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12 Přílohy 

12.1 Přepis rozhovoru č. 1 
Kolik let vám bylo při pravidelném sledování seriálu Sex ve městě? 

Já si myslím, že tak 15–16 let. Přesně si to nepamatuju, ale asi jsem byla na gymplu. Jsme 

to sledovaly s holkama. 

Jaký v té době byl váš vztah k tomu seriálu? 

Spíš jako negativní, protože... jsem ho ještě asi moc nechápala, protože jsme byli teenageři 

a ty téma, co se tam jako řeší, tak to my jsme ještě moc neřešily. 

Ten vztah k tomu seriálu se nějakým způsobem u vás vyvíjel? 

Ten seriál jsem viděla asi milionkrát, s postupem času to dávalo větší smysl. (smích) 

Vy jste zmínila, že jste se o seriálu bavila s kamarádkami. 

My jsme se na to koukaly vždycky doma a pak jsme se o tom bavily. Hlavně o tom, která 

postava je nám nejbližší, ale koukala jsem na ten seriál vždy sama, s rodinou určitě ne. 

Vy jste teď nakousla to téma těch jednotlivých postav, měla jste nějakou oblíbenou? 

Oblíbenou? Spíš hodně neoblíbenou. (smích) Jinak všechny ty postavy mi byly sympatický, 

nejradši jsem teda měla Mirandu 

A proč? 

Protože byla taková racionální a ty věci řešila tak nějak podobně, jako bych je řešila já. A 

s postupem věku jsem začala mít ráda třeba tu Samanthu, kterou jsem právě na začátku ráda 

neměla. 

Jaká byla vaše motivace ke sledování toho seriálu? 

Ze začátku hlavně proto, protože tam pro nás jako teenagery byly zajímavé témata, které 

jako nikde jinde nebyly v televizi. 

Jaké třeba? 

Třeba ten sex. (smích) Nebo obecně myslím teď jako vztahy, protože v tom seriálu se o tom 

bavily dost otevřeně, a to nikde jinde nebylo. Takový seriály, kde se tyto věci řešily, nebyly. 

A s postupem času, když já jsem třeba něco řešila, tak jsem na to koukala a vlastně mě 

uklidňovalo, že oni to taky řeší, tak jsem koukala na to jak… Ale v podstatě mě to 

uklidňovalo, že nejsem jako sama, kdo tohle řeší.  
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Dalo by se tedy říct, že jste v tom seriálu hledala určité vzory/vzorce, jakým způsobem 

lze situace řešit, a pak jste to řešila podobně? 

Určitě, dá se říct, že ano. 

Jak jste nahlížela na životní styl hrdinek? 

Mně se vždycky hrozně moc líbilo, jak ony spolu kamarádí, že mají to přátelství, že věci řeší 

spolu, leta spolu kamarádí a překonávají spolu všechny překážky a drží při sobě. Toho si 

cením na tom seriálu, že spolu takhle kamarádily, i když každá byla úplně jiná. 

A jakým způsobem jste pak vnímala ten jejich životní styl? Potažmo lifestyle? 

Tak, že to jsou soběstačný ženský, nevím. 

A srovnávala jste někdy svůj život s tím životem těch hrdinek, které ony v tom seriálu 

vedly? 

No, asi jsem se s nima moc neporovnávala, protože... Nevím, to jsem se s nima moc 

neporovnávala, že bych jako chtěla žít takhle. Ony tam hodně řeším modu a je to pro ně 

důležitý, to já jsem nechápala, proč to tam tak zdůrazňují. Taky jsem přemýšlela, kde ony 

na to furt berou peníze, dyť ony měly furt plný šaty. Takhle si myslím, že to nefunguje. 

Teď jste nakousla ten šatník, jak jste vnímala ty produkty nebo to oblečení, které se 

v tom seriálu objevuje? 

No, vnímala jsem to tak, že pro ně je to běžná věc. Tyhlety drahý značky, ale na naše poměry 

to běžný není. My to zase tak neřešíme, neřešíme, jestli si koupíme boty Manolo Blahnik, 

ale pro ně to bylo úplně běžný. 

A toužila jste třeba někdy po těch produktech, které jste v seriálu viděla? 

Tak to asi ne. Ale líbilo se mi to, je to hezký, ale že bych to potřebovala nebo to viděla a 

řekla si, že to chci, to ne. Někdy tam byly zmíněné totiž částky, které utratily za boty, a mně 

to přišlo jako takový zbytečný utrácení a s tím já se úplně neztotožňuju. Ale už jenom tím, 

že se to odehrálo v New Yorku na Manhattanu, tak mi přišlo, že to do toho seriálu pasuje. 

Co si myslíte o vztahu těch žen k mužům? 

No, ten byl asi komplikovaný, vzhledem k tomu, kolik sérií to mělo. (smích) Určitě 

komplikovaný, no. Každá to měla asi trochu jinak, ale jednoduchý to neměly, ale myslím si, 

že si to dělaly trochu samy. 

Když říkáte, že si to dělaly samy, co tím myslíte? 

Tak třeba ta Samantha, ta se nedokázala vůbec nijak citově spojit s těma chlapama. Všechno 

řešila jenom sexem. Nechtěla vztah. 

Ona ale na konci těch sérií toho muže má, že ano? 
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Jo, to měla toho Jereda Smitha. Ale to mi přišlo, že ona se tomu bránila, že se bála mít vztah 

a někomu věřit.  

Přišly vám hlavní hrdinky seriálu jako feministky?  

No, určitě ta Carrie. Nebo jako jo. Vesměs ano. 

A proč máte ten dojem? Jak se ten feminismus tam projevoval? 

Projevy feminismu? Tak už jenom to, že ta Miranda byla úspěšný právník. A taky mám 

pocit, že řešila to téma v práci – při tom povýšení, jak se jí snažil ten šéf umlčovat, takže to, 

že ona se mu postavila, vnímám jako náznak feminismu. Asi. 

Kdybyste měla srovnat mužské a ženské postavy, všimla jste si nějakých rozdílů? 

Tak ty chlapy… Ony ty ženský hrozně řešily furt, že mají chyby. Každý byl nějaký. Vždy 

se našlo něco, co jim na nich vadilo a proč s tím mužem nebýt. To se tam hodně řešilo. 

Vnímala jste, že si ty hrdinky mohou dovolit to samé co muži? 

To určitě ano. To podle mě určitě dělala ta Samantha. Ta určitě dělala všechno, co dělají 

muži. 

Co třeba ten kamarád Carrie, Stanford? 

Toho jsem moc nevnímala, toho spíš ta Carrie využívala. Ale moc důležitý tam nebyl. 

Jakým způsobem jste nahlížela na sexualitu hlavních hrdinek? 

To se třeba u mě taky měnilo věkem. U Samanthy mi to třeba na začátku přišlo šílený, že 

takhle se žít nedá, ale postupem času nebo s věkem to člověk začíná chápat, proč to třeba 

dělá, že vlastně na tom není nic špatného. 

A domníváte se, že ten se seriál nějakým způsobem promítnul do vašeho osobního 

života? 

Myslím si, že ano. Ale přijde mi, že co se týče Carrie, tak ta řešila úplně všechno, a hrozně 

moc, a myslím, že díky tomu, že jsem to viděla, tak jsem si říkala, že takhle to já mít nechci, 

protože ona to pak měla hrozně těžký. Spíš v tom smyslu, že takhle já bych to řešit nechtěla. 

Spíš to bylo takový ponaučení. 

Byla ve vašem životě situace, kdy jste se ohlídla za tím seriálem a řekla jste si – ony to 

tam vyřešily takto, takže tak to můžu vyřešit i já? 

No, jako určitě se mi to stalo. 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.  

Představte si, že ten seriál vidíte dnes poprvé – jaké by to podle vás bylo? 



 
 

 4 

Myslím, že bych ho vnímala jinak. Vzhledem k tomu, co mám asi zažito, tak už bych se na 

to dívala jinak. Třeba bych to víc chápala, proč věci řešily, tak jak řešily. Asi bych si v tom 

našla něco jinýho. 

A přišlo vám někdy, že ten seriál nějakým způsobem pracuje nebo zobrazuje 

stereotypy? 

Musím říct, že nad tím jsem se nikdy takto nezamýšlela. 

12.2 Přepis rozhovoru č. 2 
Kolik vám bylo let při pravidelném sledování seriálu Sex ve městě? 

Já si myslím, že mi bylo tak něco okolo 30 let. Přesně 33 let. 

Jaký v té době byl váš vztah k tomu seriálu? 

No, já si myslím, že to byl takový hezký idylický seriál pro mladé ženy, které chtěly poznat 

něco víc. Myslím si, že ten seriál oslovil asi v té době – to byla porevoluční doba –, to tenkrát 

oslovil v mém věku spoustu žen. 

Sledovala jste ho pravidelně? 

Určitě ano, já jsem z něj byla nadšená. 

Sledovala jste ho s kamarádkami nebo s rodinou? 

S rodinou určitě ne, manžel na to nebyl a dcera byla malá. My jsme to pak spíš probíraly 

s kamarádkami na kávičce nebo u vínka. Tak jsme pak o seriálu hovořily. 

Sehrál ten seriál nějakou významnější roli ve vašem životě? 

No určitě, jako žena jsem se začala lépe cítit, když jsem viděla, jak ty ženy v tom seriálu na 

sebe dbají, jak chodí nakupovat, jak si ten život dokáží tak hezky užít… Spíš jsem se asi 

zamýšlela nad těmahle věcmi, že když můžou ony, tak proč ne i já. 

Jaká byla vaše motivace ke sledování toho seriálu? 

Já jsem se těšila, co tam zase vyvedou. Jaké budou další jejich osudy, jak to bude pokračovat. 

Koho si vyberou a koho nevyberou. Se zaujetím jsem to sledovala. 

Měla jste oblíbenou postavu? 

To byla určitě hned ze začátku Samantha.  

A proč? 

Protože byla uvolněná a na ten život pohlížela úplně jinak než ostatní ženy. 

Když myslíte ostatní ženy, tak myslíte vás a kamarádky, nebo ostatní v tom seriálu? 
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I v tom seriálu. Ale v naší společnosti to nebylo zvykem, že by si někdo takhle užíval, takže 

proto mě tak zaujala. 

Jak vy jste nahlížela na životy těch hlavních hrdinek? 

Byly chytrý, byly samostatný, byly krásný, každá z nich byla krásná. A věděly, co od života 

chtěly, ale někdy se jim to vymykalo z rukou, protože někdy to tak, jak si to představovaly, 

není. Každá z nich po něčem toužila a něco z toho, co si přály, se jim vyplnilo, ale tím, že 

asi byly dost náročný, jak ve výběru partnera, tak povolání, tak i proto to neměly lehký, a 

proto všeho nedosáhly. 

A jak jste nahlížela na ten životní styl? 

Chodily si po restauracích, nakupovaly ve drahých buticích, nakupovaly drahé boty a 

kabelky.  

A jak jste to vnímala? 

No, mně se to určitě líbilo. Pro nás to bylo něco, na co jsme nedosáhly, ale tohle by se líbilo 

každé ženě, takový životní styl. Pro nás to bylo nedosažitelný, i když teď je to lepší. 

A toužila jste po těch produktech, které se tam objevovaly? 

Ano, určitě, která žena by po tom netoužila. Každá žena chce mít značkový boty nebo 

kabelku a vypadat jako ze žurnálu. Každá jsme chtěly mít to, co ony v tom seriálu, nebo 

alespoň ty boty nebo kabelku. 

A přišlo vám, že to můžete mít? 

Ta realita jejich pro nás byla nedosažitelná. Na to každá žena nemá. 

Srovnávala jste se někdy s těmi hlavními hrdinkami, když jste seriál sledovala?  

No, já si myslím, že jsem to asi nesrovnávala se svým životem. Spíš to byla spíš taková 

hezká vize nebo pohádka, která by mohla někdy nastat. To byl spíš takovej ženskej sen. 

Takže byste řekla, že jste v době sledování toho seriálu toužila po životě jako ony? 

Určitě. 

A co se vám na něm nejvíce líbilo? 

Každá žena by chtěla toho svého Božskýho a chtěla by to skvělé povolání. 

A jaký podle vás byl ten jejich vztah k mužům? 

No, každá toužila po tom, aby měla toho vysněnýho, toho Božskýho, a vztahy, který tam 

měly (a kterých bylo dost), tak si myslím, že na začátku byly vždy krásný, a někdy to hůř 

skončilo. Otázkou je, jestli jen ty muži byli špatní. Ony ty ženský byly taky dost náročný. 

Ale vlastně chtěly toho chlapa, ale chtěly i samostatnost. Když si uvědomily, co tomu musí 

obětovat, tak to nechtěly, nechtěly přijít o spoustu věci, který prožívaly. 
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Přišly vám ty hlavní hrdinky jako feministky? 

To zcela jistě.  

A proč? 

Každá z nich byla samostatná. Každá z nich vlastně dokázala, že všechno lze, i bez těch 

chlapů. 

Vnímala jste to tak, že ty hrdinky si mohou dovolit to samé co muži? 

Myslím si, že ano. Ony to tak měly nastavený, toužily po partnerovi, ale nechtěly být 

omezovaný, a každá z nich dokázala, že i bez toho partnera může být úspěšná a může být 

sama. 

Aha, a jak jste na to v té době nahlížela? 

Tak třeba v tomto jsem se s nima i ztotožnila. 

Všimla jste si nějakých rozdílů mezi mužskými a ženskými postavami? 

Nevím, to asi nebylo nijak rozdělený, že by tam ty ženský vedly prim. Odvíjelo se to od 

toho, že ženy hledaly ideály. 

Třeba Pana Božského, jakým způsobem jste reflektovala tuto postavu – její roli? 

Mně ho bylo líto. (smích) Tak vždycky, když už teda jako měl tu snahu, tak ho nechtěla ona. 

Nebo nechtěl teda i on ji. Ono se to prolínalo, ale vnímala jsem ho, jako že ta postava byla 

postavená do dvou poloh. Jednou byl příjemný a jednou ne. Ale byla to dobrá mužská role.  

Měla jste někdy dojem, že některé ty postavy zobrazují zažité vnímání rolí mužů a žen 

ve společnosti? 

Tak to asi ne. To jsem tak nevnímala. 

Jakým způsobem jste nahlížela na sexualitu hlavních hrdinek? 

Tak byly asi dost promiskuitní. Ale já jsem to nezavrhovala, nejsem žádnej puritán, ale… 

zdálo se mi, že teda... toho bylo dost. 

Domníváte se, že se ten seriál promítnul do vašeho osobního života? 

To ani bych neřekla. 

Měla jste pocit, že vás ten seriál ovlivnil – jakkoliv? 

V té době jsme tím asi byly dost ovlivněný – po té stránce toho, co si chceme dopřát. Tak 

určitě jsme si díky tomu představovaly, jak bychom někdy mohly žít, ale osobní život mi to 

asi neovlivnilo. 

Změnila jste na ten seriál názor v průběhu času? 

Dneska už si v tom spíš hledám jiný věci, které mi dřív unikaly. Hlášky. Věci z New Yorku, 

člověk kouká víc na to město, jak vypadá. 
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Spíš se chci zeptat na váš názor, spíš vaše vnímání toho seriálu s odstupem času. 

Dřív to bylo tak, že jsme po tom toužily. Dneska třeba část věcí z toho už máme. Už jsme 

třeba v něčem úspěšný, něco jsme v životě dokázaly a realizovaly se, už umíme nakupovat. 

A ten život jsme si užily, takže dneska na to můžeme nahlížet trochu jinýma očima, spíš tak 

jako na pohodu. Dnes je to spíš pro pobavení. Dřív jsme na to koukaly pro ty ideály. 

Nacházely jste je v tom? Byly tedy pro vás ty ženy ideálem? 

Určitě, pro nás to byl takovej jakoby vzor, jak ty ženy by se měly chovat – nebo spíš oblíkat 

nebo pracovat. Každá z nich měla něco, pro co jsme k ní mohly vzhlížet. 

Jaké vzory jste v tom teda našly? 

No, třeba v té práci. V ní byly úspěšný, ale i to, co dokázaly jako vytvořit.  

Zkuste si na moment představit, že ten seriál dnes vidíte poprvé – bylo by to něčím 

jiné? 

Myslím si, že asi… by člověk dneska na to nahlížel trochu jinýma očima. Spíš člověk lituje, 

že si ten život neužil jako ony.  

12.3 Přepis rozhovoru č. 3 
Kolik vám bylo let při sledování? 

35–40. 

Sledovala jste seriál s někým, nebo sama? 

Ne, sama. Ale bavily jsme se o tom s kamarádkama, které ten seriál vnímaly podobně. 

S rodinou určitě ne. 

Jaký byl váš vztah v té době k tomu seriálu? 

Bylo to něco nového, něco úplně jiného a někdy jsem byla překvapena tou otevřeností. 

Jaká byla vaše motivace ke sledování? 

Bylo to zábavné, byly tam skvělé rozhovory a bylo to něco jiného než, co jsme doposud 

mohli vidět. 

Měla jste oblíbenou postavu? 

Asi jsem nepreferovala žádnou z nich, i když je to vyprávění té novinářky Carrie, že jo. 

Neměla jste někoho výrazně raději tedy? 

Ne. 

Jak jste v té době na ten seriál nahlížela? Nebo na životy těch hlavních hrdinek? 
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No, mně to připadalo jako sci-fi. Byl to jiný svět, jiný způsob života, uvažování a chování a 

nám se teprve otvíral ten západní svět, proto to bylo někdy šokující. 

A co ten lifestyle těch hrdinek? 

Bylo to zvláštní, bylo divný, že ony byly odtržený od těch svých rodin a žily styl života, 

který tu nikdo neznal. 

Srovnávala jste tedy někdy svůj život s tím životem těch hlavních hrdinek, a jestli ano, 

tak co vám z toho vycházelo? 

Ne ne, protože to byly úplně nesrovnatelný podmínky mezi Českem a životem na 

Manhattanu.  

Takže jste vůbec neměla tendenci to porovnávat? 

Ne. 

A toužila jste někdy po životě, jako vedly ty hlavní hrdinky? 

Ne. 

A je něco, co se vám na tom jejich životním stylu líbilo? 

Líbilo se mi to přátelství. Ty kamarádky jim nahrazovaly tu rodinu. Ty rodinný vazby tam 

chyběly. To se jen tak nevidí. 

A toužila jste někdy po těch značkových produktech? 

Ne. Můj životní styl je úplně jiný, já jsem nikdy neměla tu potřebu jako ony, a jak 

nakupovaly ty oděvy. Pro mě to není důležitý. 

A jak to na vás v tom seriálu působilo? 

No, každý má svůj životní styl. Něco, co preferuje. V té době jsme viděly značkové produkty 

v momentě, kdy to tady nebylo dostupné. To bylo něco nového, ale bylo to něco, co já sama 

nepotřebuji. 

Jaký si myslíte, že měly ty ženy obecně vztah k mužům? 

Takový dost požívačný, až jako konzumní.  

Jak to myslíte? 

No, ony to braly, že si jdou jen užít, a nevyhledávaly dlouhodobý vztah. V té době, kdy se 

to vysílalo, to bylo něco úplně jiného. To byl úplně jiný svět.  

Přišly vám ty hlavní hrdinky jako feministky? 

Ano, protože se uměly prosadit a byly finančně nezávislé a dělaly dobře svou profesi, která 

je velmi slušně živila. To bylo inspirující, určitě. 

Vnímala jste to tedy tak, že si ty ženy mohou dovolit to samé co muži?  

Bylo to vyrovnanější, oni tam byli všichni rovnocenní partneři. To je tak správně.  
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Kdybyste měla porovnat ty mužské a ženské postavy v tom seriálu a jejich role, všimla 

jste si nějakého rozdílu? 

Tak ti muži byli taky úspěšní v té práci. Také to byly osobnosti.  

A když už jsme u těch osobností – jak jste vnímala například tu postavu Pana 

Božského? 

To byla velká osobnost a byl to člověk, který si žil svým způsobem vlastním životem a neměl 

tak z toho ekonomického pohledu žádné trable. Pak si uvědomil, že pevnější vztah je dost 

důležitý a že to není jen zábava. 

Připadalo vám při tom sledování, že některé ty postavy reflektují nebo zobrazují zažité 

vnímání rolí mužů a žen ve společnosti? 

No, teď ani nevím teda. Všichni byli nezávislí a soběstační, až na tu Charlotte, ta byla taková 

podřízenější, ta chtěla tu rodinu a to bezpečí nejvíc z těch všech žen. Jinak byli všichni 

ekonomicky nezávislí. 

Jak jste nahlížela na tu sexualitu těch hlavních hrdinek? 

V té době ta otevřenost byla trochu zarážející. 

Máte dojem, že se ten seriál nějakým způsobem promítnul do vašeho života? 

Ne. 

Máte dojem, že vás v něčem ten seriál ovlivnil? 

To ne, spíš mi ukázal, jak se žije za oceánem. 

Máte pocit, že se ten váš postoj vůči seriálu v čase měnil? 

To asi ne, ze začátku jsem tím možná byla zaskočená, teď už to je taková zábava. Teď už si 

to člověk víc užívá a kouká třeba na ty jiné věci, jako životní styl těch hrdinek, ne jenom ten 

děj. 
 

12.4 Přepis rozhovoru č. 4 
Kolik vám bylo let při pravidelném sledování seriálu Sex ve městě? 

Kolem těch 15. 

Jaký byl váš vztah v té době k tomu seriálu? 

Já jsem ho měla hrozně ráda, ale měla jsem ho jako relaxační, odpočinkovej, než že bych se 

zaměřila na to, co v něm je. 

Jaká byla tedy vaše motivace ke sledování? 

No, určitě se mi líbilo to, jak znázorňovali vztahy mezi různýma typama ženských. 
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Mluvíte o typech žen – vy jste tam nějaké typy vypozorovala? 

No určitě. Vy ne?  

A jaké třeba? 

No třeba Samantha je typická nymfomanka, která honí kariéru. Takových je. Carrie je zase 

typický snílek, který se snaží do svých knih a časopisů promítnout svůj pohled na reálné 

vztahy. Takových lidi je dnes taky dost. Charlotte je typická domácí puťka a ta hledá 

normální život, což chce asi každá ženská podle mě. A pak ta právnička, která nakonec 

dostane všechno, po čem touží každá ženská. 

A tuhle typizaci jste nějak vnímala? Nepřipadalo vám to zvláštní? 

Ne, já jsem to takhle vnímala a jsem hrozně ráda, že to takhle bylo natočený, protože každá 

z nás si v té osobnosti mohla najít něco svého. 

Měla jste vy sama oblíbenou postavu v seriálu? 

Zrovna já jsem dost složitý člověk. (smích) Takže já jsem se vzhlédla ve všech. Nicméně 

nejvíce sympatická mi přišla Samantha. 

A proč? 

Protože mi přišla zábavná a kvůli tomu, že ona si ten život fakt užívala. 

Koukala jste na ten seriál sama, nebo s někým? 

Sama. Oni to dávali večer, takže po většinou určitě sama. 

Následovala potom někdy u vás diskuze na téma SATC s kamarádkami? 

Jo, tak samozřejmě, občas jsme zkonzultovaly, co se tam stalo, a zasmály jsme se společně. 

Myslíte, že ten seriál měl ve vašem životě nějakou významnější roli? 

Tak vzhledem k tomu, že jsem dospívala, tak určitě ano. Když to vezmu od těch 15 let, tak 

to byl seriál, ve kterém já jsem viděla nějaké první sexuální scény. Takže určitě to ve mně 

nějakou stopu zanechalo. 

Mluvíte o těch sexuálních scénách, jak jste na to vlastně v těch 15 nahlížela – na tu 

sexualitu těch hlavních hrdinek? 

Určitě jsem v tom neviděla nic špatného. Ale třeba u té Samanthy jsem si říkala, že až taková 

bych být nechtěla, ale zase se mi líbila, že si to dokáže užít. Ale že by to ovlivnilo nějak moji 

sexualitu, to určitě ne. 

Co se vám líbilo na tom seriálu nejvíce a co nejméně? 

No, nejvíce se mi líbily ty životní příběhy. Líbilo se mi pak, že se do toho promítla móda. 

Díky tomu já jsem teprve poprvé poznala, co jsou to boty Jimmy Choo. Jinak bych vůbec 

nevěděla, o jakou značku se jedná. Líbilo se mi, že ta podstata toho Sexu ve městě vlastně 
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je to, že nikdy nesmíme přestat věřit na to, že pravá láska je. Toto poselství se mi v tom 

líbilo.  

Byla nějaká další poselství, která jste v tom seriálu našla? 

To asi ne. Takto si nic nevybavím. 

A jak jste tedy vnímala ten lifestyle těch hrdinek? 

Vzhledem k tomu, v jakém roce to bylo natočený, tak je to velmi nadčasový seriál. Tak 

nadčasový, že bych si úplně mohla říct, že tady naproti mě bydlí Carrie.  

Vy jste zmínila ty boty Jimmy Choo, ty produkty, které tam takto byly zobrazeny nebo 

explicitně zmíněny, jak jste na to pohlížela? 

No, ráda jsem se na to podívala. Ráda jsem se o tom něco dozvěděla víc. Vůbec mi to tam 

nevadilo. 

A toužila jste někdy po těch značkových produktech? 

No, samozřejmě a toužím po nich do teď. 

Srovnávala jste tedy někdy svůj vlastní život s tím životem těch hlavních hrdinek, a 

jestli ano, tak co vám z toho vycházelo? 

To je tedy otázka na tělo. Ale ano, srovnávala. Co mi z toho vycházelo? Asi jsem si říkala: 

jo, tohle bych taky mohla mít nebo dokázat. A zase na druhou stranu jsem si říkala, proč 

tohle je nemám – například u těch materiální věcí. Celkově si říkám, kdo by takhle nechtěl 

žít. 

A toužila jste někdy po životě, jako vedly ty hlavní hrdinky? 

Určitě. Kdo by takhle nechtěl žít. Kdo to viděl, tak o tom musela snít každá žena, takto žít. 

Ale já jsem realista, takže jsem si to zase tak nepřipouštěla. 

Byl nějaký moment ve vašem životě, kdy jste se k tomu seriálu vracela nebo jste se 

ohlídla za ním a řekla jste si, že řešíte něco podobného jako ty hlavní hrdinky? 

Máte tam zajímavé otázky. Těžko takhle říct, ale samozřejmě, že teď třeba sem tam každá 

žena má nějaký úlet tady s nějakým chlapem, tak si řeknu, že to můžu hodit za hlavu jako 

Samantha a je mi to úplně jedno. Nemusím mít celoživotního partnera. 

Jaký si myslíte, že měly ty ženy obecně vztah k mužům? 

Jak která. Carrie by určitě lásku chtěla, ale ta sama neudělala pár dobrých rozhodnutí, když 

si třeba nevzala toho pěknýho Aidna, protože kdyby to udělala, tak její život je krásnej a 

nemusí se stresovat s Panem Božským. Ale zbytek těch ženských, ta Charlotta, ta zase 

toužila po tom rodinném životě a lišila se od nich asi v tomto ohledu nejvíce. Jinak všechny 

braly ty chlapy jak kdyby spotřební zboží.  
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Přišly vám ty hlavní hrdinky jako feministky? 

No, tak jako určitě. Protože každá z nich dokázala svoje cíle. A dokázala je samy. 

Nepotřebovaly od nikoho žádnou pomoc třeba v kariéře, kterou si vybudovala každá z nich.  

V tom vám to přišlo tedy feministické? 

Určitě, a samozřejmě je normální mít kamarádku, ale to probírání těch věcí společné, to mi 

určitě feministický přišlo.  

Vnímala jste to tedy tak, že si ty ženy mohou dovolit to samé co muži?  

Až na Charlotte ano. 

A proč ta Charlotte ne? 

No, ne že by asi nemohla, ale ona si vybrala jinou životní cestu. Vybrala si cestu rodiny a 

manželství a pak děti. Ona se ubrala jiným směrem než ty ostatní. A proto mi asi přišla teda 

nejméně feministická. 

Je tam nějaká scéna, která vám vyloženě přišla feministická? 

No, dost feministická scéna byla, jak Samantha masturbovala nad ozvěnama svých 

souložících sousedů, to je pro mě vlastně dost feministická scéna. Udělám si dobře sama a 

žádného chlapa k tomu nepotřebuju. (smích) 

Takže rozumím tomu správně, že ten feminismus vnímáte i jako tu sexuální rozkoš 

těch žen? 

Ano. 

Kdybyste měla porovnat ty mužské a ženské postavy v tom seriálu a jejich role, všimla 

jste si nějakého rozdílu?  

Ty chlapy tam nebyli moc ztvárněný. Nebylo tam ukázaný, jak oni se dostali k nějakým 

postům nebo penězům. 

To asi myslíte třeba takového Pana Božského. Jak jste vnímala například tuto postavu? 

Její roli? 

Já jsem ho ze začátku moc nemusela, že mi vadilo, jak tu Carrie trápil. Ale když pak vidí 

člověk těch dílů víc a viděl, jakým způsobem se ona dokázala zachovat, tak se ani nedivím, 

že nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo kolikrát. Hodně jsem na něj měnila názor 

v průběhu každý řady. 

A co taková postava Stanforda Blatche? Ten Carrie kamarád. 

Ten buzík? 

Tak toho jste vnímala jak – například tu jeho roli? 
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Naprosto pozitivně, to jsem si já promítla do svého života, protože můj nejlepší kamarád je 

gay, takže toto přátelství, které je mezi geyem a ženskou, je hrozně cenný a oni ho měli úplně 

stejný.  

Takže jste to vnímala jako něco, co bylo ze skutečného života? 

Určitě. 

Máte dojem, že vás v něčem ten seriál ovlivnil? 

Určitě. A to v tom, že jsem si říkala, že i přátelství mezi ženama je možný, protože dnešní 

doba je taková, že všichni jsou závistiví a jedna druhý nepřeje, takže se mi líbil ten jejich 

vztah, kterej mi přišel opravdový, a taky jsem vždy chtěla mít takovou bandu kamarádek, se 

kterýma bych mohla řešit chlapy a pomlouvat lidi. (smích) V tom mě to ovlivnilo a zrovna 

teď, když já sama nejsem zadaná, tak na to koukám z pohledu té Samanthy a říkám si: dyť 

ono se nic neděje, že nemáš žádného chlapa, podívej se tady Samatha, jakej má život. 

Máte pocit, že se ten váš postoj vůči seriálu v čase měnil? 

Člověk na to kouká asi jinak jako teenager a jako člověk, který si něčím prošel. Jako teenager 

jsem na tom nejvíce vnímala to, že můžu vidět, jak se v tom New Yorku žije nebo jak tam 

fungují. Bavila mě móda a byl to jeden ze seriálů, kde brali sex jako normální věc. A později 

si člověk říká, že se mu líbí, jak tam jsou vyobrazeny ty životní kroky. Jsi zamilovaná, a 

najednou to tak není.  

Zkuste si představit, že ten seriál dnes vidíte poprvé, jaké by to podle vás bylo? 

Furt stejný. Furt stejný, to je nadčasový seriál, a i s tou módou a se vším, člověk nepozná, 

jestli to bylo natočený před dvaceti lety nebo pěti lety. Sex ve městě bude furt stejný a každá 

generaci si na něm vezme to svý. 

12.5 Přepis rozhovoru č. 5 
Kolik vám bylo let při pravidelném sledování seriálu Sex ve městě? 

Bylo mi 34. 

Jaký byl váš vztah v té době k tomu seriálu?  

No, samozřejmě pozitivně, protože to byl jediný seriál o módě a o světě žen.  

Je něco, co se vám na tom seriálu líbilo úplně nejvíce? 

Určitě přehled módních značek, který v tu dobu tady vůbec nebyly. Nebo rozhodně ne 

v takové míře. 

Ten seriál jste sledovala sama, nebo s rodinou? 
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Oni to vysílali dost pozdě, takže asi sama. 

Diskutovala jste o tom seriálu potom s někým? 

Určitě jsme se pak o tom bavily, o tom, co tam momentálně bylo. Co tam která z nich řeší a 

různě. 

Jaká byla tedy vaše motivace ke sledování? 

No, určitě módní trendy, protože ty se tam hojně objevovaly. 

Měla jste vy sama nějakou oblíbenou postavu v tom seriálu? 

Ne, asi z každé bych si vybrala něco. Třeba u Samanthy mi vadil trochu ten přehnaný 

sexuální náboj, u Mirandy spíš taková jako strojenost, ale to bylo kvůli tomu, že je právník. 

Každá ta postava byla hodně vyhraněná, ale všechny teda hledaly toho ideálního partnera, 

to je spojovalo, ale jinak jako životní styl měla každá trochu jiný. 

Aha, vy jste teď zmínila ten životní styl – jak jste na něj nahlížela? 

Pozitivně. Já jsem jim to určitě záviděla. Ale to určitě každá holka nebo ženská, co na to 

koukala, tak jim záviděla. Možnost nakoupit si, samostatné bydlení, úspěšnost v kariérách 

apod. 

Srovnávala jste tedy někdy svůj vlastní život s tím životem těch hlavních hrdinek, a 

jestli ano, tak co vám z toho vycházelo? 

No, možná jsem se ho snažila i napodobit. To asi udělala každá. Vždy jsem se zajímala módu 

stejně jako ony. 

Vy tedy stále zmiňujete tu módu, jak jste na to nahlížela v případě toho seriálu? Na 

třeba ty zmíněné produkty nebo zasazení produktu do děje? 

No, ty značky tady nebyly a pro nás byly nedostupné, takže jsme se snažily kupovat si různé 

časopisy a z toho si třeba nechávat tu módu šít. 

A toužila jste tedy někdy po těch značkových produktech, které se tam objevovaly? 

No určitě, já jsem v tomhle hrozná, takže samozřejmě, že ano. A v pozdějším věku si je 

konečně mohu koupit.  

A toužila jste někdy tedy po tom životě, jako vedly ony? 

Já určitě ano, a myslím si, že kdo vám odpoví, že ne, tak lže. 

Myslíte, že ten seriál měl ve vašem životě nějakou významnější roli? 

No, určitě ano, protože to byl seriál zaměřený na módu, takže určitě ano.  

Jaký si myslíte, že měly ty ženy obecně vztah k mužům? 
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No, jak jsem říkala. Hledaly ideálního muže, ale měly takové ideály, který jim žádný 

normální chlap nemůže splnit. Takže furt hledaly ideál. Nebo já jsem to alespoň tak vnímala. 

Určitě měly vysoké nároky.  

Přišly vám ty hlavní hrdinky jako feministky? 

Ano, já bych řekla, že se s nimi v tomto směru ztotožňuji.  

A proč si myslíte, že byly? 

Vezměte si tu Mirandu, ta se pasovala do role živitelky, nebo samostatnost Carrie. No, 

neodsuzuju ani jednu z nich. 

Kdybyste měla porovnat ty mužské a ženské postavy v tom seriálu a jejich role, všimla 

jste si nějakého rozdílu?  

Myslím, že takto jsem se nad tím nikdy nezamýšlela.  

A myslíte si, že tam byly někdy vidět nějaké obecně zažité role mužů a žen ve 

společnosti? 

No, pro ně ten smysl života byl pro každou trochu jiný. 

A myslíte si, že to tedy reflektuje skutečnost? 

Určitě ano. 

Vnímala jste to tak, že si ty ženy mohou dovolit, co muži? 

Ano. 

A když si vezmeme tu konkrétní postavu, toho Pana Božského, jak jste ji reflektovala? 

Já myslím, že byl dobrý, že se k té Carrie hodil úplně nejvíc. 

A třeba tu postavu toho Stanforda Blatcha? 

To byl ten homosexuál? Jo, tak samozřejmě. Homosexuálové se obecně vážou tak trochu 

k módě a mají k ní blízko, takže si myslím, že tam perfektně zapadal. 

Jak jste nahlížela na tu sexualitu těch hlavních hrdinek? 

No, já jsem k tomuhle zrovna hodně otevřená, takže s tím nemám vůbec problém. A každý 

vedle sebe má vždy někoho, s kým o tom diskutuje. To mi taky přišlo běžné. 

Máte pocit, nebo řekla byste, že vás ten seriál nějak ovlivnil v životě? 

Určitě mě ovlivnil v té módě. To určitě, že jsem získala takový přehled o tom. Od té doby 

nahlížím na kvalitu plus značku. Předtím jsem nikdy neslyšela o botech Jimmy Choo, takže 

to se mi líbilo. Pradu jsem znala, ale ta je dost nedostupná. Ale kdo je dostupný a v tom 

seriálu byl hodně vidět, byl Michael Kors, který určitě se mi líbí a mám od něj několik 

kabelek. 

Změnil se váš vztah k tomu seriálu v průběhu času? 
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Tak určitě ano, protože předtím mi to přišlo nedostupný, ale v dnešní době jsou ty věci 

dostupnější a můžeme si je koupit, případně objednat na eBayi. A ty charaktery jsou v každý 

době stejný, to je neměnný.  

Zkuste si představit, že ten seriál vidíte dnes poprvé, jaké by to podle vás bylo? 

Tak jak jsem před chvíli odpověděla, ty značky jsou dnes dostupný, už by mě to tolik 

neohromilo. 

A přišlo vám, že se v tom seriálu objevují nějaké stereotypy? 

Ne, tak to určitě nevnímám. 

12.6 Přepis rozhovoru č. 6 
Kolik vám bylo let při pravidelném sledování seriálu Sex ve městě? 

No, tak sledovat jsem ho začala asi tak v 15 a sleduju ho dodnes. Všechny řady jsem viděla 

minimálně třikrát. 

Ten seriál jste sledovala sama, nebo s rodinou? 

No, často sama a občas s kamarádkami. 

Diskutovala jste o tom seriálu potom s někým? 

S rodinou ne, ale s kamarádkami jsme ho probíraly nebo 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. 

Jaký byl váš vztah v té době k tomu seriálu?  

Tak asi to pro mě bylo něco nového. V těch patnácti to pro mě byly aktuální témata. Určitě 

ty ženy, jak jsou starší a řeší vážnější věci, tak ale i my jsme si tam našly pár paralel, když 

jsme řešily vztahy a kluky, přitom, že začíná řešit, jak se oblíká. Tak v tom bylo pro mě 

vlastně jako jeden z prvních seriálů, se kterým jsem se dokázala ztotožnit, ale zároveň to byl 

jeden ze seriálů, který mi ukázal spoustu nových věcí. 

Například? 

Třeba co se vztahů týče. Líbila se mi ta forma, jakou se o těch vztazích mluvilo, že tam 

nebyly zábrany, že jsem se mohla setkat s tou lidskou stránkou vnímání vztahů. 

Řekla byste, že ten seriál hrál nějakou významnější roli ve vašem životě? 

Tak já bych řekla, že hrál určitě významnou roli, alespoň co se těch vztahů týče. Nebo toho 

nahlížení na vztahy. Velká část toho seriálu ukazuje to, jak reálně ženy vztahy řeší. Na 
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druhou stranu jsem si vědoma toho, že je tam spousta situací, které jsou extrémní, ale to asi 

přišlo až s věkem. V těch patnácti jsem si myslela, že ten život je jako v tom seriálu. Ale to 

se mi na tom líbilo, že čím jsem starší, tím si to více dokážu spojit s tím, jak to ve skutečnosti 

chodí.  

 

Jaká byla tedy vaše motivace ke sledování? 

V patnácti, když jsem začínala řešit vztahy a začínali se mi líbit kluci, tak mi přišlo fajn dívat 

se na ženy, které jsou o generaci starší, tak vlastně řeší podobné věci a přišlo mi to hrozně 

fajn s někým se moc ztotožnit, k někomu, ke komu vzhlížím a líbí se mi fyzicky i povahově. 

Bylo fajn vědět, že ty problémy nemám jenom já, ale řeší to i ty seriálové hrdinky. 

Ohlédla jste se tedy za tím seriálem ve svém životě někdy a vzpomněla jste si na ty 

situace a třeba jste si řekla, že to můžete řešit podobně jako ty hrdinky? 

To asi přímo ne. Ale pak asi zpětně jsem si říkala, že něco v tom seriále řešily taky. A setkala 

jsem se s podobnými situacemi a určitě jsem si na to vzpomněla. 

Měla jste vy sama nějakou oblíbenou postavu v tom seriálu? 

Jako to je docela zajímavé, protože to se také měnilo. Asi tím, že jsem dospívala a koukala 

jsem se na ty postavy jinak. V těch 15 to byla Samantha. Ale s časem musím říct, že jsem si 

prošla přes Carrie, až jsem dospěla k Mirandě, která je mi osobnostně nejblíž. 

A proč Samantha v těch 15? 

Protože řešila tu sexualitu, což bylo v těch 15 aktuální a hot téma. Dodnes je mi sympatická, 

ale asi se nejvíce ztotožňuju teď s Mirandou. 

Jak jste v těch 15 nahlížela na životy těch hrdinek? 

Líbilo se mi to, mně se ten jejich život líbil, i když měly problémy a řešily situace. Určitým 

způsobem jsem k nim vzhlížela a měla je za vzor. Líbilo se mi, že se se vším dokáží 

vypořádat, a hlavně to jejich přátelství. To se mi hrozně líbilo a s tím jsem se taky ztotožnila. 

To přátelství je jeden z těch aspektů, které mi na tom přijdou hrozně sympatický. Líbí se mi, 

že jsou každá jiná, že si nejsou podobné, ale i přes to jim to funguje. S tím se tedy taky 

ztotožňuju s tím okruhem mých kamarádek. 

Co ten lifestyle, které ony vyznávaly? 

No, dřív jsem si představovala, že takhle budu žít taky. Čím jsem starší, tím si říkám, že je 

to trochu vyhnané do extrému. Nedokáži si představit, že si novinářka může dovolit tolik 

hezkého oblečení a večeří, ale přijde mi to takový asi... Tento aspekt bych asi dala do pozadí. 

To asi nebyl ten hlavní faktor, proč se mi ten seriál líbil. 
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Jak jste třeba nahlížela na ty zmíněné produkty nebo zasazení produktu do děje? 

V těch patnácti se mi spoustu věcí v tom líbila moc. 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. 

Přemýšlela jste někdy nad tím, proč tam ty produkty jsou zobrazené? 

Popravdě jsem nad tím nikdy moc nepřemýšlela. Až teď, jak se 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. (smích) 

A toužila jste tedy někdy po těch značkových produktech, které se tam objevovaly? 

Asi určitě ano, líbilo se mi to. Chtěla jsem mít Carrie šatník nebo botník, takže určitě jsem 

po tom toužila, mít takové boty a mít vlastní šatnu atd. 

Srovnávala jste někdy svůj život s tím jejich? 

Když jsem na to koukala poprvé, tak asi určitě. Ale ony byly o dost starší, takže já jsem byla 

v jiné kapitole života, kdy neřeším, jestli si koupím byt. Na druhou stranu si myslím, že to 

spíš srovnávám víc a víc s tím 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 šťastné.  

Toužila jste po životě, jako vedly ony? 

V těch 15 určitě. Já jsem v tom viděla, že život svobodných žen po třicítce může být hrozně 

super a zábavný. To mi přišlo, že to bořilo ten stereotyp. Čím jsem starší, tak mám asi jiné 

představy o životě zase. (smích) 

Vy jste teď nakousla stereotypy – jaké role vám přišlo, že ti muži a ženy v tom seriálu 

zastávají?  

Mně přišlo fajn, že ty stereotypy tam jsou ukázaný. Třeba na té Charlotte. Ale ta Samantha 

je zase bořila tím, že nechtěla přijmout sociální roli té společnosti. Myslím, že ten seriál spíš 

nabízí to samotné boření těch stereotypů. 

A jak jste vnímala postavu Stanforda Blatche? 

Mně byl hrozně sympatický. V těch 15 to pro mě byla cool postava a mít nejlepšího 

kamaráda gaye mi přišlo něco jako nového a něco zajímavého a ukázalo mi to... No nevím, 

přišlo mi to hrozně cool mít toho gay kamaráda. Ale čím jsem poznala víc gayů, tak už mi 

to nepřijde tak zajímavý nebo zvláštní. 

Jaký si myslíte, že měly ty ženy obecně vztah k mužům? 
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Řekla bych, že pozitivní. Měly k nim prostě dost velkou nedůvěru, ale vcelku pozitivní. 

Všechny toužily mít nějakého partnera a toužily po lásce. Nebyly zanevřený, možná ta 

Miranda trochu. 

Přišly vám ty hlavní hrdinky jako feministky? 

Kromě Charlotty ano. Ta mi nepřišla jako feministka. 

A proč? 

Protože to přesně byla ta žena, která chtěla přijmout tu ženskou roli.  

A co bylo feministického na těch ostatních hrdinkách? 

Že nechtěly rodinu, a taky tím, že byly nezávislé a živily se samy. Byly finančně nezávislé, 

to mi přijde velmi důležitý. Vlastně ta Miranda, ta ještě vydělávala mnohokrát více než ten 

její partner a bylo to na ní skvělé. Ona to tam myslím i řešila. To mi přišlo nové, feministické 

a sympatické. 

Vnímala jste to tak, že si ty ženy mohou dovolit to samé co muži? 

Určitě. Mohly si dovolit všechno. Možná ta Carrie ne, protože finančně na tom nebyla tak 

jako ten její partner, ale byla schopná sama sebe uživit a mít skvělý byt na Manhattanu. Ale 

mohla si kupovat hezké boty a oblečení. Vlastně byla taky úplně v pohodě. Takže v tomto a 

určitě byly finančně rovnocenné nebo nezávislé. 

Jak jste nahlížela na tu sexualitu těch hlavních hrdinek? 

Bylo mi sympatické, že o tom tak otevřeně mluvily. Vlastně že odmítaly to, že žena by 

neměla mít tolik těch sexuálních partnerů. Braly to tak jako muži. To byl takový nový pohled 

na to. Samantha k tomu byla otevřená, a i otevřená experimentovat s tou svojí sexualitou. 

To mi bylo hodně sympatické. 

Máte pocit, nebo řekla byste, že vás ten seriál nějak ovlivnil v životě? 

Myslím, že určitě asi. Asi ve vztahu k těm mužům ano. Kolikrát když řeším ty své osobní 

problémy, tak si vzpomenu na to, jak to řešily ty hrdinky, a řeknu si, že ony to taky zvládly. 

Změnil se váš vztah k tomu seriálu v průběhu času? 

Určitě. V těch 15 jsem to vnímala naivněji a s postupem času jsem si uvědomovala 

extrémnost některých scén. 

Zkuste si představit, že ten seriál vidíte dnes poprvé, jaké by to podle vás bylo? 

Myslím, že by mě stále bavil a určitě by mě zaujal. Chtěla bych ho vidět celý. I s tou 

současnou perspektivou nepochybuju, že by se mi líbil. 
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12.7 Přepis rozhovoru č. 7 
Kolik vám bylo let při pravidelném sledování seriálu Sex ve městě? 

V 15 jsem to viděla poprvé. Dívala jsem se na to každou neděli. V 11 večer na jedničce.  

Ten seriál jste sledovala sama, nebo s rodinou? 

Sledovala jsem to sama, občas možná se ségrou. Doteď se na to všichni v kocovině koukají.  

Diskutovala jste o tom seriálu potom s někým – třeba s tou sestrou nebo 

kamarádkami? 

No určitě. Často jsme se o tom bavily, když jsme byly starší a sexuálně aktivní. Tak třeba 

od těch 17 třeba a bavily jsme se o tom jako „Ty jsi jako Samantha“ atd. A takto se o tom 

vlastně bavíme furt. 

Měla jste vy sama nějakou oblíbenou postavu v tom seriálu? 

Carrie, protože v té době mi přišla hrozně hlubokomyslná a oduševnělá (smích) a cool. Taky 

jsem vlastně chtěla být asi spisovatelka. Ale pak jsem dospěla a došlo mi, že za toto ti nikdo 

platit nebude. Taky mi začala připadat Carrie nudná, takže jsem začala mít spíš ráda 

Samanthu, protože mi přišla zábavná, proto mi to ovlivnilo sexuální život, nebylo mi blbý 

často spát s klukama. Ale teď mi třeba Carrie přijde jako kráva.  

To můžete takto říct? 

Určitě je to seriál, na který jsem koukala furt dokola v jakémkoliv věku.  

Jaký byl váš vztah v té době k tomu seriálu, když vám bylo těch 15?  

Připadalo mi to hrozně cool. Tak jako kvůli těm hadrům a životu, jaký měly. A chodily na 

ty snídaně, byly to ty kámošky. Taky jsem chtěla mít takový přátelství.  

Proč jste na to koukala teda, jaká byla ta motivace? 

No, přišlo mi to zábavný. A bavily jsme se o tom kamarádkama. 

Jak se ti líbil ten životní styl, který měly? 

No, líbilo se mi to. Taky jsem chtěla tolik oblečení a bot a mít tu šatnu doma. Chtěla jsem 

mít notebook. (smích) V té době to nebylo tak dostupný. A pamatuju si, když jsem měla 

první notebook, tak jsem si na to vždy vzpomněla, že ona ho měla. I to s tím mám spojený. 

(smích) Ale asi jsem si představovala, že budu mít život jako ony, že budu mít peníze, strašně 

moc oblečení atd. 

Produkty, které se tedy objevily v tom seriálu, tak jste teda vnímala? 

No, určitě to tam patřilo. Bez toho si ten seriál nedovedu představit. 

Toužila jste po těch produktech? 
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No, mě třeba nikdy ty značky tolik nebraly, ale spíš jsem chtěla mít taky takový výběr nebo 

nějaké módní výstřelky. Ty značky mě neobtěžovaly. Ale chtěla jsem toho mít strašně moc. 

Tu sukni z té úvodní znělky, ten outfit, s tou pitomou sukní (smích), ten mi připadal hrozně 

dobrej. A potom jsem si koupila v Zaře někdy v průběhu let tento typ sukně asi třikrát. A 

vím, že dones to mám tak zafixovaný, že to je ta cute sukně. Určitě mě to inspirovalo. 

Koupila sem si spoustu věci, který jsem pak nikdy nenosila. 

Srovnávala jste někdy ten jejich životní styl s tím vaším? 

Ano. Ale to jsem začala dělat, až když jsem začala bydlet sama. Určitě mě mrzelo, že nemám 

takový holčičí kamarádky, se kterýma můžu drbat.  

Jaký si myslíte, že měly ty ženy obecně vztah k mužům? 

No, to se tam asi mění taky. V té 6. sérii se to hodně změní. U té Mirandy si to nemyslím, že 

má špatný vztah ke chlapům. Nejhorší vztah k mužům má ta Charlotte, jak přestoupila na tu 

víru (což by mi přišlo super), ale ta scéna, jak ona kouká na ty diamanty při tom. Ta byla 

mimo. Ona si vzala pak toho týpka, se kterým nespala, ale vzala si ho, protože se prostě 

chtěla vdát.  

Přišly vám ty hlavní hrdinky jako feministky? 

V těch 15 určitě ano.  

Proč? 

Asi kvůli tomu oblečení. To jsem tak asi brala vzhledem k tomu prostředí, kde jsem 

vyrůstala, protože kdybych si tohle vzala na sebe u nás doma na vesnici, tak mi někdo řekne, 

že vypadám hrozně. Takže asi kvůli tomu, že se mohly takto oblíct, že se toho nebály. A asi 

i kvůli tomu, že ta Samantha byla taková otevřená. A že odmítala někdy ty chlapy, to moc 

vidět nebylo.  

A dnes? 

Tak to nevím. Asi kvůli tomu, v jaké době to bylo natočený, tak asi jo. Třeba ne tolik jako 

Girls. Jiné seriály se ten Sex ve městě snaží napodobit, třeba tady se to podařilo. Ale určitě 

bych v tom našla nějaké záběry, ale asi spoustu věcí je tam špatně? 

Co třeba? 

Teď asi přesně nevím. Možná že to je nereálný, že tam nemají vztah s tou rodinou. Nikdo 

neřeší účty, práci atd. A občas tam jsou nekorektní vtipy. Ale v těch 15 jsem to tak určitě 

nevnímala. 

Je ještě něco, kromě nekorektních vtipů, co byste tomu vytkla? 
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No, asi ta scéna, jak tam vypadla ta holka z toho okna. (smích) To bylo divný. To by tam asi 

nemuselo být. 

Vy jste teď nakousla stereotypy – jaké role vám přišlo, že ti muži a ženy v tom seriálu 

zastávají?  

Tak když mi bylo těch 15, tak jsem si myslela, že toto mě jako fakt čeká v tom životě. 

Že jste si myslela, že to odráží tu realitu? 

Ano, se vším všudy. 

A co ta postava toho Stanforda? 

No, já jsem vždy chtěla mít kamaráda gaye, ale jinak jsem to nijak neřešila. Nějakou gay 

komunitu nebo tak. To asi spíš později. Ale je fakt, že to byl gay, který byl hodně gay. 

Jak jste nahlížela na tu sexualitu těch hlavních hrdinek? 

Čím větší, tím lepší. (smích) 

Jak to myslíte? 

Mr. Big. Božský se v angličtině jmenuje Mr. Big. To mi bylo 16 a asi mě to dost ovlivnilo. 

(smích) Vím, že tenkrát jsem anglicky moc neperlila, ale rozuměla jsem tomu. A to mě dost 

překvapilo, že on se jmenuje Mr. Big. A já jsem to pak dost používala jako odkaz na ten 

seriál v reálným svým životě. A to mi zůstalo do dneška, že rozebírám s kamarádkami 

velikosti penisů. 

Máte pocit, nebo řekla byste, že vás ten seriál nějak ovlivnil v životě? 

To stoprocentně. Dodnes si myslím, že když chlap nemá velký penis, tak s ním nebudu 

šťastná. (smích) Ne, to je asi blbost… Ale na to je tam často narážka, snad v každém dílu. A 

to se mi tak zafixovalo… A asi to, že jsem taky sprostá, protože to mi přišlo cool, mluvit na 

veřejnosti sprostě o sexu. A určitě říkám dost často ty hlášky někomu. 

Zkuste si představit, že ten seriál vidíte dnes poprvé, jaké by to podle vás bylo? 

A vím, kdy to bylo natočený? Kdyby to někdo natočil teď znovu s jinými herci, tak to asi 

odsoudím a nechci se na to koukat, protože dneska už by to z lidí dělalo hlupáky. Asi by mi 

to přišlo nesprávný. Ale kdybych věděla, že to bylo natočený tehdy a tehdy, tak se mi to líbí. 

A asi bych se na to koukala a bavilo by mě to. 
 

 

  

 


	12 Přílohy
	12.1 Přepis rozhovoru č. 1
	12.2 Přepis rozhovoru č. 2
	12.3 Přepis rozhovoru č. 3
	12.4 Přepis rozhovoru č. 4
	12.5 Přepis rozhovoru č. 5
	12.6 Přepis rozhovoru č. 6
	12.7 Přepis rozhovoru č. 7


