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1 ÚVOD

O burlesce jsem se poprvé dozvěděla ve svých šestnácti letech prostřednictvím Dity 

Von Teese,  která  je  v současné  době jednou ze  světově  nejpopulárnějších  burleskních 

performerek z USA. Byla to také ona, kdo měl velký podíl  na návratu žánru burlesky 

v devadesátých letech, který začal ve Spojených státech. Zaujala mě svou image, kterou se 

podobala  filmovým herečkám ze  čtyřicátých  let.  Okamžitě  jsem se  začala  o  burlesku 

zajímat a pátrat po tom, o co v ní vlastně jde. Zjistila jsem, že se jedná o krátké taneční 

vystoupení s erotickým nádechem, které je často vizuálně i hudebně založené právě na 

čtyřicátých a padesátých letech minulého století. Nejzajímavějším zjištěním pro mě bylo, 

že ačkoliv je součástí burlesky striptýz, vystoupení ve mně nebudila žádné pohoršení ani 

stud. Performerky se sice na jevišti svlékaly, nikdy však neodhalily vše. Navíc to dokázaly 

s takovou grácií,  že se v jejich podání nejevilo odhazování kousků oblečení a spodního 

prádla jako něco nepatřičného, ale spíše jako umění,  ke kterému je potřeba výjimečný 

talent. Burlesky na mě působily velmi sebevědomým a elegantním dojmem a já si tajně 

přála být jednou z nich. „The Art of Tease“ (v doslovném překladu „umění dráždění“ – 

nemá ty přímo sexuální konotace) mě tedy patřičně nadchlo a když jsem o několik let 

později  uvažovala,  o  čem  budu  psát  svou  bakalářskou  práci,  burleska  byla  jedním 

z prvních témat, která mě napadla. 

Burleska není ani zdaleka novým žánrem. Její kořeny sahají ke konci 19. století do 

Velké Británie, kdy se jednalo převážně o divadelní parodie historických a romantických 

dramat. (Buszek, 1999) Samotný její název vychází z latinského slova „burla“, které se dá 

přeložit  jako  imitace,  zesměšnění  nebo  žert.  (Blanchette,  2014)  Britská  nižší  třída 

využívala tento žánr jako satirický nástroj k zesměšnění „nóbl“ zastupitelů vyšších tříd a 

vyšších forem umění. (tamtéž) Ústředním bodem těchto představení nikdy nebyl samotný 

děj dramatu, ale vystoupení velmi spoře oděných hereček, případně takzvaných sborových 

tanečnic. V raně burleskních představeních hrály ženy mužské i ženské role, ale také to 

byly ony, kdo vymýšlel a psal scénáře k těmto hrám. (Buszek, 1999) Burleska tak otevřela 

ženám nový prostor pro realizaci a vyjednávání nových identit. V 19. století měly ženy na 

výběr pouze ze dvou možných identit.  První z nich by se dala nazvat jako „buržoazní 

ideální žena“, která by měla být zbožná, cudná, submisivní a vést rodinný život. V opozici 

proti ní stála „zavrženíhodná prostitutka“. (Buszek, 1999) Herečky a tanečnice narušovaly 
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tuto zažitou binaritu svými představeními a ukázaly, že mezi těmito dvěma póly existují 

pro ženy i jiné role. (Buszek, 1999) Burleska 19. století  tak představovala „fyzickou i 

ideologickou inverzi viktoriánského ideálu ženství.“ (Allen, 1991 in: Blanchette, 2014)

K popularizaci  burlesky  ve  Spojených  státech  přispěla  Lydia  Thompson  a  její 

uskupení „British Blondes“, které přijely v roce 1868 předvést své umění do New Yorku. 

Jejich vystoupení si utahovalo jak z klasické literatury a soudobé kultury, tak z tehdejšího 

ideálu melodramatické a sentimentální ženy, který by „opravdová žena“ 19. století měla 

reprezentovat.  Na  tehdejší  poměry  měly  herečky  velmi  nestoudné  kostýmy,  které 

odhalovaly ženské křivky. (Buszek, 1999) 

Přibližně  od  dvacátých  let  20.  století  dochází  k  postupné  integraci  striptýzu  do 

burleskního žánru a představení se začínají více zaměřovat čistě na vystavování ženského 

těla. (Blanchette, 2014) V Evropě se v tomto období burleska hodně prolíná s kabaretem. 

V průběhu 50. a 60. let dochází k úpadku burlesky a k zavírání divadel, která burleskní 

představení produkovala. (Ross, 2009) Ke znovuobjevení burlesky dochází v 90. letech 

v USA ve formě neo-burleskního hnutí, kdy žánr dostává podobu komických lechtivých 

vystoupení s prvky striptýzu, inspirovaných 30. až 50. léty. 

V rámci České republiky získává burleska pomalu na popularitě až nyní. Díky tomu 

jsem ostatně měla možnost dělat a psát etnografii z prostředí burleskního kurzu, který byl 

pro mě navíc skvělou příležitostí vyzkoušet si burlesku na vlastní kůži. 

Tato práce sleduje proces stávání se burleskou tak,  jak jsem ho reflektovala já a 

další studentky kurzu burlesky v průběhu tří měsíců v akademickém roce 2019/2020. Po 

kapitole  „Teoreticko-metodologické  zakotvení  výzkumu“,  kde  představuji  teorie  a 

koncepty,  které  nejvíce  ovlivnily  mé  uvažování  a  popisuji  metodologii  výzkumu,  se 

v empirické kapitole věnuji nejprve svému prvnímu vstupu do terénu, kde zachycuji, jaké 

aspekty  zkoumaného  fenoménu  ovlivnily  základy  mé  zkušenosti.  Postupně  budu  za 

pomoci teoretických konceptů rozkrývat pravidla  a vztahy, na základě kterých funguje 

kurz burlesky jako sociální pole. Zaměřím se na to, jak se skrze kurz proměňuje habitus 

aktérek,  který  se  zde  úzce  váže  ke  kategorii  feminity.  Nejvíce  se  zaměřím  právě  na 

konstrukci  této  specifické  „burleskní“  feminity  a  popíši  její  fungování  ve  zkušenostní 

rovině, kdy se budu snažit zachytit, jak se habitus utvořený skrze burleskní kurz projevuje 

v jiných sociálních polích. 
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2 TEORETICKO-METODOLOGICKÝ RÁMEC

2.1 Teoretické zakotvení výzkumu

Od devadesátých let minulého století, kdy burleska zažila znovuzrození, o ni jeví zájem 

i  sociální  vědy.  Většinou  ji  zkoumají  ženy,  zřejmě  proto,  že  burleska  je  stále  převážně 

ženskou záležitostí. 

Jedním z témat,  která  se objevují  při  výzkumu burlesky, je  způsob, jakým současná 

burleskní komunita pracuje s historií.  Burleska se často svou formou obrací do minulosti, 

zejména k ženským ideálům krásy třicátých až padesátých let  minulého století,  a  využívá 

prvky retra. 

 Annie  Blanchette (Blanchette,  2014) zkoumala  různé  neo-burleskní  komunity 

v Severní  Americe  a  jejím  původním  cílem  bylo  zjistit,  jak  jsou  skrze  burleskní  hnutí 

retrospektivně  ztvárňovány  a  znovuobjevovány  ženské  reprezentace.  V neo-burleskní 

komunitě podle ní dochází ke kolektivní konstrukci nostalgické „alternativní reality“1, právě 

díky tomu, že hojně využívá prvky retra. Blanchette však zdůrazňuje, že v rámci burleskní 

komunity  nejde  jen  o  pouhé idealizování  minulosti,  ale  že  její  členové  zároveň minulost 

kriticky nahlížejí a jsou si vědomi i jejích méně idealizovaných verzí. V rámci neo-burlesky 

tedy  dochází  ke  zpřítomňování  minulosti,  které  je  oslavou  i  nezidealizovaných  identit. 

Pomocí některých praktik zde dochází ke vkládání nových významů do identit minulých dob2 

a  do  těl,  která  v rámci  tehdejších  normativů  byla  považována  za  neideální.  Tím  podle 

Blanchette  (2014)  dochází  k narušení  perspektivy  hledající  ideály  v budoucnosti,  která  je 

typická pro západní kulturu. 

Z podobné perspektivy nahlížel burlesku i Oldřich Poděbradský (2017), který ve své 

diplomové  práci  zkoumal,  jak  dochází  ke  komodifakaci  vzpomínání3 v rámci  českého 
1 Členové neo-burleskních komunit konstruují svou vlastní realitu tím, že se nostalgicky vyrovnávají 

s minulostí a tyto ideály přináší do přítomnosti. 
2 Blanchette v textu uvádí jako inspirační zdroje neo-burlesky Viktoriánskou éru a pin-up girls 30. až 50. 

let.  
3 Propagační materiály, které soubor využívá a stejně tak i prostor, ve kterém působí, se snaží navodit 

atmosféru první republiky. (Poděbradký, 2017) Vzpomínání na první republiku je spojováno s velkým 
rozmachem nově vzniklého Československa a určitou představou „zlaté doby“. Soubor Prague Burlesque 
spoléhá na tuto kolektivní znalost kontextu první republiky a „zlaté doby“, kterou využívá ke své 
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burleskního souboru Prague Burlesque. Zaměřil se na vzpomínání členů souboru na „zlaté 

časy“  burlesky  a  na  to,  jak  je  toto  vzpomínání  komodifikováno  při  pravidelných 

vystoupeních.  Zajímala ho přitom jak perspektiva členů souboru, tak návštěvníků, kteří  se 

přišli  na  burlesku  podívat.  Podle  Poděbradského  soubor  vytváří  simulakrum4,  které  je 

odtržené od historické reality. Toto simulakrum může existovat díky kolektivní paměti, a tedy 

znalosti kulturního kontextu a toho, jak je „zlatá éra“ první republiky prezentována v médiích. 

(Poděbradský, 2017)

Claire Nally (2009) se zaměřila na burlesku z genderové perspektivy. Všímá si toho, že 

se  v posledních  letech  objevuje  úsilí  o  s jednocení  feministického  radikalismu 

s provokativním sexuálním vystupováním, které přináší burleska. Ve své práci sleduje efekty 

politizace  a  popularizace  burlesky  a  způsob,  jakým  burleska  zachází  s genderovými 

stereotypy. (Nally, 2009)

Svou  prací  navazuji  na  linii  výzkumů  burlesky,  které  ji  nahlížejí  perspektivou 

genderových teorií. V centru mého zájmu ale bude spíše tělo a s ním spojená habituace5 než 

gender jako takový. 

2.1.1 Teorie jednání Pierra Bourdieu: sociální pole, kapitál, habitus

Teorie jednání Pierra Bourdieu (1998) tvoří základní teoretický rámec této práce. Ráda 

bych zde představila především ty koncepty, které se mi jevily jako podstatné pro můj terénní 

výzkum, jimiž jsou sociální pole, kapitál a habitus. 

Společnost je podle Pierra Bourdieu prostorem antagonistických pozic,  které okupují 

jednotliví  aktéři.  Mezi  aktéry  probíhá  nepřetržitý  symbolický  boj  o  výhodné  pozice 

v sociálním prostoru. (Růžička, Vašát, 2011)

propagaci. (Poděbradský, 2017)
4 Pojem simulakrum zavádí Jean Baudrillard. Poděbradský (2017) ho v souladu s Baudrillardem 

vysvětluje jako iluzi, virtuální kopii neexistujícího originálu, která je skutečnější než originál. Simulakra 
vycházejí z reality, ale ve skutečnosti již v realitě kořeny nemají a stávají se realitou jako takovou. „To 
platí dle Baudrillarda i o minulosti, která je vlastně pouhým obrazem v naší skutečnosti, tak, jak je nám 
předkládána jinými i jak si ji představujeme my.“ (Poděbradský, 2017) 
5 Habituací zde myslím proces vtělování sociálních struktur, jak ho popisuje Pierre Bourdieu (1998). 
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 V sociálním prostoru koexistují různé pozice, které jsou vůči sobě vzájemně vnější a 

jsou  definované  právě  svým  vzájemným  vztahem.  Sociální  realita  je  tedy  vztahová. 

(Bourdieu,  1998) Aktéři  nebo  skupiny  aktérů  jsou  v sociálním  prostoru  rozmístěni  podle 

pozic,  které  Bourdieu  stanovuje  na  základě  dvou  hlavních  způsobů  diferenciace: 

ekonomického a kulturního kapitálu. Aktéry dělí v sociálním prostoru v první dimenzi podle 

celkového  objemu  kapitálu  a  v druhé  dimenzi  podle  poměru  různých  druhů  kapitálu 

(ekonomického,  kulturního)  v celkovém  kapitálu.  V první  dimenzi  tak  vedle  sebe  stojí 

například  podnikatelé  a  univerzitní  profesoři,  jako  držitelé  největšího  celkového  kapitálu, 

společně  proti  ekonomicky  a  kulturně  nejchudším,  například  nekvalifikovaným dělníkům. 

V druhé dimenzi ale univerzitní profesoři, kteří jsou relativně bohatší na kulturní kapitál, stojí 

proti  podnikatelům,  kteří  jsou  relativně  bohatší  na  kapitál  ekonomický.  (Bourdieu,  1998) 

Pozice  aktéra  v sociálním  prostoru  je  tedy  pozicí  ve  struktuře  distribuce  různých  druhů 

kapitálu. (Růžička, Vašát, 2011) 

Bourdieu rozděluje společnosti na relativně nediferencované, kde je pouze jeden dále 

nedělený sociální prostor, a na společnosti diferencované, kde se sociální prostor dále dělí na 

jednotlivá  sociální  pole.  Diferencované  společnosti  jsou  všechny  společnosti  s relativně 

rozvinutou dělbou práce, kde se sociální život odehrává právě v kontextech dílčích sociálních 

polí. Sociální pole je relativně autonomní část sociálního prostoru, která má vlastní pravidla6 a 

je strukturována vlastním systémem distribuce forem kapitálu. Všechny sociální fenomény se 

však  nemusí  nutně  odehrávat  v rámci  jednoho pole  –  některé  fenomény  se odehrávají  na 

průsečíku více sociálních polí. (Růžička, Vašát, 2011) Sociální pole je, stejně jako sociální 

prostor, prostorem objektivních vztahů mezi jednotlivými pozicemi. Funguje pomyslně jako 

„magnetické  pole“,  protože  ovlivňuje  aktéry,  kteří  do  něj  vstupují,  ale  zároveň  je  aktéry 

zpětně ovlivňováno. (Růžička, Vašát, 2011) V rámci sociálního pole, stejně tak, jako v rámci 

celého  sociální  prostoru,  dochází  k symbolickým  či  otevřeným  bojům  mezi  jednotlivými 

pozicemi, které mají za cíl buď transformovat, nebo naopak zachovat stávající strukturu pole. 

(Růžička, Vašát, 2011)

Pozice aktéra v sociální struktuře nebo v dílčím sociálním poli závisí na jeho vlastnictví 

poměru  a  objemu  různých  druhů  kapitálu.  „Kapitál  je  akumulovaná  práce  (ve  své 

6 Tato pravidla Bourdieu označuje pojmem doxa. Doxa vyjadřuje věci, zkušenosti a zážitky, které jsou 

v rámci dané společnosti/sociálního pole nahlíženy jako samozřejmost. Doxa je na rozdíl od názoru 
vnímána jako fakt, tudíž není nijak zpochybňována ani zkoumána. (Bourdieu, 1998) 
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materializované  či  vtělené  podobě),  která  pokud  náleží  výlučně  určitým  aktérům  nebo 

skupinám aktérů, umožňuje těmto aktérům získávat sociální energii ve formě zhmotněné či 

živé práce.“ (Bourdieu 1986 in: Richardson 1986)

Podle  Bourdieuho  je  v podstatě  nemožné  spolehlivě  popsat  strukturu  a  fungování 

sociálního  světa,  pokud  se  budeme  držet  pouze  jediné  formy  kapitálu,  kterou  rozeznává 

ekonomická teorie; k tomu je potřeba představit kapitál ve všech jeho podobách. (Bourdieu 

1986 in: Richardson 1986) Kapitálem může být cokoliv, co má v daném poli nebo sociálním 

prostoru diferencující efekt a způsobuje tedy nerovné rozdělení moci. (Růžička, Vašát, 2011) 

Základní formy kapitálu, které Bourdieu uvádí, jsou kapitál ekonomický, kulturní a sociální. 

Ekonomický  kapitál  je  soubor  zdrojů  a  prostředků,  které  mohou  být  použity  k nabytí 

finančního  zisku.  Je  přímo  a  bezprostředně  převoditelný  na  peníze  a  může  být 

institucionalizován ve formě vlastnických práv.

 Kulturní kapitál jsou (informační) zdroje, které jsou společensky ceněné, jako například 

znalost literatury, hudby nebo umění. Je za určitých podmínek převoditelný na ekonomický 

kapitál  a  lze ho institucionalizovat  jako kvalifikace  v oblasti  vzdělání,  například v podobě 

univerzitních titulů. 

 Sociální  kapitál  je  síť  sociálních  konexí  jedince,  jinak  řečeno je  to  soubor  zdrojů, 

kterých jedinec  nabývá díky své síti  vztahů a  členství  v daných sociálních  skupinách.  Za 

určitých  podmínek  je  taktéž  převoditelný  na  kapitál  ekonomický  a  může  být 

institucionalizován  například  v podobě šlechtického  titulu.  (Bourdieu  1986 in:  Richardson 

1986)

Po Bourdieum přichází další teoretici,  kteří dále rozvíjí jeho koncept forem kapitálu. 

Nejedná se tudíž o pevně ohraničený koncept a dílčích druhů kapitálu tak může být mnohem 

více. Příkladem může být tělesný kapitál, který popsal Loïc Wacquant (1995) nebo erotický 

kapitál Catherine Hakim (2010). Oběma těmto konceptům se budu věnovat zvlášť, níže v této 

kapitole.  Jakýkoliv  kapitál  musí  být  v konečném  důsledku  převoditelný  na  kapitál 

symbolický.  Symbolický  kapitál  je  kapitálem  „odlišného  řádu“,  který  aktérovi  zajišťuje 

explicitní nebo praktické společenské uznání. (Růžička, Vašát, 2011) Společenské uznání je 

konečným cílem všech sociálních bojů, do kterých jsou zaangažováni všichni aktéři ve všech 

sociálních polích, ať už vědomě či nevědomě. Ve svých důsledcích se získání společenského 

uznání rovná zisku moci. (Růžička, Vašát, 2011)

Systém  diferencujících  odchylek,  které  určují  různá  postavení  ve  dvou  výše 

zmiňovaných  hlavních  dimenzích  sociálního  prostoru  odpovídá  systému  odlišností  ve 
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vlastnostech aktérů (nebo skupin aktérů). (Bourdieu, 1998) Tímto se dostávám k Bourdieuho 

konceptu  habitu.  Habitus  je  soubor  individuálních  a  individualizovaných  dispozic  k tomu 

myslet, vnímat a jednat určitým způsobem. (Růžička, Vašát, 2011) Vyjadřuje jednotný styl 

činností  a  statků  určitého aktéra  nebo třídy  aktérů.  (Bourdieu,  1998)  Habitus  je  odrazem 

vnějších  struktur,  jejichž  působením  se  utváří,  zároveň  ale  vnější  struktury  produkuje 

prostřednictvím  praktického  jednání  aktéra.  Je  tudíž  strukturujícím  i  strukturovaným 

principem. (Růžička, Vašát, 2011) Habitus je produktem dané sociální pozice, která od aktéra 

vyžaduje určitý způsob vnímání, myšlení a jednání, jinak řečeno, u aktéra postupně probíhá 

habituace  do  sociální  pozice,  kterou  okupuje.  Časem  u  aktérů  dochází  k souladu  mezi 

vtělenými  dispozicemi  a  okupovanými  pozicemi,  habitus  lze  tedy  chápat  jako 

„internalizovanou sociální pozici“. (Růžička, Vašát, 2011)

Habity jsou generativní principy odlišných a odlišujících praktických činností, „ale jsou 

to  také  klasifikační  schémata,  principy  klasifikace,  principy  vidění  a  rozlišování,  různého 

vkusu.  Rozlišují  mezi  tím,  co  je  dobré a  co špatné,  co  je  správné a  co nesprávné,  co  je 

elegantní a co vulgární atd., ale způsob rozlišování je různý.“ (Bourdieu, 1998) Nahlížíme-li 

tyto rozdílnosti v praktických činnostech, statcích a projevovaných názorech skrze takovéto 

sociální  kategorie  vnímání,  skrze  principy  vidění  a  myšlení,  stávají  se  rozdílnostmi 

symbolickými a podle Bourdieho představují skutečnou řeč. 7 (Bourdieu, 1998) 

Dispozice, které utvářejí habitus jsou trvalé, což znamená, že jsou vtěleny do mysli i  

těla aktéra, který se jich nemůže jednoduše zbavit. Současně si je aktér s sebou nese v podobě 

mentálních struktur a tělesných schémat i poté, co změní sociální pozici. 

Habitus není nikdy plně vědomý; právě proto, že je vtělený, „je vždy-přítomný, aniž 

bychom si ho uvědomovali.“ (Růžička, Vašát, 2011)

Důležitou  součástí  habitu  je  sociální  trajektorie,  která  se  dá  popsat  jako  dosavadní 

zkušenost aktéra, na kterou se postupně nabaluje zkušenost nová, společně s tím, jak aktér 

mění své sociální pozice. Většina lidí ve vysoce diferencovaných společnostech neokupuje 

pouze jednu sociální pozici a často své pozice mění. Tím se mění i struktury, které na ně 

působí.  Každá  sociální  trajektorie  činí  aktéra  ve  vztahu  k ostatním  aktérům  jedinečným, 

protože  odkazuje  na  specifickou  historii  jeho  pohybu  fyzickým  i  sociálním  prostorem. 

Sociální  trajektorii  je  důležité  sledovat  pro  pochopení  jednotlivých  vrstev  daného  habitu. 

(Růžička, Vašát, 2011) 

7 Zvýrazněno v originále.
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Kurz burlesky jsem nahlížela Bourdieuho optikou jako specifické sociální pole, které 

funguje  do  určité  míry  na  základě  vlastních  pravidel  a  které  je  strukturováno  pomocí 

specifické  formy  kapitálu,  v tomto  případě  prostřednictvím  vlastnictví  objemu  především 

erotického kapitálu, jemuž se budu vzápětí věnovat níže. 

2.1.2. Erotický kapitál

Teorie erotického kapitálu Catherine Hakim (2010) navazuje na koncept kapitálu Pierra 

Bourdieu. Samotná Hakim erotický kapitál považuje za „čtvrtou formu kapitálu a významný 

dodatek  ke kapitálu  ekonomickému,  kulturnímu a sociálnímu.“  (2010) Erotický kapitál  se 

odlišuje od výše zmíněných druhů kapitálu tím, že není ovládán sociálním statusem ani třídou 

a  jeho  charakter  je  subversivní.  Nabývá  důležitosti  ve  vysoce  „sexualizované  kultuře 

bohatých západních společností“. (Ibid.) Hraje významnou roli v poli partnerských vztahů a 

v rámci sňatkového trhu, ale může být důležitý i na trhu práce, v médiích, politice, sportu a 

umění; má také vliv na každodenní sociální interakce. (Hakim, 2010)

Erotický kapitál  je  mnohostranný a má více aspektů,  jejichž  míra  důležitosti  se  liší 

v závislosti na konkrétní společnosti či historickém období. (Ibid.)

Prvním a ústředním aspektem erotického kapitálu je krása. Představy o tom, co udává 

krásu  jsou  kulturně  a  časově  odlišné,  nicméně  jedinců,  kteří  odpovídají  ideálům  krásy 

v daném kulturním kontextu  je  relativní  nedostatek,  a  proto  je  krása  univerzálně  ceněná. 

Hodnocení krásy jedince se do velké míry odvíjí od atraktivity obličeje. Může se proměňovat 

s věkem a její hodnocení závisí na konkrétní kultuře. (Hakim, 2010)

Druhým aspektem, který Hakim uvádí, je sexuální atraktivita. Pokud se krása vztahuje 

především k atraktivitě  obličeje,  sexuální  atraktivita  se  vztahuje  spíše k tělu;  být  sexuálně 

atraktivní znamená především „mít sexy tělo“. (Ibid.) Sexuální atraktivita však nezahrnuje jen 

vizuální stránku, ale také způsob, jakým se člověk hýbe, mluví a chová. Může tedy zahrnovat 

osobnost jedince, způsob jeho sociální interakce a také do jaké míry jeho chování odpovídá 

konvenčním představám feminity či maskulinity v dané společnosti. (Hakim, 2010) Sexuální 

atraktivita  závisí,  dle  Hakim,  stejně  jako  krása,  na  dané  kultuře,  osobním  vkusu  a  je 

proměnlivá s věkem. Pro svůj relativní nedostatek je rovněž univerzálně ceněna. (Ibid.)

Třetím aspektem je  aspekt  sociální.  Tento  aspekt  erotického  kapitálu  je  převážně  o 

schopnosti získat si druhé. (Hakim, 2010) Týká se toho, jaký má člověk šarm, půvab a jak je 
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zdatný v sociálních interakcích. Zahrnuje i schopnost flirtování, která se dá naučit, ale není 

univerzální. (Ibid.)

Další  aspekt  erotického  kapitálu  je  temperament  jedince.  Temperament  je  v rámci 

tohoto konceptu spojením fyzické kondice,  sociální  energie a dobrého smyslu pro humor. 

(Hakim,  2010)  Lidé,  kteří  jsou  „plni  života“  bývají  často  pro  ostatní  velmi  přitažliví. 

Temperament,  či  „živost“,  jak ho doslovně nazývá Hakim, se  ve většině kultur  projevuje 

v tanečních schopnostech nebo sportovních aktivitách. (Ibid.)

Jako pátý aspekt Hakim uvádí sociální prezentaci. Ta se týká toho, jak jedinec sděluje 

svůj sociální status okolnímu světu skrze styl oblékání, líčení, účes a různé doplňky, jako jsou 

například šperky, nebo parfém. (Hakim, 2010) Lidé, kteří jsou zdatní v sociální prezentaci, 

jsou  podle  Hakim  obecně  atraktivnější  než  lidé,  kteří  na  první  pohled  vypadají  jako 

bezdomovci nebo trampové. (2010)

Šestým aspektem je samotná sexualita. Tento aspekt obsahuje vše, co z člověka dělá 

dobrého  milence.  Jedná  se  o  sexuální  dovednost,  sexuální  energii,  erotickou  imaginaci  a 

hravost.  (Hakim  2010)  Sexualita  má  interaktivní  charakter  –  nezávisí  pouze  na  daném 

jednotlivci,  ale i  na jeho partnerovi.  (Ibid.) Sexualita  je jediný aspekt erotického kapitálu, 

který se uplatňuje většinou pouze v intimních vztazích a kontextech, širší veřejnosti zůstává 

tento aspekt skrytý. Ostatní aspekty hrají naopak roli ve všech sociálních kontextech, ať už 

explicitně, nebo implicitně. 

Míra důležitosti jednotlivých aspektů erotického kapitálu nezávisí dle Hakim (2010) jen 

na  kultuře  a  historické  éře,  ale  také  na  genderu.  Ženy  obvykle  přisuzují  význam  jiným 

aspektům než  muži.  (Hakim,  2010)  Hodnota  erotického  kapitálu  závisí  také  na  povolání. 

Pokud  člověk  pracuje  v oboru  informačních  technologií,  erotický  kapitál  pravděpodobně 

nebude mít pro jeho profesi zásadní význam. Pro gejšu nebo právě pro burlesku může být 

naopak erotický kapitál při její profesi zásadní. (Hakim, 2010) Sociální a ekonomická hodnota 

erotického  kapitálu  je  obecně  výrazná  u  profesí  zábavního  průmyslu  a  stejně  tak 

v soukromých kontextech. (Ibid.)

Hakim (2010) ještě zmiňuje další „doplňkový“ aspekt erotického kapitálu,  kterým je 

plodnost, nebo přesněji řečeno schopnost rodit děti. Je tedy zřejmé, že se jedná o výsadu žen, 

které tímto v některých kulturách získávají výraznou výhodu nad muži. V určitých kulturách 

je  ženský  erotický  kapitál  s plodností  velmi  úzce  spjat.  (Hakim,  2010)  V moderních 

společnostech  21.  století  má  však  tento  aspekt  o  mnoho  nižší  váhu,  než  měl  kdysi  ve 

společnostech zemědělských, pro které byla typická vysoká míra porodnosti. (Ibid.)
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Erotický  kapitál  je  tedy  kombinací  estetické,  vizuální,  fyzické,  sociální  a  sexuální 

atraktivity  ve  vztahu  k ostatním  členům  společnosti  a  uplatňuje  se  ve  všech  sociálních 

kontextech. Zahrnuje dovednosti, které se dají naučit, ale i výhody, se kterými se jedinec už 

rodí. (Hakim, 2010)

 Ženy mají obecně více erotického kapitálu než muži, a to i v kulturách, kde plodnost 

není jeho významným aspektem. (Hakim, 2010) Neznamená to, že by ženy měly monopol na 

erotický  kapitál,  ale  mají  v tomto  směru  významnou  potenciální  výhodu  ve  vyjednávání 

s muži. (Ibid.) Výhoda žen má podle Hakim (2010) dvě hlavní příčiny. Tou první je, že ženy 

svůj erotický kapitál rozvíjejí aktivněji než muži. Druhou příčinou je obecně vyšší poptávka 

mužů po sexuální aktivitě, která výrazně převyšuje ženskou poptávku. (Hakim, 2010) Hakim 

na základě různých (převážně kvantitativních) výzkumů sexuality tvrdí, že poptávka sexuální 

aktivity může být u mužů dvakrát až desetkrát vyšší než u žen. Dle ní se zájem o sex totiž u 

žen výrazně snižuje s mateřstvím, zatímco u mužů se zájem s počátkem rodičovství málokdy 

sníží. (Hakim, 2010) Sexuální pasivita u mužů roste okolo 50. až 54. roku života, u žen už 

okolo 35. roku a roste mnohem rychleji.  Z toho plyne, že ženy si mohou milence vybírat, 

zatímco  muži,  hlavně  ti  starší,  musí  vynaložit  mnohem  větší  úsilí,  aby  ženě  vyhověli  a 

vykompenzovali svůj nižší erotický kapitál. (Ibid.) Muži jsou často připraveni za sex zaplatit, 

když ho chtějí, jako by to byla ta jednodušší a levnější varianta. Alternativou je vynaložit úsilí 

ke svedení ženy, což je také může stát  peníze.  (Hakim, 2010) I  kdyby ženy a muži měli 

stejnou míru erotického kapitálu, větší poptávka mužů po sexuální aktivitě dává automaticky 

ženám výhodu. (Ibid.)

Teorie  erotického  kapitálu  je  aplikovatelná  na  všechny  sexuální  interakce  – 

heterosexuální i homosexuální,  komerční i soukromé – a lze aplikovat na všechny věkové 

skupiny. (Hakim, 2010) Erotický kapitál není výhodou jen pro ženy, ale je důležitou výhodou 

i pro další skupiny, které mají horší přístup k ekonomickému a sociálnímu kapitálu, například 

pro adolescenty a mladé lidi obecně, etnické a kulturní menšiny a pro skupiny lidí z nižší 

třídy. (Ibid.)

Důležitost erotického kapitálu vzrůstá s přibývajícími technickými prostředky určeným 

k jeho  vylepšení,  které  neustále  zvyšují  standardy  krásy  a  sex  appealu.  (Hakim,  2010) 

Očekávání atraktivního vzhledu dnes platí pro všechny věkové skupiny. (Ibid.) Standardy a 

očekávání jsou navíc tlačena ještě výše masmédii, a to šířením fotek celebrit, které dosahují 
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v těchto  kategoriích  standardů  nejvyšších  a  pro  ostatní  se  stávají  vzorem.  (Hakim,  2010) 

Zároveň žijeme v době relativně vysoké rozvodovosti, což vytváří na jednotlivce nátlak, aby 

si udržoval a rozvíjel erotický kapitál v průběhu celého života, ne pouze v období před první 

svatbou.  (Ibid.)  Dnešní  „partnerský  a  sňatkový trh“  je  navíc  otevřený,  „samoobslužný“ a 

potenciálně  globální.  (Hakim,  2010)  To  znamená,  že  většina  lidí  žijících  v  „západní“ 

společnosti si dnes sama může zvolit kdo bude jeho partnerem, který může být potenciálně 

z jakékoliv sociální skupiny odkudkoliv na světě. Erotický kapitál tudíž v dnešní době hraje o 

mnoho  důležitější  roli  než  v dobách,  kdy  byl  sňatkový  trh  více  uzavřený  a  ke  sňatkům 

docházelo  na  základě  příslušnosti  ke  třídě  nebo  kastě,  k určité  lokalitě  nebo  na  základě 

náboženského vyznání. (Hakim, 2010) Erotický kapitál se v moderní společnosti stává stejně 

hodnotným aktivem, jakým je kapitál ekonomický, kulturní a sociální, spolu s tím, jak fyzická 

atraktivita a sexualita nabývají na důležitosti. (Ibid.)

Teorie  erotického  kapitálu  je  podle  Hakim  (2010)  aplikovatelná  na  partnerském  a 

sňatkovém trhu, na vyjednávání mezi partnery a na pracovním trhu. 

Hakim na základě studií,  které se zabývaly tzv.  speed datingem8 ukazuje,  že směna 

ženského  erotického  kapitálu  za  mužský  ekonomický  kapitál  je  ve  21.  století  při  výběru 

partnera  stále  aktuální.  (2010)  Ženy  mohou  využívat  erotický  kapitál  k vzestupu  v rámci 

sociální mobility skrze sňatkový trh a sňatkový trh se tedy jeví pro ženy jako stejně důležitý 

k dosažení statusu a bohatství, jako trh pracovní. (Hakim, 2010)

Erotický kapitál je také cenný ve vyjednávání mezi partnery, opět zejména pro ženy. 

(Ibid.) Vědci při hodnocení rozdělení moci mezi partnery porovnávají převážně ekonomický 

kapitál obou partnerů. Manželky napříč Evropou mají stále nižší finanční příjmy než jejich 

muži,  což je interpretováno jako genderová nerovnost  a dominance mužů. (Hakim, 2010) 

Hakim ale podotýká, že ženy mají k dispozici ještě další nástroj moci, a to sex, nebo lépe 

řečeno přístup k sexu. (Ibid.) Ženy používají přístup k sexu jako vyjednávací nástroj a odpírají 

ho mužům, aby je potrestaly, když nedělají, co chtějí, nebo ho naopak nabízejí jako odměnu, 

aby manžela  k něčemu přesvědčily.  (Hakim, 2010)  Žena bez vlastního příjmu tak přesto 

může mít ve vztahu větší vyjednávací moc, pokud má vysoký erotický kapitál, který z ní činí 

nenahraditelnou. (Ibid.)

8 Speed dating je forma seznamování naživo, kdy se schází většinou muži a ženy stejné věkové kategorie. 

Funguje tak, že se ženy usadí ke stolům a k nim přisednou muži. Protějšky mají jen pár minut na to, aby 
se poznali. Po těchto několika minutách se muži či ženy posouvají o jedno místo dál k dalšímu jedinci. 
Když se všichni takto prostřídají, odevzdávají pořadatelům jména těch lidí, kteří je zaujali, a pořadetelé 
posléze předávají kontakty těm, kteří si padli do oka vzájemně. 
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Erotický kapitál má hodnotu i na trhu práce. Může být zásadní v některých odvětvích a 

profesích, kde se stává součástí pracovních rolí. (Hakim, 2010) Pro atraktivní lidi s vysokým 

erotickým  kapitálem  jsou  sociální  interakce  snazší,  jsou  přesvědčivější,  a  to  je  činí 

úspěšnějšími v mnoha profesích. (Ibid.) Část ekonomických výhod atraktivity ale spočívá i 

v tom, že atraktivní lidé si často volí profese, kde je dobrý vzhled oceňován, zatímco ne příliš 

atraktivní lidé si volí takové profese, pro které vzhled není důležitý. (Hakim, 2010)

Erotický  kapitál  hraje  výraznou  roli  především  v oblasti  pohostinství  a  zábavního 

průmyslu, kde z něj jedinci mohou přímo komerčně těžit. (Ibid.)

Výrazný limit teorie Catherine Hakim podle mě spočívá v tom, že není zcela genderově 

neutrální, ale vztahuje se převážně na ženy. To vnímám jako problematické proto, že to zcela 

neodpovídá realitě současnosti, kdy společnost klade vysoké nároky nejen na vzhled žen, ale i 

mužů, kteří stejně jako ženy aktivně pracují na svém erotickém kapitálu. Příkladem může být 

v dnešní době značně rozšířená fitness kultura, na které participují jak muži, tak ženy. Pro můj 

výzkum v terénu burleskního kurzu, ve kterém se pohybovaly pouze ženy, nakonec tento limit 

nepředstavoval  nikterak  velký  problém.  Teorii  erotického  kapitálu  jsem  shledala  jako 

užitečnou  především  proto,  že  jsem  nalezla  úzkou  spojitost  mezi  procesem  stáváním  se 

burleskou a vytvářením či kultivací erotického kapitálu. Některé aspekty erotického kapitálu 

totiž  téměř  přesně  odpovídají  aspektům,  na  kterých  (na  základě  mých  poznatků  z kurzů 

burlesky)  stojí  i  burleskní  performance.  Zásadní  v teorii  Hakim  (2010)  pro  mě  bylo,  že 

některé aspekty erotického kapitálu se dají naučit. Na tyto aspekty jsem se poté zaměřila i na 

kurzu burlesky. 

2.1.3 Tělesný kapitál

Teorie  tělesného  kapitálu  vychází,  stejně jako teorie  erotického kapitálu,  z konceptu 

kapitálu Pierra Bourdieu. 

Wacquant (1995) upozorňuje na mezeru v sociologii/antropologii těla, která se podle něj 

málo  věnuje  způsobům,  jimiž  specifické  sociální  světy  formují  lidské  tělo,  a  konkrétním 

„vtělovacím“ praxím, jejichž pomocí jsou sociální struktury vtělovány aktéry, kteří se na nich 

podílejí. Tuto mezeru chce zaplnit a ukázat za pomocí etnografie ze specifického sociálního 

pole profesionálního boxu, jak může fungovat tělo jako forma kapitálu.  (Wacquant, 1995) 
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Wacquant  se sám účastnil  tréninků boxu a zakusil  tak celý proces stávání se boxerem na 

vlastní kůži. 

Boxeři jsou podle Wacquanta držiteli specifického tělesného kapitálu a jejich tělo je pro 

ně  současně  výrobním  prostředkem.  Tělo  boxera  se  stává  „somatizovaným  produktem 

předchozích tréninků a způsobu žití.“ (Wacquant, 1995) Boxerská tělocvična pak funguje jako 

sociální  mechanismus,  který  přetváří  takovýto  „abstraktní“  tělesný  kapitál  v konkrétní 

boxerský kapitál, a to tím způsobem, že propůjčuje tělu boxera schopnosti a návyky potřebné 

k vytváření hodnot v poli profesionálního boxu ve formě uznání, titulů a finančního příjmu. 

(Ibid.) 

Tělo  je  vždy  určitým  způsobem  determinováno.  Má  své  limity,  anatomické  a  jiné 

predispozice, které vytváří tělu hranice, za které se není možné v rámci dané fyzické aktivity 

dostat. Na druhou stranu je tělo na rozdíl od ostatních nástrojů produkce značně flexibilní. I ty 

nejzákladnější fyziologické funkce a procesy jsou vystaveny sociálním vlivům (Buytendjik, 

1974 in: Wacquant, 1995) a mnoho metabolických a homeostatických mechanismů v našem 

organismu  může  být  záměrně  modifikováno  skrze  intenzivní  trénink.  Tělocvična  v tomto 

ohledu pro Wacquanta představuje „sociální továrnu“ na přetváření lidských těl v „bojové 

stroje“. (Wacquant, 1995)

Tělo může být viditelně přetvořeno v rámci jeho objemu a tvaru. To, co není viditelné, 

je  specifická  tělesná  citlivost,  která  dělá  z aktéra  kompetentního  v dané  fyzické  aktivitě, 

v tomto případě v boxu. Tato tělesná citlivost vyžaduje „nepostřehnutelné vtělení mentálních 

a  fyzických  schémat  obsažených  v boxerské  praxi,  které  nepřipouští  žádné  diskurzivní 

zprostředkování nebo systematizaci.“ (Ibid.) 

Tělesná práce pak představuje intenzivní a pečlivě regulovanou manipulaci organismu, 

jehož  cílem  je  otisknout  se  do  tělesných  schémat  bojových  pozic,  vzorců  pohybu  a 

subjektivních  emocionálně-kognitivních  stavů,  které  z něj  udělají  zběhlého  v umění  boxu. 

Tělesný kapitál a tělesná práce jsou propojeny rekurzivním vztahem, vzájemně na sobě pevně 

závisí. (Wacquant, 1995)

Wacquantova etnografie z boxerského prostředí mě inspirovala především metodou. Po 

jeho vzoru jsem se vydala dělat terénní výzkum do sociálního pole burleskního kurzu, kde 
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jsem proces stávání se burleskou a veškeré jeho efekty vyzkoušela na vlastním těle. V jistém 

smyslu  jsem stávání  se  burleskou zkoumala  i  prostřednictvím  vlastního  těla  –  v  procesu 

habituace  schopností  a  hodnot  spojovaných  s normativem  burlesky  se  kterými  jsem  se 

setkávala v průběhu hodin. 

2.1.4 Performativní teorie genderu

Ve své  práci  nahlížím  gender  a  genderovou  identitu,  po  vzoru  Judith  Butler,  jako 

performativní. 

Butler  v devadesátých  letech  zpochybnila  do  té  doby  uznávaný  vztah  mezi 

pohlavím/genderem a dosavadní nahlížení pohlaví jako neměnné biologické danosti a genderu 

jako  kulturní  konstrukce  pohlaví.  Přichází  s teorií,  že  kategorie  pohlaví  je,  stejně  jako 

kategorie genderu, kulturně konstruovaná. „Pohlaví vlastně vždy už zahrnuje gender a rozdíl 

mezi pohlavím a genderem se tak stírá.“ (Butler, 1990 in: Moore, 2001). Gender je pro Judith 

Butler  nástrojem,  pomocí  kterého  je  pohlaví  utvářeno.  Stává  se  aparátem,  který  vytváří 

sociální identity a hierarchizované sociální vztahy. (Kobová, 2009). 

Genderové  kategorie,  skrze  které  západní  systémy  pohlaví  a  genderu  naturalizují 

pohlavní rozdíly, jsou vždy ideální konstrukcí, které nikdy zcela neodpovídají individuální 

zkušenosti  těla  a  genderu.  (Moore,  2001). Tyto  kategorie  jsou  ve  skutečnosti  mnohem 

pestřejší než jejich ideální typy, které západní systémy vykreslují. Klíč k analýze genderových 

kategorií  nalézá  Butler  v performativní  teorii  genderu.  (Porkertová,  2016) Vychází  přitom 

částečně  z tvrzení  Simone  de  Beauvoir  „ženou  se  člověk  nerodí,  ale  stává“,  přičemž  ho 

posouvá  na  novou  úroveň:  „žena  je  proměnlivý,  vyvíjející  se  koncept,  stávání  se, 

konstruování,  bez  začátku  a  bez  konce.  Je  to  neustávající  diskursivní  praxe  otevřená 

intervencím a proměnám významu.“ (Butler, 1990 in: Moore, 2001)

Teorie  performativity  genderu  sleduje,  jak  se  gender  utváří  pomocí  konkrétních 

regulativních  praktik  a  obzvláště  se  zaměřuje  na  napětí  mezi  pevnými  a  exkluzivními 

kategoriemi  pohlaví/genderu  a  mnohoznačnými a  různorodými způsoby,  jak se genderová 

identita  formuje.  (Moore,  2001) Disciplinovaná konstrukce  genderu ústí  dle  Butler  v jeho 

falešnou  stabilizaci  ve  prospěch  heteronormativního  řádu  genderu  a  v regulaci  sexuality 

v rámci  reprodukční  sféry.  (Butler,  1990  in:  Moore,  2001)  Takováto  falešná  stabilizace 

18



zakrývá  diskontinuity  uvnitř  heterosexuálních,  bisexuálních,  gay  a  lesbických  praktik  a 

identit,  hlavně  tam,  kde  gender  nutně  nekoresponduje  s pohlavím a  kde  touha  či  obecně 

sexualita nekopíruje gender. (Butler, 1990, in: Moore, 2001) Gender není pouze „mužství“ a 

„ženství“, ale celý označující aparát vytvářející řád a subjektivitu. (Porkertová, 2016)

Gender se konstruuje děláním a je tedy skutečným do té míry, do jaké je performován. 

Genderová  performance  v sobě  obsahuje  rozmanité  akty,  které  jsou  rozpoznávány  jako 

„mužské“  či  „ženské“,  jako  vycházející  z mužské  nebo  ženské  identity.  (Löblová,  2019) 

Gender  je  utvářen  těmito  akty,  předváděním norem maskulinity  a  feminity  na  veřejnosti. 

(Ibid.) Performativnost genderu není výsledkem jediné performance. Utváří se odkazováním 

na minulé akty, je nepřetržitým konstruováním genderu.  (Löblová, 2019) Tímto se vytváří 

zdání  esenciální,  stálé,  pravdivé  a  přirozené  genderové  identity.  Způsobem,  jakým  lidé 

jednají, mluví a nakládají se svými těly posilují domněnku, že jsou „muži“ či „ženy“. (Ibid.)

Teorie performativity ukazuje, jak je gender možné přetvářet, posouvat jeho významy 

cestou  opakovaných  performancí  a  revitalizovat  normativní  kategorie  systému 

pohlaví/genderu. (Moore, 2011). 

Burleska  je  především  druh  performance,  podle  mého  názoru  performance,  která 

pracuje i s určitou představou feminity.  Performativní teorie genderu mi pomůže pochopit, 

jaké představy o feminitě produkuje kurz burlesky, a tedy jaká feminita je skrze kurz burlesky 

konstruována. 

2.1.5 Výzkumný problém a výzkumné otázky

Pro etnografický výzkum je typické, že „se často nezačíná se zcela jasně definovanými 

hypotézami“  (Hendl,  2005) a  etnograf  nemůže  „postupovat  podle  předem  daného 

metodologického  scénáře,  kterým  by  své  vědění  mohl  následně  jednoduše  legitimizovat.“ 

(Stöckelová, Abu Ghosh, 2013) 

Na počátku svého výzkumu jsem pouze věděla, že chci zkoumat burlesku perspektivou 

antropologie  těla  a  genderu,  pevnější  obrysy  výzkumu  se  vykreslily  až  v jeho  průběhu. 

Postupně, jak jsem do terénu více pronikala, jsem se jím nechala vést a v jeho průběhu jsem 

teprve vytvářela a přizpůsobovala jak teoretická východiska, tak výzkumné otázky. 
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Za tréninkem základních  dovedností  burleskní  performerky  jsem spatřila  ještě  něco 

dalšího.  Žena – burleska se mi v rámci  burleskního kurzu začala  jevit  jako jakási  ideální 

bytost, kterou by se měla chtít stát každá žena, minimálně v západní kultuře – sebevědomá, 

zábavná,  svůdná,  sexy.  To mě  přimělo  k tomu,  abych jako  ústřední  teorii,  ze  které  budu 

vycházet, zvolila výše popsanou teorii erotického kapitálu. Pokud Loïc Wacquant přirovnává 

boxerskou tělocvičnu k „sociální továrně“ na tělesný kapitál (Wacquant, 1995), kurz burlesky 

je dle mého názoru možné přirovnat k sociální továrně na kapitál erotický. 

Postupně jsem začala,  v souladu s Bourdieum, nahlížet kurz burlesky jako specifické 

sociální pole, ve kterém fungují určitá pravidla a které je strukturováno vlastním systémem 

distribuce forem kapitálu. Zajímalo mě, jak toto specifické pole ovlivňuje studentky burlesky, 

které do něj vstupují a jak jsou studentkami vtělovány jeho struktury. 

Na základě diskuze s výše popsanými teoretickými koncepty jsem formulovala hlavní 

výzkumnou otázku a dvě výzkumné podotázky:

 Jak dochází prostřednictvím kurzu burlesky ke kultivaci erotického kapitálu aktérek? 

o Jak se kurz burlesky vpisuje do těl aktérek a jak vstupuje do běžného života 

mimo sociální pole kurzu?

o Jaký má kurz  vliv  na uvažování  aktérek  o feminitě  a  na  zacházení  s touto 

kategorií?

2.2  Metodologie

Za základní metodu pro svůj výzkum jsem zvolila etnografii a s ní spojené zúčastněné 

pozorování.  Etnografie není pouze metodou, je to  „kreativní proces, ve kterém se prolíná 

vytváření dat, teoretizace, reflexivita, různé způsoby psaní stejně jako sociální vztahy v terénu 

i epistémické komunitě.“ (Stöckelová, Abu Ghosh, 2013) Cílem etnografického výzkumu je 

snaha  porozumět  zkoumanému  světu  a  přiblížit  se  smyslu,  který  svému jednání  připisují 

samotní aktéři. K tomu slouží právě zúčastněné pozorování, díky kterému je jednání aktérů 

výzkumníkem sledováno v kontextu každodennosti. (Budilová, 2015 in: Toušek et al., 2015)
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Zúčastněné pozorování spočívá v tom, že se výzkumník  „sám účastní dění v sociální 

situaci, v níž se předmět výzkumu projevuje. Je v osobním vztahu s pozorovanými, sbírá data, 

zatímco se účastní přirozeně se vyvíjejících životních situací.“  (Hendl, 2005, s. 193). Povaha 

terénu  burleskního  kurzu  ode  mě  vyžadovala  velkou  míru  participace  na  dění  v terénu, 

protože  jsem  v kurzu  zároveň  byla  zapsaná  jako  jedna  z jeho  účastnic.  Výzkum  jsem 

prováděla  po  dobu  tří  měsíců  v akademickém  roce  2019/2020  ve  větším  městě  v České 

republice. Celkem jsem se zúčastnila deseti lekcí burlesky, z toho pěti z kurzu pro začátečníky 

a  pěti  z navazujícího  kurzu  pro  pokročilé.  Všechny  lekce  probíhaly  pod  vedením  stejné 

lektorky a pouze s malou obměnou ostatních aktérek – „studentek“ burlesky. Po některých 

lekcích následovala společná posezení, o kterých jsem si, stejně jako o samotných lekcích, 

vedla krátké heslovité poznámky. Ty jsem posléze přepisovala do podrobnějších terénních 

poznámek, s cílem vytvoření „zhuštěného popisu“. (Geertz, 2000). V průběhu zúčastněného 

pozorování  jsem vedla s aktérkami  neformální  rozhovory,  které  mi pomohly lépe objasnit 

některé skutečnosti, na jejichž odhalení pouhé pozorování nestačilo. 

V menší míře jsem využila také metodu autoetnografie. Autoetnografie je stejně jako 

etnografie  současně  procesem  i  výsledným  produktem  zkoumání.  Jedná  se  o  přístup 

k výzkumu  a  psaní,  který  se  snaží  o  popis  a  systematickou  analýzu  osobní  zkušenosti 

výzkumníka v zájmu porozumění určité kulturní zkušenosti. (Ellis, Adams, Bochner, 2011) 

Metoda autoetnografie mi pomohla lépe sledovat to, jak se kurzem předávané představy a 

praktiky spojené s feminitou vpisují do těl aktérek a jak prostupují do běžného života, který se 

odehrává  mimo  sociální  pole  kurzu.  Snažila  jsem  se  tedy  pozorovat  k jakým  změnám 

v chování,  uvažování,  ale  také  v zacházení  s tělem  došlo  vlivem  burleskních  lekcí  u  mě 

samotné. Tyto poznatky jsem si zapisovala deníkovou formou, kdykoliv, kdy jsem na sobě 

takové vlivy a změny pozorovala.

Takto získaná data jsem podrobovala analýze už v procesu jejich tvorby. Vytváření a 

analýza  dat  v  etnografii  vlastně  nejsou  odděleny,  ale  splývají  v  jeden  proces.  „Data 

výzkumník kóduje jednak samotným pozorováním, jednak v následné analýze a interpretaci. 

Kategorie (kódy) používané pro porozumění sociální realitě se přitom během výzkumu teprve 

postupně  vynořují.“ (Budilová,  2015  in:  Toušek  et  al.,  2015)  Základním  analytickým 

nástrojem  mi  byla  Spradleyho  metoda  trychtýře  (Spradley,  1989  in:  Hendl,  2005),  tedy 

samotný  způsob  zúčastněného  pozorování.  Na  začátku  výzkumu  jsem v terénu  prováděla 

popisné pozorování, což znamená, že jsem se snažila zachytit terén v celé jeho šíři, včetně 
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prostředí, aktérů a interakcí mezi nimi. Postupně jsem se v terénu více zaměřovala na témata, 

která mi přišla relevantní a souvisela s mými výzkumnými otázkami a přešla jsem tak do fáze 

fokusovaného  pozorování.  Začala  jsem  se  tudíž  více  zaměřovat  na  aspekty  stávání  se 

burleskou spojené s kultivací erotického kapitálu a na vtělování nových významů, které se 

pojí k feminitě. Poslední fází bylo selektivní pozorování, v jehož rámci jsem v terénu záměrně 

hledala další případy jevů, které jsem odhalila v druhé fázi pozorování. (Spradley, 1989 in: 

Hendl, 2005) Data jsem následně segmentovala podle času a na základě tematických okruhů. 

Jednotlivým  segmentům  jsem pak  přiřazovala  „kódy“,  které  mi  pomohly  v datech  nalézt 

pravidelnosti. 

2.2.1 Výběr prostředí výzkumu a zkoumaného vzorku 

Nalezení  terénu  pro  mnou  vybrané  téma  se  mi  po  určitou  dobu  jevilo  jako 

nepřekonatelný problém; jak píše Hendl (2005): „V mnoha případech je získání přístupu [do 

terénu] časově náročný úkol.“ 

Ve chvíli,  kdy jsem si zvolila,  že budu psát bakalářskou práci o burlesce, jsem moc 

nepřemýšlela  nad  tím,  jak  to  bude  s přístupem  do  terénu.  Věděla  jsem  sice,  že  v České 

republice ještě není burleska tolik rozšířená, že spousta lidí u nás vůbec neví, že burleska 

existuje, a věděla jsem i to, že tu fungují přibližně dva stálé burleskní soubory. Nicméně, jsem 

tomu v danou chvíli nepřikládala velkou váhu a jen jsem věřila, že se to vyřeší. Až postupně 

jsem začala zjišťovat, jak moc jsou mé možnosti v tomto směru omezené. 

Původně  jsem  měla  v plánu  provádět  terénní  výzkum  u  jednoho  ze  zmiňovaných 

českých souborů. I přesto, že jsem se byla podívat na několika vystoupeních a zkusila soubor 

různými cestami oslovit, mi dveře do tohoto terénu zůstaly zavřené. Pátrala jsem tedy dál a 

snažila  jsem  se  nalézt  vhodné  prostředí  pro  uskutečnění  svého  výzkumu.  Burleska  není 

v České republice zcela  neznámým žánrem, nicméně,  jen málo souborů a performerů zde 

vystupuje  pravidelně.  Většinou se jedná  o jednorázové  akce nebo jednodenní  workshopy, 

které by pro mé účely nebyly dostačující. 

Výběr prostředí výzkumu byl tedy determinován poměrně nízkým počtem možností. Až 

po delší době se mi podařilo oslovit lektorku, která ve své škole burlesky pořádá pravidelné 

kurzy.  Lektorka podmínila  možnost provedení výzkumu tím,  že se sama musím do kurzu 
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zapsat  (a  zaplatit  za  něj).  Zapsala  jsem se  tedy  na  tou  dobou  již  téměř  vyprodaný  kurz 

burlesky pro začátečníky a dostala jsem se tak do velmi specifického terénu, který ode mě 

vyžadoval velkou míru participace. 

 

Výběr  zkoumaného  vzorku  byl  přímo  vázaný  na  výběr  terénu.  Aktérkami  mého 

výzkumu se  stala  lektorka  spolu  se  všemi  studentkami  kurzu  burlesky pro  začátečníky  a 

navazujícího kurzu pro pokročilé, a to včetně mě samotné. 

2.3 Reflexe výzkumu

2.3.1 Etické otázky výzkumu

Při zvažování etických dilemat výzkumu jsem se řídila radou kulturního antropologa H. 

R. Bernarda:  „Nedělejte nic, s čím byste nemohli profesionálně ani osobně žít.“ (2006) To 

znamená, že jsem se snažila k výzkumu přistupovat podle svých nejlepších morálních zásad a 

svědomí a chovat se v jeho průběhu tak, abych nikoho nepoškodila. 

První  takovou  otázkou  byl  vstup  do  terénu,  který  neodkazuje  pouze  k fyzické 

přítomnosti  badatele  na  určitém místě,  ale  znamená navázání  kontaktu  s informátory.  Být 

někde totiž ještě neznamená dělat výzkum. (Budilová 2015, in: Toušek et al., 2015) Vstup do 

terénu  jsem  nejdříve  vyjednala  s lektorkou  kurzu,  kterou  jsem  seznámila  s cílem  a 

předběžným průběhem mého výzkumu, a to ještě předtím, než jsem se k ní na kurz burlesky 

přihlásila. Lektorka neměla s mým výzkumem problém, pod tou podmínkou, že se do kurzu 

závazně přihlásím a zaplatím za něj. Ostatním informátorkám jsem měla příležitost představit 

svůj výzkumný záměr na první hodině kurzu, kde jsme se všechny poprvé seznámily. Úvodní 

lekce  byla  pro  tyto  účely  vhodnou  příležitostí,  protože  na  ní  byly  přítomné  všechny 

informátorky  a  já  tak  měla  možnost  vyjednat  provedení  svého  výzkumu se  všemi  naráz. 

Informovaný souhlas jsem řešila pouze ústní formou, všem informátorkám jsem dala prostor 

kdykoliv vyjádřit svůj (ne)souhlas s tím, abych výzkum prováděla. Všem aktérkám tedy byla 

známá má identita výzkumnice a všechny také věděly, že mým cílem je, mimo jiné, využít 

kurz burlesky k napsání bakalářské práce. 

S informátorkami jsem se v průběhu výzkumu snažila udržovat rovnocenný vztah, což 

v praxi  vypadalo  například  tak,  že  jsem  se  z nich  nesnažila  ve  svůj  prospěch  dostávat 

informace,  které  bych  jim  já  sama  měla  problém  sdělit.  Snažila  jsem  se  k nim  být  tak 
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otevřená, jak byly ony ke mně, ať už šlo o jakkoliv citlivé nebo intimní téma. Také jsem 

nepředstírala přátelskou náklonnost nikomu, ke komu jsem ji opravdu necítila; s některými 

informátorkami udržujeme přátelský vztah i po skončení výzkumu. 

Další  rovinu  etických  otázek  tvořila  anonymizace  dat.  Publikovaná  data  jsem  se 

rozhodla anonymizovat v plné míře - neuvádím místo ani přesné časové rozmezí, kdy výzkum 

probíhal a jména všech aktérek jsem změnila. Rozhodla jsem se tak učinit z toho důvodu, že 

jsem se v rámci kurzu burlesky často dostala k citlivým informacím, které se týkaly osobního 

života aktérek a některým z nich by mohlo uškodit i samotné spojení jejich osoby s účastí na 

kurzu.  K tomu,  abych  anonymizovala  data  tímto  způsobem  mě  navedla  jedna  konkrétní 

situace v terénu:

“No já si vzpomínám, že když jsme se s Kristýnkou přihlásily na ty začátečníky, tak 

jsme si řikaly: hlavně nesmíme bejt na žádnejch fotkách! A pak hned první hodinu 

jsme se na tu fotku vecpaly uplně dopředu a vyprsily se tam…”  (Barunka, terénní 

poznámky, posezení po poslední hodině kurzu pro začátečníky)

Ptám se, proč se bály, že budou na fotkách. 

Barunka odpovídá: “No, tak Kristýnka je zapsaná v advokátní komoře, já jsem zas v 

auditorský komoře…tak jsme si řikaly,  aby to na nás pak někde někdo nevytáh…” 

(Terénní poznámky, poslední hodina kurzu pro začátečníky)

Skutečná  jména  aktérek  jsem v textu  práce  záměrně  nahradila  zdrobnělinami  jiných 

jmen, protože tímto způsobem jsme se na kurzu vzájemně oslovovaly, a mým cílem bylo co 

nejvěrněji zachytit atmosféru, která na kurzu burlesky panovala. 

2.3.2  Pozice  výzkumníka  v terénu:  „studentka  –  výzkumnice“  vs. 

„burleska – začátečnice“ 

…V šatně se nás ještě Elisabeta ptá, kdo z nás by si chtěl zkusit vystoupit před 

publikem na Beginners’ Night.9 Hlásí se Anička, Maruška, Olinka a Hanička. Já 

chvíli váhám, ale pak se přihlásím taky, s tím, že „mě zajímá, jestli bych to dala.” 

Elisabeta mi odpovídá: “No neboj, to bys určitě dala…tady na těch Beginners‘ 

9 Burleskní večer, který lektorka pravidelně pořádá, aby poskytla prostor burleskám – začátečnicím 

vystoupit před publikem.
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Nights je vždycky uplně nejlepší atmosféra, asi jsem ani lepší atmosféru, než tam 

nikde  nezažila…protože  si  tam pozvete  svoje  lidi  a  ty  vás  samozřejmě  budou 

podporovat…”Její slova mi dodávají odvahu a říkám tedy odhodlaně: „Tak fajn, 

já  do  toho  jdu  teda  taky.“ (Terénní  poznámky,  poslední  hodina  kurzu  pro 

pokročilé)

Úryvkem  z terénních  poznámek  jsem  chtěla  nastínit,  jak  to  bylo  v terénu  s mou 

angažovaností.  „Výzkumník je ve své etnografii vždy nutně přítomen: svoji osobnost a pozici 

nemůže uzávorkovat, měl by ji ovšem reflektovat a explicitně sebe sama kontextualizovat, tedy 

podrobně  uvést  všechny  okolnosti  výzkumu,  které  mohou  podobu  výsledné  etnografie 

ovlivnit.“ (Budilová, 2015 in: Toušek et al., 2015) I přesto, že mým primárním cílem na kurzu 

burlesky  bylo  udělat  zde  terénní  výzkum  pro  bakalářskou  práci,  současně  jsem  plně 

participovala na všech aktivitách, které se v terénu konaly. Do kurzu jsem se zapsala stejně 

jako ostatní účastnice, s tím rozdílem, že jsem předtím kontaktovala lektorku a vyjednala s ní 

možnost  provedení  terénního  výzkumu.  Moje  pozice  v terénu  tím  pádem  již  od  začátku 

balancovala mezi „studentkou – výzkumnicí“ a „burleskou – začátečnicí“. 

To, že jsem v terénu nefigurovala jen jako pouhý pozorovatel, ale zároveň jako jedna 

z aktérek, mi přineslo výhody i nevýhody. Výhodou pro mě bylo, že jsem takto získala větší  

důvěru informátorek, které ke mně přistupovaly velmi otevřeně a interakce mezi mnou a nimi 

byly  tímto  obecně  o  mnoho  přirozenější.  Tím,  že  aktérky  mého  výzkumu  byly  ve  světě 

burlesky stejnými začátečnicemi jako já, nebyla jsem jediný outsider, který se chtěl o burlesce 

naučit a dozvědět něco nového. Mé kolegyně burlesky – začátečnice se se mnou tudíž neměly 

problém  bavit  zcela  otevřeně  a  nepochybně  jsem  se  takto  dostala  k mnoha  zajímavým 

informacím, ke kterým bych se jako méně aktivní pozorovatel nedostala. Čistě ženský terén 

kurzu burlesky se mi nepochybně lépe zpřístupnil také díky faktu, že jsem žena. 

Další výhodu jsem shledala v tom, že jsem takto mohla celý proces stávání se burleskou 

sledovat i na sobě samé. 

Na  druhou  stranu  mi  stoprocentní  účast  na  lekcích  někdy  znemožňovala  dělat  si 

poznámky bezprostředně v terénu a ztížila mi i samotné zúčastněné pozorování. 
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Jedna z rad, které nám dala lektorka hned na první hodině kurzu, zněla: „Nekoukejte se 

okolo a nesrovnávejte se s nikým, protože je to boj, kterej nemůžete vyhrát ani tady a ani 

obecně v životě…já vím, že je to těžký, ale zkuste se opravdu zaměřit celej ten kurz jenom na 

sebe.” (Elisabeta, terénní poznámky, 1. hodina kurzu pro začátečníky)

Tato  rada  trefně  vystihla  mou  obtížnou  pozici  –  celý  kurz  jsem  se  nevyhnutelně 

soustředila  na  to,  abych  správně  prováděla  burleskní  prvky  a  choreografie,  abych  měla 

správný postoj  a  výraz,  abych působila  sebevědomě a  svůdně,  ale  současně  jsem musela 

pozorovat, jak se s tímto potýkají ostatní. 

2.3.3 Hodnocení kvality výzkumu

Jak jsem již naznačila výše, ze specifické povahy terénu vyplynuly pro můj výzkum 

určité  limity.  Lekce  burlesky  probíhaly  vždy  devadesát  minut.  Jejich  průběh  byl  svižný, 

lektorka  se  nás  za  tento  omezený  čas  snažila  naučit  co  nejvíce  a  nedělaly  jsme  žádné 

přestávky. Protože jsem se lekcí účastnila v plné míře, pro zapisování poznámek mi mnoho 

prostoru nezbývalo. „Jotted notes“10 jsem tedy často tvořila spíše bezprostředně po skončení 

lekce, na cestě domů. Lekce se navíc konaly ve večerních hodinách, takže terénní poznámky 

jsem zpravidla nepsala v ten samý den, ale až ve dnech následujících. Tyto skutečnosti mohly 

samozřejmě významně ovlivnit  výsledná data, protože tvorba terénních poznámek závisela 

z velké části na mojí paměti.  Mohly mi tedy uniknout některé podstatné skutečnosti,  které 

bych si díky okamžitému zaznamenání poznámek lépe uchovala.

V úvahu  jsem  brala  také  reaktivitu,  která  má  v kvalitativním  výzkumu  více  rovin. 

„Reaktivita znamená, že přítomnost výzkumníka může ovlivnit procesy, na něž je výzkum 

zaměřen.“  (Hendl,  2005)  V první  rovině  jde  o  „zkreslení  ze  strany výzkumníka“  (Hendl, 

2005),  které  se  týká  toho,  že  se  do  výzkumu  může  promítnout  jeho  osobní  zkušenost, 

hodnotové postoje či předsudky. Snažila jsem se tedy reflektovat, s čím do terénu přicházím a 

i přesto, že jsem v terénu participovala ve velké míře, si zachovat potřebný odstup. Druhou 

rovinou reflexivity je „zkreslení ze strany informátorů“ (Hendl, 2005), ke kterému může dojít 

důsledkem  toho,  že  se  v přítomnosti  výzkumníka  informátoři  chovají  odlišně,  než  by  se 

chovali  běžně.  Takovéto zkreslení se mi,  věřím, podařilo do velké míry redukovat tím, že 

jsem sama byla  jednou ze studentek  burlesky a  do terénu jsem tak přirozeně  vplula.  Má 
10 Jotted notes jsou krátké heslovité poznámky, které si dělá výzkumník v průběhu zúčastněného 

pozorování. Slouží k tomu, aby si později dokázal vybavit podstatné skutečnosti z terénu při psaní 
terénních poznámek. 
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přítomnost tím pádem nepůsobila tolik nepřirozeně, ačkoliv si aktérky uvědomovaly, že na 

kurzu zastávám i druhou roli studentky/výzkumnice, což občas také verbalizovaly:

“By mě stejně zajímalo, co budeš mít v tý bakalářce, když si tak vzpomenu na 

některý  naše  hodiny…“  (smích).  (Andrea,  terénní  poznámky,  poslední  hodina 

kurzu pro začátečníky)

Zkreslení  ze  strany  informátorů  jsem se  také  snažila  zmírnit,  tím,  že  jsem v terénu 

strávila  dostatečně  dlouhou dobu.  Z tohoto  důvodu jsem po skončení  kurzu  burlesky pro 

začátečníky navázala ještě kurzem pro pokročilé. 

Vzhledem k poměrně malému počtu informátorů a tomu, že všechna mnou získaná data 

pocházejí  ze  stejného  prostředí,  nemohu  závěry  své  práce  uplatnit  na  celou  burleskní 

komunitu  ani  na  všechny  kurzy  burlesky  v České  republice.  Mé  výzkumné  závěry  tedy 

s jistotou něco vypovídají pouze o konkrétní sociální skupině, kterou jsem zkoumala; nicméně 

věřím, že jsou schopny nastínit, jak se může specifická činnost, jakou je burleska, podílet na 

utváření habitu jedince, jak může formovat jeho zkušenost a uvažování, či zacházení s tělem. 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST

3.1. Vstup do terénu: první lekce burlesky

Je za 5 minut půl deváté večer a já přicházím na recepci Taneční školy11, kde ve 

20:30 začne úplně vyprodaný kurz burlesky pro začátečníky,  který povede lektorka 

Elisabeta. Jak už je mým zvykem, trochu spěchám, abych to vůbec stihla a jsem ráda, 

že se mi podařilo dorazit aspoň s pětiminutovým předstihem. Zdravím paní na recepci 

a procházím kolem ní do chodby za roh, kde už vidím přichystaných asi 10 mých 

spoluúčastnic  s Elisabetou  mezi  nimi.  Sedí  všechny  vedle  sebe  na  dlouhé  lavici  a 

vypadá to, že se dobře baví, protože si spolu povídají a smějí se. To, že jdou právě na 

burlesku, poznávám podle toho, jak jsou oblečené: pár žen má na sobě černé body a 

síťované punčochy, některé jsou oblečené v lehkých šatech s tenkými ramínky, některé 

mají přes sebe přehozený lehký župánek. Jedna z žen je oblečená v černé saténové 

noční košilce, pak jsou tu asi dvě ženy, které mají na sobě černé legíny a k tomu nějaký 

top12. Všechny mají na nohou boty s podpatky. Většina je v botách s nižším podpatkem 

v černé barvě, jedna žena má ale na nohou opravdu vysoké boty na platformě s asi 

dvaceticentimetrovými jehlovými podpatky. Říkám si, že kdybych si tyhle boty obula já, 

tak se možná dotknu hlavou stropu13 a pravděpodobně bych to ani neustála. Zmíněná 

žena  tedy  ihned  získává  můj  obdiv.  Elisabeta  má  na  sobě  černá  tanga  do  pasu, 

zdobená různými překříženými šňůrkami a stříbrnými kamínky, a k tomu upnutý top 

v délce do pasu v námořnicky modré barvě posetý velkými bílými puntíky. Vypadá jako 

pin-upka14 a  září  svými  blond  vlasy  a  širokým úsměvem mezi  ostatními,  převážně 

tmavovlasými holkami. Jsem si jistá, že i kdybych nevěděla, jak má Elisabeta vypadat, 

určitě bych ji mezi ostatními rozpoznala. Vlasy má rozpuštěné a učesané do retro vln, 

má kočičí oční linky a zářivě červenou matnou rtěnku. Všímám si i jejích nehtů – má je 

červeně  nalakované,  upravené  do  tzv.  „half  moon“  manikúry,  která  se  nosila 

v padesátých letech. Přesně takové nehty mívá i Dita Von Teese.

11 První kapitálka odkazuje k tomu, že se jedná o anonymizované místo
12 Topem mám obecně na mysli svrchní část oděvu. Může se jednat o triko, tílko nebo halenku. 
13 Měřím přes 170 cm
14 Pin-up girls byly modelky, které pózovaly na plakátech nebo jiných propagačních materiálech. Výraz 

„pin-up“ vychází z toho, že si jejich fotky nebo plakáty připichovali lidé na zeď, nástěnku nebo třeba do 
skříňky. Fenomén pin-up sahá až do konce 19. století, v soudobém kontextu je ale spojován hlavně se 
stylem oblékání inspirovaným 50. lety. 
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 Elisabetiny instrukce, které jsem od ní dnes dostala do SMS zprávy, zněly: “S 

sebou podpatky a sexy comfy oblečení.” Snažila jsem se řídit jejím doporučením a na 

dnešní hodinu si na sebe beru černé přiléhavé tričko s dlouhým rukávem a hlubším 

výstřihem, síťované punčocháče s drobnými očky a přes ně vysoké černé kalhotky do 

pasu  s  krajkou.  K  tomu  si  obouvám  černé  třpytivé  podpatky  vhodné  pro  tanec. 

Záměrně jsem si dnes vzala boty s nejnižším podpatkem, co mám (tj.  cca 6-7 cm), 

protože ještě úplně netuším, co všechno mám od burlesky čekat a nerada bych si svoji 

první hodinu příliš vysokými podpatky zbytečně zkomplikovala. Vzala jsem si s sebou i 

černou minisukni, protože jsem si nebyla jistá, jestli ode mě není příliš odvážné přijít 

hned na první hodinu v kalhotkách. Když jsem ale viděla, že některé z holek mají na 

sobě jen body nebo spodní prádlo a župánek, bylo mi jasné, že kalhotky jsou naprosto 

v pořádku.  Takto  převlečená se přidávám k ostatním holkám na chodbě,  kde chvíli 

čekáme, až se uvolní náš sál a posléze do něj společně vcházíme. 

Sál  má tvar  podlouhlého obdélníku.  Na jedné z  jeho delších  stěn  jsou  velká 

zrcadla, která překrývají většinu stěny. Na protilehlé stěně jsou tři velká okna (taková, 

která  jsou  běžná ve  starých  činžácích),  zastíněná  těžkými  závěsy.  Na kratší  stěně, 

protilehlé ke dveřím, jsou zavěšené a poskládané různé cvičební pomůcky: podložky na 

cvičení, velké gymnastické míče, malé míčky, různé obruče a další pomůcky, u kterých 

si ani nejsem jistá, k čemu slouží; je jasné, že tu probíhají i jiné lekce než taneční. 

 Když jsme v sále všechny, Elisabeta nám podává tenké pěnové podložky a říká, 

ať si je poskládáme na zem do menšího kruhu. Jakmile se všechny usadíme, vytahuje 

Elisabeta ze svého cestovního kufru na kolečkách dvě lahve šampaňského se slovy: 

“Omlouvám  se,  je  to  teda  jen  Bohemka.  Já  chtěla  vzít  prosecco,  ale  zrovna  ho 

neměli...” Nato se smíchem dodává: “Tak a teď musíte udělat nějakej hluk, až to budu 

otvírat, protože paní z recepce to nemá moc ráda, když tady pijeme (šibalsky na nás 

pomrkává).“  Všechny  tleskáme,  výskáme  a  jásáme,  abychom  překryly  hluk 

bouchnutého šampáňa. Elisabeta rozlévá šampaňské do malých plastových kelímků, 

které  nám  postupně  podává,  dokud  nemáme  všechny.  Potom  nás  vybízí  k  tomu, 

abychom se jedna po druhé představily a zmínily, co pro nás bylo hlavním impulzem 

pro to, abychom se na kurz burlesky přihlásily a co bychom se tady chtěly naučit. 

Postupně se začínáme představovat.  Je nás tu celkem patnáct,  samé ženy, v docela 
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širokém  věkovém  rozmezí,  které  odhaduji  na  25-65  let.  Patřím  rozhodně  k těm 

nejmladším ve skupině – asi není divu, vzhledem k tomu, že kurz nebyl nejlevnější15. 

Cena  kurzu  mi  už  předem  trochu  napověděla,  že  se  nebude  jednat  o  zábavu  pro 

mladičké studentky. 

Když  skončí  seznamovací  kolečko,  Elisabeta  v  rychlosti  představuje  historii 

burlesky, k čemuž nám průběžně posílá na ukázku i různé dobové černobílé fotografie, 

kde  jsou zachycena divadla  a tanečnice  ve  velkolepých kostýmech.  Ukazuje  nám i 

některé své rekvizity a oblečky, které se v burlesce často používají: velké péřové vějíře, 

“headpiece”16 posázený kamínky s barevným peřím, rukavičky a korzet. 

Od povídání přecházíme k praxi. Je asi 21:30, takže nám v tuto chvíli zbývá půl 

hodiny do konce. Elisabeta začíná tím, že nám ukazuje, jak správně držet tělo: “Chci, 

abyste viděly, že každý tělo je krásný, pokud se ho naučíte správně držet…záleží jenom 

na tom,  jak  se  postavíte.”  Máme mít  vzpřímenou hlavu,  narovnaná záda,  ramena 

trochu stažená dozadu, vystrčená prsa a lehce vystrčený zadek. Rozestupujeme se po 

sále tak, abychom na sebe všechny dobře viděly v zrcadle a zkoušíme si tento postoj. 

Pokračujeme  tím,  že  si  zkoušíme  v  tomto  držení  těla  chůzi  na  podpatcích. 

Elisabeta spouští hudbu a odstartovává nám chůzi, načež všechny společně vycházíme 

proti zrcadlu, u kterého se otáčíme a jdeme zase zpátky. “Koukejte se přitom na sebe,” 

říká Elisabeta. Po prvním kole chůze odhazuje Helenka svůj černý župan na zem a 

dále pokračuje už jen v průsvitném krajkovém spodním prádle. “Wooooow, hezkýýý, to 

je vonooo!” reaguje na to nadšeně Elisabeta. “No, já se jinak pořádně neuvidim,” 

říká Helenka [Helenka je 34letá žurnalistka, co na první pohled působí docela přísně. 

Na kurz se přihlásila, aby po 12 letech manželství dokázala znovu zaujmout svého 

manžela. Má jedno dítě.]  Za chvíli následuje Helenku i Anička a také si svléká svůj 

černý saténový župan,  který měla doteď na sobě. [Aničce  je  32 let  a do kurzu se 

přihlásila s tím, že se jí vždy líbila Dita Von Teese, ten styl a glamour. Také by se zde 

chtěla naučit nějaké triky „na doma do ložnice“]

Těsně před koncem hodiny si  “dáváme křest  ohněm”. Elisabeta  nás  vybízí  k 

tomu,  abychom se všechny seřadily  za sebe podél  zdi s  okny a postupně jedna za 

15 Kurzy burlesky se v České republice pohybují řádově v cenovém rozmezí 3-4 tisíc korun za měsíc a půl.
16 Headpiece, česky fascinátor, je ozdoba na hlavu, která je součástí kostýmu a může mít mnoho podob. 
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druhou prošly diagonálně z jednoho rohu místnosti do druhého, kde stojí ona. K tomu 

nám  opět  pouští  hudební  doprovod.  Pokaždé,  když  jedna  z  nás  splní  tento  úkol, 

všechny ostatní  jí  tleskají.  Elisabeta  nikoho individuálně  neopravuje,  vždy pronese 

něco na naši podporu. Říká nám: “Samy vidíte, že tady všechny chceme, aby se to 

každý z nás povedlo a přejeme si, aby každá z nás zazářila…a stejně tak je to pak i 

před tím publikem…věřte mi, že tam si taky nikdo nepřeje, aby se vám to nepovedlo, 

ale chtějí vás vidět zazářit…”

“Tak příště co nejvíc nahý a budu se těšit!”

 

(Terénní poznámky, 1. lekce kurzu pro začátečníky)

Už z první lekce kurzu bylo patrné, že v burlesce hraje důležitou roli vizualita. Byl to 

prvotní postřeh, který mě přímo „bil do očí“ hned, jakmile jsem vstoupila do Taneční školy a 

spatřila  na  lavici  před sálem usazené  ženy,  které  něco viditelně  spojovalo  – to,  jak  byly 

oblečené,  upravené.  Nepochybně  je  to  dáno  i  tím,  že  jsem  v počáteční  fázi  výzkumu 

pozorovala a vnímala terén především očima. Vizualitou mám zde na mysli nejen burleskní 

„úbor“ a make-up, které  následovaly lektorkou doporučený dress code „sexy a pohodlné“ 

(spodní prádlo, podpatky, červená rtěnka…) nebo rekvizity, které nám lektorka přinesla na 

ukázku, ale také zacházení s tělem (nastavení těla tak, „aby dobře vypadalo“). Elisabeta ze své 

pozice  zástupce  pole  profesionální  burlesky  fungovala  na  kurzu  jako  předobraz  „správné 

burleskní vizuality“, tedy toho, jak má burleska vypadat. 

Tato specifická vizualita odkazuje mimo jiné k tomu, že burleska je otevřeně erotickou 

performance, která pracuje s určitou představou feminity. Úvodní přípitek šampaňským jako 

by nám měl naznačit, že se nacházíme v prostoru, kde se nemusíme bát naplno si užívat a 

oslavovat  svou ženskost.  Odhazování  župánků bylo výsledkem takto navozené atmosféry, 

kterou umocnilo i následné vzájemné povzbuzování při jednotlivých cvičeních. 

Téma feminity mě provázelo celým výzkumem a jevilo se mi jako nevyhnutelné i proto, 

že  jsem se  nacházela  v čistě  ženském terénu.  Postupně  jsem se  snažila  rozklíčovat,  jaká 

podoba feminity je prostřednictvím kurzu burlesky vyjednávána. 
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3.2. Kurz burlesky jako sociální pole

Kurz burlesky byl postavený na určitých hodnotách a pravidlech, z nichž některá byla 

nastavena  explicitně  a  některá  byla  přítomná  pouze  implicitně.  Pravidla  pole  burleskního 

kurzu  určovala  z velké  části  Elisabeta,  jíž  náležela  takováto  moc především z  její  pozice 

lektorky, od které jsme se my ostatní chtěly něco naučit. Elisabeta se zároveň jako jediná na 

kurzu pohybovala i v sociálním poli profesionální burlesky. 

Jedno  z pravidel,  které  definovalo  prostor  burleskního  kurzu,  bylo  obsaženo  už 

v prvním informační  zprávě,  kterou mi  poslala  Elisabeta  před  začátkem kurzu:  „S  sebou 

podpatky a sexy comfy oblečení!“  Toto sdělení mělo být sice především návodem, v jakém 

oblečení přijít na lekci, ale spojení „sexy a komfortně“ jako by prostupovalo celým kurzem a 

vlastně ho velkou měrou definovalo. Ilustrují to například následující  věty, které Elisabeta 

pronesla po jednom z našich improvizačních cvičení:

“Co je nejdůležitější, i když se v tom úplně necejtíte, něco vám nejde, nebo vám to 

přijde trapný? No přece užít si tooo! Když si to já sama užívám, tak přece nemůže 

bejt nic špatně a nedá se nic zkazit!” (Terénní poznámky, poslední hodina kurzu 

pro pokročilé)

Najít  rovnováhu mezi  „sexy“ a  „komfortem“ byl  v praxi  ale  mnohdy náročný úkol, 

protože učení se novým pohybům či pózám před zraky dalších žen a být přitom oděna jen ve 

spodním prádle  bylo  pro  některé  účastnice  diskomfortní.  Kurz  burlesky pro  ně  tak  často 

představoval  spíše  „vystoupení  z komfortní  zóny“,  jak  se  mi  svěřila  jedna  z aktérek, 

Karolínka, při neformálním rozhovoru před začátkem čtvrté lekce kurzu pro začátečníky. 

Další pravidlo, které na kurzu fungovalo, bylo „nesrovnávat se s ostatními“:

Elisabeta nám ještě doporučuje, abychom se celý kurz koukaly a soustředily jen 

samy na sebe: “Nekoukejte se okolo a nesrovnávejte se s nikým, protože je to boj, 

kterej nemůžete vyhrát ani tady a ani obecně v životě…já vím, že je to těžký, ale 
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zkuste se opravdu zaměřit celej ten kurz jenom na sebe…” (Terénní poznámky, 

první hodina kurzu pro začátečníky)

Takovéto doporučení, které hraničilo až s příkazem, se ovšem střetávalo s realitou 

kurzu, kde jsme se měly něco naučit a který se odehrával v prostoru, jenž sám vybízel 

k pozorování ostatních (volný prostor, velká zrcadla). Základní hodnotou, se kterou se na 

kurzu pracovalo, bylo být sexy a zároveň uvolněná, ve vztahu k určité normě, kterou na kurzu 

nastavila lektorka Elisabeta. Tato hodnota byla prezentována jako něco univerzálního, co 

transcenduje sociální pole kurzu a co se dá využít i v běžném životě. Současně se ale jedná o 

něco, co je potřeba se naučit, v tomto případě nejlépe nápodobou. V praxi bylo proto obtížné 

po ostatních na kurzu nekoukat a nesrovnávat se s nimi.

V poli  burleskního  kurzu  byla  také  neustále  vyjednávána  hranice  mezi  tím,  co  je 

přípustné a co už je za hranou – co ještě spadá do kategorie „svůdné“ a co už je naopak 

vulgární. 

[Elisabeta] pokračuje historkou z víkendu: “…to mi připomíná, že jsem teď o 

víkendu natáčela scénu k jednomu filmu - byla to hodně erotická scéna, v podstatě 

skoro sex přes oblečení. No, a v jeden moment mě ty tvůrci začali přemlouvat, 

jestli bych se nemohla svlíknout a ukázat prsa - no tak to těžce narazili - oni si 

totiž asi mysleli,  že burlesku bude jednodušší přemluvit,  aby se svlíkla…No jo! 

Jenomže to jim nedošlo, že my burlesky jsme zvyklý se svlíkat za těžkej cash, a to 

ještě ani neni skoro nic pořádně vidět, protože necháváme prostor pro fantazii…

možná  by  mnohem  líp  přemluvili  nějakou  herečku…”  (Elisabeta,  Terénní 

poznámky, 1. hodina kurzu pro pokročilé)

Zde vlastně Elisabeta upřesňuje podobu pravidel pole burleskního kurzu a dává 

jim  konkrétnější  a  pevnější  podobu  skrze  reflexi  své  vlastní  zkušenosti.  „Ponechat 

prostor pro fantazii“ představuje onu hranici mezi tím, co je v burlesce přípustné a co 

nepřípustné.  Toto  pravidlo  Elisabeta  podporovala  ještě  charakteristikou  burlesky,  o 

které tvrdila, že je obecně přijímaná profesionálními burleskami: Součástí burlesky je 

sice striptease17, ale burleska je více o tom „tease“ než „strip“; tzn. důležitější součástí, 

17 Záměrně zde uvádím slovo striptýz v jeho anglické podobě, pro lepší pochopení významu, který se 

snažím větou sdělit. 
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než svlékání  a odhazování  oblečení,  je  „dráždění/svádění“,  které  má právě ponechat 

onen prostor pro fantazii.  Na kurzu burlesky jsme sice svlékaly různé kusy oblečení, 

jako například rukavičky nebo punčošky, nikdy jsme však neodhalily vše. 

Již výše jsem zmínila, že na kurzu burlesky fungovala určitá hierarchie a že lektorce 

kurzu  náležela  z její  pozice  určitá  podoba  moci.  Sociální  pole  kurzu  bylo  stratifikováno 

prostřednictvím vlastnictví objemu erotického kapitálu. Sama Catherine Hakim, která erotický 

kapitál  popisuje,  ve  své  teorii  podotýká,  že  erotický  kapitál  má  velký  význam u  profesí 

zábavního průmyslu, ke kterým se burleska bezpochyby řadí. (Hakim, 2010) Elisabetina moc, 

kterou nad námi na kurzu měla, vycházela z toho, že jako profesionální „hotová burleska“ 

měla erotického kapitálu více,  než my studentky. Ostatní aktérky se snažily jejímu ideálu 

přiblížit a skrze kurz získat větší objem tohoto kapitálu. Ke kultivaci erotického kapitálu na 

kurzu burlesky docházelo skrze performance „burleskní feminity“ jejíž podoba byla utvářena 

společně lektorkou a studentkami kurzu (v rámci výše popsaných pravidel sociálního pole 

burleskního  kurzu).  Vlivem  sociálního  pole  kurzu  burlesky  se  u  studentek,  které  do  něj 

vstupovaly,  postupně vytvářel  specifický habitus,  který se týkal především vtělení  nových 

významů feminity. 

3.2.2 Být burleskou v běžném životě

Habitus utvořený participací na kurzu burlesky nefungoval jen v rámci kurzu, ale, dle 

výpovědí  aktérek,  se  projevoval  i  v jiných  sociálních  polích.  Je  to  ostatně  jedna  z 

charakteristik jeho fungování – je vtělený a dispozice, které ho utváří jsou trvalé, tudíž si ho 

aktér s sebou nese v podobě mentálních struktur a tělesných schémat i když změní sociální 

pozici. (Růžička, Vašát, 2011) 

Na otázku, jak se tento nově přetvořený habitus projevuje mimo sociální pole kurzu 

burlesky, jsem se pokusila odpovědět prostřednictvím zachycením osobní zkušenosti aktérek, 

včetně té své.

Ke vtělování nových významů a hodnot týkajících se feminity docházelo na kurzu 

burlesky prostřednictvím učení se novým pohybům a novému zacházení s tělem, v rámci 

choreografií a jednotlivých cvičení, která jsme na kurzu dělaly. 
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Vtělení těchto nových významů feminity se projevilo u některých aktérek změnou v jednání a 

nahlížení sebe sama.

Anička: “To je neuvěřitelný, jak tě dokáže takovejch pár hodin změnit…U 

nás doma se to teď taky zlepšilo…nebo aspoň manžel mi řikal, že jsem zas víc 

taková, jako jsem byla dřív, že si zase stojim víc za svym a nenechám se jen tak 

zašlapat  názorem  někoho  jinýho...”  (Terénní  poznámky,  posezení  po  poslední 

hodině kurzu pro začátečníky)

Elisabeta: “No jo, ono je fakt neskutečný, jak je ten sex-appeal v hlavě…

mně se před 10 lety rozhodně nestávalo, že by mi tolik lidí říkalo, jak jsem krásná, 

jak mi to sluší a tak. A přitom vypadám fakt úplně stejně, jako před těma 10 lety…

jenom jsem si to prostě přepla v hlavě…sama sebe vnímám jinak a ono to pak 

vyzařuje i do toho okolí…”

Bětka: Já jsem zaznamenala takovou změnu, že už si třeba dokážu s Petrem 

domluvit,  aby byl s malym doma večer taky někdy on. Díky tomu teď tady taky 

můžu  sedět  a  dávat  si  s váma  skleničku…  (Terénní  poznámky,  posezení  po 

poslední hodině kurzu pro začátečníky)

Dle  zkušeností  aktérek  se  tento  nově  přetvořený  habitus  projevoval  v běžném 

životě v jejich vztazích, ať už k ostatním nebo k sobě sama, a ovlivňoval i dynamiku 

těchto vztahů

Také se svěřuji s tím, jaký měl na mě kurz vliv: “Mně přijde, že si teď dávám 

o hodně větší pozor na to, jak chodim, jestli stojim rovně a tak…a taky jsem teď 

seděla v tramvaji a uvědomila jsem si, že jsem si tak pěkně složila ruce do klína, 

jako jsi nás to učila při těch pózách…to jsem se fakt musela v duchu zasmát, když 

mi  to  došlo.”  (Terénní  poznámky,  posezení  po  poslední  hodině  kurzu  pro 

začátečníky)

Hanička se přidává a říká, že si teď také dává o dost větší pozor na to, 

jestli má rovná ramena. (Terénní poznámky, posezení po poslední hodině kurzu 

pro začátečníky)
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Další  z oblastí,  kde  habitus  překračoval  sociální  pole  burlesky,  bylo  samo 

zacházení s tělem a dozor nad ním. 

3.3 Konstrukce „burleskní“ feminity

Hranice toho, jaká by měla být „správná“ burleska nastavovala v rámci kurzu z velké 

části Elisabeta. Vyplynulo to tak přirozeně z její pozice lektorky, která nám měla předat něco 

ze své profesionální zkušenosti burlesky. Na konstrukci burleskní feminity se ale podílely i 

všechny  ostatní  aktérky,  které  kurz  navštěvovaly.  Jaký  normativ  ženskosti  byl  na  kurzu 

vyjednáván?

Během  celého  kurzu  byl  kladen  velký  důraz  na  sebevědomí.  Elisabeta  často 

zdůrazňovala,  že  burleska  je  z velké  části  o  tom  „být  sebevědomá“  a  pro  sebevědomí 

používala i svou vlastní definici:

Já vždycky říkám, že sebevědomí není něco, s čím by se člověk ráno probudil a 

měl to…není to žádnej state of mind…ale musí se na něm pracovat. Takže i to tady 

budeme  trénovat…Sebevědomí  začíná  tím,  jak  se  ráno  vzbudíte  a  ovlivňuje 

všechny interakce během dne. Sebevědomí je něco, co prostupuje všema sférama 

vašeho života...jestli  si  třeba řeknete v práci  o víc peněz,  nebo jestli  se vůbec 

někomu  dokážete  podívat  do  očí…”  (Elisabeta,  terénní  poznámky,  1.  Hodina 

kurzu pro začátečníky) 

Sebevědomí  na  kurzu  burlesky  představovalo  cíl,  kterého  se  dá  dosáhnout 

prostřednictvím práce. Bylo na něj nahlíženo jako na výhodu, která jedinci není předem dána, 

ale která je naopak výsledkem úsilí  v podobě pravidelného tréninku. Práce na sebevědomí 

v rámci  kurzu burlesky se podobala tělesné práci,  kterou popisuje  Loïc Wacquant.  (1995) 

Součástí práce na sebevědomí v procesu učení se burlesce není přetváření vlastního těla, jako 

je  tomu  například  v  boxu,  kterému  se  věnoval  Wacquant,  ale  tak,  jak  to  vyžaduje  box, 

vyžaduje i burleska vtělení specifických mentálních a tělesných schémat. K habituaci těchto 

schémat docházelo prostřednictvím učení se novým pohybům a obecně novému zacházení 

s tělem. Trénink, jehož součástí byla práce na sebevědomí, probíhal například následovně:
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…máme jít po místnosti tak, jako bychom ji chtěly celou zaplnit, máme se snažit 

být co největší, být co nejvíce vidět. “To bohužel my ženy máme ve zvyku…chodit 

se sklopenou hlavou, být co nejmíň vidět a hlavně být poslušný…ale burleska je 

byznys, kterej je od samotných základů ženskej a vedou ho ženy. Takže ženy jsou v 

burlesce  hodně  úspěšný…a  prostě  i  ve  všem  ostatním!”  (Elisabeta,  terénní 

poznámky, 1. Hodina kurzu pro začátečníky)

Z výše  uvedeného  výňatku  z terénních  poznámek  je  kromě  důrazu  na  sebevědomé 

vystupování  patrný i  důraz na ženskou emancipaci.  Podoba feminity  byla prostřednictvím 

kurzu burlesky konstruována v opozici ke stereotypu pasivní ženy s nedostatkem sebevědomí. 

Tento stereotyp pasivní ženy visel ve vzduchu po celou dobu konání kurzu jako negativní 

předobraz a my se s ním snažily vypořádat pomocí rozličných performancí ideální burleskní 

feminity, jejíž podobu nám předestřela lektorka Elisabeta a na jejíž konstrukci jsme se jako 

studentky burlesky aktivně  podílely.   Tyto  performance  byly někdy záměrně  dohnané do 

extrému,  protože  jejich  cílem bylo  výše  zmíněný stereotyp zničit  a  přepsat.  Součástí  této 

genderové performance byl už samotný oděv, který jsme na hodiny burlesky oblékaly: spodní 

prádlo, podvazkový pás a punčochy, boty s podpatky. Dále sem patřil jazykový kód, který 

jsme na lekcích používaly a jehož součástí byl často erotický podtext:

Elisabeta nás svolává, ať se ještě společně vyfotíme s barevnými peříčky v 

zrcadle. Skládáme se všechny před zrcadlo do sousoší tak, abychom byly všechny 

vidět.  Místo  klasického  “sýr”  Elisabeta  zvolává  “seeeeex”  a  my  spolu  s  ní. 

(Terénní poznámky, 2. hodina kurzu pro začátečníky)

Následně se pouštíme do techniky bump n’ grind, která spočívá ve výrazném 

pohybu  pánví  směrem  dopředu  nebo  do  strany  na  mírně  pokrčených  nohou. 

Elisabeta předvádí nejprve “přední” bump n‘ grind a přidává radu: “představte 

si,  jako  byste  chtěly  na  někoho  zaútočit  svojí  vagínou...je  to  hodně  erotickej 

pohyb...”  Dodává,  že  tento  pohyb  patřil  i  k  nejslavnějším  pohybům  Elvise 

Presleyho, který se ho “určitě!” naučil od své přítelkyně, slavné burlesky Tempest 

Storm. Helenka na to reaguje: “Mě, když se to snažila naučit lektorka v rámci 

jinýho kurzu, tak řikala, že se do toho máme snažit prostě došukat…” Elisabeta: 

“No, tak jste to teď slyšely od Helenky!” (Terénní poznámky, 3. hodina kurzu pro 

začátečníky)
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Diskurz rámující kurz burlesky prolamoval tabu, které se týká vědomého a otevřeného 

vyjadřování vlastní sexuality. K detabuizaci tohoto tématu přispívaly i výše zachycené 

pohyby  se  silnými  erotickými  konotacemi,  které  jsou  součástí  burleskní  taneční 

techniky. 

Elisabeta nás v průběhu povzbuzuje tleskáním, jásotem a občas některou z 

nás laškovně plácne po zadku. Poté, co všichni dokončíme tento úkol, snaží se nás 

Elisabeta trochu uklidnit: “…pokud vám to úplně nejde, nic se neděje…kdyby vám 

to všem šlo hned od začátku,  bylo by to divný…já vás rozhodně nebudu nijak 

soudit…je jasný, že to ze začátku nebude úplně ono, že to bude trochu trapný…ale 

vyserte se na to, že vám to nejde, hlavní je, že si to vůbec zkusíte…důležitější než 

technika,  je  stejně  ten  pocit!”  (Terénní  poznámky,  3.  Hodina  kurzu  pro 

začátečníky)

Důležitou roli pro konstrukci burleskní feminity hrála i jakési „sesterské společenství“, 

které  se na kurzu vytvořilo.  Jeho utváření  započalo již prvním vzájemným seznámením a 

společným přípitkem šampaňským, který měl funkci téměř přechodového rituálu18, jenž nás 

hned  na  začátku  stmelil.  Tento  přechodový  rituál  značil,  že  přecházíme  do  nějakého 

společenství  a  že  úkolem  kurzu  burlesky  je  naší  cestou  od  nesebevědomé  ženy  k ženě 

sebevědomé.   Sesterské  společenství  se  na  kurzu  burlesky  udržovalo  vzájemným 

povzbuzováním a podporováním. Například jsme si po každém cvičení tleskaly a vzájemně 

jsme se chválily, ať už za naše výkony na kurzu, nebo za to, jak nám to zrovna ten daný den 

sluší. Fungování komunity mezi ženami na kurzu bylo založené také na tom, že jsme se mezi 

sebou  snažily  nesrovnávat  a  nesoutěžit  spolu.  Díky  existenci  tohoto  „sesterského 

společenství“ byla konstrukce burleskní feminity kolektivní. 

Proces  stávání  se  burleskou,  který  byl  úzce  spjat  s konstrukcí  specifické  burleskní 

feminity,  tak,  jak  jsme  jím  prošly  společně  s mými  informátorkami  na  kurzu  burlesky, 

odpovídá kultivaci  některých aspektů erotického kapitálu,  které  popisuje  Catherine Hakim 

(2010). 

18 Přechodový rituál značí přechod jedince z jeho dosavadního společenského postavení do jiného 

společenského postavení. Může jím být například sňatek nebo narození nového dítěte. (Van Gennep, 
1997)
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4ZÁVĚR

V akademickém roce 2019/2020 jsem se na základě dlouhodobého i když nerozvíjeného 

zájmu o tento žánr rozhodla pro realizaci terénního výzkumu burlesky. Zapsala jsem se do 

burleskního kurzu, kde jsem měla možnost po dobu tří měsíců provádět etnografický výzkum. 

Sledovala jsem proces stávání se burleskou, ve kterém jsem našla úzkou spojitost s procesem 

vytváření erotického kapitálu. Erotický kapitál, jak ho popisuje Catherine Hakim (2010), je 

kombinací  estetické,  vizuální,  fyzické,  sociální  a sexuální  atraktivity  ve vztahu k ostatním 

členům společnosti a uplatňuje se ve všech sociálních kontextech. Zahrnuje dovednosti, které 

se dají naučit, ale i výhody, se kterými se jedinec už rodí. 

Při svém zkoumání jsem se zaměřila na tyto otázky: Jak dochází prostřednictvím kurzu 

burlesky ke kultivaci erotického kapitálu aktérek? Jak se kurz burlesky vpisuje do těl aktérek 

a jak vstupuje do běžného života mimo sociální pole kurzu? Na tyto otázky jsem odpovídala 

v empirické části v jejích jednotlivých podkapitolách. „Vstup do terénu“, „Kurz burlesky jako 

sociální pole“ a „Konstrukce burleskní feminity“. 
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