzumerismu je také 

pomíjivost.  

 V současné době se dostává do popředí téma zodpovědné spotřeby a udržitelnosti. 

Stále více lidí se zajímá o původ zboží či o materiál, ze kterého je vyrobeno. Především u 

mladší generace stoupá v oblibě nakupování v second handech a koncept slow fashion, který 

se snaží preferovat kvalitu nad kvantitou a ohleduplnost k životnímu prostředí. Současným 

trendem se také stává recyklace materiálu či úplná upcyklace, což je přeměna odpadového 

materiálu v nové produkty.  

 Zejména v souvislosti se současnými trendy mě během výzkumu zajímá, jestli tyto 

mění časem pohled divaček na konzumní kulturu prezentovanou v seriálu a jakými způsoby 

divačky tuto kulturu vnímají.  

5.2 Okázalá spotřeba v seriálu Sex ve městě  
   Jak jsem již zmínila výše, o Sexu ve městě se často hovoří v souvislosti 

s konzumerismem a spotřební kulturou. Hlavní hrdinky jsou do jisté míry stále obklopeny 

luxusem, ať už se jedná o drahé restaurace, kde spolu sedávají, nebo o trávení společného 

volného času nakupováním ve značkových buticích na Upper East Side. Tento luxus si 

dopřávají bez výčitek. Mnohdy se k nakupování drahých produktů uchylují jako ke 

kompenzaci v případě, že se jim v milostných vztazích nedaří podle jejich představ 

(Havlová, 2007).  

Samotný seriál Sex ve městě je na těchto atributech přímo vystaven. Baslarová 

(2008) tvrdí, že to má samozřejmě svou logiku, jelikož seriál spadá do tradice žánru soap 

opery, který byl určen ženám a jeho narativ byl založen na emocích a rodinných tématech. 

Už v dobách svého vzniku, které se datují do 30. let 20. století (i ještě dříve), byl totiž 

sponzorován firmami vyrábějícími různé hygienické prostředky pro domácnost. Autorka 

rovněž upozorňuje na skutečnost, že reklama prostoupila tento seriál do takové míry, že on 

sám se stal inzercí. To potvrzují následné marketingové aktivity producentů, které jsem 

vyjmenovávala v úvodní části této práce. 



 
 

 

V seriálu byl zmíněn nespočet módních designerů a ostatních značek. Umělec Pierre 

Buttin spočítal ve své práci Brands and The City (2014) četnost značek, na které bylo 

odkazováno v celém kompletu epizod seriálu. Mezi nejčastěji zmiňované patří módní 

časopis Vogue (36x), Chanel (13x) nebo Gucci (12x). Samotná značka Manolo Blahnik byla 

zmíněna (verbálně) jen jednou, přitom je nejvíce spojována se seriálem, což dokazuje že 

vizuální zobrazení produktu, které nemusí být přímo slovní, rovněž velmi efektivně funguje 

na diváky. Některé značky zapadaly přímo do děje seriálu, třeba když hlavní hrdinka Carrie 

byla okradena na ulici a zloděj rozpoznal hodnotu jejích luxusních bot. Současně v seriálu 

byly častokrát značky podpořeny i zmíněním sloganu nebo kontextem (Buttin, 2014).  

Hovoříme-li o životním stylu, který ženy v seriálu reprezentují, dostáváme se 

k něčemu, co ve své knize Úvahy o postmoderní době (1991) Zygmunt Bauman reflektuje 

jako osobnost zevlouna nového typu. Tato charakteristika se stala již součástí popisu a 

analýzy moderní městské kultury, přičemž právě zevloun je jejím hlavním symbolem, který 

se „svobodně“ poddává své vůli a realizuje se prostřednictvím hmotných tužeb probuzených 

v něm okolím. Charakteristické pro něj pak je zejména nakupování a vysedávání 

v kavárnách (Bauman, 2002, s. 40–46).  

Samy hlavní hrdinky si svoji marnivost uvědomují, ale těší je, takže na ní nic nechtějí 

změnit. Jejich okázalou spotřebou je tak demonstrována pomyslná svoboda spotřeby a 

ekonomická soběstačnost, která je rovněž jedním z aspektů postfeminismu. Ženy v seriálu 

totiž nepotřebují muže k tomu, aby mohly konzumovat.  

7 Metodika práce  
Konstruktivismus 

Výzkum jsem uskutečnila konstruktivistickou optikou – v konstruktivistickém 

paradigmatu. Hendl (2005, s. 91) říká, že konstruktivismus je směr, který se zajímá o 

způsoby, jakými lidé individuálně interpretují nebo konstruují sociální a psychologický svět 

ve speciálních kontextech. Lincoln a Guba (1985, in Hendl, 2005) konstruktivismem 

označují takovou vědeckou perspektivu, která považuje realitu za specificky konstruovanou 

a závislou na individuální osobě nebo skupině lidí. Cílem mého výzkumu totiž bylo 

porozumět konstrukcím divaček, přičemž jsem se snažila být v pozici výzkumnice otevřená 

novým koncepcím a pohledům.  



 
 

 

Vzhledem k povaze výzkumných otázek se jevil jako nejvhodnější kvalitativní 

výzkum, proto se těžiště této práce pohybuje v kvalitativní metodologii. Níže v této kapitole 

uvádím konečné cíle svého výzkumu, výzkumné otázky, vymezuji kritéria pro výběr 

respondentek a detailněji popisuji čtenáři metodu svého výzkumu. 

Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je proces hledání a porozumění, jehož cílem je odkrýt význam 

informací a reprezentovat to, jak lidé chápou či prožívají realitu (Hendl, 2005). Podle autorů 

Sedlákové (2014Voj) je tento typ výzkumu procesem zkoumání jevů a problémů s cílem 

získat komplexní obraz založený na hloubkových datech. Hendl (2005) současně říká, že 

během kvalitativního výzkumu může výzkumník otázky modifikovat dle potřeby, ale měl 

by si předem určit téma a základní výzkumné otázky. Disman (2011) uvádí, že cílem 

kvalitativního výzkumu je vytváření nového porozumění, nových hypotéz, nových teorií.  

Na základě výše uvedených důvodů jsem si zvolila pro svou praktickou část právě 

kvalitativní výzkum, neboť účelem této mé práce je snaha pochopit, prozkoumat a 

interpretovat názory divaček seriálu a porozumět všem souvislostem. 

7.1 Cíl výzkumu a výzkumná otázka 
Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem respondentky vnímají seriál Sex ve městě 

s důrazem na výše zmíněné oblasti, které byly předmětem teoretické části, a také to, jak 

nahlížejí na celkové vyznění seriálu. Současně je cílem zjistit, jakým způsobem tyto ženy 

pociťují vliv tohoto seriálu na své životy a jaký pro ně seriál má v jejich životech význam. 

Při výzkumu se zaměřím především na tyto hlavní okruhy, které tvoří výzkumné otázky: 

a) vztah k seriálu a jeho protagonistkám 

b) vztah ke spotřební kultuře prezentované v seriálu 

c) pohled/vnímání postfeministického vyznění seriálu 

d) vnímání stereotypů objevujících se v seriálu 

e) vztah divaček k sexualitě hlavních hrdinek a genderovým vztahům v seriálu 

Cílem praktické části je tedy zjistit, jaké mají divačky postoje k výše zmíněným 

okruhům, jak na ně nahlížejí, jaký mají vztah k seriálu a jak se tento vztah v čase proměnil. 

Současně také to, jakým způsobem vnímají respondentky vliv seriálu na různé aspekty života 

a jaká byla jejich motivace k jeho sledování. Dalším krokem je pak komparace dvou generací 

divaček seriálů skrze porovnání jejich výpovědí. 



 
 

 

7.2 Výzkumný vzorek 
V kvalitativním výzkumu je typický záměrný výběr vzorku, protože vyhledáváme 

vhodné respondenty s ohledem k cíli výzkumu. Pro výběr je však vždy nutné předložit 

argumenty k jeho selekci (Vojtíšek, 2012).   

Pří výběru vzorku jsem pracovala se záměrným (nenáhodným výběrem). Při výběru 

respondentek mne nejvíce zajímalo splnění požadovaných kritérií uvedených níže.  

Současně jsem dbala na diverzitu vzorku – zejména z hlediska povolání, bydliště a vzdělání. 

Počet rozhovorů byl stanoven až v průběhu výzkumu, kdy jsem došla do bodu tzv. teoretické 

saturace. Hendl (2005, s. 151) definuje tento bod jako moment, kdy výzkumník nalezne 

takový počet komunikačních partnerů, který je již dostatečný pro vytvoření teorie, a další 

případy by už nepřinesly nové informace, které by tuto teorii mohly změnit. V mém případě 

jsem saturace dosáhla po 7 rozhovorech.  

7.2.1 Kritéria výběru 

Zde předkládám kritéria, která jsem používala pro výběr respondentky, aby mohla 

být zařazená do výzkumu. 

a) Kritéria skupiny A 

Žena, která byla pravidelnou divačkou seriálu Sex ve městě v době, kdy byl vysílán 

v televizi. V této době byla respondentka v adolescentním věku (15–20 let). 

b) Kritéria skupiny B  

Žena, která byla pravidelnou divačkou seriálu Sex ve městě v době, kdy byl vysílán 

v televizi. V této době respondentka byla přibližně ve stejném věku jako hlavní 

hrdinky (30+). 

7.3 Metoda výzkumu 
Na základě výzkumných otázek jsem si zvolila za techniku výzkumu a sběru dat 

metodu hloubkového rozhovoru.  

Hloubkový rozhovor 

Ferjenčík (2000, s. 171) říká, že metoda interview neboli rozhovoru je 

„zprostředkovaný a vysoce interaktivní proces získávání dat“.  Sedláková (2014, s. 208) 

doplňuje, že tento proces vede k získávání dat o postojích, názorech, přáních, chápání věcí 

nebo jejich hodnocení. 



 
 

 

Dopředu jsem posoudila více možností výzkumu, zvážila jsem jednotlivé výhody i 

nevýhody a na základě vlastní úvahy a doporučení se rozhodla zvolit hloubkový rozhovor 

částečně řízený – tedy polostrukturovaný rozhovor, protože eliminuje nevýhody jak 

nestrukturovaného, tak plně strukturovaného rozhovoru. Obecně díky tomu bývá tento typ 

rozhovoru považován za optimální metodu a je jednou z nejčastěji využívaných technik 

kvalitativního přístupu (Sedláková, 2014, s. 211). 

Právě tento typ rozhovoru je flexibilnější, má předem daný tematický okruh, který 

může být dopředu vymezen, ale umožňuje jistý odklon od původního plánu či naopak přidání 

otázek v momentu, když to výzkumník uzná za vhodné (Wildemuth, Zhang, 2009, s. 222–

231). Hendl (2005) uvádí jako výhodu interview porozumění zkušenosti, o které ve výzkumu 

usiluji.   

7.3.1 Rámcový scénář rozhovoru  

 Pro rozhovory jsem si sestavila jakýsi návod (rámcový scénář), obsahující seznam 

témat a otázek, které je žádoucí v rámci interview s respondentkami probrat. Přičemž 

vzorem rámcového scénáře bylo schéma pro návrh návodu podle Hendla (2005, s. 175). 

Oblasti zájmu jsem se snažila uspořádat podle logického pořadí, přičemž jako první 

okruh jsem zvolila vztah respondentky k seriálu. Další tematické okruhy jsou následně 

řazeny podle témat, která jsou nejdůležitější pro výzkum. Citlivé téma sexuality je umístěno 

na konec rozhovoru. Úplně na konci bude vymezen prostor pro získání sociodemografických 

údajů. Ne vždy se ale v průběhu rozhovorů toto pořadí dodrželo. Kladení otázek bylo 

v průběhu rozhovoru spíše tzv. hřebenové, protože jsem se vždy snažila navázat na odpověď, 

kterou mi respondentka poskytla, zároveň jsem ale chtěla, aby každá respondentka 

odpověděla na stejné otázky.  

Scénář rozhovoru  

Úvodní část: Vztah respondentky k seriálu a hlavním hrdinkám   

1. Kolik let vám bylo při pravidelném sledování seriálu Sex ve městě? 

2. Jaký byl váš vztah k tomuto seriálu?  

3. Dívala jste se pravidelně? Sledovala jste seriál s někým, nebo jste se dívala 

sama? 

4. Bavila jste se o seriálu s kamarádkami nebo s rodinou? 

5. Jak významnou roli hrál seriál ve vašem životě? 

6. Proč jste seriál sledovala? / Jaká byla vaše motivace k jeho sledování? 



 
 

 

7. Měla jste v seriálu oblíbenou postavu? Pokud ano, tak koho a proč? 

   II.  VO: Vztah respondentky k okázalé spotřebě a konzumerismu 

1. Jak jste nahlížela na životy hlavních hrdinek? 

2. Jakým způsobem jste vnímala životní styl hlavních hrdinek? 

3. Jak jste vnímala oblečení a další produkty, které se v seriálu objevily? 

Přemýšlela jste někdy o seriálu z tohoto pohledu? 

4. Toužila jste někdy po značkových produktech, které se objevily v seriálu?  

5. Srovnávala jste někdy svůj život se životem hlavních hrdinek? Pokud ano, 

co vám ze srovnání vycházelo? 

6. Toužila jste někdy po životě, jaký vedly ony? Co se vám na něm nejvíce 

líbilo/nelíbilo? 

 III.  VO: Vztah k postfeminismu  

  1. Co si myslíte o způsobu života, jaký hrdinky vedly? 

  2. Co si myslíte o jejich vztahu k mužům? 

3. Přišly vám hlavní hrdinky jako feministky? 

4. Když jste srovnávala mužské a ženské postavy, všimla jste si nějakých 

rozdílů? Jakých? 

5. Vnímala jste to tak, že si hrdinky mohou dovolit to samé co muži – stejný 

životní styl, profesi – nebo že si užívají život/sex jako muži? 

IV.  VO: Vztah respondentky k stereotypům 

1. Jaké role vám připadalo, že ženy a muži v seriálu zastávají? 

2. Zdálo se vám, že v seriálu některé postavy zobrazují zažité vnímání rolí 

mužů a žen? 

3. Jak jste nahlížela na roli jednotlivých hlavních hrdinek, například 

Mirandy nebo Charlotte? 

4. Jak jste vnímala postavu Stanforda Blatche, nejlepšího kamaráda Carrie? 

5. Jakým způsobem reflektujete postavu Pana Božského? 

   V.  VO: Vztah k sexualitě   

1.  Jakým způsobem jste nahlížela na sexualitu hlavních hrdinek? 

2. Domníváte se, že se nějakým způsobem seriál promítl do vašeho osobního 

života? Třeba ve vztahu k mužům? 

Závěrečná část 



 
 

 

1.  Máte pocit / řekla byste, že vás seriál nějakým způsobem ovlivnil? Pokud 

ano, tak v čem? 

2.  Změnil se nějakým způsobem váš postoj k seriálu v průběhu času?  

3.  Zkuste si představit, že seriál vidíte dnes poprvé – jaké by to podle vás 

bylo?  

Sociodemografické údaje 

7.3.2 Metoda vyhodnocování a interpretace dat   

Ve svém výzkumu jsem pracovala s daty tak, abych co možná nejvíce kladla důraz 

na validitu. K tomu mi pomohla metoda analýzy a interpretace dat zvaná grounded theory 

neboli zakotvená teorie, která se řadí mezi klasické kvalitativní metody. Původně ji vyvinuli 

Strauss a Glaser (1967). Cílem této metody je vytvořit samostatnou teorii. Lze tedy říct, že 

výsledkem mého výzkumu má být teorie, která je tvořena induktivně a za ideálních 

podmínek by měla poukázat na sociální konstruovanost reality (Hendl, 2005, s. 242). 

„Nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí 

a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné.“ (Disman, 2000, s. 299–303).  

Ve svém výzkumu jsem systematicky sbírala data od respondentek, přičemž byly 

generovány další otázky, které určovaly pokračování výzkumu a další sběr dat – ta byla opět 

následně analyzována a posouzena optikou dosavadních zjištění.   

S vyhodnocováním dat mi pomohl základní nástroj zakotvené teorie – kódování. 

Postup kódování 

Při výzkumu jsem použila jako analytický nástroj otevřené kódování. Určila jsem si 

názvy pro kódy označující některé pasáže nebo úseky dat, které reprezentují klíčová slova a 

myšlenky objevující se v textu. Tyto kódy jsou použity i v momentě, kdy data nejsou 

obsažena v přepisu implicitně, ale kdy jsem je z přepisu identifikovala. Při výchozím 

otevřeném kódování jsem si z kódů vytvořila základní kategorie, které mi přišly podstatné 

pro téma výzkumu, a jednotlivé kódy jsem v druhém kroku sdružovala do těchto kategorií. 

Dalším krokem pak bylo kódování axiální, ve kterém jsem propojovala kategorie a 

subkategorie navzájem.  

7.3.3 Sběr a záznam dat 

 Všechny respondentky jsem našla skrze inzerát na mých sociálních sítích. Výběr 

místa rozhovoru jsem nechala na každé respondentce zvlášť, chtěla jsem, aby se účastnice 



 
 

 

výzkumu cítily uvolněně a aby nebyly ničím rušeny. Každý rozhovor byl s předchozím 

souhlasem respondentky nahráván na diktafon. Tyto nahrávky jsou součástí mého archivu a 

mohou být na vyžádání poskytnuty čtenáři. Pro další práci s výpověďmi divaček jsem 

všechny odpovědi přepsala. Pro doslovnou transkripci jsem se rozhodla proto, abych se 

vyhnula tzv. výzkumnické slepotě, kterou Sedláková (2014, s. 409) popisuje jako jev, kdy 

výzkumník vynechává pasáže, které považuje z hlediska vznikající teorie za nepodstatné. 

Všechny přepisy jsou obsaženy v příloze této práce. 

7.4 Limity výzkumu 
Mezi odborníky panuje shoda v tom, že žádný rozhovor není neutrální, a upozorňují 

na skutečnost, že v případě, že téma rozhovoru určuje výzkumník, lze předpokládat, že má 

k tématu bližší vztah, a proto není neutrální. Výzkumník je tedy aktivním činitelem 

rozhovoru a ovlivňuje jej. Já osobně jsem velmi dobře obeznámená se seriálem Sex ve městě, 

protože jsem v mládi byla jeho fanynkou. Ačkoliv jsem si vědoma tohoto limitu, vnímám ho 

spíše jako určité stanovisko, protože není možné, abych nebyla součástí popkulturního světa.  

PRAKTICKÁ ČÁST  

8.1 Genderová slepota a genderová necitlivost 
Jedním z nejzajímavějších zjištění výzkumu je skutečnost, že všechny respondentky, 

které se výzkumu zúčastnily, napříč generacemi a dosaženým vzděláním ve svých 

výpovědích nezohledňovaly genderovou perspektivu. To znamená, že divačky odpovídaly 

tak, jako kdyby nebyly schopné reflektovat genderové rozdíly v seriálu či jim věnovat během 

sledování pozornost.  

Spontánně se o genderových stereotypech, které jsem výše v práci zmiňovala a které 

byly v seriálu Sex ve městě hojně zastoupeny, nerozpovídala ani jedna z participantek. 

Rovněž na ně respondentky nereagovaly ani v případě, že jsem přímo na genderové 

stereotypy bez jejich pojmenování během rozhovoru poukázala. Tento jev se nazývá 

genderová slepota a označuje neschopnost vzít v úvahu genderové nerovnosti. Divačky 

různého vzdělání, věku, povolání a místa bydliště nevykazovaly během rozhovorů žádnou 

tendenci se ke genderovým stereotypům jakýmkoliv způsobem vyjadřovat. Na základě 



 
 

 

tohoto zjištění můžu říci, že divačky v odpovědích nebyly genderově citlivé a genderovou 

optikou se na seriál nedívala ani jedna z nich, a to ani dříve jako adolescentka, ani později 

ve vyšším věku. Žádná z divaček nepoukázala na to, že se do seriálu promítají společensky 

zažité genderové role, a to ani v případě, že jsem se na to explicitně dotázala. Jak jsem již 

uvedla v teoretické části práce, dle dat výzkumu z roku 2017 se Česká republika řadí mezi 

země Evropské unie, v nichž se věří v tradiční genderové rozdělení rolí mužů a žen 

(Refresher, 2017). 

 

Výzkumník: Měla jste někdy při sledování seriálu dojem, že některé ty postavy zobrazují 

zažité vnímání rolí mužů a žen ve společnosti? 

Respondentka č. 2: Tak to asi ne. To jsem tak nevnímala.  

 

Výzkumník: „A myslíte si, že v tom seriálu byly někdy vidět obecně zažité role mužů a žen 

ve společnosti? 

Respondentka č. 5: No, pro ně ten smysl života byl pro každou trochu jiný...  

 

Výzkumník: Připadalo vám při sledování, že některé ty postavy reflektují nebo zobrazují 

zažité vnímání rolí mužů a žen ve společnosti? 

Respondentka č. 3: „No, teď ani nevím teda. Všichni byli nezávislí a soběstační...  

 

O tomto jevu píše Hauserová (1998, s. 45): „… v Čechách panuje stav takzvané 

‚genderové slepoty‘, to znamená neochoty daný stav věcí přiznat. Stále se tvrdí, že ženám je 

měřeno stejným metrem a všechno je vlastně v nejlepším pořádku.“ 

Můžeme tedy říci, že genderová slepota je jev, který se projevil u obou skupin 

dotázaných žen, a v mém výzkum nebyla zapříčiněna sociodemografickou charakteristikou 

ani dosaženým vzděláním.  

V některých rozhovorech se genderová necitlivost projevovala například také tím, že 

respondentky na otázku ohledně zobrazovaného vztahu žen k mužům v seriálu odpovídaly 

názorem, že hlavní hrdinky si za své trápení s muži mohou samy, protože na muže kladly 

příliš vysoké nároky, které muži nemohou logicky splňovat. Ačkoliv většina žen uvedla, že 

vztah hlavních hrdinek k mužům byl pozitivní, tak ve dvou rozhovorech se objevily 

genderově necitlivé výroky uvedené níže. Kromě genderové slepoty tedy respondentky 

projevovaly také genderovou necitlivost, a to jak mladší divačky, tak ty starší. Současně 



 
 

 

měly divačky tendenci klást odpovědnost za nerovnou pozici žen nebo jejich problematické 

vztahy k mužům na samotné ženy (individualizace odpovědnosti), nevnímaly ji tedy jako 

strukturně danou, což je typická tendence nadhledu u genderové slepoty.  

 

Výzkumník: Jaký si myslíte, že měly obecně ty ženy vztah k mužům? 

Respondentka č. 5: Hledaly ideálního muže, ale měly takové ideály, který jim žádný 

normální chlap nemůže splnit.  

 

Výzkumník: Jaký si myslíte, že měly obecně ty ženy vztah k mužům? 

Respondentka č. 1: Každá to měla trochu jinak, ale jednoduchý to neměly, ale myslím si, 

že si to dělaly tak trochu samy. 

  

Další zajímavou perspektivou, která se ve výzkumu rovněž objevila u této otázky, 

byl fakt, že divačky si uvědomovaly konzumní přístup hlavních hrdinek ve vztahu k mužům. 

Ke zmínění tohoto přístupu došlo ve dvou případech. Opět je to výrok, který zazněl jak u 

divaček kategorie A, tak u divaček kategorie B – tedy jak u mladší skupiny, tak u té starší. 

  

Výzkumník: Jaký si myslíte, že měly obecně ty ženy vztah k mužům? 

Respondentka č. 3: Takový dost poživačný, až jako konzumní... 

 

Výzkumník: Jaký si myslíte, že měly obecně ty ženy vztah k mužům? 

Respondentka č. 4: „... jinak všechny braly chlapy, jako kdyby spotřební zboží. 

   

8.2 Divačky Sexu ve městě a jejich vztah k seriálu 

v průběhu času  
 

 Ve svém výzkumu jsem se zaměřila také na vztah divaček k seriálu. Snažila 

jsem se pomocí otázek zjistit, jaký byl jejich vztah k seriálu a jakým způsobem se tento vztah 

proměnil v průběhu času.  

Současně jsem se ve výzkumu snažila zjistit, jaká byla jejich motivace ke sledování, 

nebo dokonce k opakovanému sledovaní seriálu. V první kapitole teoretické části práce jsem 



 
 

 

zmiňovala teorii užití a uspokojení, která se zajímá především o pochopení motivace ke 

konzumování mediálního obsahu. McQuail (2009) zmiňoval některé nejčastější motivace ke 

konzumaci: rozptýlení, podporu osobních vztahů, podporu vědomí vlastní totožnosti atd.  

Při formulaci otázek ve výzkumném rozhovoru jsem pracovala s domněnkou, že 

bude zajímavé porovnat mladší skupinu divaček se starší skupinou, protože budou jistě 

existovat velké rozdíly v motivaci pro sledování seriálu mladými teenagerkami a ženami 

staršími 30 let. Ta se ale výzkumem nepotvrdila, naopak ji tento výzkum vyvrátil, protože 

každá z respondentek uvedla explicitně odlišný důvod pro svou motivaci ke sledování. Dalo 

by se tedy říci, že motivace ke sledování Sexu ve městě je u každé divačky velmi 

individuální. Zmíněné důvody či motivace ke sledování byly: sledování módních trendů, 

zábavnost seriálu, zajímavá a nová témata, ztotožnění se s hlavními hrdinkami, vztahy atd. 

Nelze tedy říct, že věk by byl určitým determinantem pro motivaci ke sledování Sexu ve 

městě. 

Pouze dvě divačky mladší kategorie pak u jiné otázky zmínily jako motivaci 

ztotožnění se s hlavními hrdinkami, skrze které nacházely klid a uspokojení ve svých 

vztazích či vztahových otázkách. Jako velmi častý důvod ke sledování seriálu byla zmíněna 

otevřenost seriálu a zajímavá nová témata, která seriál přinesl. Tento důvod uvedla například 

respondentka č. 1: „Ze začátku hlavně proto, protože tam pro nás jako teenagery byly 

zajímavá témata, které jako nikde jinde nebyly v televizi […] třeba ten sex.“ Dalo by se tedy 

říci, že ten stejný mediální produkt sehrál podobnou roli u divaček v různých životních 

fázích, ačkoliv u mladších divaček se více seriál projevoval jako konzultační médium 

v otázce mezilidských vztahů.  

 

Respondentka č. 1: A s postupem času, když já jsem třeba něco řešila, tak jsem na to 

koukala a vlastně mě uklidňovalo, že ony to taky řeší, tak jsem koukala na to jak, ale 

v podstatě mě uklidňovalo, že nejsem jako sama, kdo tohle řeší.  

Respondentka č. 6: „... přišlo mi fajn dívat se na ženy, které jsou o generaci starší a řeší 

podobné věci, s někým se moct ztotožnit, k někomu, ke komu vzhlížím a líbí se mi fyzicky i 

povahově.  Bylo fajn vidět, že ty problémy nemám jenom já, ale to i ty seriálové hrdinky. 

 

Výzkumník: Jaká byla tedy vaše motivace ke sledování seriálu?  

Respondentka č. 5: No, určitě módní trendy, protože ty se tam hojně objevovaly. 

 



 
 

 

Výzkumník: Sledovala jste seriál pravidelně?  

Respondentka č. 2: Určitě ano, já jsem z něj (ze seriálu, pozn. autorky) byla nadšená. 

 

 Z odpovědí v průběhu výzkumu jsem rovněž zjistila, že i u ostatních fenoménů, které 

byly probírány v rámci výzkumu, jsou odpovědi divaček velmi individuální a nejsou 

podmíněny věkem. 

 Pro obě skupiny také platí, že seriál divačky sledovaly samy a následně probíhala 

diskuze zhlédnutého obsahu s kamarádkami. Jako například u respondentky č. 7: „Tak třeba 

od těch 17 třeba a bavily jsme se o tom jako – ty jsi jako Samantha atd.“ Ani jedna z nich 

neuvedla, že by o seriálu mluvila s rodinou. Tato role seriálu Sex ve městě taktéž souvisí 

s jeho narativem, protože samotné hlavní hrdinky se často společně setkávají, aby řešily 

vztahy a muže. Například Fiske (Fiske, 1987) tvrdí, že toto je jedním z rysů aktivního 

diváckého publika, díky kterému se ženy nějakým způsobem vztahují k problémům, které 

byly prezentovány v seriálu, a připodobňují je ke své osobní zkušenosti. Samy divačky 

upozornily na to, že díky seriálu cítily potřebu dělat tuto činnost stejně tak „jako v Sexu ve 

městě“, což souvisí s pojmem aktivní publikum, které jsem popisovala v teoretické části. 

Divačky Sexu ve městě jsou nepochybně aktivní publikum, protože si mezi sebou sdělují 

své názory na mediální obsah.  

 

Výzkumník: Máte dojem, že vás ten seriál v něčem ovlivnil?  

Respondentka č. 4: ... a taky jsem vždycky chtěla mít takovou bandu kamarádek, se kterýma 

bych mohla řešit chlapy a pomlouvat lidi. 

 

Výzkumník: Diskutovala jste o tom seriálu potom s někým?  

Respondentka č. 4: S rodinou ne, ale s kamarádkami jsme ho probíraly a probíráme 

dodnes. Často na něj odkazujeme v běžné konverzaci, když si vzpomeneme na nějakou scénu 

nebo se nám děje něco podobného, co těm hrdinkám. Někdy se díky tomu nad tím povzneseme 

a zasmějeme se tomu třeba. 

 V poslední části rozhovoru jsem se snažila zjistit, jakým způsobem se proměnil vztah 

divaček k seriálu v průběhu času a jakým způsobem si myslí, že by na seriál dnes nahlížely, 

pokud by ho viděly poprvé – tedy v jiné životní fázi nebo jiné společensko-kulturní situaci. 

Nejčastěji respondentky během rozhovorů zmiňovaly, že se v časovém horizontu 

měnil jejich vztah k jednotlivým postavám seriálu. Například respondentka č. 6 uvedla, že 



 
 

 

se u ní proměňoval vztah k postavě dle toho, jak moc se s ní mohla ztotožnit: „V těch 15 to 

byla Samantha, ale časem musím říct, že jsem si prošla přes Carrie, až jsem dospěla 

k Mirandě, která je mi osobně nejblíž.“ Podobně například respondentka č. 7 hodnotila spíš 

zábavnost jednotlivých charakterů: „Carrie, protože mi v té době přišla hrozně 

hlubokomyslná […] taky mi začala připadat Carrie nudná, takže jsem začala mít spíš ráda 

Samanthu.“  

 Na otázku, jakým způsobem si myslí, že by dnes nahlížely divačky na seriál, pokud 

by jim byl představen úplně poprvé, většina mladých divaček odpověděla, že díky získaným 

zkušenostem by se na seriál dívaly jinou perspektivou a možná si všímaly jistých věcí, které 

předtím nehodnotily, ale žádná z nich neodpověděla způsobem, že by se jim dnes seriál 

nelíbil, pokud by věděly, kdy byl natočen. „Furt stejný, furt stejný to je, nadčasový seriál 

[…] Sex ve městě bude furt stejný a každá generace si na něm vezme to svý.“  

8.3 Divačky a stereotypy  
Dalším aspektem, který se ve výzkumu objevil napříč oběma generacemi divaček, je 

absence vnímání stereotypů. Kromě genderových stereotypů, které jsem již zmiňovala výše, 

totiž divačky v seriálu ve většině případů nespatřovaly ani stereotypy jiného původu. Ani 

jedna z participantek spontánně neodpověděla způsobem, který by implikoval, že v seriálu 

sama divačka stereotypy spatřovala. Stejně tak jako u genderových stereotypů jsem na konci 

výzkumu položila otázku, ve které jsem přímo stereotypy zmínila, avšak až na jednu 

z divaček byly odpovědi velmi podobné, a totiž že stereotypy tam nevnímaly nebo se nad 

seriálem nikdy takto nezamýšlely.  

Výzkumník: A přišlo vám někdy, že ten seriál nějakým způsobem pracuje nebo zobrazuje 

stereotypy? 

Respondentka č. 1: Musím říct, že nad tím jsem se nikdy takto nezamýšlela. 

 

Výzkumník: A přišlo vám, že se v tom seriálu objevují nějaké stereotypy? 

Respondentka č. 5: Ne, tak to určitě nevnímám. 

 

 Pro tento výzkum neobvyklou odpověď na takto položenou otázku měla 

respondentka č. 6, která o zobrazení stereotypů v seriálu začala mluvit spontánně sama od 



 
 

 

sebe, avšak tato výpověď byla vůči stereotypům velmi shovívavá a naopak vyzdvihovala 

seriál ve smyslu boření společensky zažitých stereotypů. 

Výzkumník: Toužila jste po životě, jako vedly ony? 

Respondentka č. 6: V těch 15 určitě. Já jsem v tom viděla, že život svobodných žen po 30 

může být hrozně super a zábavný. To mi přišlo, že to bořilo ten stereotyp... 

 

 Zvláštním paradoxem v divácké recepci zobrazených stereotypů pro mě bylo zjištění 

v rozhovoru č. 4, kdy respondentka přiznala, že si je vědoma záměrné přílišné typizace 

hlavních postav, která byla v některých scénách až extrémní, ale tuto přílišnou typizaci 

shledávala přínosnou. 

 

Výzkumník: Mluvíte o typech žen, vy jste tam nějaké vypozorovala? 

Respondentka č. 4: No určitě. Vy ne? 

Výzkumník: A tuhle typizaci jste nějak vnímala? Nepřipadalo vám to zvláštní? 

Respondentka č. 4: ... já jsem hrozně ráda, že to tak bylo natočený, protože každá z nás si 
v té osobnosti mohla najít něco svého. 
 

V případě, kdy jsem se snažila respondentky při rozhovoru zavést na téma stereotypy 

a záměrně jsem zmínila postavu, která byla v seriálu velmi stereotypně ukotvena – tj. na 

Stanforda Blatche, který je zde zobrazen jako homosexuál pracující v módním průmyslu a 

jako nejlepší přítel hlavní hrdinky Carrie, přičemž jejich přátelství je v seriálu velmi 

idealizované –, ani jedna respondentka neodpověděla, že by jí postava přišla genderově 

stereotypizovaná. Naopak si zde participantky promítaly vlastní zkušenost s přátelstvím 

s homosexuálním mužem a zobrazení této postavy v seriálu jim připadalo velmi realistické.  

 

Výzkumník: A co například postava Stanforda Blatche? 

Respondentka č. 4: Tu jsem vnímala naprosto pozitivně, to jsem si já promítala do svého 

života, protože můj nejlepší kamarád je gay, takže toto přátelství, které je mezi gayem a 

ženskou, je hrozně cenný a oni ho měli úplně stejný. 

 

Poměrně častým jevem, který se ve výpovědích vyskytoval, je generalizace neboli 

zevšeobecnění. Respondentky se tak snažily vyhnout konkrétní odpovědi vztahující se k 

jejich osobě nebo se dopouštěly silně genderově generalizovaných odpovědí ve vztahu ke 

všem ženám. Často se například vyslovily v tom smyslu, že všechny ženy na světě touží po 



 
 

 

tom samém. Tomuto jevu se říká autostereotypní odpověď, kdy ženy své skupině přisuzují 

určitou vlastnost, která by měla být platná pro všechny zástupce skupiny. 

 

Respondentka č. 2: ... každá žena by chtěla toho svého Pana Božskýho. 
Respondentka č. 4: A pak ta právnička, která nakonec dostane všechno, po čem touží každá 

ženská. 

Respondentka č. 5: ... kdo vám bude tvrdit, že ne, tak lže. 

8.4 Divačky a okázalá spotřeba v seriálu 
 Jak jsem již zmínila v teoretické části práce, kritici Sexu ve městě vedle stereotypů 

mluví velmi často o konzumním způsobu života, který je v seriálu prezentován jako životní 

styl a každodennost hlavních hrdinek. Několikrát jsou zde vidět nebo jsou zobrazeny 

komerční značky většinou módních návrhářů. Mým záměrem bylo zjistit, jakým způsobem 

divačky seriálu na tento životní styl hrdinek nahlížejí, jakým způsobem na ně působilo 

vtažení těchto komerčních produktů do děje seriálu a jakým způsobem nahlížejí na product 

placement. Současně jsem se snažila zjistit, jestli nové trendy, které navádí spotřebitele spíše 

k udržitelnému způsobu užívání produktů a udržitelnému způsobu života, nějak neovlivní 

divácký pohled na spotřební kulturu v seriálu. 

 Z předložených výpovědí výše je patrné, že divačky Sexu ve městě byly při 

rozhovorech schopné rozpoznat konzumní styl života, jelikož na něj odkazovaly samy 

v rámci vyjádření vztahů hlavních hrdinek k mužům. Zajímavým zjištěním v této oblasti je 

fakt, že žádná z respondentek neuvedla, že by ji product placement v rámci jejího oblíbeného 

seriálu nějakým způsobem obtěžoval či jí alespoň do jisté míry vadil. Pouze jediná 

respondentka okázalou spotřebu hlavních hrdinek vnímala jako něco zbytečného, avšak 

posléze odpověděla, že to do seriálu patří. Ve většině případů se vyjádřily k zobrazování 

jednotlivých produktů velmi pozitivně. Opět zde nenastal rozdíl mezi generací starších 

divaček a těch mladších. Avšak u starších divaček panovala jistá shoda v uvědomování si 

nedostupnosti těchto produktů pro ně samotné, mladší divačky pak tuto tendenci 

k uvědomovaní si hodnoty produktů získaly až později při opakovaném sledování. Některé 

mladší respondentky rovněž zmínily, že se při sledování seriálu domnívaly, že jednou budou 

vyznávat podobný styl jako hlavní hrdinky, což se ale u nich změnilo s věkem.  

Respondentka č. 6: Asi jsem si představovala, že není tak nákladný si ty značky stylu Prada 

a Gucci kupovat, což jsem si postupně taky až uvědomila s věkem.  



 
 

 

No, dřív jsem si představovala, že takhle budu žít taky. 

Některé divačky dokonce zmínily výskyt těchto módních značek jako jeden 

z důvodů, proč se na seriál dívaly. Ostatní braly za pozitivní především to, že se díky seriálu 

s těmito značkami mohly seznámit. Žádná z nich přítomnost product placementu seriálu 

nevytkla, spíše jsem se setkávala s tvrzením, že do seriálu patřil nebo že si bez toho seriál 

nedokážou představit.  

Respondentka č. 4: Díky tomu já jsem teprve poznala, co jsou to boty Jimmy Choo... 

Ráda jsem se na to podívala, ráda jsem se o tom dozvěděla něco víc. Vůbec mi to tam 

nevadilo. 

Za zajímavé považuji, že divačky seriálu až do momentu položení mé otázky 

většinou přítomnost značek v jejich oblíbeném seriálu jako marketingový tah nijak 

nereflektovaly. Ani jedna z nich nepoužila deskripci seriálu ve smyslu komerčního díla. 

K podobným závěrům dochází často při výzkumech vnímání product placementu 

adolescenty, kteří na ni sice nahlíží jako na neetickou formu reklamy, avšak nespatřují ji 

nežádoucí, naopak ji vidí v televizi raději než klasickou reklamu. Současně se také 

domnívají, že na ně reklama nemá velký vliv (Mrázová, 2015). 

 

Výzkumník: Přemýšlela jste někdy nad tím, proč tam ty produkty jsou zobrazené? 

Respondentka č. 6: Popravdě jsem nad tím nikdy moc nepřemýšlela, Až teď, jak se mě ptáte, 

tak mi dochází, že to asi nebylo úplně náhodou. Ale v 15 určitě ne. Vlastně ani před hodinou 

nebo předtím, než jste se na to zeptala.  

8.5 Divačky a feminismus Sexu ve městě 
 V teoretické části této práce jsem vysvětlila, jak lze interpretovat feminismus a jakým 

způsobem je definován postfeminismus, a také to, jak se projevuje v populární kultuře, 

potažmo jaké jsou mezi nimi rozdíly. Rovněž jsem se snažila zdůvodnit, proč se seriálu Sex 

ve městě dostává přívlastku postfeministický. Rozdíly mezi postfeminismem a feminismem 

ale divačky ve svých výpovědích příliš nereflektují. Seriál označují za feministický a hlavní 

hrdinky se jim zdají být feministkami. Ve svém výzkumu jsem každé divačce položila 

otázku, zdali jsou pro ni hlavní hrdinky feministky. Všechny divačky mi na tuto otázku 

odpověděly kladně a s jistotou, že protagonistky v seriálu jsou jistě feministky. Odpovědělo 

tak všech 7 dotázaných.  



 
 

 

 

Výzkumník: Přišly vám ty hlavní hrdinky jako feministky? 

Respondentka č. 2: To zcela jistě. 

Respondentka č. 4: No, tak jako určitě. Protože každá z nich dokázala svoje cíle. A dokázaly 

je samy. Nepotřebovaly od nikoho žádnou pomoc třeba v kariéře, kterou si vybudovala každá 

z nich. 

 

 

V případě, že jsem se snažila debatu na toto téma rozvést, většina z divaček znejistila 

a hledaly důvody, proč vlastně názor zastávají. Odpovědi byly rovněž, jako v předchozích 

částech výzkumu, velmi podobné napříč dvěma generacemi divaček. Nejčastější odpovědí 

na otázku, proč si divačka myslí, že jsou postavy v seriálu feministky, bylo, že hlavní hrdinky 

Sexu ve městě jsou soběstačné a finančně nezávislé, což je ale typický znak postfeminismus 

a toho, jak je reprezentován v populární kultuře. Z kódování jejich výpovědí vycházelo 

několik kategorií, dle kterých divačky přisuzovaly hrdinkám feministické rysy. 

Nejčastějšími kategoriemi byly kariéra, finanční nezávislost, samostatnost, úspěšnost a 

sexuální rozkoš, která je rovněž jedním z prvků postfeminismu. Subkategorií rovněž bylo 

drahé oblečení či role živitelky rodiny, které se rovněž dají zařadit pod kategorii finanční 

nezávislosti.  

Pozoruhodným názorem, který se objevil dvakrát během výzkumu, a to pouze u 

mladších divaček, byl ten, že nejméně feministická, jako jediná z hlavních hrdinek, byla 

postava Charlotte. Odůvodnění pro tento názor bylo u obou respondentek stejné. Důvodem, 

proč Charllote nevnímají jako stejnou feministku jako ostatní hrdinky, je, že měla manželství 

a děti, a tím přijala svou ženskou roli. Tyto názory divaček mohou poukazovat na zkreslené 

vnímání (dezinterpretaci) feminismu, kdy je feminismus spojován jako vymezení se vůči 

rodinnému životu a touha po kariérních úspěších.  

Toto zjištění koreluje s výsledky výzkumu vnímání feminismu v České republice 

z roku 2018, kdy feminismus jako takový byl nejčastěji u respondentů (mužů i žen) spojován 

s tématy rovnosti mužů a žen na trhu práce, stejného odměňování za práci či přístupu žen do 

politiky (Tkáčová, 2018). Respondentky v mém výzkumu mohly postavu Charlotte 

považovat za méně feministickou proto, že tato postava byla prezentována jako rodinný typ 

a výše zmiňovanými otázkami se ve svém životě nezabývala. 

 



 
 

 

Respondentka č. 4: Ona se ubrala jiným směrem než ty ostatní, a proto mi asi přišla teda 

nejméně feministická. 

 

Výzkumník: Přišly vám ty hlavní hrdinky jako feministky? 

Respondentka č. 6: Kromě Charlotty ano. Ta mi nepřišla jako feministka. 

Výzkumník: A proč? 

Respondentka č. 6: Protože to přesně byla ta žena, která chtěla přijmout tu ženskou roli. 

8.6 Vnímaný vliv 
 Mou snahou ve výzkumu bylo rovněž zjistit, jakým způsobem vnímají dotazované 

ženy vliv seriálu na své životy a zdali ze svého pohledu chápou seriál jako činitel, který mohl 

nějakým způsobem ovlivnit jejich postoje a chování. Na přímou otázku, zdali samy pociťují 

vliv seriálu na své uvažování, odpovědělo 6 ze 7 respondentek kladně. Můžeme tedy říci, že 

drtivá většina divaček si je vědoma vlivu seriálu a přiznává ho explicitně. Tento závěr je 

platný rovněž pro kategorii divaček A i divaček B.  

 

Výzkumník: Myslíte si, že ten seriál měl ve vašem životě nějakou významnější roli? 

Respondentka č. 4: Tak vzhledem k tomu, že jsem dospívala, tak určitě ano. 

 

Výzkumník: Myslíte si, že ten seriál měl ve vašem životě nějakou významnější roli? 

Respondentka č. 5: No, určitě ano.  

 

Výzkumník: Máte pocit, že vás ten seriál ovlivnil ve vašem životě? 

Respondentka č. 7: Tak to stoprocentně. 

 

 Při kódování výpovědí respondentek vznikly kategorie, díky kterým lze detailněji 

identifikovat, v čem divačky seriál ovlivnil. Nejčastěji respondentky pociťovaly vliv seriálu 

na jejich představy. Respondentka č. 7 uvedla: „Ale asi jsem si představovala, že budu mít 

život jako ony, že budu mít peníze, strašně moc oblečení atd.“ A respondentka č. 2 zase: 

„Tak určitě jsme si díky tomu představovaly, jak bychom někdy mohly žít.“  

 Kromě formování jejich představ respondentky často uváděly, že vlivem seriálu 

nabyly touhy vlastnit značkové produkty nebo velké množství oblečení či jiných módních 



 
 

 

doplňků. Rovněž tento jev se vyskytl u obou kategorií. Respondentka č. 7 kupříkladu říká: 

„Taky jsem chtěla tolik oblečení a bot, mít tu šatnu doma.“ Nebo například respondentka č. 

2: „Dřív jsme po tom toužily. Dneska třeba část věcí z toho už máme.“ Podobnou odpověď 

uvedla i respondentka č. 5: „No, já jsem v tomhle hrozná, takže samozřejmě, že ano. A 

v pozdějším věku si je konečně mohu koupit.“  

Další oblastí, kterou dle výpovědí participantek seriál ovlivnil, byly jejich osobní 

vztahy nebo představy o tom, jak budou v budoucnu jejich vztahy vypadat. Respondentka č. 

6 k tomu uvedla: „Tak já bych řekla, že hrál určitě významnou roli, alespoň co se těch vztahů 

týče. Nebo toho nahlížení na vztahy.“ Nebo například respondentka č. 7: „Určitě mě mrzelo, 

že nemám takový holčičí kamarádky, se kterýma můžu drbat.“ Podobnou potřebu cítila při 

sledování i respondentka č. 4: „… a taky jsem vždy chtěla mít takovou bandu kamarádek, se 

kterýma bych mohla řešit chlapy a pomlouvat lidi.“ 

 Další oblasti, ve kterých divačky zmiňovaly pociťovaný vliv seriálu, byly módní 

inspirace či sexualita.  

 V odpovědích na otázku, která se týkala významu seriálu pro divačky nebo se 

dotazovala na vnímaný vliv, byla kromě obecného vnímaného vlivu zmiňována postava 

Samanthy, a to zejména v dalších životních etapách mladších divaček. Respondentka č. 1 to 

popisuje: „... asi to nemělo hloubku, ale třeba ta Samantha, že se s někým vyspala a šla dál, 

že to neřešila, tak v tom případě třeba ano.“ [v sexualitě – pozn. aut.] Jako další zmínila 

postavu Samanthy například i respondentka č. 4: „... v tom mě to ovlivnilo a zrovna teď, když 

já sama nejsem zadaná, tak na to koukám z pohledu té Samanthy a říkám si, že se nic neděje, 

že nemáš žádného chlapa, podívej se tady Samantha, a jakej má život.“  

 Některé respondentky se také svěřily, že se se seriálovými hrdinkami srovnávaly. 

Například respondentka č. 6 uvedla: „... na druhou stranu si myslím, že to spíš srovnávám 

víc a víc s věkem, i když ony v tom seriálu jsou furt starší, tak teď sama sebe chlácholím, že 

ony byly taky ženy, bezdětný, 30+, bez stálého partnera, a říkám si: no co, dyť ony taky 

nikoho neměly a byly šťastný.“ Všechny respondentky, které uvedly, že se s hlavními 

hrdinkami porovnávaly, patří do skupiny mladších divaček. K napodobování hlavních 

hrdinek se explicitně vyslovila respondentka č. 5, která zároveň uváděla, že hlavním 

důvodem ke sledování seriálu pro ni byly módní trendy. 

Výzkumník: Srovnávala jste někdy svůj vlastní život s tím životem těch hlavních hrdinek? 

Respondentka č. 6: No, možná jsem se ho snažila i napodobit. 

 



 
 

 

Nutno opět podotknout, že i v případě pociťovaného vliv byly odpovědi u divaček 

velmi individuální a ani zde se neprojevila generační příčina nebo jev, který by byl zjevný a 

charakteristický jen pro jednu kategorii divaček. Stejně jako mladší skupina, tak i starší 

divačky uvedly, že v seriálu měly hlavní hrdinky jako určité vzory nebo je považovaly za 

inspiraci. Některé je viděly také jako ideály. To zmiňuje respondentka č. 2, která spadá do 

kategorie starších divaček: „Dřív jsme na to koukaly pro ty ideály [...]určitě, pro nás to byl 

takovej jakoby vzor, jak by se ženy měly chovat, nebo spíš oblékat nebo pracovat. Každá 

z nich měla něco, pro co jsme k ní mohly vzhlížet.“ 

Emočně nejsilnější byla pak výpověď respondentky č. 4, která v seriálu viděla 

poselství: „… ta podstata toho Sexu ve městě vlastně je to, že nikdy nesmíme přestat věřit na 

to, že pravá láska je. Toto poselství se mi v tom líbilo.“  

9 Diskuze   
Ve svém výzkumu jsem došla k závěru, který je velmi podobný nejčastějším 

zjištěním při výzkumech v rámci žánru soap opera, a totiž že pro divačky je důležitá také 

role seriálu jako námětu k neformálním rozhovorům. K podobnému zjištění došla i 

Starečková (2013), když zkoumala recepci seriálu Ulice u ženského publika napříč několika 

věkovými kategoriemi divaček. V jejím výzkumu byla ale tato role seriálu považována za 

důležitou především u seniorek, v mém výzkumu byla akcentována napříč oběma 

generacemi divaček. Z porovnání mých výsledků s výše zmíněným výzkumem rovněž 

vychází, že u divaček Ulice byla motivace ke sledování zcela odlišná od motivace divaček 

Sexu ve městě. Divačky Ulice často zmiňovaly, že používaly seriál jako jakousi kulisu při 

vykonávání rutinních domácích prací, oproti tomu divačky seriálu Sexu ve městě měly velmi 

jasné (individuální) důvody, proč se na seriál dívaly, a několikrát zmínily, že seriál sledovaly 

s velkým zaujetím.  

Fišerová (2012), která se ve svém výzkumu zabývala studiem populární kultury na 

příkladu televizních seriálů jako typického produktu této kultury a zkoumáním jejich 

konzumentů, dospěla k závěru, že oblíbení hrdinové dávají divačkám návod, jak řešit některé 

životní situace apod. Tento jev se objevil i v mém výzkumu, a to u divaček mladší generace, 

které sledovaly Sex ve městě z toho důvodu, že se mohly ztotožnit s hlavními hrdinkami a 

sledovat, jak hrdinky seriálu řeší určité problémy.  



 
 

 

K podobnému zjištění dospěla také před několika lety Ien Angová, když 

konstatovala, že diváci seriálu Dallas v něm hledali odraz vlastních životů, i když podobně 

jako divačky seriálu Sex ve městě měli s hlavními hrdiny seriálu málo společného.  

Závěry mého výzkumu by bylo vhodné ověřit navazujícím kvantitativním 

výzkumem a podrobněji prozkoumat fenomén Sexu ve městě na větším vzorku publika. Sice 

již uplynulo přes 20 let od počátku jeho vysílání, ale i z tohoto výzkumu je patrné, že seriál 

v mnohých divačkách stále rezonuje a že se jeho fanynky navracejí k jeho sledování 

opakovaně. Rovněž dodnes odkazují na seriál v běžné komunikaci. Současně se domnívám, 

že by byla zajímavým pokračováním výzkumu také analýza komentářů u seriálu na 

webovém portálu Česko-slovenska filmova databáze, kde by bylo podnětné sledovat, jak se 

o seriálu vyjadřují i jeho odpůrci. Dalším rozšířením by mohlo být uskutečnění podobného 

kvalitativního výzkumu s divačkami dalšího seriálu z produkce HBO Girls, který je dnes 

často označován jako nástupce Sexu ve městě.  

10 Závěr 
Závěr 

Mým cílem bylo zjistit, jakým způsobem dvě generace divaček Sexu ve městě nahlíží 

na různé aspekty seriálu a na jeho hlavní hrdinky a jejich počínání. Současně jsem se snažila 

zjistit, jaký jejich vztah k tomuto seriálu a jak divačky vnímají stereotypy, které se v něm 

vyskytují. Dále mne zajímalo, jakým způsobem reflektují postfeministické vyznění seriálu.  

V rámci individuálních hloubkových rozhovorů byl divačkám poskytnut velký 

prostor pro objasnění svých postojů vůči seriálu a výše zmíněných aspektů. Zajímavým 

rozšířením mého výzkumu by mohl být výzkum na stejné téma uskutečněný skrze skupinové 

rozhovory, které by jistě do debaty vnesly novou dynamiku a mohlo by tak docházet k 

názorovým střetům divaček, přičemž by možná vznikl větší prostor pro kritiku seriálu.  

Při vytváření teze diplomové práce jsem pracovala s domněnkou, že názory divaček 

na Sex ve městě se budou generační či jinou příčinou lišit. Z interpretovaných dat ale 

nevyplývá, že by se dvě generace divaček od sebe navzájem kromě drobných nuancí 

diametrálně odlišovaly. Při interpretaci dat nedošlo k vytvoření dvou teorií, které by od sebe 

byly rozdílné, naopak u všech divaček převládal velmi individualistický přístup k seriálu a 



 
 

 

jeho hodnotám v rámci svých životních zkušeností a finančních možností. Nelze tedy říci, 

že vznikla zvláštní teorie pro kategorii A a kategorii B.  

Všechny respondentky, které se výzkumu zúčastnily, měly pozitivní vztah k seriálu 

(ačkoliv to nebylo při výběru podmínkou), který se v průběhu let nezměnil, přičemž 

motivace ke sledování byla velmi diferencovaná.  U divaček se v průběhu času měnil pouze 

vztah k jednotlivým postavám, se kterými se v některých fázích svých životů mohly více 

ztotožnit. 

Jistě jedním z nejzajímavějších zjištění výzkumu je skutečnost, že všechny 

respondentky v rámci svých výpovědí nezohledňovaly genderovou perspektivu. Znamená to 

tedy, že genderovým vztahům nevěnovaly při sledování oblíbeného seriálu pozornost. Na 

genderové stereotypy nereagovaly ani v případě, že jsem na ně v průběhu rozhovorů 

poukázala. Tento jev se nazývá genderová slepota a je velmi častým zjištěním mnoha 

genderových studií. Současně pozoruhodným zjištěním byla také genderová necitlivost 

divaček vůči hlavním hrdinkám či k ženám obecně.  

Ve vztahu ke stereotypům se rovněž tak nevyjádřila žádná z participantek. 

Neschopnost kriticky se zamyslet nad některými aspekty seriálu jistě souvisí s velkou mírou 

fanouškovství, které je podmíněno selektivním výběrem média a jistým utilitarismem, kdy 

seriál uspokojil potřeby divaček. Jedním ze zajímavých zjištění výzkumu byla rovněž funkce 

seriálu jako námětu k neformální konverzaci, což je závěrem také většiny autorů, kteří se 

zabývají žánrem soap opery. Tento jev hraje totiž významnou roli pro socializační činnost, 

která nastává po sledování mediálního obsahu a pro tento žánr je zcela typický.  

Velkou část teoretické části práce jsem věnovala také stereotypům a jejich projevům 

v médiích. Divačky je při sledování ale velmi nereflektovaly, naopak jsem se při 

rozhovorech setkávala spíše s názory, že záměrná typizace postav byla pro seriál prospěšná. 

Žádná z divaček tento jev nehodnotila negativně. Sex ve městě bývá právě za vyobrazování 

stereotypů často kritizován. Druhým aspektem, za který bývá hojně kritizován, je velké 

prostoupení inzercí. Ani v tomto případě se divačky neshodly s kritiky seriálu. Životní styl 

a okázalá spotřeba hlavních hrdinek se divačkám seriálu líbil. Product placement jako 

marketingový záměr v seriálu si divačky často neuvědomovaly. Naopak seriál vnímaly jako 



 
 

 

módní katalog, díky kterému se mohly seznámit s celou řadou módních značek, což vnímaly 

většinou přínosně.  

V teoretické části práce jsem rovněž předestřela rozdíl mezi feminismem a 

postfeminismem a snažila jsem se čtenáři zdůvodnit, proč se seriálu Sex ve městě dostává 

přívlastku postfeministický. Při zkoumání tohoto aspektu seriálu jsem se divaček ptala, zda 

se domnívají, že jsou hlavní hrdinky seriálu feministky, všechny divačky ve svých 

výpovědích bez váhání uvedly, že určitě ano. Tyto názory mohou poukazovat na zkreslené 

vnímání feminismu, kdy je zaměňován za výše zmíněný postfeminismus. Důvodem pro 

tento názor byly totiž ve většině případů jasně postfeministické dominantní prvky, kdy je 

feminismus mylně interpretován jako svoboda ke konzumaci a jako finanční nezávislost na 

partnerovi. Můžeme tedy říci, že tento výzkum ukazuje zkreslené vnímání feminismu u 

divaček Sexu ve městě. Tento jev se rovněž projevil u divaček obou kategorií.  

V úvodu práce jsem se zabývala teoriemi, které pracují s vlivem média na své publikum. 

Jednou z těchto teorií byl také efekt třetí osoby, který je zařazen do kategorie kognitivního 

zkreslení. V podstatě říká, že máme tendenci podhodnocovat účinky médií u sebe samých a 

naopak tyto účinky nadhodnocovat u ostatních, proto si myslím, že jsem dospěla k 

zajímavému zjištění, protože celkem 6 ze 7 divaček explicitně uvedlo, že vliv seriálu na 

různé stránky života u sebe pozorují. 

Sledování nejrůznějších seriálů je v dnešní době velmi rozšířenou volnočasovou aktivitou a 

seriály se tak stávají podstatnou součástí naší sdílené kulturní znalosti. Tyto mediální obsahy 

pro nás (jako pro své publikum) stále více nabývají na významu a získávají mnoho funkcí v 

našich životech, ať už referenční či edukativní.  Právě z těchto důvodů se dnes působením 

seriálů na jednotlivce zabývá celá řada výzkumů, především již výše zmíněných kulturálních 

studií, přičemž v České republice je tato oblast ne zcela probádaná z hlediska genderové 

perspektivy, přičemž výsledky těchto výzkumů jsou často ignorovány. Do této oblasti jsem 

se svou prací snažila přispět tím, že jsem se v rámci výzkumu této diplomové práce pokusila 

poodhalit, co stojí za divácky úspěšným fenoménem s názvem Sex ve městě, který má 

dodnes řadu fanynek i přes to, že je starý již několik let. 

Summary 

  The aim of my work was to find out how two generations of Sex in the City viewers 

view various aspects of the series.What is their relationship like with this cult series and at 



 
 

 

the same time I tried to find out how they perceive the stereotypes that appear in it. I was 

also interested in how they reflect the postfeminist tone of the series.  

During the individual in-depth interviews, the audience was given a lot of space to 

clarify their attitudes towards the series and the above-mentioned aspects. An interesting 

extension of my research could be a research on the same topic carried out through group 

interviews, which would certainly bring new dynamic to the debate and could also make a 

space for criticism of the series.  

When creating the thesis, I worked with the assumption that views of two generation 

viewers on Sex and the City would be different. However, the interpreted data do not show 

that the two generations of viewers are diametrically different from each other, except for a 

few small nuances. When interpreting the data, no two theories were created; on the contrary, 

a very individualistic approach to the series and its values within their life experiences and 

financial possibilities prevailed among all viewers. Thus, it cannot be said that a special 

theory for category A and category B has emerged. 

All respondents who participated in the research had a positive attitude towards the 

series (although this was not obligatory for selection). This attitude did not change over the 

years, while the motivation to follow was also very differentiated. For viewers, only the 

relationship with the individual characters changed over time, with whom they could identify 

more in some phases of their lives. 

None of the participants commented on stereotypes either. The inability to think 

critically about some aspects of the series is certainly related to a high degree of fandom, 

which is conditioned by the selective choice of medium and a certain utilitarianism, when 

the series satisfied the needs of the audience. One of the interesting findings of the research 

was also the function of the series as a topic for informal conversation, which is also the 

conclusion of most authors who deal with the soap opera genre in their work. This 

phenomenon plays an important role of socialization activities that occur after watching 

media content and is quite typical for this genre. 

In theoretical part of the work, I paid a lot of attention to stereotypes and their 

manifestations in the media. However, the spectators did not reflect them very much while 

watching. On the contrary, during the interviews. None of the spectators evaluated this 

phenomenon negatively. Sex in the city is often criticized for portraying stereotypes. The 

second aspect, for which it is often criticized, is the advertising in it. Even in this case, the 

audience did not agree with the critics of the series. The viewers liked the lifestyle and the 



 
 

 

spectacular consumption of the main characters. Viewers often did not realize product 

placement as a marketing intention in the series. On the contrary, they perceived the series 

as a fashion catalogue, thanks to which they were able to get acquainted with a number of 

fashion brands, which they perceived as beneficial. 

In the theoretical part of the work, I also outlined the difference between feminism 

and postfeminism and I tried to justify to the reader why the series Sex in the City gets the 

adjective postfeminist. While researching this aspect of the series, I asked the viewers if they 

thought they were the main heroines of the series, a feminist, and all viewers said without 

hesitation that they certainly did. These views may point to a distorted perception of 

feminism, which is confused with the aforementioned postfeminism. The reason for this 

view clearly was, in most cases, post-feminist dominant elements, where feminism is 

misinterpreted as freedom of consumption and as financial independence from a partner. 

Thus, we can say that this research shows a distorted perception of feminism among viewers 

of Sex and the City. This phenomenon also manifested itself in viewers of both categories. 

In the introduction, I dealt with theories that work with the influence of media on 

their audience. One of these theories was also the effect of a third person, which is included 

in the category of cognitive distortion. Primarily, it says that we tend to underestimate the 

effects of media on ourselves and, conversely, overestimate these effects on other. Therefore, 

I think I came to an interesting finding, as 6 out of 7 viewers explicitly stated that they 

observe the series on various aspects of life. 

Watching various series is a very widespread leisure activity nowadays. 

Therefore  the series thus have become an essential part of our shared cultural knowledge. 

These media contents are becoming more and more important for us (as for its audience) and 

acquiring many functions in our daily lives, whether referential or educational. It is for these 

reasons that the impact of the series on individuals is now ascertained by a number of studies, 

especially the above-mentioned cultural studies. In the Czech Republic this area is not fully 

explored from a gender perspective, and the results of these surveys are often ignored. I tried 

to contribute to this area with my work by trying to discover in the research what is behind 

the spectator-successful phenomenon called Sex in the City, which still has many female 

fans, despite the fact that it is several years old. 
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