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ABSTRAKT

Abstrakt

Práce se zaměřuje na genderovou analýzu českých filmových plakátů vytvořených 

v roce 1968, s důrazem na identifikaci dominantních způsobů zobrazování žen a mužů 

v těchto výtvarných dílech a jejich interpretaci v rámci daného historického a 

společenského kontextu. Teoretická část se věnuje především prezentaci funkce a výrazu 

filmového plakátu a podmínek autorské tvorby v období totality. V empirické části jsou 

porovnávány závěry některých ‚západních‘ teorií zabývajících se prezentací genderu 

v reklamě (Erving Goffman, Judith Williamson, Jean Kilbourn; v tuzemském kontextu 

Libora Oates-Indruchová) s prezentacemi feminity a maskulinity na filmových plakátech 

z roku 1968. Analýza se dále soustředí na identifikaci specifických rysů tvorby filmových 

plakátů v daném období a na způsoby prezentace (a vzájemné interakce) patriarchálního 

diskurzu na straně jedné a komunistické ideologie na straně druhé. Analýza souboru 

plakátů z roku 1968 odhaluje stereotypní zobrazování žen (ženy jako pasivizované 

objekty) a prezentaci hierarchického uspořádání genderových vztahů (ženy jako 

znevýhodňovaná skupina). V rámci analýzy však byla identifikována také díla, která 

nabízejí alternativní reprezentaci genderových vztahů a narušují dominantní patriarchální 

perspektivu.

Klíčová slova

český filmový plakát, feminita, maskulinita, patriarchální řád, reklama, symbolické násilí, 

1968
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Abstract

The main target of this work is gender analysis of Czech film posters created in year 

1968 with emphasis on identification of main presentation patterns of women and men in 

this kind of graphic art as well as on interpretation of these works in the frame of a given 

historical and social context. Within theoretical part of the work, mainly function and 

expression of film poster is presented as well as conditions of graphic art work in the 

period of communist totality. In the analytical part, conclusions of some ‘Western’ theories 

related to gender in advertisements (Erving Goffman, Judith Williamson, Jean Kilbourn; 

Libora Oates-Indruchová within domestic context) are compared with femininity and 

masculinity displays on film posters from year 1968. Beside this, analysis is aimed on 

identification of specific characteristics of film posters production in a given period and 

also on ways of presentation (and mutual interaction) of patriarchal discourse on the one 

hand and communist ideology on the other. Analysis of film posters from 1968 collection 

detects stereotype images of women (women as passive objects) and presentations of 

hierarchical arrangement of gender relationships (women as a disadvantageous group). 

Within the analysed file of posters there were also identified alternative representations of 

gender relationships which are contradictory to the dominating patriarchal perspective.

Key words

Czech film poster, feminity, masculinity, patriarchal order, advertisement, symbolic 

violence, 1968



9

ÚVOD

Nacházíme se na počátku 21. století, uplynulo devatenáct let od ‚sametové revoluce‘, 

máme tedy za sebou devatenáct let budování demokratické společnosti, v níž by všichni 

občané a občanky měli mít stejná práva, stejný přístup k moci a rovné šance ve všech 

sférách života. Ženy a muži v naší společnosti však stále zůstávají dvěma skupinami, 

jejichž práva a šance vyrovnané nejsou, a to díky přetrvávajícímu a opakovaně 

reprodukovanému patriarchálnímu uspořádání společnosti, které ženy jako skupinu 

znevýhodňuje. Tato situace má své příčiny i historické důvody, ale také konkrétní

teoretické a praktické důsledky a konsekvence. Pro lepší poznání příčin i lepší pochopení 

současnosti (současnosti vztahující se k uspořádání vztahů mezi ženami a muži) je důležité 

znát také vlastní historii. V tomto ohledu však máme v převážné většině přístup pouze 

k historii mainstreamové, tedy té, která se týká hlavně mužů (ať již jako aktérů dějin, nebo 

těch, kteří dějinné události zaznamenávají a reprodukují1). S ohledem na význam minulosti 

pro současnost se následující práce zabývá analýzou materiálů z roku 1968 a snaží se o 

jejich interpretaci z feministického hlediska. Feministické hledisko tvoří nejširší rámec 

práce, který ovlivňuje všechny fáze zpracování daného tématu – od definování zkoumané 

problematiky, přes výběr teoretických konceptů, výzkumných metod, vlastní analýzu až po 

interpretaci dat. Stěžejní charakteristikou feministické perspektivy je vnímání rozdílnosti 

pohlaví jako charakteristiky kulturně konstruované, nikoliv biologicky dané. Rozdílnost 

pohlaví je zde vnímána jako základ strukturálních nerovností, v jejichž důsledku jsou ženy 

jako skupina systematicky znevýhodňovány.

Stěžejním tématem práce však nebudou bouřlivé politické události (politické klima 

bude vnímáno pouze jako součást širšího společenského kontextu), ale jeden konkrétní

produkt populární kultury – český filmový plakát. Prostřednictvím grafických obrazů 

budou identifikovány hlavní charakteristiky zobrazování žen a mužů v těchto výtvarných 

pracích a tato vyobrazení budou následně interpretována v rámci daného historického a 

společenského kontextu. Dalším cílem práce bude snaha ověřit platnost některých 

západních teorií, týkajících se zobrazování žen a mužů v reklamě. Plakát jako forma užité 

grafiky (populární kultury obecně) musí – chce-li být akceptován a kladně hodnocen – být 

přijatelný nejen pro odbornou, ale i pro laickou veřejnost, a proto musí prezentovat takový 

                                                
1 V mezinárodním kontextu je za první stěžejní článek týkající se ženské historie považován text Carol 
Smith-Rosenberg ‚The Female World of Love and Ritual‘ z roku 1975.
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obraz reality, který je v souladu s obecným vnímáním skutečnosti. Proto zároveň může 

sloužit jako zajímavé a cenné svědectví o zobrazování genderu a genderových vztahů 

v daném období.

Při výběru tématu práce hrály významnou roli dvě okolnosti; první se týká mé osobní 

zkušenosti s grafickou tvorbou v osmdesátých letech minulého století, kdy jsem pracovala 

v Jihočeských tiskárnách. Právě tam jsem potkala a mohla při práci sledovat dva 

výtvarníky věnující se tvorbě užité grafiky. Pamatuji si ten pocit fascinace, když jsem 

mohla sledovat, jak pod jejich rukama vznikají návrhy etiket, grafické úpravy publikací, 

plakátů a dalších tiskovin. Můj obdiv k lidem, kteří jsou nadáni fantazií, kreativitou a 

dokáží své nápady a myšlenky ztvárňovat a zprostředkovávat ostatním, se od té doby 

nezmenšil. Můj zájem o grafiku a tato zkušenost mě nejen vedly při výběru tématu práce,

ale zároveň byly užitečným zdrojem kontaktů i kontextových informací při jejím vlastním 

zpracování. Další okolnost související s vymezením tématu a rozsahem práce je víceméně 

účelová a vztahuje se k výběru období, pro které bude analýza zpracována: množství 

filmových plakátů, jež jsou v současné době k dispozici buď ve formě tiskovin (obrazové 

publikace) nebo v elektronické podobě (internetové databáze), je tak rozsáhlé, že analýzu

bylo nutné zúžit na jeden rok, aby bylo možné v rámci daného rozsahu magisterské práce 

nabídnout co nejplastičtější a dostatečně podrobný vhled do kontextu plakátové tvorby i do

samotného souboru analyzovaných plakátů. Od začátku bylo jasné, že práce bude 

směřována do období 60. let 20. století, protože právě tato doba je i z dnešního pohledu 

(jak bude podrobněji ukázáno dále) považována za ‚zlatý věk‘ českého filmového plakátu a 

za období vzniku tzv. české školy filmového plakátu. Nakonec jsem vybrala rok 1968 jako 

rok, kdy kulminovaly snahy o vymanění se z totalitní moci, a jako období, po kterém 

dochází k tuhé normalizaci doprovázené potlačením veškerých liberalizačních snah (jedná 

se tedy o jakési hraniční období, kdy něco končí a něco jiného začíná). Dílčím tématem 

následující analýzy je proto také vztah mezi politickými (a s tím souvisejícími názorovými 

i ideologickými) změnami v roce 1968 a obsahem výtvarných děl, konkrétně filmových 

plakátů, ze stejného období.

V první části práce (po prezentaci některých základních konceptů relevantních 

z hlediska genderových studií) představím dobový kontext vztahující se ke grafické tvorbě

obecně; pozornost budu dále věnovat kontextu tvorby filmových plakátů a společným 

charakteristikám autorů a autorek filmových plakátů. V další části pak budu na plakáty 

nahlížet optikou několika ‚západních‘ teorií zobrazování feminity a maskulinity v reklamě. 

Dílčí témata (především násilí, erotika) budu prezentovat prostřednictvím dalších 
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detailnějších analýz. V závěru empirické části bude analýza vedena s cílem identifikovat

vztah mezi analyzovaným souborem filmových plakátů z roku 1968 a širším společenským 

kontextem, jeho mocenským uspořádáním v rámci totalitního státu a možnostmi 

alternativních (subverzivních) interpretací v rámci takového kontextu.
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TEORETICKÁ ČÁST

VÝCHOZÍ TEORETICKÉ KONCEPTY

Plakát jako kulturní produkt je součástí té části kultury, již označujeme jako 

populární, což zahrnuje specifické kulturní aktivity a produkty, „pro které je 

charakteristická jejich každodenní role v životním světě individuí“ (Volek, 2001). Patří 

sem jak soubory jednání a prožívání (oblékání, formy masového stravování, masové 

zábavy a podobně), tak individuální artefakty (například plakáty, reklamy, obaly, šálky na 

čaj); adjektivum ‚populární‘ zde neodkazuje k oblibě, ale k masovosti. Proto je analýza 

produktů populární kultury užitečná pro studium genderových vztahů – podává obraz 

významů sdílených danou společností. Před vlastní analýzou a prezentací příslušných 

teoretických východisek nabízí tato úvodní kapitola souhrn základních konceptů pro 

zpracovávání tématiky prezentace genderu/genderových vztahů prostřednictvím produktů 

kultury.

Gender 

Gender je charakteristika formovaná kulturně, společensky, prostřednictvím rolí, 

chování a norem, které jsou determinovány místem, časem, sociální skupinou, a proto 

jejich závaznost není neměnná. West a Zimmermann (2000) dodávají, že „[g]ender je silný 

ideologický nástroj, který produkuje, reprodukuje a legitimizuje volby a limity, jež jsou 

přisouzeny pohlavní kategorii“ (West, Zimmermann 2000: 148). Pro vymezení genderu je 

důležitá definice Joan Scott (1996), která uchopuje gender jako analytickou kategorii, jako 

nástroj, jako způsob vyjadřování se o systémech pohlavních vztahů a sociálních vztahů 

obecně. Její definice je rozdělena na dvě části: gender jako konstitutivní prvek „sociálních 

vztahů založený na vnímaných odlišnostech mezi pohlavími [a gender jako] primární 

způsob označování vztahů moci“ (Scott 1996: 167); obě části jsou propojené a vzájemně se 

ovlivňují, ale analyticky musejí být odlišovány. 

Gender jako konstitutivní prvek sociálních vztahů v pojetí Scott (1996) zahrnuje čtyři 

části: jedná se o symboly a reprezentace dostupné v dané kultuře; dále o normativní 

koncepty, jejichž akceptace je založena na potlačení ostatních alternativ, ovšem vnímány 

jsou jako důsledek společenského konsensu a jako jediná správná alternativa; takto 

dekonstruované koncepty musejí být vztaženy k sociálním institucím; čtvrtým aspektem 
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genderu je subjektivní realita. První část definice genderu podle Scott (1996) tedy zahrnuje 

vzájemné vztahy a interakce mezi symboly, koncepty, institucemi a subjektivními 

identitami. Druhá část se pak zabývá vzájemným vztahem a propojeností genderu a moci, 

genderové vztahy se stávají součástí významu moci samotné a jejich zpochybnění ohrožuje 

celý systém. Téma této práce a následující analýzu lze spojovat především s první částí 

definice, tedy s genderem jako konstitutivním prvkem sociálních vztahů, protože plakát je 

rozhodně formou kulturní reprezentace. Jeho tvorba je však ovlivněna jak normativními 

koncepty (způsob zobrazování žen a mužů, který je v dané době a daném médiu přijatelný 

a akceptovatelný), tak sociálními institucemi (v kontextu této práce zejména v podobě tzv. 

uměleckých komisí, které měly možnost zasahovat do svobodné výtvarné tvorby) i 

subjektivními identitami, tedy tvůrci a tvůrkyněmi, kteří ve svých dílech vytvářeli jakousi 

syntézu svých představ, svého vnímání světa na jedné straně a vnější sociální reality na 

straně druhé. Identifikace vztahu genderu a moci by se v této souvislosti pak měla 

zaměřovat jednak na to, jak díla přispívají k potvrzování (či nepotvrzování) patriarchálního 

řádu společnosti, a dále na širší kontextuální podmínky tvorby (kdo mohl tvořit, za jakých 

podmínek a co mohl/a či nemohl/a vyjadřovat a sdělovat).

Koncepce patriarchálního řádu podle Pierra Bourdieua

Koncepce působení patriarchálního řádu Pierra Bourdieua (2000) je při analýze 

produktů kultury užitečná především z toho důvodu, že upozorňuje na vztah mezi těmito 

produkty a vnímáním genderových vztahů, jejich produkcí a reprodukcí. S využitím 

etnografické analýzy života kabylských Berberů Bourdieu (2000) ukázal, že mužský řád, 

který je vepsán do věcí i činností na základě homologických opozic, se vpisuje do těl 

prostřednictvím nevyslovených příkazů, které doprovázejí dělbu práce i rituály. Fyzické 

odlišnosti se tak stávají objektivním základem pro pohlavní diferenciaci a hierarchizaci. 

V tomto systému, který vychází „ze sexuální topologie sexualizovaného těla, z jeho 

pohybů a přesunů, jež okamžitě nabývají určitý sociální smysl“ (Bourdieu 2000: 11), pak 

dělení věcí a aktivit podle opozice mezi maskulinem a femininem nabývá objektivní i 

subjektivní nutnost a takový řád je vnímán jako kdyby tu byl ‚odjakživa‘, a byl tudíž 

‚přirozeným‘ uspořádáním společnosti. Struktura androcentrické nadvlády je neustále 

reprodukována jednotlivými aktéry (ale také institucemi), kteří mají k dispozici zbraně 

fyzického i symbolického násilí.
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Právě koncept symbolického násilí má důležité implikace pro následující analýzu: 

symbolické násilí znamená, že ovládaný jedinec (v případě patriarchálního řádu jsou 

obecně ovládanou skupinou ženy) nemůže jinak než nadvládu uznávat, protože k poznání 

vztahů mezi sebou samým a vládnoucím má pouze takové nástroje poznání, které má 

společné s vládnoucím (struktury vnímání a poznání jsou konstruovány z pozice 

ovládajících2). Takové nástroje jsou však „jenom formou nadvlády a ukazují proto tento 

vztah jako přirozený“ (Bourdieu 2000: 34 – 35). Z toho důvodu je důležité dekonstruovat 

reklamní obrazy (stejně jako ostatní produkty kultury) z hlediska genderu, optikou 

feministického přístupu, a objevovat v nich struktury symbolického násilí – poznání a 

dekonstrukce mohou přispět k narušování dominantních myšlenkových struktur. Ačkoliv 

by se mohlo zdát, že analýza a dekonstrukce v případě produktů kultury vzniklých 

v minulosti již není zapotřebí, je třeba upozornit na skutečnost, že produkty historie jsou 

naším dědictvím, a tvoří tak součást našeho současného vnímání skutečnosti. V případě 

českého filmového plakátu z 60. let 20. století jsou pak uvedené skutečnosti o to 

důležitější, že tato část našeho kulturního dědictví je i v současné době vysoce umělecky 

hodnocena a je považována za významnou součást naší moderní kultury, za dílo minulosti, 

kterým se můžeme chlubit i v přítomnosti.

Feministická estetika a kritika umění

Nagl-Docekal (2007) ve svém textu o projektu feministické estetiky, objevující se na 

přelomu 60. a 70. let 20. století, upozorňuje na ‚genderovanost‘ umění; doslova říká, že 

„[d]iagnóza ‚art is gendered‘ je legitimní“ (Nagl-Docekal 2007: 105) a tvoří základ 

feministické estetiky v širokém smyslu slova. Autorka se soustřeďuje na prezentaci 

argumentů proti tvrzení o tom, že ženy nikdy nemohou být umělkyněmi srovnatelné

velikosti jako muži, což je považováno za nezpochybnitelné a dokladováno například 

neexistencí umělkyň, které by dosahovaly takové velikosti jako třeba Michelangelo nebo 

Mozart. V jedné rovině by podle ní argumentace proti těmto názorům měla být vedena 

zkoumáním umělecké tvorby „z hlediska dějin idejí a sociálních dějin“ (Nagl-Docekal 

2007: 102), kdy lze doložit nerovný přístup žen k uměleckému vzdělání, asymetrický 

způsob vnímání uměleckých děl a asymetrickou prezentaci uměleckých děl v rámci dějin 

                                                
2 Proto se například často stává, že reklama, která prezentuje ženy v podřízené pozici, vymezuje jim pouze 
sféru domácnosti, objektivizuje jejich těla, je přesto ženami vnímána jako pěkná, zajímavá, vtipná a tak 
podobně.
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umění (podle toho, zda díla vytvořili muži či ženy). Feministická estetika by však měla 

nejen analyzovat mechanismy vylučování žen z různých uměleckých oblastí, ale jejím 

cílem je zároveň „znovu vynést na světlo umělkyně minulých dob a na tomto základě 

znovu napsat ‚všeobecné‘ dějiny umění“ (ibid: 105 – 106). Nerovný přístup žen k oblasti 

umění a asymetrické prezentace uměleckých děl v kontextu plakátové tvorby 60. let 20. 

století přesahují rámec této práce, a nebudou proto dále podrobněji analyzovány; dílčí 

témata spojená s touto problematikou budou diskutována v části zabývající se kontextem 

plakátové tvorby.

V další rovině argumentace se Nagl-Docekal (2007) soustřeďuje na kritické 

zkoumání psychoanalytické teorie, která se nejvýrazněji podílela na snaze vědecky 

podložit tezi o tom, že ženy jsou nadány menší uměleckou kreativitou než muži. Autorka 

se zaměřuje konkrétně na teorii Sigmunda Freuda a dokládá, že Freudova teorie 

„způsobuje, že se subordinace ženy jeví jako důsledek anatomického rozdílu, čímž se 

zakrývá jeho historicky nahodilý charakter“ (Nagl-Docekal 2007: 124). Na projektu 

‚écriture féminine‘, jež reaguje právě na psychoanalýzu, pak Nagl-Docekal (2007) 

analyzuje teorie, které se věnují novému vymezení vztahu mezi ženskostí a uměleckou 

kreativitou. Dochází k závěru, že kritika ‚genderovaného‘ umění by neměla být vedena tak, 

aby „schopnosti a ctnosti, jež u mužů i žen docházejí uznání jako lidské kvality [byly] 

vůbec známkovány jako ‚mužské‘ a ‚ženské‘“ (Nagl-Docekal 2007: 147), protože 

feministická kritika neznamená prioritně upřednostňovat hledisko feministické před 

specifickými estetickými hodnotami. Jde o to „vznášet námitky, pokud umění navádí 

k sexistickým formám jednání“ (ibid). Právě z tohoto hlediska feministické estetiky budou 

vycházet následující interpretace výtvarných prezentací filmových plakátů z roku 1968.

Feministická kritika umění, jak je teoreticky zakotvena pro účely této práce, vychází 

zejména z teorie Joan Scott (viz výše), akcentuje propojenost symbolů, konceptů, institucí 

a subjektivit se vztahy genderu a moci. Griselda Pollock (2003) v této souvislosti vnímá 

kulturu (v obecném slova smyslu) jako sociální úroveň, „na níž jsou produkovány ty 

obrazy světa a definice reality, které mohou být ideologicky mobilizovány k legitimizaci 

stávajícího řádu vztahů dominance a subordinace“ (Pollock 2003: 28). Umění a umělecká 

tvorba jsou – jako ostatní oblasti společenského života – děleny podle pohlaví: tvořivost 

jako součást maskulinity a „Žena jako krásný obraz pro toužebný maskulinní upřený 

pohled“ (ibid: 30). Tak kultura systematicky odmítá ženy jako umělkyně a zároveň funguje 

jako „falocentrický označující systém, v němž je žena znakem v rámci diskurzů 

maskulinity“ (ibid: 23). Linda Nochlin (2001) k tomu dodává, že „struktura vizuality je 
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ovládána konkrétními mocenskými pozicemi“ (Nochlin in Pachmanová 2001: 28) a že 

„fetišizace ženského těla je součástí západní umělecké tradice“ (ibid: 29). Úkolem 

feministické kritiky umění je proto snaha o nový pohled na tradiční umělecká díla (včetně 

kritiky samotné historie umění3), jelikož umění je konstitutivním (nikoli jen 

reproduktivním) prvkem ideologie (zde ideologie patriarchálního řádu). „Žena jako znak 

označuje sociální řád; jestliže je znak nesprávně používán, může řád ohrozit. Kategorie 

žena má pro řád společnosti skutečnou důležitost.“ (Pollock 2003: 45) V následující 

analýze je proto nutné mít na paměti, že analyzovaná výtvarná díla budou nahlížena 

optikou feministické kritiky a estetiky, s konkrétním zaměřením na identifikaci způsobů, 

jimiž je žena prezentována jako ‚znak sociálního řádu‘; s tím, že je nutné vyvarovat se 

zjednodušujícího používání termínu patriarchát, jelikož taková strategie by mohla vést 

k prezentaci obrazu žen jako pouhých pasivních obětí nezměnitelného útlaku ze strany 

mužů.

                                                
3 V případě českého filmového plakátu by v této souvislosti bylo velmi zajímavé analyzovat také současné 
publikace, které tato díla prezentují, jejich výběrovost (výběr autorů a autorek i děl, jež jsou prezentována, 
případně identifikace děl, jež prezentována nejsou), jejich současné hodnocení a nové reprezentace, které 
jsou prostřednictvím těchto publikací konstruovány. Vzhledem k rozsahu práce však toto téma pokryto 
nebude.
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PLAKÁT JAKO PRODUKT KULTURY A HISTORIE

Stručná historie filmového plakátu v tuzemských podmínkách

(od konce 2. světové války do 70. let 20. století)

Česká tvorba v oblasti filmového plakátu patří k těm grafickým oborům, jimž je 

(díky jejich vysoké umělecké kvalitě) i v dnešní době věnována pozornost jak odborné tak

nejširší laické veřejnosti4. Rozsáhlou sbírku filmových plakátů lze najít v Moravské galerii 

v Brně, v oddělení grafického designu, které vede Marta Sylvestrová. Její teoretické práce 

spolu s texty Josefa Kroutvora (vedoucí oddělení užité grafiky a fotografie 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, odborník na dějiny plakátu) jsou hlavními zdroji 

té teoretické části práce, která se vztahuje k tvorbě filmového plakátu z hlediska 

kunsthistorie. Marta Sylvestrová a Josef Kroutvor v současné době patří mezi uznávané 

odborné kapacity v daném oboru, a proto – vzhledem k vlastním nedostatečným 

kunsthistorickým znalostem – zde přejímám některá jejich tvrzení a hodnotící stanoviska.

Teoretici a teoretičky umění označují 20. léta 20. století za dobu, kdy v tuzemském 

prostředí poprvé dochází k rozmachu filmové tvorby; tehdy však účast českých umělců na 

propagaci filmů byla vzácná. V následující dekádě však „[z]áplava filmů z ciziny ...

způsobila, že se půjčovny při premiéře svých filmů předstihovaly reklamou, s jakou se 

bylo možno setkat jen v několika světových metropolích“ (Tabery in Sylvestrová 2004: 

30); tento reklamní boom skončil v roce 1931: Tabery (in Sylvestrová, 2004) dodává, že 

když v tomto roce pražská obec chtěla upozornit úřady na ‚pohoršlivost‘ některých 

filmových plakátů, kinomajitelé se již dohodli na zrušení velké plakátovací reklamy.

Jak uvádí Sylvestrová (2004), v období let 1945 až 1948 byla filmová propagace 

zajišťována soukromými grafickými studii, kterých se nedotkla první vlna znárodnění,

uskutečněná na základě Košického vládního programu z roku 19455. Znárodnění v roce 

1948 znamenalo zánik těchto soukromých grafických firem a místo nich „Československý 

státní film zřídil své vlastní propagační a tiskové oddělení na Národní třídě číslo 28, ... kde 

zaměstnával výtvarníky na stálý pracovní úvazek“ (Sylvestrová 2004: 37). Hlavním 

výtvarným stylem této doby byl socialistický realismus, protože „[p]odle vládnoucí 

                                                
4 Například v posledním desetiletí byl český filmový plakát prezentován na několika samostatných 
výstavách: v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně (18. 6. – 20. 10. 2002), ve Výstavní síni Mánes v Praze 
(9. 1. – 9. 2. 2003), v Muzeu umění v Olomouci (4. 3. – 9. 5. 2004), v Severočeském muzeu v Liberci (8. 6. –
27. 8. 2006), v Českém centru v Londýně (15. 12. 2003 – 19. 12. 2003), v Museum of Arts v Macau (9. 7. –
3. 10. 2004).
5 Kinematografie naproti tomu byla znárodněna již v roce 1945 jako jedno z prvních hospodářských odvětví.
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ideologie měla být také práce propagačního grafika prostoupena vědomím práce pro lid ... 

a měla sloužit propagaci a popularizaci státního a národního hospodářství“ (Sylvestrová 

2004: 38). Zlom přinesl až úspěch české expozice na výstavě EXPO 1958 v Bruselu:

bruselská výstava znamenala „první větší poválečný kontakt s nesocialistickou cizinou, 

příliv nových informací, vstup do světa“ (Kroutvor in Grónský, Perůtka, 2004: 14); 

„[s] bruselskou výstavou ... pronikl do Československa nový výtvarný styl, lapidárně 

nazývaný ‚brusel‘“ (ibid: 16).

Sylvestrová (2004) uvádí, že po průlomu umělecké izolace českého výtvarného 

umění na výstavě EXPO 1958 bylo období mezi lety 1959 až 1963 obdobím „radikální 

proměny, rozvoje individuální tvorby a obnovení přerušených kontaktů se současným 

světovým uměním“ (Sylvestrová 2004: 44 – 45). Způsob výtvarného vyjadřování se 

postupně proměňoval od zobrazování momentů či znaků vycházejících z filmu

k autonomnímu výtvarnému pojetí, které často obsahovalo koláže, nečekaná imaginativní 

pojetí a subjektivní výklad filmového děje. Díla českých tvůrců filmových plakátů začala 

získávat první mezinárodní ocenění. Druhou polovinu 60. let (1964 – 1968) Sylvestrová 

(2004) charakterizuje jako proces překonávání izolace mezi československým a světovým 

výtvarným uměním i obnovení zahraničních výstav a svobodné výstavní činnosti. Tvůrci a

tvůrkyně filmových plakátů stále pracují s metaforou, ale jsou ovlivněni také pop artem a 

jako významný výtvarný prvek se v jejich tvorbě uplatňuje barevný prostor. „Řeč plakátu 

začala používat symbolické nepopisné mluvy samoznaků evokujících pocity a úvahy, 

dojmy a emoce.“ (Sylvestrová 2004: 51) 

Z pohledu odborné veřejnosti, jak je dostupný v současných uměleckých 

publikacích, lze vývoj tvorby v oblasti českého filmového plakátu od období bruselské 

výstavy až do začátku 70. let 20. století označit nikoliv za ‚renesanci‘ ve filmové plakátové 

tvorbě, ale za období vzniku celé české školy filmového plakátu, která „nás úspěšně 

reprezentuje i v zahraničí, má své zastánce, sběratele a vykladače“ (Kroutvor 1991: 133 –

141). V 70. letech 20. století dochází v české kultuře (stejně jako v celé společnosti) 

k procesu normalizace; v této době se český filmový plakát dostal za vrchol tvůrčí invence, 

ale ještě stále si „udržoval dobrou úroveň, přestože ubylo originálních tvůrců a ve filmové 

propagaci se uplatnili i jiní výtvarníci, kteří byli více ochotni svůj styl přizpůsobit 

změněným podmínkám“ (Sylvestrová 2004: 56). Z hlediska kunsthistorie či umělecké 

kritiky česká filmová plakátová tvorba od 60. let 20. století do roku 1989 (a ani 

v novodobých demokratických podmínkách) podobného uměleckého vrcholu již 

nedosáhla.
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Jak již bylo řečeno, pro následující analýzu byla z této pro český filmový plakát 

výjimečné dekády vybrána tvorba z roku 1968 – roku, kdy kulminovalo postupné 

uvolňování ideologického tlaku (v červnu 1968 byla na krátký čas zrušena cenzura6), které 

přispělo k rozvoji umělecké invence; ta však byla následně na mnoho let opět umlčena. Je 

pravděpodobné, že pro český filmový plakát platí to samé, co Petr Pithart (1990) napsal o 

českém filmu dané doby: „český i slovenský film dosahuje tehdy mezinárodního uznání, 

protože těží z výjimečné konstelace: diktát trhu ještě nepůsobí a diktát moci už spolehlivě

působit přestává“ (Pithart 1990: 43). Mohly se tyto dvě dobové charakteristiky

(neexistující tržní ekonomika a oslabování působení ideologické moci) nějak výrazně 

promítnout také do prezentací genderu a genderových vztahů ve výtvarných dílech?

Hypoteticky lze uvažovat o tom, že neexistující tržní ekonomika, jejíž rozvoj byl zastaven 

v roce 1948, a uvolňování politických omezení v souvislosti s událostmi roku 1968, mohly 

pro tvůrce a tvůrkyně znamenat svobodnější prostor pro jejich umělecké vyjadřovaní. 

Mohly však uvedené vlivy působit i na vnímání světa a žité reality z hlediska genderu?

Získání odpovědi na tuto otázku je jedním z cílů následující analýzy.

Plakát jako reklama a jako médium masové komunikace

V období reálného socialismu a centrálně plánované ekonomiky reklama neplnila 

svou základní funkci upozorňování „veřejnosti na určitý výrobek nebo službu s cílem 

přimět ji k nákupu nebo investici“ (Petrusek 1996: 918). V souvislosti s filmovou reklamou

za socialismu pak Sylvestrová (2004) uvádí, že v poválečném období byl termín ‚obchodní 

reklama‘, užívaný před rokem 1948, „systematicky nahrazován pojmem socialistická 

propagace, která měla mít pravdivý a ideový charakter na rozdíl od klamavé reklamy 

v kapitalistickém světě, útočící agresivně na podmíněné reflexy spotřebitele“ (Sylvestrová

2004: 41 – 42). Socialistická reklama tedy neměla sloužit výrobci jako prostředek 

zvyšování prodeje, ale měla sloužit kupujícímu a „[z]ejména v oblasti kultury byl kladen 

důraz na její výchovný charakter“ (ibid: 42). 

Ačkoliv by se tedy mohlo zdát, že český filmový plakát 60. let 20. století měl 

s reklamou v pravém slova smyslu velmi málo společného, přesto bude v kontextu této 

práce pojímán nejen jako výtvarné dílo, ale také jako reklamní médium. Důvodem pro 

takové vymezení je skutečnost, že propagace nemusí být vnímána pouze ve smyslu 

                                                
6 Cenzura byla zrušena zákonem č. 84/1968 Sb. (84/1968 Sb.)  ze dne 26. června 1968; zákonem č. 127/1968 
Sb. (127/1968 Sb.) ze dne 13. září 1968 byla cenzura obnovena.
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propagace zboží, protože stejným způsobem jako zboží či službu je možné propagovat 

myšlenky, ideje, ideologie, válku, mír, programy politických stran, politické vůdce a tak 

podobně. Tomu odpovídá i sociologická definice propagace jako cílevědomého a 

institucionálně zajištěného komunikačního „působení na veřejnost či určitou zájmovou či 

spec. demogr. vymezenou skupinu, ... [která] má zvýšit znalosti o nějakém předmětu a 

změnit zamýšleným způsobem i postoje, resp. chování lidí“ (Petrusek 1996: 864 – 865). 

V souvislosti s uvedenou definicí propagace (která se podle ‚Velkého sociologického 

slovníku‘ (Petrusek, 1996) překrývá s pojmem reklama) bude český filmový plakát z 60. 

let 20. století (resp. z roku 1968) v kontextu této práce vnímán také jako reklama a jako 

prostředek masové komunikace, který „spoluvytváří masovou kulturu a zároveň je jejím 

důsledkem“ (Petrusek 1996: 508)7.

Toto vymezení funkce filmového plakátu bude doplněno a rozšířeno o pojetí plakátu 

jako svébytného uměleckého díla (alespoň v daném historickém kontextu). Jelikož tvůrci a 

tvůrkyně filmových plakátů v 60. letech 20. století nebyli (s ohledem na politické 

uspořádání společnosti) omezováni diktátem trhu a požadavky zadavatele reklamy co 

nejúčinněji ovlivnit potenciální zákazníky a zákaznice, vznikaly plakáty, které je možné 

definovat jako moderní výtvarné kreace. Filmové plakáty nemusely být jednoznačné, 

nemusely vyprávět obsah filmu, mohly se soustředit na emoční, pocitové vjemy. Navíc se 

v centrální československé distribuci „neuplatňovala autorská práva zahraničních 

filmových produkcí na vlastní propagační prostředky, ... [takže ve] státem dotované kultuře 

nebylo třeba na plakát umístit loga filmových sponzorů a neexistovaly žádné směrnice, co 

vše má obsahovat plakátový text“ (Sylvestrová 2004: 43). Paradoxně tedy v zemi 

ideologicky i ekonomicky nesvobodné takové podmínky mohly pro tvůrce a tvůrkyně 

filmových plakátů znamenat více umělecké a tvůrčí svobody než měli jejich kolegové a 

kolegyně v západních demokratických zemích ovládaných tržní ekonomikou. Genderový 

přístup k analýze materiálu v tomto kontextu nabízí důležitý heuristický nástroj zkoumání, 

zda odlišná funkce reklamy (prodej/propagace zboží versus prodej/propagace umělecké 

tvorby a osobnosti umělce/umělkyně) znamená také odlišné zpracování témat a sociálních

skutečností, zda je možné identifikovat odlišné zpracování stereotypů, nebo naopak, 

potvrdit kulturní rigiditu zpracovávaných témat. 

                                                
7 Že umělecké dílo může být reklamou, dokládá na poněkud odlišném případě také Berger (1972), který 
analyzoval olejomalby vytvořené v rozmezí let 1500 až 1900 a nabízí možnost interpretovat je jako 
demonstrace toho, co lze pořídit za peníze – stavby jako rys vlastněné půdy, dobytek nikoliv v přirozeném 
prostředí, ale zdůrazňující svou hodnotu a podobně.
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Ať již se na plakát (i filmový plakát konkrétně) díváme jako na reklamu, nebo jako 

na umělecké dílo, případně jako na kombinaci obou těchto funkcí, je nutné mít na paměti, 

že vznik a počátky využívání „plakátu jsou spojeny se sociologií města, s psychologií davu 

a se symbolikou ulice“ (Kroutvor 1991: 9), stejně jako s prudkým rozvojem techniky, 

takže plakát je prostředkem masové komunikace (v závislosti na konkrétním historickém 

období a dostupných technologiích více či méně významným). Proto je důležité – stejně 

jako u jiných médií – nevnímat plakát pouze jednosměrně jako odraz chování, vztahů, 

hodnot a norem, jež v dané společnosti převládají, ale také jako aktivního činitele produkce 

a reprodukce významů, hodnot a norem. Toto působení médií jako nástrojů

reprodukujících hodnoty a normy dané společnosti nazývají Renzetti a Curran (2003) 

hypotézou zrcadlení.

Významotvornou funkci má reklama vždy na základě určité institucionální moci. 

V tržní ekonomice je moc spojena s kapitálem – firmy, jež reklamu využívají, používají 

takový způsob (sebe)prezentace, který odpovídá současnému uspořádání společnosti. 

V případě socialistického Československa uvedený mechanismus neplatil, institucionální 

moc měly v rukou stranické orgány, jejich kontrola nad reklamou i ostatními produkty 

kultury (v nejširším slova smyslu) byla zajištěna prostřednictvím zákonem stanoveného 

mechanismu cenzury. Je pravděpodobné, že při schvalovacím procesu problematika 

genderu nebyla primární charakteristikou, jejíž ideologickou ‚čistotu‘ bylo nutné hlídat. 

V souvislosti s tím je možné vyslovit hypotézu, že v takovém prostředí získali autoři a 

autorky značný prostor prezentovat sociální skutečnosti (jež se nevztahovaly přímo 

k politice a ideologii, v neposlední řadě tedy také genderové vztahy) tak, jak je sami 

vnímali a reflektovali na základě žité zkušenosti. Ambivalentní funkce filmového plakátu 

(médium reklamy versus umělecké dílo) na jedné straně umožňuje aplikovat ‚západní‘ 

teorie zobrazování genderu v reklamě, na druhé straně však upozorňuje na skutečnost, že 

při analýze plakátové tvorby  a interpretace výsledků analýzy musí být kladen velký důraz 

na širší společenský kontext tvorby plakátů.

Charakteristickým rysem reklamních obrazů je také to, že vždy (v rámci tržní 

ekonomiky) bývají distribuovány prostřednictvím určitého média masové publikace (a 

právě masovost zprostředkovává jejich vliv na společenskou realitu). Do jaké míry 

představoval filmový plakát v 60. letech 20. století médium masové komunikace? Pokud 

jsem se na filmové plakáty náhodně zeptala těch, kteří v dané době patřili mezi potenciální 

filmové diváky a divačky, dostala jsem v podstatě jednotnou odpověď, že plakáty vidět 

nebyly vlastně nikde. Na druhé straně jsou zde čísla, která říkají, že „Ústřední půjčovna 
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filmů zavedla jednotné formáty plakátů: vydávala od 2 000 do 3 000 výtisků plakátů 

formátu A1 k zahraničním filmům a od 5 000 do 6 000 výtisků A1 k českým filmům; dále 

pak 8 000 až 10 000 plakátů typu A3 pro vývěsky kin, i když pro určité důležité filmové 

tituly mohl být náklad mnohem vyšší8“ (Sylvestrová 2004: 44). Pro ilustraci lze porovnat 

tato čísla se současnými nejběžnějšími tištěnými médii masové komunikace – novinami: 

průměrný prodaný náklad tištěných periodik v roce 2007 byl u dvou nejprodávanějších 

titulů 450 000 výtisků (Blesk) a 300 000 výtisků (Mladá fronta Dnes); v případě Lidových 

novin to pak bylo přibližně 70 000 výtisků a přibližně 60 000 výtisků u Hospodářských 

novin (Media projekt, 2007). Jestliže tedy v roce 1968 bylo k českému filmu vytištěno 

například 5000 plakátů velikosti A1 a 9000 plakátů velikosti A3, je to v součtu asi 20 % 

současného prodaného nákladu Lidových novin nebo Hospodářských novin, což není 

zanedbatelné číslo a jistě lze hovořit o určité masovosti filmového plakátu 60. let 20. století

jako média komunikace. 

Proč si tedy pamětníci a pamětnice na plakáty nepamatují? Jednak je potřeba 

upozornit, že jsem se dotazovala skutečně jen náhodně asi pěti osob, takže z této informace 

nelze vyvozovat žádné reliabilní závěry. Je také možné, že si lidé na plakáty již 

nepamatují, protože v jejich paměti byly tyto obrazy překryty významnějšími a 

důležitějšími událostmi. Osud plakátů jako masového média v dobách totality s největší 

pravděpodobností (při zvážení všech dostupných relevantních informací) vypadal takto: 

některé výtisky zůstaly tvůrci či tvůrkyni; některé (zvláště ty, které byly považovány za 

zdařilé) byly rozkradeny již v tiskárně9, další zůstaly pravděpodobně v Ústřední půjčovně 

filmů; převážná část byla distribuována do jednotlivých kin a byla součástí vývěsek a 

ploch určených k propagaci u konkrétního kina; část byla vylepena na veřejných 

plakátovacích plochách (zejména ve větších městech); také je pravděpodobné, že 

v některých případech byly plakáty bez užitku vyhozeny či zničeny (plýtvání jako častý jev 

doprovázející socialistické hospodaření). Na jedné straně lze tedy hovořit o masovosti, na 

druhé straně však cílová skupina a způsob konečného použití filmového plakátu mohly 

nabídnout prostor pro kreativní prezentaci tématu právě proto, že filmové plakáty nebyly 

tak masově prezentovány jako například obrazy v dobových tištěných periodikách nebo 

plakáty s politickou tématikou. Následující kapitola se detailněji věnuje společenskému a 

institucionálnímu kontextu 60. let 20. století, který je relevantní pro tvorbu filmových 

plakátů.

                                                
8 Čísla jsou uvedena v kapitole mapující roky 1960 – 1969, proto je považuji za relevantní i pro rok 1968.
9 S tímto fenoménem jsem se setkala osobně, když jsem v tiskárně byla zaměstnaná.
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ČESKÝ FILMOVÝ PLAKÁT V 60. LETECH 20. STOLETÍ –

KONTEXT TVORBY

Kontext grafické tvorby v období totality – obecný přehled

Hlavním tématem celé práce je konstrukce feminity a maskulinity v konkrétním 

produktu populární kultury – filmovém plakátu; diskuse o těchto konstrukcích však musí 

být zasazena do širšího institucionálního rámce, který ovlivňoval jak tvorbu plakátů, tak i

jejich interpretaci ze strany divácké obce. O možných koncových recipientech a 

recipientkách filmových plakátů bylo pojednáno v předchozí kapitole; tato kapitola se 

zaměřuje na kontext tvorby, o kterém bude pojednáno v rovině vztahující se ke grafické 

tvorbě obecně i v konkrétní rovině tvorby filmových plakátů. Kontextové informace budou 

doplněny některými relevantními údaji o jednotlivých autorech a autorkách analyzovaných 

filmových plakátů. 

V rámci představení obecného kontextu grafické tvorby zde budu (kromě využití 

jiných zdrojů) čerpat i z osobní zkušenosti, kterou jsem získala při práci v Jihočeských 

tiskárnách v 80. letech minulého století10. Významnou výhodou pro mě bylo, že jsem se 

tehdy v tiskárně seznámila s renomovaným (z hlediska současného pohledu na jeho tvorbu

i postavení v grafické obci) grafikem (tvůrcem plakátů, etiket, publikací a dalších forem 

užité grafiky), jehož přímou zkušenost s podmínkami grafické tvorby v 60. letech 20. 

století zde také budu prezentovat. V následujícím textu tedy, pokud je to relevantní, 

uvádím informace (případně přímé citace) získané od tohoto zdroje. Kontext rozhovoru, 

jeho příprava, otázky i záznam jsou uvedeny v příloze č. 1. Zde bych jen stručně zmínila 

některé základní charakteristiky rozhovoru: dotazovaný si přál zůstat v anonymitě a 

souhlasil pouze s tím, abych pro záznam používala tužku a papír, nikoliv technické 

vybavení (diktafon). Nevýhodou takového postupu bylo, že při následném záznamu se 

mohly ztratit některé informace (tuto nevýhodu jsem se snažila eliminovat pořízením 

kompletního záznamu – na základě písemných poznámek i informací uchovaných v paměti 

– téměř okamžitě po skončení rozhovoru). Výhodou pak bylo to, že dotazovaný se cítil 

volněji, svobodněji a otevřeně hovořil o svých názorech, které by – vzhledem ke své 

nedůvěřivosti – nebyl ochoten říci přímo na magnetofonový záznam. Pokud by měl být 

předmětem dalšího zkoumání vlastní rozhovor, byl by takovýto záznam pravděpodobně 

                                                
10 Ačkoliv tato má zkušenost nepochází přímo z 60. let, po konzultaci s grafikem, který jako tvůrce zažil 60. i 
80. léta 20. století, mohu tvrdit, že mechanismy regulace grafické tvorby, které budu prezentovat, byly 
v obou obdobích velmi podobné, a proto i má osobní zkušenost z 80. let je zde relevantní.
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nedostačující; jelikož zde však rozhovor slouží jako zdroj kontextuálních informací, je i 

v tomto zpracování zdrojem hodnotným. Jednalo se o polostrukturovaný rozhovor, pro 

který jsem si připravila čtrnáct otázek, jež pokrývaly zpracovávané téma a vycházely 

z teoretické přípravy (inspirací byla zejména ta místa a informace v dostupných 

materiálech (obrazových publikacích), které se mi zdály nejasné, nezodpovězené 

v dostatečném detailu, v některých případech poněkud zidealizované)11.

Nyní již konkrétně ke kontextu grafické tvorby v 60. letech 20. století. Proces 

schvalování výtvarných děl v daném historickém období byl řízen ‚Vyhláškou ministerstva 

školství a kultury ze dne 12. prosince 1961 o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných 

umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění‘12, konkrétně pak 

Oddílem třetím, který se týkal uměleckých komisí. V těchto komisích kromě 

zástupců/zástupkyň z odborných uměleckých kruhů zasedali také zástupci/zástupkyně

stranických orgánů13. Z toho lze vyvozovat, že v ideologické rovině zástupci a zástupkyně 

mocenských institucí do schvalovacího procesu vnášeli principy socialistického přístupu 

ke kultuře. V souvislosti s rokem 1968, který rozhodně znamenal politické uvolnění, lze 

pak předpokládat, že ideový vliv byl v daném období spíše slabý. Upozadění vlivu 

socialistické a komunistické ideologie na kulturní tvorbu na konci 60. let 20. století lze 

ilustrovat například množstvím politických dokumentů vztahujících se k dané 

problematice: v katalogu Národní knihovny pod hesly ‚kulturní politika‘ a ‚socialistická 

                                                
11 Výhodou rozhovoru, který není rigidně veden předem danou strukturou, je skutečnost, že neomezuje 
dotazovaného/dotazovanou, nabízí prostor pro vyprávění, a plní tak velmi dobře heuristickou funkci. 
Nevýhodou je zejména možnost, že výzkumnice/výzkumník mohou významným způsobem ovlivňovat 
odpovědi, mohou v dotazovaných vyvolávat negativní emoce nebo obavy, čímž se ztrácí již zmiňované 
výhody tohoto způsobu získávání informací. Rozhovor uskutečněný pro potřeby této práce byl veden 
způsobem, který se nejvíce podobal metodě, již Deacon (1999) označuje za polostrukturované interview ve 
volném formátu, jehož podstata spočívá v tom, že je veden aktivní dialog s otevřeným koncem, přičemž 
„tazateli stále zůstává kontrola nad podmínkami diskuse, zatímco v ‚přirozené‘ konverzaci by tato mezi 
účastníky normálně plynula“ (Deacon et al. 1999: 65). Jak je patrné z popisu kontextu rozhovoru (viz příloha
č. 1) v případě tohoto konkrétního rozhovoru moje kontrola nad podmínkami diskuse byla velmi omezená; 
přesto se mi však podařilo v průběhu přirozeného toku konverzace získat informace ke všem předem 
definovaným otázkám. Myslím, že jsem v tomto konkrétním případě beze zbytku naplnila to, co o ženách-
tazatelkách píše Reinharz (1992), když uvádí, že ptát se druhých, „co si myslí a co cítí, je aktivita, pro jejíž 
vykonávání jsou ženy socializovány, přinejmenším v současné západní společnosti“ (Reinharz 1992: 20); i 
přesto, že Reinharz (1992) uvedené tvrzení na jiném místě problematizuje, protože je poněkud 
esencializující.
12 Vyhláška č. 149/1961 Sb. (149/1961 Sb.), účinná od 1. 1. 1962, zrušena 15. 4. 1992.
13 Vyhláška č. 149/1961 Sb., § 1: „Vysoká ideová a umělecká kritéria hodnocení při nákupu, prodeji a 
zadávání děl výtvarných umění, určených ke společenskému uplatnění na všech úsecích hospodářského a 
kulturního života nebo k reprodukci ve výrobě, zajišťují umělecké komise.“ (149/1961 Sb.) Vyhláška č. 
149/1961 Sb., § 3: „Umělecké komise jsou složeny ze zástupců organizací, při nichž jsou zřízeny, nebo pro 
kterou jsou činné, ze zástupců Svazu čs. výtvarných umělců, popř. podle povahy úkolů též ze zástupců Svazu 
architektů ČSSR (dále jen ‚Svazy‘) a jiných uměleckých institucí, a dále ze zástupců příslušných orgánů 
KSČ, ROH, popř. ČSM.“ (ibid)
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kultura‘ je možné dohledat třicet titulů ze 70. let 20. století, ale jen osm z let 60. (pět z nich 

bylo vydáno již v roce 1961, tři v roce 1967).

Uvedený předpoklad o oslabeném vlivu komunistické ideologie potvrzují i informace 

získané z rozhovoru (viz příloha č. 1), z něhož v podstatě vyplývá, že k tomu, aby 

výtvarníci a výtvarnice mohli tvořit a získávat zakázky, nebyla nejdůležitější silná politická 

uvědomělost a ideologická ‚poslušnost‘, ale především to, aby patřili do sociální sítě těch, 

kteří měli přístup k možnostem tvorby:

„Bylo to tak, že například v republice bylo třináct lidí, kteří mohli dělat grafickou publikaci. A zase 
další, kteří mohli dělat plakát.“ (citace z rozhovoru, příloha č. 1)

„Funkcionáři, co byli v oboru, nejdřív přidělili sobě a pak přidělili kamarádům. Já nevím, jak se 
chovali, když udávali, a komu škodili, ale já nemůžu říct nic proti, protože když jsem nesměl dělat, 
oni mi něco přihráli.“ (citace z rozhovoru, příloha č. 1)

Na jedné straně lze tedy pracovat s předpokladem poměrně slabého tlaku na 

explicitní prezentace komunistické ideologie, jenž souvisel s celkovým politickým 

uvolňováním v roce 1968 (a možná i s tzv. ‚duchem doby‘ – 60. léta jako období 

postupného otevírání se vnějšímu světu). Na druhé straně je zde svědectví (i když 

subjektivní) o přínosu schvalovacích uměleckých komisí ve vztahu ke kvalitě tvorby, které 

zaznělo v průběhu rozhovoru. Tento grafik upozorňoval na skutečnost, že přínos komisí 

spočíval v možnosti konzultovat vlastní tvorbu s lidmi, kterých si tvůrci a tvůrkyně 

z profesního hlediska vážili: 

„Komise byly zákon. Otázkou je, jestli to bylo špatně. Když jsem jezdil na komisi do Prahy, tak se 
tam kvůli mně sešli výtvarníci, kterých jsem si vážil, který by si na mě jinak vůbec neudělali čas, nebo 
bych je musel shánět někde v hospodě. Tady jsem je měl všechny pohromadě, střízlivý a jenom pro 
sebe. A ten tajemník, co tam byl za Stranu? Ten se vždycky podíval, co říká umělec vedle, a podle 
toho se choval. Ten nebyl schopen mít vlastní názor.“ (citace z rozhovoru, příloha č. 1)

Interviewovaný zároveň pociťuje současný stav ‚svobodné‘ tvorby za nevyhovující 

z uměleckého hlediska, protože umělecká tvorba podléhá diktátu trhu, jenž umožňuje 

vznik i velmi nekvalitních děl, která by dřívější komise (pravděpodobně) neschválily: 

„Funkcionáři byli blbci. Ale potřebovali něco zakázat a já jsem potřeboval, aby mi nezasahovali do 
práce. Tak jsem udělal bílýho koně, kterýho měli zakázat, a bylo to. Na ty, co maj peníze, na ty tohle 
neplatí.“ (citace z rozhovoru, příloha č. 1)

„Po převratu ty komise ještě dva roky fungovaly, protože to byl zákon. Tak jsme výtvarníkům řekli, 
aby si do nich určili, koho chtějí a koho si budou vážit. Takže sochaři si zvolili toho, malíři toho, 
fotografové toho.... a tak dál. Pak se zákon zrušil a komise taky. Ty starý (myšleno starší umělci) nám 
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říkali ‚nedělejte to‘, ale my jsme byli chytrý a teď to máme. Teď si každej může dělat, co chce, a podle 
toho to taky tak vypadá.“ (citace z rozhovoru, příloha č. 1)

„To schvalování, to jsem si musel namáhat hlavu, abych je ochcal. Ten tajemník, ten je tam furt, 
akorát že dneska za ním stojí peníze, a ne strana.“ (citace z rozhovoru, příloha č. 1)

Z dostupných informací je tedy patrné, že pokud umělec či umělkyně nebyli explicitně 

označeni za ‚nepřítele státu‘, nepatřili k disentu, aktivně nevystupovali proti 

socialistickému zřízení, mohli (a uměli) využívat institucionální systém schvalování 

výtvarných děl tak, aby do značné míry minimalizovali jeho vliv na svou tvorbu.

Další proměnou, která ovlivňovala možnost grafické tvorby, byl přístup k zakázce 

samotné. Umělci a umělkyně byli sdružováni ve Svazu československých výtvarných 

umělců (SČVU), což jednak zajišťovalo institucionální kontrolu14 nad tvůrci a tvůrkyněmi 

a zároveň umožňovalo, aby někteří zůstali na tzv. ‚volné noze‘. Členství v SČVU však 

automaticky nezajišťovalo přístup k zakázkám, tedy k získávání finančních prostředků. 

Výtvarníci a výtvarnice proto bývali zaměstnáni v různých podnicích, kde mohli svou 

odbornost uplatnit (nakladatelství, tiskárny, propagace ve velkých podnicích a podobně). 

Jak jsem měla možnost pozorovat, být zaměstnán/a jako grafik/grafička15 v tiskárně v této 

souvislosti znamenalo na jedné straně plnit nezajímavé, nudné a pracné úkoly (například 

zhotovování čistokreseb nebo úpravy nevhodných podkladů pro tisk), ale na druhé straně 

také možnost získat zakázku už jenom pro to, že zákazník (určitá instituce či podnik) zadal 

tiskárně zakázku jako celek a potřeboval, aby někdo vytvořil grafický návrh, grafickou 

úpravu, fotografie. Být ‚u zdroje‘ bylo v této souvislosti velmi výhodné zvlášť s ohledem

na to, že v každém kraji působila jen jedna velká tiskárna (s menšími pobočkami), která 

měla monopol na výrobu určitého druhu tiskovin (publikace, etikety, časopisy a tak 

podobně). Velké podniky (například pivovary) si tak prostřednictvím kontaktů 

s tiskárenskými podniky vytvořily síť vlastních stálých spolupracovníků a spolupracovnic, 

kteří pro ně grafické návrhy vytvářeli. Výtvarníci/výtvarnice pak v případě realizace svého 

návrhu museli nejdříve získat souhlas od podnikové komise, kde se k návrhu vyjadřovali 

nejvyšší představitelé dané organizace (z uměleckého hlediska naprostí laici), a posléze 

souhlas od schvalovací komise (viz mechanismus popsaný výše). Podle informací 

pamětníků (těch dvou výtvarníků, s nimiž jsem pracovala) toto získávání zakázek bylo 

nejen významně ovlivňováno sociálním kapitálem (sítí známostí), který každý jedinec měl, 

                                                
14 Svaz například kontroloval vypisování veřejných soutěží nebo řídil výstavní činnost a jako dohlížející 
orgán byl schopen pokrýt v podstatě celou oblast výtvarného umění.
15 Osobně jsem se setkala pouze s grafiky, grafičky byly i v rámci tiskárny zaměstnávány v jiných profesích, 
třeba jako technoložky (spíše administrativní než tvůrčí činnost).
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ale často také předmětem různých ‚podrazů‘, které si uchazeči o zakázky mezi sebou 

prováděli (o detailech, bohužel, žádný z nich hovořit nechtěl).

Kontext tvorby filmových plakátů v 60. letech 20. století

PROCES SCHVALOVÁNÍ

V porovnání s institucionálním kontextem grafické tvorby obecně podléhala tvorba 

(a schvalování) filmových plakátů poněkud odlišnému režimu. Schvalování filmových 

plakátů zajišťovala komise, která se scházela přímo v sídle Ústřední půjčovny filmů16. 

Jejími stálými členy byli od konce 50. let 20. století až do období normalizace „zástupci 

sekce užité grafiky Svazu československých výtvarných umělců17“ (Sylvestrová 2004: 43) 

společně se zástupci Ústřední půjčovny filmů a zástupci Městské správy kin. Jak uvádí 

jeden z významných autorů plakátů (a posléze i člen komise) – Zdeněk Ziegler (in 

Grónský, Perůtka, 2004) – , pro předkladatele a předkladatelky grafických návrhů bylo 

důležité, že výtvarníci přítomní ve schvalovací komisi (v žádném z použitých zdrojů se 

neuvádí, že by v komisích byly také výtvarnice) jim pomáhali díla před komisí obhajovat, 

a dodává, že v případě cenzury filmových plakátů bylo výhodou, „že cenzorem byl poradní 

sbor ředitele, který svým podpisem ručil za ideologickou čistotu, ... [což] bylo snesitelnější 

než [dílo obhajovat] před ministerskou ‚plakátovou komisí‘18“ (Ziegler in Grónský, 

Perůtka 2004: 32). Vzájemné vztahy mezi výtvarníky (nehovoří o výtvarnicích) v této 

oblasti pak komentuje slovy: „[m]ezi autory té doby byla pozoruhodně přátelská atmosféra, 

motivovaná snahou společně překonat schvalovací mechanismus a prodchnutá respektem 

k individuálně odlišnému výtvarnému cítění kolegů“ (Ziegler in Grónský, Perůtka 2004: 

32). 

Pokud jde o finanční ohodnocení této práce, Sylvestrová (2004) uvádí, že tvorba 

filmových plakátů byla prestižní uměleckou zakázkou, avšak z ekonomického hlediska 

byla výhodnější tvorba plakátů politických než filmových. Dodává, že honorář za politický 

plakát (od 4 000 Kčs do 8 000 Kčs) mohl být více než dvojnásobně vyšší než za plakát 

                                                
16 Informace uváděné v této subkapitole pocházejí především z publikace Marty Sylvestrové (2004).
17 Autorka uvádí několik takových členů komise; jedná se (i z dnešního pohledu) o renomované umělce –
Dobroslav Foll, Zdeněk Mlčoch, Richard Fremund, Karel Vaca, Zdeněk Ziegler.
18 Ziegler má na mysli Ministerstvo kultury ČSR, kam se schvalování filmových plakátů přesunulo v období 
normalizace a kde „již nebyli výtvarníci, kteří sami tvořili filmové plakáty“ (Ziegler in Sylvestrová 2004: 
55).
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filmový (honorář v rozmezí od 2 600 Kčs do 3 200 Kčs19) a že nízký honorář nahrazovala 

četnost zakázek, která „umožňovala výtvarníkům zajistit si určitý pravidelný příjem, pokud 

patřili ke stálému okruhu spolupracovníků“ (Sylvestrová 2004: 44). Sylvestrová (2004) 

potvrzuje, že práce pro Ústřední půjčovnu filmů patřila mezi zakázky prestižní, a dodává, 

že nízké honoráře mohly být jedním z důvodů, proč v Ústřední půjčovně filmů mohl 

zakázku získat i výtvarník pro daný politický režim ‚nepřijatelný‘. Opět se zde (stejně jako 

v širším kontextu grafické tvorby) objevuje téma uvolňování ideologického tlaku a 

otevírání možností svobodnějšího uměleckého vyjadřování, v případě tvorby filmových 

plakátů ještě zesílené určitou výjimečností schvalovacího procesu. Tyto příznivé podmínky 

byly změněny (a v podstatě zničeny) příchodem normalizace.

Podmínky tvorby filmových plakátů v 60. letech 20. století se tedy mohou zdát 

optimální, do jisté míry možná až ideální – nízké honoráře (kompenzováno četností 

zakázek), možnost tvorby i pro politicky méně přijatelné autory/autorky, atmosféra 

spolupráce mezi výtvarníky, chybějící diktát trhu, který by tvorbu omezoval.

Problematická je přinejmenším ta skutečnost, že většina uvedených informací pochází od 

jediného zdroje – výtvarníka Zdeňka Zieglera –, jehož retrospektivní vnímání tehdejší 

situace může být subjektivní a zkreslené. Snažila jsem se proto některé další relevantní 

informace získat i v rámci rozhovoru. Grafik, s nímž jsem mluvila, zcela v protikladu 

k výše uvedeným teoretickým zdrojům filmový plakát nepovažuje za důležitou součást

našeho výtvarného dědictví a zdůrazňuje, že uměleckou hodnotu má plakát kulturní (tedy 

‚samoúčelné‘ výtvarné dílo), ke kterému však veřejnost nemá přístup („kulturní plakát ten 

je k mání u umělců doma“ (citace z rozhovoru, příloha č. 1)); kromě toho se netají (v 

podstatě osobním) nepřátelstvím vůči Martě Sylvestrové. Navzdory těmto skutečnostem 

však výše uvedená tvrzení Zieglera i Sylvestrové z velké části potvrzuje a zároveň 

reflektuje značnou míru svobody tvorby výtvarníků a výtvarnic, kteří se dostali mezi 

vybranou skupinu těch, kdo mohli tvořit v oblasti filmového plakátu („u filmovýho plakátu 

to bylo jiný; ty měli svobodu tvorby. Mohli si dělat, co chtěli.“ (citace z rozhovoru, příloha 

č. 1))

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ

Filmový plakát v období socialismu, jak již bylo řečeno, svou funkcí významně 

překračoval rámec pouhého reklamního nástroje, jenž ‚prodává‘ zboží. Zde se do značné 

                                                
19 Výše honorářů jsou uváděny v podkapitole s názvem ‚1959 – 1969: o filmové propagaci‘; z toho důvodu 
považuji výši honorářů relevantní i pro rok 1968. 
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míry ‚prodávaly‘ osobnosti umělců a umělkyň, respektive oni/ony sami sebe ‚prodávali‘; v 

menší míře za finanční odměnu, v mnohem větší míře za respekt a uznání svých 

uměleckých kolegů a kolegyň doma (případně i v zahraničí) i široké veřejnosti. Laická 

veřejnost oblibu těchto děl dávala najevo například tím, že filmové plakáty používala 

k výzdobě interiérů – odstřihovala texty a plakáty vystavovala jako obrazy20. Zdeněk 

Ziegler (in Sylvestrová, 2004) v souvislosti s tím říká: „naše plakáty vytvořily svoji vlastní 

vizuální identitu, ... byla to vlastně malá galerie, která visela na plotě“ (Ziegler in 

Sylvestrová 2004: 44) – zde je myšlena plakátovací plocha na Národní třídě, nedaleko sídla 

Ústřední půjčovny filmů – „tam jsme se chodili dívat a když člověk přišel, tak teprve 

uviděl, co vlastně dělal ten druhý, kdo byl lepší. Byla to taková veřejná soutěž.“ (ibid: 43)

Důležitou proměnnou v tvorbě filmových plakátů 60. let 20. století je skutečnost, že 

české filmové plakáty byly prezentovány také na zahraničních filmových festivalech a 

mezinárodních soutěžích. Prezentace uměleckých děl v tehdejším politickém diskurzu 

‚západ‘ versus ‚východ‘ nebyla pouze prezentací výtvarnou, ale také prezentací úspěchů

naší republiky jako socialistického státu. Pokud tedy výtvarníci a výtvarnice chtěli svou 

tvorbu prezentovat na mezinárodním fóru, musela jejich díla (v tomto případě filmové 

plakáty) být takovými reprezentacemi, které nepopírají principy socialistického uspořádání 

společnosti. Na druhé straně však politický režim (a jím podporované instituce) musel 

tvůrcům a tvůrkyním poskytnout určitý prostor volnosti, aby ve své tvorbě mohli uplatnit 

kreativitu a uměleckou invenci, a tak vytvořit díla, jež mohla uspět i v rámci 

mezinárodního srovnání. Získání zahraničního ocenění mohlo navíc pozitivně propagovat 

socialistické zřízení i směrem dovnitř společnosti, a to přibližně v tomto duchu: pokud je 

naše tvorba (implicitně naše společnost) oceňována i nesocialistickými státy, znamená to, 

že naše (socialistické) společenské zřízení ovlivňuje společnost pozitivním směrem, a není 

tedy důvod k jeho kritice. 

Podívejme se nyní, jaký obraz ‚reality‘ byl prostřednictvím filmových plakátů 

‚prodáván‘ směrem k odborné veřejnosti. V rámci mezinárodního srovnání mě zajímalo,

jakým způsobem byly vybírány plakáty, které měly být prezentovány v zahraničí. Na můj 

písemný dotaz ohledně tohoto mechanismu bohužel neodpověděla ani Marta Sylvestrová 

ani nikdo z jejích kolegů a kolegyň z oddělení grafického designu Moravské galerie 

v Brně, takže tato část mechanismu, vztahujícího se k prezentaci českých filmových 

plakátů v zahraničí, zůstává bez upřesňujících informací. Lze však předpokládat, že výběr 

                                                
20 „Ty plakáty se stříhaly a lidi si je věsili, třeba Něžnou. ... Vyleťal to je obraz plus text, můžu to ustřihnout a 
ten obraz zůstává, to není plakát.“ (citace z rozhovoru, příloha č. 1)
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byl opět úkolem nějaké komise složené z odborné veřejnosti i ze zástupců a zástupkyň 

stranických orgánů. Prostřednictvím odborných publikací je však možné doložit, které 

filmové plakáty získávaly významnější ocenění. Pokud za průlom a počátek tzv. ‚české 

školy filmového plakátu‘ považujeme výstavu EXPO 1958 (viz výše), tak první významné 

ocenění tato škola získala již o tři roky později v roce 1961, kdy Karel Teissig „získal 

prestižní ocenění v mezinárodní soutěži o Cenu Toulouse Lautreca v Paříži-Versailles 

v roce 1961“ (Sylvestrová 2004: 47); čestným uznáním byl v české expozici ve Versailles 

oceněn plakát Jiřího Balcara Bílá velryba (1964); Jiří Balcar dále získal „čestné uznání na 

výstavě v Karlových Varech a také na 1. Bienále užité grafiky v Brně 1964“ (ibid). V 60. 

letech 20. století získali čeští autoři filmových plakátů celkem šest významných ocenění21: 

Obrázek 1 Burziáni 

Cena Toulouse Lautreca v Paříži-
Versailles v roce 1961

Karel Teissig

Obrázek 2 Bílá velryba 

Čestné uznání v české expozici 
v Paříži-Versailles v roce 1962

Jiří Balcar

Obrázek 3 Hvězdy 

Ocenění na Mezinárodním bienále 
v Brně v roce 1964

Wolfgang Alexander Schlosser

Obrázek 4 Sladký život 

Druhá cena na MFF v Karlových 
Varech v roce 1964

Karel Vaca

Obrázek 5 Přísně tajné 

Čestné uznání Typomundus 
v Montrealu v roce 1964

Zdeněk Ziegler

Obrázek 6 A pátý jezdec je strach

Stříbrná medaile v Colombu 
v roce 1965

Zdeněk Ziegler

                                                
21 Tyto i následující údaje o oceněných plakátech (popisky k obrázkům) pocházejí z publikace ‚Český 
filmový plakát 20. století‘ (Sylvestrová 2004).

http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=6550
http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=9745
http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=9318
http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=9064
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Výše uvedený soubor oceněných plakátů je zároveň svědectvím toho, co mohlo být 

v první polovině 60. let 20. století prezentováno směrem k ‚západnímu‘ publiku, jaký 

obraz se snažili vnějšímu světu nabídnout naši tvůrci společně se státními institucemi. 

Zahraniční ocenění za filmové plakáty získávali autoři (jednalo se pouze o muže-autory) 

v první polovině 60. let 20. století a pak až v 70. letech 20. století. V období relevantním 

pro tuto práci (konkrétně v roce 1968) žádný z českých filmových plakátů v zahraničí 

oceněn nebyl. Mezi oceněnými jsou pouze muži-autoři; toto se dramaticky mění v 70. 

letech, kdy Olga Poláčková-Vyleťalová získala v období let 1973 až 1979 tři ceny za své 

filmové plakáty22, přičemž její plakát k filmu ‚Něžná‘ je snad nejslavnějším (a 

nejznámějším) filmovým plakátem novodobé historie tohoto média vůbec. Seznam 

oceněných autorů z let 60. poukazuje na výjimečné postavení Zdeňka Zieglera, který je 

autorem s největším počtem ocenění za filmový plakát v období od druhé světové války do 

roku 1989 (dle Sylvestrové (2004) celkem deset ocenění). Kromě jeho nesporného talentu 

a kvality díla lze předpokládat, že Zdeněk Ziegler musel jako tvůrce i jako jedinec být 

přijatelný pro totalitní režim, přičemž kvalita jeho práce mu i v polistopadové historii 

zajistila významné místo v oboru grafické tvorby23.

Podíváme-li se na témata a zpracování mezinárodně oceněných plakátů (viz výše), 

lze vysledovat tři hlavní tendence: první dva plakáty (obrázek 1 a 2, plakáty oceněné ve 

Francii) prostřednictvím symbolů (cylindr, bankovka, obrys postavy, barevné provedení) 

schematicky prezentují figury mužů a snaží se podat poselství o jejich osudech; jsou to 

obrazy nutící k zamyšlení, k hledání významů, jejich sdělení nejsou prvoplánová. Pokud si 

‚západní‘ kulturní obec do doby objevení se těchto plakátů spojovala ‚východní‘ umění 

pouze se socialistickým realismem (přímočará poselství, propagace komunistické 

ideologie, extrapolovaná radost), musely tyto plakáty působit jako velké překvapení a 

právem si zasloužily svá ocenění (a to nejen z hlediska uměleckého, ale možná právě 

proto, že byly značně protichůdné do té doby propagované socialistické formě umění). 

Další dva plakáty – oceněné na mezinárodním fóru, ovšem v rámci akcí pořádaných 

v České republice (obrázek 3 a 4) – jsou mnohem barvitější, radostnější; zároveň je mezi 

nimi jediný plakát ze všech šesti oceněných, který zobrazuje ženskou postavu. Poslední 

dva plakáty (obrázek 5 a 6) jsou z autorské dílny Zdeňka Zieglera, byly oceněny ve 

Spojených státech a pracují s principem koláže a velkého detailu, nikoliv uceleného 

                                                
22 Něžná (Grand Prix na MFF v Cannes, 1973), Mládí a láska (Cena Kritiky na MFF v Cannes, 1974), 
Zrcadlení (Zlatý Hugo na MFF v Chicagu, 1979).
23 Od roku 1990 působí mimo jiné jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (v letech 
2000 – 2003 zde působil jako rektor). (Filmový plakát...)
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příběhu. Zajímavé je, že plakáty oceněné v tuzemském kontextu jsou barevnější, jakoby 

radostnější, zábavnější, zatímco ty ostatní lze definovat spíše protikladnými 

charakteristikami a rozhodně je v nich opomíjeno téma spojované se ženami, ženstvím 

(což je velký rozdíl s intenzivní prezentací žen a ženství v souboru plakátů z roku 1968, 

který bude předmětem následující analýzy). Zahraniční kulturní obec tedy akceptovala (a 

kladně hodnotila) především plakáty odkazující se k mužům, k jejich myšlenkám a 

osudům, plakáty s obrazy spíše temnými, náznakovými, ne přehnaně optimistickými. 

V tuzemském kontextu (ocenění z MFF v Karlových Varech) pak lze sledovat náznak 

většího příklonu k pozitivnímu, radostnějšímu vyjadřování.

Autorství analyzovaných plakátů

Význam všech předchozích kontextových informací je však nutné vnímat také 

v souvislosti s charakteristikami autorů a autorek, kteří v roce 1968 vytvořili filmové 

plakáty, jež jsou předmětem následující analýzy. Pro analýzu bude k dispozici soubor 129 

plakátů; u 20 je v databázi uveden autor ‚anonymní‘, takže autorství bylo možné určit u 

109 plakátů. Z nich patnáct vytvořily ženy (Eva Galová-Vodrážková jedenáct plakátů, 

jeden plakát autorky Mašíková, Melicharová, Stárková, Vlachová) a u zbývajících 94

plakátů byli tvůrci muži (vyjádřeno v procentech: 13,8 % ženy, 86,2 % muži). Je zde vidět 

jednak patrná drtivá převaha tvůrců-mužů a zároveň poměrně výjimečné postavení Evy 

Galové-Vodrážkové co do počtu vytvořených plakátů (přinejmenším v roce 1968); z toho 

důvodu bude její tvorba v analytické části dále detailněji popsána a okomentována. 

Proč jsou ženy mezi autorkami zastoupeny v tak neporovnatelně menší míře než 

muži? V této souvislosti je rozhodně důležité reflektovat rozdílné podmínky tvorby mužů a 

žen v daném období. Nadpoloviční většinu plakátů vytvořili autoři/autorky, kterým bylo 

mezi 25 a 40 lety (z toho přibližně třetina připadá na tvůrce/tvůrkyně do 30 let), zbytek 

autoři/autorky ve věku do 50 let, jen jeden autor byl starší (55 let)24. Plakát jako médium 

grafické tvorby přitahoval spíše mladší tvůrce a tvůrkyně pravděpodobně proto, že jim 

poskytoval širší prostor pro sebevyjádření i experimentování než ‚klasické‘ výtvarné 

obory. Vezmeme-li v úvahu věk prvního sňatku a narození prvního dítěte v roce 196825, 

tak věk, kdy většina mužů, jejichž autorství se vztahuje k analyzovanému souboru 

                                                
24 U sedmi autorů (jedenáct plakátů) a tří autorek (tři plakáty) nebylo možné ani v tištěných publikacích ani 
v internetových databázích dohledat bližší informace o věku autorů/autorek (jejich jména jsou v databázi 
uvedená pouze na základě podpisu na plakátech). 
25 Průměrný věk ženy při narození prvního dítěte v roce 1968 byl 22,5 let. (Průměrný věk...)



33

filmových plakátů z roku 1968, byla ve věku, kdy ženy rodily děti a pečovaly o malé děti. 

Pokud jde o finanční zabezpečení, věnovat se grafické tvorbě často znamenalo 

nepravidelný příjem (z hlediska výše i časového intervalu), potřebu mít k dispozici určitý 

tvůrčí klid, prostor (‚svůj vlastní pokoj‘ jak říká Simone de Beauvoir), ale také potřebu 

časové flexibility (nutnost shánět materiál potřebný pro tvorbu (mnoho základních 

výtvarných potřeb bylo v socialistické ekonomice nedostatkovým zbožím) či nutnost 

v příslušný den a hodinu navštěvovat grafickou komisi, která mohla být vzdálena několik 

desítek i stovek kilometrů od místa bydliště, přičemž osobní automobilová doprava byla 

mnohem méně využívána než dnes a ženy k ní měly ještě omezenější přístup než muži: 

„Komise byly dobrý. Tady byli hrozný blbci (myšlena výtvarná komise v Českých Budějovicích). 
V Plzni byli samý idioti, dobrá komise (z odbornýho hlediska) byla ta ve Varech (Karlovy Vary).“
(citace z rozhovoru, příloha č. 1)

Pokud tedy žena-výtvarnice byla zároveň matkou (a v totalitním Československu být 

matkou bylo v podstatě společenskou normou), výše uvedené osobní i strukturální 

okolnosti její možnosti věnovat se grafické tvorbě velmi výrazně omezovaly. Dále je nutné 

vzít v úvahu patriarchální postoj společnosti k úloze žen (zde artikulován ústy 

interviewovaného výtvarníka): 

„Musely se starat o tu domácnost, je to holčičí úděl. My taky umíme to dítě přebalit, ale není to náš 
úděl, bude to vždycky násilný.“ (citace z rozhovoru, příloha č. 1)

Významnou proměnnou je v této souvislosti značná pravděpodobnost, že pokud se

z tvůrců filmových plakátů vyprofilovala skupina grafiků-mužů, kteří získávali zakázky, 

jejich díla byla tištěna a prezentována doma i v zahraničí, mohli tito muži vytvořit jakési 

mužské společenství, mužské ‚bratrstvo‘ těch, kteří mají talent a nadání tvořit. Z toho pak 

implicitně vyplývá, že ženy byly v tomto ohledu ‚nedostatečné‘, ačkoliv důvodem jejich 

absence v tvůrčí společnosti byly důvody společenské a strukturální, jak o tom píše Nagl-

Docekal (2007) (viz předchozí subkapitola Feministická estetika a kritika umění), když 

upozorňuje na nerovnoměrný přístup žen-umělkyň ke zdrojům (vzdělávání, možnost 

tvorby, možnost prezentace). Ve světle těchto závěrů je potřeba znovu upozornit na 

poměrně výjimečné postavení Evy Galové-Vodrážkové mezi autory/autorkami filmových 

plakátů (těch, které bylo možné získat pro analýzu) z hlediska četnosti: v analyzovaném 

souboru byla její tvorba zastoupena jedenácti plakáty (v roce 1968 jí bylo 28 let); mezi 
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muži byla největším počtem plakátů (dvanáct plakátů) zastoupena tvorba Josefa Vyleťala (i 

jemu bylo v roce 1968 28 let26).

Z již zmiňovaného rozhovoru vyplynula ještě jedna důležitá okolnost (kromě 

genderové nevyváženosti a poměrně nízkého věku autorů/autorek), vztahující se 

k možnosti věnovat se grafické tvorbě obecně i tvorbě filmových plakátů, a tou je silný 

pragocentrismus: 

„Byli to vždycky Pražáci (ti, co tvořili filmový plakát). Často se mě ptali: ‚proč ty jako bydlíš v těch 
Budějovicích?‘ No a proč bych nebydlel? ...
Herci, ty mají svojí metu Národní. Výtvarníci tohle nemají, ale musejí být z Prahy. ...
Pro mě je největší malíř dneška Karel Valter z Tábora. Ale protože je z Tábora, nikoho nezajímá.“
(citace z rozhovoru, příloha č. 1)

Kontext tvorby – shrnutí

Základními charakteristikami kontextu tvorby filmových plakátů v roce 1968 bylo 

jednak značné politické uvolnění, které výtvarníkům a výtvarnicím umožňovalo 

svobodnější (možná i fantazijnější) vyjadřování. Zároveň je potřeba zdůraznit, že proces 

schvalování filmových plakátů měl svá specifika, která tyto charakteristiky dále 

prohlubovala (zejména možnost volného uměleckého vyjadřování). Schvalovací komise 

(obecně i konkrétně komise v sídle Ústřední půjčovny filmů) pak nelze vnímat výlučně 

jako orgán represe, ale také jako uměleckou platformu, prostřednictvím které bylo možné 

setkat se (a diskutovat své dílo) s uznávanými kapacitami v oboru. Obecně lze říci, že 

filmové plakáty v roce 1968 tvořili v drtivé většině muži, převážně muži mladí a muži 

středního věku; pravděpodobně to byli také muži, kteří měli blíže k pražské grafické obci.

Právě v souvislosti s podmínkami tvorby jednotlivých individualit se objevují významné 

rozdíly mezi podmínkami tvorby žen a mužů, které nebyly příliš zapříčiněny 

institucionální kontrolou tvorby (schvalovacími komisemi), ale spíše životními 

podmínkami žen, jež jako umělkyně byly – v důsledku patriarchálního uspořádání 

společnosti – silně znevýhodňovány.

                                                
26 Následují Zdeněk Ziegler (36 let v roce 1968) s devíti plakáty, Karel Machálek (31 let v roce 1968) s osmi 
plakáty, Milan Grygar s šesti plakáty (42 let), Karel Vaca (49 let) s pěti plakáty, Stanislav Vajce (33 let) a 
Vladimír Bidlo (42 let) – každý čtyři plakáty. Ostatní autoři/autorky vytvořili jeden až tři plakáty (v rámci 
analyzovaného souboru).
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GENDER V REKLAMĚ – TEORETICKÁ VÝCHODISKA

V této části budou stručně představeny důležité práce vztahující se k prezentaci 

genderu v reklamě, jak byly zpracovány v kontextu západních zemí (koncepce Ervinga 

Goffmana, Judith Williamson, Jean Kilbourn), a v závěru bude prezentována práce Libory 

Oates-Indruchové, která se touto problematikou v rámci tuzemského kontextu zabývala 

v polovině 90. let 20. století (Indruchová, 1995). Práce Indruchové (1995) je důležitá nejen 

z toho důvodu, že je zdrojem teoretických poznatků a metodologické inspirace, ale i pro to, 

že současné billboardy lze (s jistou mírou zjednodušení) považovat za médium, které se 

svou funkcí a zpracováním nejvíce přibližuje plakátům doby minulé. Vzhledem k tomu, že 

všechny dále uváděné teoretické přístupy jsou ve své podstatě teoreticko-metodologickými 

texty (toto obzvláště platí o pracích Goffmana a Williamson), a s ohledem na vnitřní 

koherenci textu, budou na tomto místě představena relevantní teoretická východiska a 

v empirické části práce pak budou jednotlivé koncepce prezentovány se zaměřením na 

metodologická východiska; ta budou bezprostředně poté aplikována při analýze souboru 

filmových plakátů.

Erving Goffman – Gender Advertisement

Kniha ‚Gender Advertisement‘ Ervinga Goffmana vznikla v druhé polovině 70. let 

20. století27 a dodnes zůstává důležitým teoretickým zdrojem při zpracovávání tématu 

zobrazování genderu v reklamě. Goffman se ve své analýze soustředí „na sociální situace, 

sociální obřady, potvrzování základních sociálních uspořádání“ (Worth 1976: 65) a 

dochází k závěru, že symbolické události (jako je například svatba nebo obraz svatby 

v reklamě) nám dovolují chápat „přirozenost a prezentaci základních doktrín o člověku a 

světě“ (ibid) a ujišťují o sociálních uspořádáních. Z tohoto úhlu pohledu pak reklamní 

obrazy mohou být důležitým zdrojem informací o genderovém uspořádání dané 

společnosti. Reklama zde není vnímána tak, že zobrazuje přesně to, jak se lidé chovají jako 

ženy a muži, „ale jak si myslíme, že se muži a ženy chovají“ (Gornick in Goffman 1979: 

vii). Goffman (1979) se vymezuje proti pojetí feminity a maskulinity jako vrozených 

vzorců chování, přičemž vychází z toho, že povaha jedinců jako mužů a žen je ve 

skutečnosti vystavěna ze „schopnosti naučit se a provádět a číst zobrazení maskulinity a 

                                                
27 Text byl poprvé uveřejněn v roce 1976 v ‚Studies in the Anthropology of Visual Communication‘; knižní 
verze „byla publikována současně v UK a USA v [roce] 1979 a mírně se liší od původní časopisové verze.“ 
(Smith, 1996)
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feminity a ochotu držet se plánu prezentování těchto obrazů“ (Goffman 1979: 8). Proto 

dochází k závěru, že genderová identita neexistuje, že existuje pouze plán, jak prezentovat 

gender, a že zobrazování genderu (v tomto případě na reklamních fotografiích) ikonicky 

odráží rysy sociální struktury. Goffmanova (1979) práce je významná i z toho důvodu, že 

implicitně upozorňuje na skutečnost, že i kdybychom reklamní obrazy, které předkládá, 

nebrali jako reprezentativní zobrazení genderového chování a genderových hierarchií ve 

‚skutečném‘ životě, jsou pro nás velmi významné z toho důvodu, že nejsou vnímány jako 

podivné a nepřirozené28.

Přístup Ervinga Goffmana nabízí základní ucelené východisko možných vyobrazení 

genderových vztahů; Goffman (1979) identifikoval pět základních kategorií zobrazování 

žen a mužů v reklamách (relativní velikost, ženský dotek, hierarchie v povolání, ritualizace 

subordinace, povolený ústup29), jejichž analýza jednoznačně prokázala, že jsou to zejména 

ženy, kterým je prostřednictvím reklamních obrazů přisuzována submisivní pozice a 

závislost na mužích. Vzhledem k rozsahu obrazového materiálu, který autor analyzoval, 

lze předpokládat, že kategorie byly navrženy tak, aby pokryly co nejširší spektrum 

možných genderových vztahů, a v tom tkví jejich síla a užitečnost. V empirické části bude 

ověřována platnost všech Goffmanových (1979) kategorií ve vztahu k zobrazování 

feminity a maskulinity a genderových vztahů na filmových plakátech z roku 1968. 

Teorie tvorby významu Judith Williamson

Práce Judith Williamson (1984) (stejně jako ‚Gender Advertisement‘ Ervinga 

Goffmana) vznikla ve druhé polovině 70. let 20. století (první vydání textu Williamson v 

roce 1978) a soustředí se zejména na rozpracování teorie „mechanismů působících 

v komerční inzerci“ (Indruchová 1995: 86). Autorka se nezaměřuje primárně na 

problematiku genderu, ale „tam, kde tento prvek nachází, analyzuje dané vyobrazení i 

z pohledu gender“ (ibid). Williamson (1984) konstatuje, že v reklamě se lidé stávají 

symboly, což implikuje, že pak „s nimi nemusí být zacházeno jako s lidskými bytostmi; ... 

[přičemž] tomuto jevu jsou obzvláště náchylné ženy“ (Williamson 1984: 169) s ohledem 

na jejich podřízené postavení v patriarchálním řádu. Dodává, že ačkoliv je uvedená 

souvislost velmi zřejmá, je věnováno málo pozornosti tomu, „jak mnoho lidského 

symbolismu se z inzerátů přenáší do ‚skutečného života‘“ (ibid). 

                                                
28 Na tuto skutečnost v úvodu Goffmanovy knihy upozorňuje Gornick (in Goffman, 1979).
29 Kategorie jsou detailněji popsány v empirické části.
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V pojetí Williamson (1984) vytváří reklama znalost, „ale tato znalost je vždy 

produkována z něčeho, [co je] již známé, co funguje jako záruka ve své předcházející 

[existenci] ‚pravdy‘ v reklamě samotné“ (Williamson 1984: 99). Produkt tedy není 

v reklamě prezentován jako takový, ale je prezentován ve formě, která symbolizuje nějaké 

jiné (nemateriální) hodnoty – štěstí, spokojenost, status, eleganci, krásu a tak podobně. 

„Nalezením významu adresát vlastně potvrzuje svou znalost symbolů v reklamě použitých, 

a tím znalost konvencí a všech dalších konceptů dané společnosti.“ (Indruchová 1995: 87) 

Proto i tvůrci a tvůrkyně reklam musí používat takové symboly, které jsou v dané 

společnosti vžité a akceptovatelné. „Reklama nemá vytvářet specifického jedince, ale 

imaginární osobu. Ta se teprve tím, že na reklamu zareaguje, do této představy 

transformuje a pak cítí, že daná reklama je určena jí.“ (ibid) 

Jean Kilbourn

Jean Kilbourn (1999) se ve své knize ‚Can’t Buy My Love‘ zaměřuje na kritiku

konzumní společnosti a dochází k závěru, že reklama nutí spotřebitele a spotřebitelky, aby 

se identifikovali s nabízenými produkty a očekávali, že jim zboží přinese štěstí. „Kniha je o 

tom, jak reklama narušuje vztahy a potom nám nabízí zboží jako útěchu a jako náhražku za 

intimní lidské spojení, po kterém toužíme a které potřebujeme.“ (Kilbourn 1999: 26) 

Kilbourn (1999) – podobně jako Goffman a inspirována tímto autorem – v reklamních 

obrazech vyhledává určité pravidelnosti, vzorce chování a zobrazování, a ty následně 

propojuje s danou sociální realitou. Práce Kilbourn (1999) je pro následující empirickou 

část důležitá proto, že rozšiřuje Goffmanovy (1979) kategorie o dimenzi závislostí a násilí. 

Podle Kilbourn (1999) je násilí prezentované v reklamách, jehož obětí jsou především ženy 

a dívky, důsledkem negativního vlivu konzumní společnosti, která ze svých členek a členů

dělá pouhé objekty spotřeby. Mohlo by se zdát, že upozorňuje-li autorka na negativní vliv 

konzumní společnosti na životy žen i mužů a zároveň přednáší ostrou kritiku tohoto jevu, 

zpracovává tak naprosto odlišnou společenskou realitu, než jaká byla v Československu v 

60. letech 20. století, a její závěry nelze proto využít. Pro následující analýzu je však 

důležitý její přístup k identifikaci násilí: téma Kilbourn (1999) nesleduje pouze ve vztahu 

k zobrazování násilných činů, ale také v dimenzi fragmentace ženských těl, kdy „jsou 

zobrazovány nohy nebo prsa nebo torza“ (Kilbourn 1999: 25). Protože tvůrci a tvůrkyně 

filmových plakátů v 60. letech 20. století často pracovali s koláží, tedy technikou, která již 

ze své podstaty nabízí dělení používaných materiálů a obrazů (jejich stříhání, trhání, 
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řezání), lze přístup Kilbourn (1999) k vnímání násilí prostřednictvím fragmentace těl 

považovat za relevantní pro následující analýzu filmových plakátů

Libora Oates-Indruchová

Problematiku genderu v reklamě zpracovala v našem prostředí v novodobé historii 

tohoto média Libora Oates-Indruchová v roce 1995 (Indruchová, 1995), která analyzovala 

reklamní obrazy na billboardech z první poloviny 90. let 20. století. Billboardy jako 

médium masové komunikace se z hlediska funkce i prezentace nejvíce podobají

plakátovacím plochám doby minulé. Velkoplošná reklama (na rozdíl od jiného druhu 

reklamy) podle Indruchové (1995) musí splňovat některá specifická kritéria: adresát či 

adresátka reklamy (tedy kolemjdoucí) musí být schopni smysl daného obrazu dešifrovat 

během velmi krátké doby; další důležitou proměnnou je šířka „záběru na všechny vrstvy 

populace, ... [takže] vyobrazení musí používat pouze obecně známé, snadno 

identifikovatelné symboly, ... sdělení musí být co nejpřímočařejší“ (Indruchová 1995: 88). 

Na rozdíl od předchozích koncepcí Indruchová (1995) na základě své analýzy 

identifikovala dvě základní kategorie zobrazování žen v reklamách (na billboardech), 

kterými – zjednodušeně řečeno – jsou: a) ženy jako tvůrkyně domova a ženy pečující o 

svoji krásu; b) ženy jako pasivní objekty, připravené k použití, ke ‚spotřebě‘, k potěšení 

mužů. První typ vyobrazení je poměrně dostatečně pokryt v rámci Goffmanových (1979) 

kategorií (zejména kategorie ‚hierarchizace v povolání‘). Pro empirickou část je důležitá 

druhá kategorie (pasivizované ženy), která teoretický rámec daný předchozími přístupy

dále rozšiřuje.



39

ZÁKLADNÍ OTÁZKY

Na základě teoretického vymezení bude analýza vedena dvěma hlavními otázkami, 

aby bylo možné sledovat kategorie vyplývající z teoretických prací jiných autorek a autora 

(viz předcházející kapitola o Genderu v reklamě) na jedné straně a další konstrukce 

feminity a maskulinity nad rámec těchto teorií. U každé otázky je uveden soubor 

pracovních podotázek, které umožní lépe strukturovat a vést vlastní analýzu.

1) POTVRZUJÍ KONSTRUKCE GENDERU V ČESKÝCH FILMOVÝCH 

PLAKÁTECH V ROCE 1968 ‚ZÁPADNÍ‘ TEORIE TÝKAJÍCÍ SE ZOBRAZOVÁNÍ 

GENDERU V REKLAMĚ?

 Jsou pro obrazy žen a mužů na analyzovaných filmových plakátech platné 

kategorie zobrazování genderu v reklamě podle Ervinga Goffmana?

 Odpovídají příslušná zjištění Judith Williamson zobrazením feminity a maskulinity 

v analyzovaném souboru plakátů?

 Objevují se v analyzovaných plakátech fragmentované obrazy lidských těl?

(Poznámka: tato otázka a následující tři otázky se vztahují k teorii Kilbourn.)

 Pokud ano, jedná se o těla mužská či ženská?

 Jsou tyto fragmentace projevem násilí vůči tělu?

 Objevují se na plakátech jiné prvky násilí, které mají genderovou dimenzi?

 Lze najít paralelu mezi závěry Oates-Indruchové o genderu v reklamě v 90. letech 

20. století a obrazy žen a mužů v analyzovaném souboru plakátů z roku 1968?

2) JAKÉ JSOU HLAVNÍ VZORCE A KATEGORIE ZOBRAZOVÁNÍ FEMINITY A 

MASKULINITY V ČESKÝCH FILMOVÝCH PLAKÁTECH V ROCE 1968?

(Kromě vzorců a kategorií vymezených předchozí otázkou.)

 Jak je ve filmových plakátech z roku 1968 konstruována feminita a jak 

maskulinita? (Pasivita/aktivita, závislost/nezávislost, hierarchie mezi pohlavími, 

zobrazení moci, nadvlády.)

 Jak je prezentována sexualita a sexuální motivy (v případě, že se taková témata 

v obrazech budou vyskytovat)?

 Jaký je vztah prezentacemi feminity a maskulinity na filmových plakátech a širším 

společensko-historickým kontextem? 
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METODOLOGIE

Vnější rámec celé analýzy tvoří konstruktivistický přístup, zde prezentovaný

prostřednictvím koncepce Stuarta Halla. Hall (1997) definuje kulturu jako sféru sdílených 

významů, přičemž „význam je konstruován systémem reprezentace“ (Hall 1997: 21); 

reprezentace je tedy v tomto pojetí produktivní silou vytvářející význam. Význam tak není 

něco pevného, přirozeného, ale je vytvářen prostřednictvím „našich sociálních, kulturních 

a lingvistických konvencí, [takže] ... nikdy nemůže být pevně zafixován“ (ibid: 24). 

Konstrukce významů pomocí systémů reprezentace tvoří podstatu konstruktivistického 

přístupu tvorby významů, což je v souladu s předchozími teoretickými koncepcemi, 

vztahujícími se k zobrazování genderu v reklamě, i s výchozí myšlenkou této práce o 

vzájemném ovlivňování produktů kultury a sociální skutečnosti. S tím souvisí také koncept 

‚preferovaného čtení‘, který Hall (1997) definuje jako „duální proces rozplétání určitých 

významů – dekódování – , ale stejně tak výběr a kreativitu, které umožňují, aby se na 

povrch dostaly určité významy – kódování“ (Hall 1997: 166). V tomto pojetí pak není 

důležitý samotný záměr autora či autorky konkrétního díla, ale spíše reflexe sdílených 

kódů, sdílených pozic a hodnot, které se pod kódy skrývají. V koncepci Halla (1997) v této 

souvislosti není důležité, jaký je ‚správný‘ nebo ‚nesprávný‘ význam, ale spíše to, jaký 

význam konkrétní text, obraz, produkt privileguje.

Kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu k analýze

Na základě teoretických východisek, výzkumných otázek i snahy získat 

z obrazového materiálu co nejúplnější (a nejplastičtější) obraz konstrukcí maskulinity a 

feminity v daném souboru plakátů bude hlavní strategií empirického zkoumání kvalitativní 

přístup30. Tento způsob zkoumání je v souladu s feministickým přístupem k badatelské 

práci, která se zaměřuje na využívání kvalitativních metod s cílem co nejlépe využít jejich 

heuristickou funkci, porozumět sociálním vztahům, brát v úvahu širší společenský kontext, 

což ve svém důsledku může přinést hodnotnější (možná přesnější) obraz sociálních 

vztahů31. Kvalitativní přístup k analýze je v kontextu této práce vhodnější výzkumnou 

                                                
30 Logika výzkumu je induktivní – od sběru dat, přes hledání pravidelností (ale také variability, subverze a 
dalších opakujících se jevů) a důležitých informací až k formulaci závěrů, přičemž „výstupem mohou být 
nově formulované hypotézy nebo nová teorie“ (Disman 1993: 287).
31 Rozhovor, který byl realizován s cílem získat podrobnější kontextuální informace (prezentován 
v teoretické části práce), způsobem svého provedení také odpovídá kvalitativnímu přístupu ke zkoumání 
tématu.
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strategií také s ohledem na povahu zkoumaného materiálu (obrazové materiály), protože 

neredukuje analyzovaný soubor na několik předem definovaných proměnných, což by 

znamenalo podstatnou redukci významů. 

Kvantitativní metoda (konkrétně kvantitativní obsahová analýza) bude využita jako 

metoda doplňková a bude sloužit především k základní organizaci analyzovaného 

materiálu. Metoda obsahové analýzy je využívána pro kvantitativní i kvalitativní zkoumání 

komunikačních procesů, médií komunikace i sociálních artefaktů (v kontextu práce jsou 

těmito artefakty (ale i médii masové komunikace) filmové plakáty). Ve své kvantitativní 

formě je využívána především k určování četnosti či frekvence různých jevů nebo 

komunikačních fenoménů. V kontextu následující analýzy takový přístup konkrétně 

znamená, že bude sledován počet výskytů předem definovaných kategorií, jak jsou 

zobrazeny na jednotlivých plakátech, a bude stanoven poměr těchto vyobrazení 

k celkovému rozsahu zkoumaného materiálu. Výstupy kvantitativního šetření budou 

důležité pro další postup analýzy, protože naznačí, které kategorie mohou být významné 

s ohledem na zkoumané téma a výzkumné otázky. Kvantitativní metoda bude dále využita 

při ověřování platnosti kategorií zobrazování genderu v reklamních materiálech, které 

definoval Erving Goffman (1979). Kategorie budou sloužit jako určité ‚hypotézy‘, které 

budou prostřednictvím kvantitativní metody ověřovány (potvrzovány či vyvraceny)32 a

bude zjišťováno, zda se Goffmanem (1979) definované kategorie objevují, případně 

v jakém rozsahu.

Metody analýzy obrazů

Jak již bylo řečeno, pro empirickou část práce bude stěžejním postupem princip 

kvalitativní analýzy. S ohledem na povahu zkoumaného materiálu, který lze definovat jako 

grafické výtvarné dílo i jako reklamní obraz (viz teoretická část), lze použité metody 

rozdělit do dvou základních skupin. Ve vztahu k tématice reklamy budou metodologickými 

nástroji především teoreticko-metodologické texty Goffmana, Williamson, Kilbourn, 

Indruchové, jak byly představeny v kapitole Gender v reklamě – teoretická východiska; 

tyto metody budou představeny vždy v úvodu konkrétní analýzy. Analýza filmových 

plakátů jako grafických či uměleckých děl bude realizována především prostřednictvím

obrazové a sémiotické analýzy.

                                                
32 Zde je logika výzkumu deduktivní.
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OBRAZOVÁ ANALÝZA

Obrazová analýza je založena „na rozboru jednotlivých prvků zkoumaného obrazu ...

a slouží k tomu, abychom zjistili, jak jsou do obrazu vloženy významy, z nichž je 

zkonstruován“ (Burton, Jirák 2003: 44). Zájem se soustředí na příjemce/příjemkyni

sdělení, protože „[n]abídnutá (či lépe řečeno vnucená) perspektiva staví pozorovatele 

automaticky do nějakého konkrétního postavení (či dokonce vztahu) k vyobrazení“ 

(ibid)33; dále se pozornost zaměřuje na prostředky vyjadřování (ostrost, osvětlení, barvy, 

forma, výřez apod.) a třetím prvkem analýzy je samotný „obsah obrazu, tedy předměty, 

jejichž reprezentace jsou v obrazu zachyceny“ (ibid: 45). Metodologicky obrazová analýza 

vychází především ze sémiotické analýzy, která se věnuje procesu přiřazování příslušného 

znaku nějakému předmětu, jevu, události a tak podobně. 

SÉMIOTICKÁ ANALÝZA

V pojetí sémiotiky je umělecké dílo jednak odrazem a znakem doby, v níž vzniklo, a 

zároveň je procesem kódování, kdy „umělec kóduje své myšlenky a představy pomocí 

specifických znakových systémů. Při dekódování uměleckého díla se pak uplatňuje jedna 

z hlavních sémiotických metod, totiž interpretace.“ (Černý, Holeš 2004: 273)

Při aplikaci sémiotické analýzy bude v následující empirické části využit princip, 

který lze vyjádřit procesem tzv. postupné sémiózy, jenž pracuje s existencí znaků, „které se 

mohou stát označovanou složkou dalšího nově vytvořeného znaku“ (Černý, Holeš 2004: 

291). Postupná sémióza začíná v rovině určité události, z události se stane příběh (toto je 

rovina filmu – vzniká na základě události či jiného příběhu) a z příběhu výtvarné dílo. Při

popisu aplikace této metody uvádějí Černý a Holeš (2004) příklad obrazu Dona Quijota, 

který vznikl na základě literárního příběhu, následně byl předlohou pro vytvoření sochy, 

socha pak byla ztvárněna na fotografii a fotografie použita při výrobě pohlednice.

Podstatné je to, že „každý následující člen řady (znak) funguje jako označující složka 

nového znaku a každý předcházející jako jeho složka označovaná“ (Černý, Holeš 2004: 

291). V případě filmového plakátu se řada může rozšířit tak, že mezi film a plakát bude 

vložen ještě název filmu nebo doprovodný text. Takový mezikrok může být z analytického 

hlediska významný, jestliže víme, že autoři a autorky filmových plakátů někdy tvořili 

plakát, aniž by film znali. Jeden z autorů – Jaroslav Sůra – v této souvislosti uvádí: „znát 

obsah filmu ani nebylo pro autory filmových plakátů podstatné, ... někdy bylo i dobře, že 

                                                
33 Zde je patrná paralela s konceptem preferovaného čtení, viz předchozí text o konstruktivismu Stuarta 
Halla.
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jsem film neviděl, alespoň jsem nebyl zklamaný, že je plakát o něčem jiném, protože 

někdy byl můj plakát mnohem šťastnější než film“ (Sůra in Sylvestrová 2004: 43). 

Kritická analýza diskurzu

Aby bylo možné propojit analýzy jednotlivých obrazů s širším společenským 

kontextem dané doby, bude využita metoda kritické analýzy diskurzu. Ačkoliv je tento typ 

analýzy nejčastěji používán při analýze textů (často se soustředí na zpravodajství), 

jednotkou analýzy může být i obraz, fotografie, mapa, graf, zkrátka cokoliv, co nějakým 

způsobem artikuluje realitu a má nějaký význam (implicitně také mocenský potenciál). 

Předmětem zájmu kritické diskurzní analýzy je především to, jak je analyzovaný ‚text‘ 

(významotvorná jednotka) vystavěn, co prezentuje, co zamlčuje, jak působí a co 

způsobuje, případně jaké jsou důsledky tohoto konkrétního způsobu vyobrazení.

Diskurzní34 analýza, jak je chápána v kontextu této práce, vychází z foucaultovské tradice, 

v níž diskurz „konstruuje, definuje a produkuje objekty znalosti srozumitelným způsobem, 

zatímco současně vylučuje jiné způsoby zdůvodňování jako nesrozumitelné“ (Barker, 

Galasinski 2001: 12). Význam je zde regulován mocí, která řídí, kdo, co, kdy a kde může 

říci v daných sociálních podmínkách. Dalším inspirativním východiskem pro kritickou 

diskurzní analýzu bylo tvrzení Oates-Indruchové (2002) upozorňující na skutečnost, že 

diskuse o feminitě a maskulinitě v (české) kultuře musejí, aby byly přínosné a produktivní, 

v první řadě brát v úvahu „ideologii nebo ideologie participující při produkci textů 

samotných a při jejich interpretaci“ (Oates-Indruchová 2002: 10). Je zřejmé, že stejný 

předpoklad je velmi relevantní i pro následující analýzu filmových plakátů. 

Vodítkem pro konkrétní aplikaci kritické diskurzní analýzy v rámci empirické části 

bude přístup van Dijka (1998), který, ačkoliv se věnuje primárně oblasti zpravodajství, je 

dostatečně obecný, takže bude možné jej aplikovat i na jiný než textový typ materiálů. Z 

pohledu následující analýzy je důležité van Dijkovo (1998) tvrzení, že „[n]a jedné úrovni 

analýzy názory a ideologie zahrnují víry nebo mentální reprezentace, tudíž náš přístup [k 

analýze] se nejdříve ujímá kognitivní perspektivy, [a na] druhé straně ideologie a názory 

novin nejsou obvykle osobní, ale sociálně institucionální nebo politické“ (van Dijk 1998: 

21). Vztáhneme-li toto k filmovým plakátům, tak analýza se nevěnuje ‚ideologiím a 

názorům novin‘; ovšem názory a ideologie, prezentované prostřednictvím grafických 

                                                
34

V celé práci používám adjektivum ‚diskurzní‘, které je „utvořeno v souladu s českými slovotvornými 
pravidly: diskurz + přípona –ní.“  (dle sdělení Ústavu pro jazyk český; e-mail M. Proška z 18. 4. 2008)
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obrazů, jsou sice do určité míry osobní (hledisko subjektivity uměleckého autorství, ale 

osobní pozice tvůrců a tvůrkyň je zároveň silně ovlivněna právě institucionálním (a také 

kulturním, historickým a společenským) kontextem. To potvrzuje relevanci využití van 

Dijkova (1998) přístupu k analýze.

Pro praktické provádění kritické diskurzní analýzy van Dijk (1998) navrhuje 

následující postup: a) prvním krokem je zkoumání kontextu diskurzu; b) následuje analýza

relevantních skupin, mocenských vztahů a konfliktů; c) třetím krokem je „hledání 

pozitivních a negativních mínění o Nás a o Nich“ (van Dijk 1998: 61); d) poté je potřeba 

vyslovit vše, co je pouze předpokládané nebo implikované; e) nakonec jsou zkoumány 

„všechny formální struktury, které zdůrazňují nebo potlačují polarizované skupinové 

názory“ (ibid). Tento postup je na jedné straně dostatečně obecný (takže je možné ho 

přizpůsobit i pro analýzu filmových plakátů) a na druhé straně poměrně vyčerpávající 

v postihnutí různých dimenzí (skrytého i zjevného) působení diskurzu. Tam, kde autor 

mluví o skupinách jako ‚o Nás a o Nich‘, se odkazuje k tzv. ideologickému čtverci, který je 

pro jeho pojetí kritické diskurzní analýzy velmi zásadní. Van Dijk (1998) v této souvislosti 

hovoří o strategii polarizace, jejíž podstatou je „pozitivní popis vlastní skupiny a negativní 

popis jiné skupiny“ (van Dijk 1998: 33). ‚Ideologický čtverec‘ jako abstraktní hodnotící 

struktura pak podle něj znamená: „1. zdůrazňování našich dobrých vlastností/činů; 2. 

zdůrazňování jejich špatných vlastností/činů; 3. snižování našich špatných vlastností/činů; 

4. snižování jejich dobrých vlastností/činů“ (ibid).

Metodologie – shrnutí

Analýza daného souboru filmových plakátů bude vedena vzájemným propojením 

metod popsaných výše (plus rozhovor, který je reflektován v teoretické části). Převážná 

část metodologických postupů vychází primárně z kvalitativního přístupu k analýze; to 

přináší výhodu možnosti širšího vhledu do dané problematiky, možnost odkrývat významy 

sdělovaných informací i výhodou toho, že nedochází k redukci informací jako je tomu 

v případě kvantitativního přístupu, kdy je nezbytná silná standardizace sledovaných 

proměnných a vztahů mezi nimi. Nevýhodou (zejména z pohledu mainstreamového

pozitivistického paradigmatu) je silná subjektivita výzkumného procesu a nemožnost 

zobecnění výsledků analýzy na širší sociální realitu. Ačkoliv je kvalitativní a kvantitativní 

přístup k analýze do značné míry komplementární (a v tomto duchu jsou oba přístupy 

v kontextu této práce také využívány), kvalitativní přístup k analýze ze své podstaty 
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hlubokého porozumění zkoumanému jevu více odpovídá feministickému přístupu 

k výzkumu, kdy je klíčové, aby badatelky a badatelé ve výzkumném procesu porozuměli 

danému „jevu a našli způsob, jak komunikovat toto porozumění“ (Reinharz 1992: 16). 

S tím zároveň souvisí požadavek kritické reflexe produkované znalosti, význam 

subjektivity a reflexe sebe sama v průběhu výzkumného procesu.
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SOUBOR MATERIÁLŮ PRO ANALÝZU

Sylvestrová (2004) uvádí, že obvykle byly uváděny čtyři nové filmové tituly týdně35; 

lze tedy předpokládat, že během jednoho roku bylo do kin uvedeno přibližně 200 až 210 

nových filmů, k nimž bylo vytvořeno stejné množství nových filmových plakátů. 

V internetové databázi kina Světozor (Filmová galerie...) bylo k dispozici 118 vyobrazení 

filmových plakátů z roku 1968. Na základě informací od Pavla Rajcana36, který je 

vedoucím celého projektu internetové galerie filmových plakátů (Filmová galerie...), zde 

mohu uvést, že do databáze jsou postupně zařazovány plakáty tak, jak jsou dohledávány 

v archivech kina Světozor (a kina Aero, které na projektu spolupracuje), a další plakáty 

jsou vykupovány od soukromých majitelů a majitelek. Reprodukce plakátů zůstávají na 

internetu zveřejněny i poté, co je fyzická kopie prodána, což je velmi důležité a přínosné 

pro získání uceleného obrazu o plakátové tvorbě v konkrétním období. V dostupných 

obrazových publikacích jsem dohledala dalších jedenáct reprodukcí plakátů, které nejsou 

dostupné v jiných zdrojích.

Do analyzovaného souboru byly zahrnuty všechny plakáty českých tvůrců a tvůrkyň 

k tuzemským i zahraničním filmům z roku 1968, jak jsou dostupné ve výše uvedených 

zdrojích. Rok 1968 je rokem vzniku plakátu, nikoli rokem uvedení filmu do distribuce. 

Kde to bylo možné, byl údaj o vzniku plakátu uváděný v internetové databázi porovnán 

s údaji v přehledové publikaci Sylvestrové (2004), čímž byla zároveň přibližně u pětiny 

v analyzovaném souboru plakátů ověřena (a potvrzena) správnost údajů internetové 

databáze. 

Jestliže kvalifikovaný odhad hovoří o 200 (respektive 210) plakátech vytvořených

v roce 1968 a k dispozici jsou reprodukce 12937 plakátů, lze říci, že analýza pokrývá téměř 

65 % celého souboru plakátů vytvořených v roce 1968. S výhradou, že analyzovaný vzorek 

nebyl vybrán náhodně, ale byl determinován tím, co obsahovaly zdroje (internetová 

databáze a knižní publikace). Výsledky analýzy se proto spíše než na zobecňování závěrů 

soustředí na zodpovězení výzkumných otázek, na vyhledávání opakujících se vzorců 

genderových vyobrazení a prezentaci možných interpretací výstupů analýzy.

                                                
35 Údaj je uveden v té části textu, která se věnuje letům 1959 až 1969, bez dalších upřesňujících informací, 
považuji jej proto relevantní i pro rok 1968.
36 e-mail z 17. 4. 2008
37 Do analyzovaného vzorku nebyly zařazeny plakáty, které neobsahovaly žádné obrazy, pouze uměleckým 
způsobem ztvárňovaly texty, případně zobrazovaly neživé předměty (například domy), takže pro analýzu 
genderových vztahů nebyly relevantní.
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EMPIRICKÁ ČÁST

ANALÝZA – ZÁKLADNÍ KVANTITATIVNÍ VÝSLEDKY

Již po první prohlídce reprodukcí filmových plakátů bylo zřejmé, že obraz ženy a 

muže je stěžejním tématem většiny prací, přičemž často jsou tyto obrazy neúplné a jsou 

zobrazovány pouze části lidských těl. První úroveň analýzy a kategorizace proto byla 

vedena s cílem zjistit, jaký prostor je věnován vyobrazením žen a mužů38. Bylo zjištěno, že 

celá ženská postava se objevuje jen na dvanácti plakátech (tj. 9,3 % všech materiálů), 

přičemž pouze v šesti39 případech (tj. 4,7 % všech materiálů) byla postavě ženy věnována 

více než třetina plochy celého plakátu (v ostatních případech se jednalo pouze o drobné 

kresby či fotografie ženských postav). Muži se na plakátech objevovali o něco častěji: bylo 

identifikováno 25 plakátů (tj. 19,4 % všech materiálů), na nichž byly vyobrazeny celé 

postavy mužů, ovšem z toho jen osmi40 plakátech (tj. 6,2 % všech materiálů) muži 

zaujímali významnější část plochy plakátu. Poměr vyobrazení žen a mužů v analyzovaném 

souboru plakátů je tedy dosti vyrovnaný, a to zejména tehdy, tvoří-li lidská postava 

(ženská či mužská) významnou část obrazu (přibližně polovinu až dvě třetiny). V případě 

vyobrazení celých postav byli muži zobrazeni jako: toreador, ‚spalovač mrtvol‘, bojující 

muž, policista, Žižkovi vojáci, detektiv, jedna strašidelná postava a muž, který je součástí 

jakéhosi zvěrokruhu. Celé postavy žen tvořící dominantu obrazu byly ztvárněny jako: žena 

ze zvěrokruhu, gymnastka, ženy v dlouhých šatech, žena ležící v křesle, tančící žena. Z 

porovnání těchto typů vyobrazení vyplývá, že navzdory vyrovnanému zastoupení celých 

postav žen a mužů jsou muži zobrazováni tak, aby byl čitelný jejich status nebo 

zaměstnání, zatímco ženy jsou (kromě gymnastky) vyobrazeny pouze jako ženy, a to

především jako ženy krásné. Tato dílčí zjištění lze interpretovat jako první indikátor 

potvrzení prezentace žen ve funkci objektů a nositelek stereotypních ženských atributů 

(krása, pasivita, na jednom plakátu zasněnost). 

Podstatně větší část plakátů však zobrazuje pouze části lidských těl: 65 plakátů 

s fragmenty ženských těl (tj. 50,4 % celého souboru) a 55 plakátů s fragmenty mužských 

                                                
38 Pokud byla na jednom plakátu vyobrazena žena i muž, pro účely kvantitativní analýzy byl tento plakát 
zahrnut do obou kategorií.
39 Jedná se o plakáty k těmto filmům: Hvězdy Velkého vozu, Mexico 68, Nesmrtelný příběh, Nora, Tygr 
sedmi moří, Zločin v šantánu. 
40 Jedná se o plakáty k těmto filmům: Hvězdy na čepicích, Hvězdy Velkého vozu, Jemima první den 
v Londýně, Na Žižkově válečném voze, Největší případ komisaře Maigreta, Onibaba, Pohani z Kumerova, 
Spalovač mrtvol.
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těl (tj. 42,7 % souboru). Výrazné zastoupení fragmentovaného zobrazování těl může být 

vysvětleno jednak oblibou koláže v daném období, ale pravděpodobně také tím, že tvůrci a 

tvůrkyně se snažili o co nejúčelnější využití plochy plakátu – pokud chtěli vedle názvu 

filmu, stručného doprovodného textu, případně jmen autorského týmu v celkovém výjevu 

obrazově ztvárnit také určitý příběh, poselství nebo scénu z filmu, byli pravděpodobně 

nuceni využívat úsporné výrazové prostředky, a proto si pro prezentaci mohli vybírat ze 

svého hlediska nejdůležitější atributy dané postavy. Nejčastěji se v této souvislosti objevují 

obličeje, hlavy, případně horní části trupu, podobnou funkci plní v menší míře také obrazy 

rukou a nohou. Také zde je poměr zastoupení částí těl žen a mužů poměrně vyrovnaný; 

způsob zpracování a prezentace částí těl žen a mužů a význam, který tyto prezentace 

konotují, bude analyzován v následující kapitole.
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ANALÝZY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ‚ZÁPADNÍCH‘ TEORIÍ 

O ZOBRAZOVÁNÍ GENDERU V REKLAMĚ

Prezentace souboru filmových plakátů 

prostřednictvím přístupu Judith Williamson

Základním východiskem pojetí reklamy podle Judith Williamson (1984) je tvrzení, 

že reklama produkuje znalost, „ale tato znalost je vždy produkována z něčeho, co je již 

známé, co funguje jako záruka ... ‚pravdy‘ v inzerátu samotném“ (Williamson 1984: 99)

právě proto, že se tato znalost vyskytla již v minulosti. Tento mechanismus je pro autorku 

zásadní součástí ideologie (ať již se jedná o ideologii konzumní společnosti, na jejíž kritiku 

se Williamson (1984) zaměřuje, nebo na ideologii patriarchální, která je jedním ze 

základních východisek této práce, nebo o jakoukoliv jinou ideologii): 

„neustálá re-produkce názorů, jimž je odepřen historický začátek nebo konec, které jsou využívány 
nebo se k nim odkazuje, ‚protože‘ ve společnosti ‚již‘ existují a budou ve společnosti existovat i 
nadále, ‚protože‘ jsou využívány, a odkazuje se k nim; a které tudíž přebírají přirozenost nadčasové, 
synchronické struktury ‚mimo historii‘, ačkoliv tato struktura jako celek přece v historii zřetelně 
existuje“ (Williamson 1984: 99).

V souvislosti s tímto vymezením ideologie autorka vysvětluje principy analytické 

metody, kterou používá a kterou nazývá ‚synchronní strukturální analýzou‘. Svou metodu 

považuje za velmi vhodnou pro analýzu ideologií právě proto, že, jak bylo uvedeno výše, 

ideologie ve společnosti již existují a fungují jako synchronické struktury. V případě 

analýzy reklam to znamená, že produkt je předmět, který je denotován, a systém, ke 

kterému se produkt odkazuje, je ‚referenční systém‘, který je konotací. Williamson (1984) 

však upozorňuje na skutečnost, že se jedná o proces, který se odehrává v jakémsi kruhu

vzájemné interakce mezi označujícím a označovaným. Pro lepší porozumění uvádí autorka 

příklad reklamy na parfém, na němž tento proces demonstruje: „Catherine Deneuve je 

označovaná fotografií, ale ‚ona‘ se zase stává označujícím: pro zdravou a elegantní 

Francouzku“ (Williamson 1984: 100). Vztah uvedených dvou systémů (označujícího a 

označovaného) je nahrazen sdílenou znalostí, kterou má příjemce/příjemkyně reklamy; bez 

této znalosti by výše uvedená konotace nebyla možná. Reklama pak „poskytuje ‚meta-

strukturu‘, v níž se tyto transformace odehrávají“ (ibid: 101). 

Přístup Williamson (1984) bude analyticky využit při zpracování jakéhosi mezikroku 

mezi kvantitativní analýzou uvedenou v předchozí kapitole a následujícím detailnějším 
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rozborem filmových plakátů. V souvislosti s aplikací metodologických východisek 

Williamson (1984) budou v následující analýze jako denotáty vnímány obrazy 

prezentované prostřednictvím filmových plakátů a analýza se zaměří na to, co tyto obrazy 

konotují. Vzhledem k variabilitě témat, způsobů zpracování i rozsahu zobrazovaných filmů 

bylo poměrně obtížné najít jednotící hledisko, jehož optikou by bylo možné představit 

soubor analyzovaných plakátů jako celek. Proto jsem si nejdříve ke každému plakátu 

napsala velmi stručný komentář o tom, co zobrazuje, jaké je hlavní téma, nejvýraznější 

motiv, zprostředkovaná nálada či emoce; tento krok však k nalezení jednotícího kritéria 

nevedl. Přivedl mě však na myšlenku podívat se na soubor plakátů z hlediska 

diváků/divaček a zjišťovat, jakým způsobem k nim plakáty ‚hovoří‘, do jaké pozice je staví 

jako muže a jako ženy (tento pohled je zároveň v souladu s vnímáním plakátu jako média 

masové komunikace, které vždy nějakým způsobem s obecenstvem interaguje). Pokud se 

tedy na soubor analyzovaných plakátů podíváme z hlediska toho, jak oslovují, jak 

interagují s potenciálními diváky a divačkami, lze identifikovat několik významných 

charakteristik41 a poměrně vyrovnanou variabilitu témat – deset různých kategorií 

vyobrazení v případě odkazů k mužům i k ženám. Následující tabulka přináší shrnutí 

těchto kategorií; číslo v závorce označuje počet plakátů v dané kategorii:

obrazové poselství směrem k muži obrazové poselství směrem k ženě
chlapská soudržnost (1) pečovatelství jako atribut ženy (2)
mužská citlivost (2) svádění muže (3)
žena ohrožující42 (2) ženská odevzdanost (4)
racionalita, inteligence, přemýšlivost (4) podlehnutí muži (4)
muž ohrožující43 (4) komplementarita ženy k muži v rámci děje (6)
mužská hravost, rozpustilost (10) ženská citlivost (6)
důstojnost/prezentace mužství (11) aktivita ženské postavy, doplněná ženskými 

atributy/krásou (8)
dobývání/získávání ženy (11) žena jako symbol krásy (11)
voyeurství44 (32) žena jako erotický symbol (16)
dobrodružství/boj s nebezpečím45 (35) ženská bezbrannost (18)
obrazy, z nichž je muž-divák vynechán
(8)

obrazy, z nichž je žena-divačka vynechána 
(42)

Tabulka 1 Obrazové poselství plakátů směrem k mužům-divákům a ženám-divačkám

                                                
41 Textové plakáty, či plakáty neutrální z hlediska toho, zda se odkazují k muži či ženě, byly z analýzy 
vynechány (celkem se jednalo o devět plakátů, do této analýzy tedy bylo zahrnuto 120 plakátů).
42 Jedná se o obrazy, kde postava/atributy ženy ohrožuje vnější okolí; že se jedná spíše o hrozbu muži, je 
v obrazech přítomno jen implicitně.
43 Jedná se o obrazy, kde postava/atributy muže ohrožuje vnější okolí; že se jedná spíše o hrozbu ženě, je 
v obrazech přítomno jen implicitně.
44 Jedná se o ty obrazy, kdy muži vyobrazeni nejsou, ale ženy jsou prezentovány jako symboly krásy, jako 
erotické symboly, které jsou vystavovány, které mají přitahovat, okouzlovat. Úlohou muže je pak ‚dívat se‘, 
protože jemu jsou obrazy prezentovány.
45 Do této skupiny byly zařazeny i obrazy týkající se válečnictví.
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Asi nejvýznamnější informací, která z této analýzy vyplývá, je více než pětkrát větší 

počet plakátů, z nichž jsou vynechány ženy jako divačky, než je tomu v případě mužů. 

V největší míře se jedná o plakáty s různě zpracovanou tématikou dobrodružství a dále 

s tématy jako je ‚mužská hravost/rozpustilost‘, ‚chlapská soudržnost‘, ‚mužská racionalita, 

inteligence, přemýšlivost‘. Další velmi výrazně zastoupenou kategorií, která se odkazuje 

k mužům-divákům, je ‚voyeurství‘, kde je žena nejčastěji prezentována jako symbol krásy, 

jako erotický symbol, tedy jako pasivní obraz vystavený mužským pohledům. Výše 

uvedená tabulka poměrně jasně ilustruje bipolární vidění světa a jeho rozdělení na sféru 

maskulinity spojenou s bojem, dobýváním žen, s racionalitou, a feminity, které přísluší 

bezbrannost, citlivost, odevzdanost a požadavek, aby představovala symbol krásy i 

erotična. Vzhledem k tomu, že tato polarita a výše naznačené principy budou ještě 

rozpracovávány v dalších částech analýzy, ráda bych zde prezentovala plakát, který se do 

značné míry uvedené charakteristice vymyká, v obraze jsou ‚maskulinní‘ a ‚femininní‘ 

princip spíše komplementární a tvoří jeden harmonický obraz – jedná se o plakát k filmu 

‚Přátelé kopretiny‘.

ANALÝZA PLAKÁTU K FILMU ‚PŘÁTELÉ KOPRETINY‘

Obrázek 7 Přátelé kopretiny46

Následující analýza se zaměří především na detailnější rozbor toho, jak jsou v obraze 

poskládány a prezentovány prvky maskulinity a feminity a jaký je jejich vzájemný vztah. 

Plakát je složen ze dvou ohnisek významu – v dolní části jsou dominantní lidské ruce, 

v horní části text a motivy srdcí. Mezi těmito částmi (i okolo nich) je poměrně značný 

prázdný prostor vyplněný pouze černou barvou, který zdůrazňuje prezentovaná 

                                                
46 Větší vyobrazení všech detailně analyzovaných plakátů jsou prezentována v příloze č. 4.

http://obchod.kinosvetozor.cz/popup_image.php?pID=8676
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vyobrazení. Plakát, a zvláště jeho dolní část, tak evokuje dojem tzv. ‚černého divadla‘, 

které v 60. letech 20. století bylo velmi populární a sklízelo úspěchy i na mezinárodních 

scénách47. 

Dominantou plakátu jsou dvě lidské ruce: mužská ruka je větší, je jakoby zlehka

položená na dolním rámu obrazu, je vyobrazena včetně manžety košile; manžeta je 

v porovnání se zbytkem plakátu velmi výrazná (barevné květy), což jednak zdůrazňuje 

význam mužského prvku v obraze (prostřednictvím fyzické velikosti), zároveň ale spojuje 

mužství s citlivostí, jemností (květy) a propojuje toto vyobrazení s horní částí obrazu, kde 

se květinový dekor opakuje. Tím je mužská ruka jakoby ‚všudypřítomná‘ v rámci daného 

výjevu. Za manžetou je mužská ruka dále schematicky znázorňována jakýmsi rukávem, 

který je tvořen z nepravidelných linií, čar (jsou to podpisy různých osob, což možná 

odkazuje k vzájemné propojenosti lidských jedinců). Takto znázorněný rukáv rozšiřuje 

prostor vymezený části mužského těla (kromě textu je obraz ruky s ohledem na zaplněnost

plochy nejvýznamnější), ale neomezuje mužskou ruku v pohybu. 

Stejné grafické symboly jako u mužského rukávu (čáry, podpisy) jsou v dolní části 

obrazu opakovány tak, že vytvářejí jakýsi vnější rám pro ruku ženskou. Ta je tímto 

způsobem více omezena v pohybu, k volnému prostoru má ‚přístup‘ jen z jedné strany 

(mužská ruka ze tří stran). Ženská ruka je mužské komplementární tím, že je znázorněna 

stejnými výrazovými prostředky a barvami a že obě ruce drží (náznakově) květ kopretiny. 

Každá je však směrována na jinou stranu, což může naznačovat určitý nesoulad, ale také 

možnost vybrat si svůj směr (pro ženskou ruku je však tento směr, jak již bylo řečeno, 

omezen předem daným rámcem). Přesto obraz obou rukou jako celek působí klidně, 

pozornost je přitahována i ke květům (možná je zde implikován odkaz k ‚dětem květin‘, 

tedy hnutí hippies, které vzniklo právě v 60. letech 20. století). Také ženská ruka je 

propojena (ačkoliv v mnohem menší míře) s horní částí obrazu: tentokrát prostřednictvím 

kopretiny, kterou drží – obraz kopretiny je výrazným prvkem jednoho ze čtyř srdcí, 

vyobrazených v okolí horního textu.

V horní části plakátu, vedle textu, jsou dvě srdce se vzorem květin a dvě srdce rudá. 

Jestliže výrazná květinová manžeta mužské ruky spojuje muže s květinovými srdci, je rudá 

ponechána ženskému prvku (rudá konotuje vášeň, v tomto konkrétním vyobrazení je 

zastřena i jakýmsi stínem, který může odkazovat k tajemství). Jestliže kopretina v ruce 

                                                
47Zde mám na mysli Černé divadlo Jiřího Srnce: „Tento český divadelní soubor patří od svého vzniku mezi 
nejznámější reprezentanty českého divadelnictví ve světě. ... Během účinkování na mezinárodním divadelním 
festivalu ve skotském Edinburghu v roce 1962 uvedla kritika v časopise Times, že tento soubor ‚vrací magii 
na světová jeviště‘.“ (Jiří Srnec...)
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ženy spojuje ženu s květinovým srdcem v horní části obrazu, je to však srdce ‚patřící‘ 

muži, a ona je tedy implicitně připojována k mužskému prvku. Jestliže vyobrazení srdcí 

v horní části nepropojujeme s dolní částí obrazu, je mužský (květinový) prvek v rovnováze 

s ženským, rudým. Nepravidelná šipka spojuje jedno květované a jedno rudé srdce: tahle 

neumělá linie v jinak pravidelném bílém rámu plakátu jakoby naznačovala, že vztahy 

‚mezi srdci‘ nejsou pravidelné, že všichni jsme omylní a chybující. Může také – protože je 

šipka vedena mezi dvěma odlišně barevnými srdci – odkazovat k partnerské nevěře (další 

implikace tohoto je doprovodný text ‚nespokojený manžel‘ nebo skutečnost, že mužská 

ruka má (snubní) prsten, zatímco ženská nikoliv). Tyto detaily dále prohlubují pocit 

partnerského nesouladu, implikovaného protikladným směrem zobrazení rukou.

Z analýzy je tedy patrné, že mužský prvek je v plakátu všudypřítomnější (ačkoliv 

první letmý pohled tomu neodpovídá), více zasahuje do obou částí obrazu a částečně také 

vymezuje rámec prvku ženskému (týká se vyobrazení v dolní části plakátu). Linie, způsob 

zobrazení a další významy plakátu jsou však prezentovány tak, že je zde přítomný i 

významný prvek komplementarity mezi mužem a ženou a navíc je umožněno spojení 

mužského prvku s jemností, citlivostí, květinami, což nabourává stereotypní dichotomii 

silného, racionálního muže a slabé, emocemi a city zmítané ženy.

VZTAH OBRAZU A TEXTU

V souvislosti s prezentací analyzovaného souboru plakátů jako celku se při 

podrobnějším prohlédnutí objevil ještě jeden zajímavý jev, a to je vztah doprovodného 

textu k filmu a prezentovaného obrazu. Různé krátké texty byly identifikovány celkem na 

79 plakátech, což je přibližně 60 % celého souboru. Často se jednalo o texty spíše 

informativní (‚dobrodružný film‘ ‚film oceněný na...‘), ale u 22 plakátů byly texty nositeli 

dalšího významu, rozšiřovaly poselství plakátů o další konotace (znění textů a jejich 

stručný rozbor jsou uvedeny v příloze č. 3). V případě dvaceti plakátů se jednalo o texty, 

které z obrazu ženského těla dělaly zástupný znak pro jiné předměty a děje, aniž by mezi

textem a takovým obrazem existovala přímá významová souvislost. V případě zobrazení 

mužů tento rozpor mezi obrazem a doprovodným textem identifikován nebyl, muž byl 

zobrazen jen na dvou plakátech s doprovodným významotvorným textem, a to na 

plakátech k filmům ‚Chladnokrevně‘ a ‚Já, spravedlnost‘ (i zde je možné sledovat

reprodukci genderových stereotypů: chladnokrevní muži jako protiklad emotivním ženám; 

spravedlnost jako pozitivní morální hodnota, související mimo jiné i s racionálnem).
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S tématem doprovodných textů souvisí také vyobrazení hlav, kdy vedle 

významotvorného textu hlava ženy (na pěti48 plakátech) a hlava muže na plakátu k filmu 

‚Já, spravedlnost‘ jsou zobrazeny tak, že zabírají celou (respektive téměř celou) plochu 

plakátu a jsou tím jediným a nejdůležitějším prvkem, který chtěli autoři nebo autorky 

prezentovat. Významná je zde zejména ta skutečnost, že vyobrazení hlav zabírajících celý 

formát plakátů se v případě žen objevovala u plakátů, kde se text k postavě ženy 

nevztahoval, zatímco v případě mužů byla zjevná souvislost mezi obrazem muže a názvem 

filmu či textem. Při bližším pohledu na doprovodné texty těchto plakátů se uvedený rozpor 

ještě prohlubuje – plakáty s dominantními vyobrazeními ženských obličejů doprovázejí 

tyto texty (v uvozovkách je uveden název filmu, následuje doprovodný text): ‚Čtvrtý 

spolujezdec‘ – morální konflikt svědomí a moci; ‚Erotissimo‘ – komedie o tom, co 

způsobila daňová revize; ‚Heroin‘ – napínavý příběh o pašerácích omamných jedů; 

‚Nebeští jezdci‘ – dramatický příběh našich západních letců (Jana Nováková v roli 

anglické dívky Patricie); ‚S borovou šiškou pod zády‘ – vážný i humorný pohled do srdcí 

mladých lidí. Naproti tomu v případě obrazu muže se jednalo o text ‚Já, spravedlnost‘ –

soud nad odsouzeným. Lze říci, že obrazy žen jsou v těchto případech skutečně 

instrumentalizovány a využívány k tomu, aby konotovaly ‚morální konflikt‘, ‚daňovou 

revizi‘, ‚napětí‘, ‚drama‘, ‚srdce mladých lidí‘, a to v maximální velikosti, kterou dané 

médium komunikace umožňuje, zatímco obraz muže je spojován s ‚maskulinní‘ 

charakteristikou (soud – tedy racionálno).

Již úvodní analýzy tedy naznačují, že analyzované filmové plakáty často sloužily

jako médium reprodukující genderové stereotypy; v některých případech však nabízely

také alternativní pohled na problematiku genderových vztahů. Následující analýzy se 

zaměří na ověření obou těchto předpokladů, v závěru empirické části pak budou výsledky 

analýzy plakátů vztaženy k širšímu společenskému kontextu.

                                                
48 Jedná se o plakáty k filmům: Čtvrtý spolujezdec, Erotissimo, Heroin, Nebeští jezdci, S borovou šiškou za 
zády.
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Ověření teorie Ervinga Goffmana

Pro svou analýzu zobrazování genderu v reklamě shromáždil Goffman „přibližně 

500 reklamních a novinových fotografií, [což] v rámci kontextu sociologie reprezentuje 

ojedinělý a exemplární příklad empirické studie, která zachází s fotografickými materiály 

jako s daty“ (Smith, 1996). Inzeráty uspořádal do jednotlivých souborů, přičemž každý 

soubor reprezentuje jedno konkrétní téma týkající se genderu. Goffman (1979) 

identifikoval následující základní kategorie zobrazování žen a mužů49: relativní velikost, 

ženský dotek, hierarchie v povolání, ritualizace subordinace, povolený ústup.

1. RELATIVNÍ VELIKOST

V analýze Ervinga Goffmana (1979) je společenská nadřazenost – moc, autorita –

vizuálně prezentována prostřednictvím výšky; vyšší status (v patriarchální společnosti 

obvyklá nadřazenost mužů nad ženami) pozitivně koreluje s vyšší postavou. Pro ověření 

platnosti tohoto závěru byly analyzovány plakáty, kde jsou muž a žena zobrazováni 

společně. Takových obrazů je však v celkovém souboru pouze devět50, takže lze říci, že 

pro vyvozování závěrů tento počet plakátů není dostatečně velký. Nicméně pouze 

v jednom případě z uvedených devíti plakátů jsou ženská a mužská postava stejně vysoké

(Vládci Venuše), přičemž muž je v tomto vyobrazení aktivním činitelem (běží, táhne dívku 

za ruku, pryč od nebezpečí). V ostatních případech je žena na čtyřech plakátech vyšší než 

muž a čtyřikrát je tomu naopak. Poměr výšky je tedy vyrovnaný; je však třeba dodat, že u 

ženy i tam, kde má vyšší postavu (nebo je vyobrazena výše) než muž (ve třech případech 

ze čtyř), je její výška kontextově zobrazena tak, že pro obraz není podstatná. Naproti tomu 

muž je nejen vyšší (a výše) než žena, ale jeho výška (a s tím i status) je zdůrazněna tím, že 

žena k němu vzhlíží nebo muž ženu aktivně ovládá (pevně ji drží, snaží se jí sebrat oděv); 

toto je platné ve všech čtyřech případech vyobrazení mužů vyšších než jsou ženy.

                                                
49 Smith (1996) však upozorňuje na skutečnost, že Goffmanovy kategorie zobrazování genderu „nesplňují 
dva základní požadavky na kódování standardních forem obsahové analýzy: aby kategorie byly vzájemně se 
vylučující a aby navržený systém kategorií byl vyčerpávající pro veškerý obsah, který je zkoumán.“ (Smith, 
1996)
50 Jedná se o plakáty k filmům: Angelika a král, Farářův konec, Hvězdy Velkého vozu, Krásné prázdniny, 
Lhář a jeptiška, Vládci Venuše, Zkrocení zlé ženy, Zločin v šantánu, Zvětšenina.
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2. ŽENSKÝ DOTEK

Charakteristikou této kategorie jsou dle Goffmana (1979) situace, kdy se ženy svýma 

rukama a svými prsty předmětů často jen zlehka dotýkají (takové doteky jsou v protikladu 

k pevnému uchopení držení předmětů, k manipulaci obecně přisuzované mužům). Jelikož 

cílem ženského doteku v této kategorii není uchopení či manipulace, mohou být ruce 

nahrazeny obličejem či částmi těla, které se budou předmětů dotýkat (takové zobrazení pak 

v sobě skrývá také implicitní odkaz k objektovosti a sexualizovanému tělu žen).

Ženské ruce/ruka jako dominanta obrazu nebo významotvorný prvek se objevují na 

25 plakátech z celého analyzovaného souboru 129 plakátů, což opět není dostatečný počet 

k vyvozování závěrů o relevanci této kategorie pro analyzovaný soubor. Uvnitř 

zkoumaného souboru jsou však téměř vždy ženské ruce zobrazeny jako ruce zlehka se 

dotýkající, hladící nebo také vyjadřující elegantní gesta. Uvedenému modelu neodpovídají 

pouze tři51 plakáty: v jednom gesto ženských rukou nenese význam, je spíše indiferentní, 

v druhém jsou ruce aktivní, snaží se uchopit, jejich aktivita je však snižována (tím, že je 

zobrazena jako žádostivost žen ve vztahu k muži, a dále tím, že ženy jsou vyobrazeny tak, 

že muži sahají ke kolenům); pouze na plakátu k filmu ‚Vlk z údolí Prokletí‘ je žena

skutečně aktivní účastnicí děje, míří pistolí přímo před sebe na imaginárního nepřítele 

(může jím být i divák/divačka).

V rámci analyzovaného souboru byl nalezen také téměř stejný počet plakátů (celkem 

dvacet), kde významný prvek obrazu tvoří mužská ruka/ruce (tuto kategorii Goffman 

(1979) ve své analýze nereflektuje). Na základě srovnání obou skupin vyobrazení rukou 

lze říci, že způsob jejich prezentace odpovídá bipolárnímu rozdělení na mužské (aktivní, 

silné, tvořivé, agresivní) a ženské (pasivní, slabé, krásné). Ve svém klasickém textu toto 

tematizovala Simone de Beauvoir (1966), když upozorňovala na skutečnost, že základní

kategorií lidského myšlení je kategorie druhého, kdy se subjekt snaží „klást sebe jako to, 

co je podstatné, a ostatní jako nepodstatné, jako objekt“ (de Beauvoir 1966: 12). Proto je 

podle ní žena v patriarchální společnosti „určována a diferencována svým vztahem k muži, 

nikoli muž svým vztahem k ní; žena je nepodstatná vzhledem k podstatnému. On je 

Subjekt, on je Absolutno: ona je to Druhé.“ (ibid: 10) V souboru plakátů s mužskýma 

rukama je pouze v jednom případě mužská ruka vyobrazena v gestu, které by ve výše 

popsané bipolaritě odpovídalo ženskému principu (je to gesto lehkosti, podtržené 

vyobrazením kopretiny), mužská ruka zde není osamocená, je komplementární ruce ženské

                                                
51 Jedná se o plakáty k filmům: Lhář a jeptiška, Vlk z údolí Prokletí, Zločin v šantánu.



57

(jedná se o plakát k filmu ‚Přátelé kopretiny‘, který byl detailněji představen v předchozí

kapitole). Všechny ostatní plakáty odpovídající ‚mužské‘ polaritě lze rozdělit do tří 

kategorií: a) mužská ruka je spojena s násilím, bojem, zbraněmi (sedm plakátů52); b) 

mužská ruka vykonává nějakou činnost (hra na kytaru, kouření, nalévání) (šest plakátů53);

c) aktivita ruky samotné – uchopení, sevření, silné obětí a podobně (pět plakátů54).

3. HIERARCHIE V POVOLÁNÍ

Pokud muž a žena interagují při provádění určité činnosti, Goffman (1979) říká, že

role muže je rolí aktivní a instruující; to opět odpovídá patriarchálnímu uspořádání 

společnosti, jelikož „se zdá, že všechny instrukce zahrnují určitý druh subordinace 

instruovaných a úctu [vůči] instruktorům“ (Goffman 1979: 34).

Tato kategorie vyobrazení žen a mužů se v analyzovaném souboru plakátů 

neobjevuje, není proto pro další analýzu relevantní. Jedním z důvodů může být skutečnost, 

že filmy, ke kterým se analyzované plakáty vztahují, jsou především detektivky, milostné 

příběhy, dobrodružné příběhy, historické filmy; málokdy se mezi nimi objevuje film 

z pracovního prostředí, případně takový, který by k pracovnímu prostředí odkazoval 

(souvisí to pravděpodobně i s určitým ideologickým uvolněním 60. let 20. století, kdy 

produkce tzv. ‚budovatelských filmů‘ byla již minulostí). Výjimku zde tvoří plakáty 

k filmům ‚Doktorka Věra‘ a ‚Novinář‘, kdy se názvy filmů přímo k profesím odkazují. 

Ústředním motivem těchto plakátů však není uvedená profese, a proto ani zde nelze

analyzovat hierarchii v povolání: u plakátu k filmu ‚Doktorka Věra‘ je nejvýraznějším (a 

největším) atributem vojenská čepice, která může odkazovat buď k tomu, že doktorka Věra 

zároveň slouží v armádě, nebo k tomu, že pečuje o vojáky (ze samotného obrazu toto nelze 

vyčíst); u plakátu k filmu ‚Novinář‘ je ústředním motivem profil muže, který upřeně 

pozoruje labyrint, v jehož středu je žena bez hlavy (vztah obrazu a novinářské profese není 

na první pohled zřejmý).

                                                
52 Jedná se o plakáty k filmům: Agent beze jména, Druhý dech, Dynamit v zelené, Na Žižkově válečném 
voze, Přepadení poštovního vlaku, Rezident má naději, Šestnáctiletá.
53 Jedná se o plakáty k filmům: Bylo čtvrt a bude půl, Farářův konec, Já, spravedlnost, Největší případ 
komisaře Maigreta, Ples upírů, Zločin v šantánu.
54 Jedná se o plakáty k filmům: Bitva o Alžír, Rustam a Suchrab, Vládci Venuše, Zkrocení zlé ženy, 
Zvětšenina.



58

4. RITUALIZACE SUBORDINACE

Kategorie vychází z toho, že „klasickým stereotypem podřízenosti je fyzické 

snižování sama sebe ... nebo jiné ponižování se“ (Goffman 1979: 40). Goffman (1979) 

poukazuje na skutečnost, že uvedeným způsobem jsou mnohem častěji prezentovány ženy 

a děti. Subordinaci Goffman (1979) prezentuje především jako fyzické snižování se (opět 

zejména žen), spojování žen se zemí, s podlahou; patří sem také ženy klečící, ležící (bylo 

by možné dodat i prosící). Spojení se zemí nebo s podlahou v této souvislosti mimo jiné 

implikuje špinavost; u ležící ženy je zároveň implikována sexuální dostupnost. 

Vzhledem k tomu, že obecně je v analyzovaném souboru plakátů zobrazen malý 

počet celých figur (viz kategorie relativní velikost), není pro analýzu této kategorie

dostatek materiálů. Celkem byla nalezena čtyři55 vyobrazení, která mohou být do této 

kategorie zařazena (některá další vyobrazení svou podstatou spadají spíše do kategorie 

zobrazování násilí, o které bude pojednáno později), přičemž na třech z nich jsou zobrazeni 

ležící muži, kteří podlehli v boji s jiným mužem. Nejedná se tedy o zobrazení ‚ritualizace 

subordinace‘, jak o ní pojednává Goffman (1979), ale o zobrazení násilné interakce mezi 

dvěma muži. V u čtvrtého plakátu, kde je v subordinované pozici ztvárněna žena56, se 

jedná o Japonku, jejíž sklánění se k zemi lze považovat za odpovídající Goffmanově 

(1979) kategorii, ale může být interpretováno také jako výraz určitého kulturního 

stereotypu, který se vztahuje k podřízenosti gejš.

                                                
55 Jedná se o plakáty k filmům: Bratr doktora Homéra, Největší případ pro komisaře Maigreta, Operácia 
Negližé, Přepadení poštovního vlaku.
56 Jedná se o plakát k filmu: Operácia Negližé.
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5. POVOLENÝ ÚSTUP

Toto je kategorie, kterou Goffman (1979) naplňuje obrazy, na nichž jsou lidé (a 

podle jeho analýzy jsou to nejčastěji ženy) zobrazováni v situacích, v nichž jsou 

dezorientovaní, závislí na ochraně, myšlenkově se vzdalují dané situaci; to implikuje 

závislost na ochraně ostatních (mužů). Jako příklady takových vyobrazení udává Goffman 

(1979) především cucání prstů, zakrývání si úst a pohled mimo dění (tzv. psychologické 

vzdalování se). V analyzovaném souboru byly nalezeny dva plakáty, kde zobrazení žen 

přesně odpovídá uvedeným charakteristikám:

Obrázek 8 Milostná dobrodružství Moll 

Flandersové

Obrázek 9 Naše bláznivá rodina

Další analýza uvnitř této kategorie se zaměřila na identifikaci pohledů; důvodem 

bylo především poměrně značné množství vyobrazení, na nichž je pohled významným 

prvkem (42 plakátů v případě žen, což je více než třetina celého souboru (32,7 %), a 32

plakátů v případě mužů, což je 24,8 % z celého souboru57). Pro účely analýzy pohledu byla 

ke každému vyobrazení přiřazena určitá ‚nálepka‘ (definice), která sloužila jako kód typu

pohledu. U žen bylo nejdříve identifikováno patnáct různých typů pohledů, které byly 

následně – na základě příbuznosti – rozděleny do šesti skupin: únik, údiv, reprezentace 

krásy bez dalšího výrazu, svádění, tajemno/zasněnost, utrpení/strach (ve dvou případech 

nebylo možné výraz přiřadit do žádné z těchto kategorií, a to v případě plakátů k filmu 

‚Mexico 68‘, kdy je pohled gymnastky součástí děje, a plakátu k filmu ‚Vlk z údolí 

Prokletí‘, kdy pohled ženy souvisí s útokem, ke kterému se žena chystá). Po rozdělení 

zbývajících 40 vyobrazení do uvedených kategorií pohledů (na základě výrazu očí a 

zohlednění celkového výrazu tváře) lze kategorie podle četnosti výskytu seřadit 

                                                
57 Do analýzy pohledů byly zařazeny i fragmenty lidských obličejů, kde je pohled významným prvkem, takže 
je tato kategorie rozsáhlejší než ta, kde jsou analyzována zobrazení hlav (viz dále).

http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=4568
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následovně58: únik, tajemno, reprezentace krásy, utrpení, svádění, údiv. Na základě těchto 

výsledků je možné říci, že kategorie pohledu v případě vyobrazení žen odpovídá 

Goffmanovým (1979) závěrům, vypovídá o pasivizovaném zobrazování žen, akcentuje 

jejich slabost, bezradnost (kategorie ‚únik‘ a ‚údiv‘ společně tvoří 40 % souboru týkajícího 

se pohledů žen. Výsledky však odhalily ještě jinou, početnější kategorii (celkem sedmnáct

plakátů v kategoriích ‚tajemno‘ a ‚reprezentace krásy‘), kterou je skupina takových 

vyobrazení žen, jejichž pohledy vypovídají o jejich kráse, tajemství nebo svůdnosti. 

V tomto směru Goffman (1979) s kategorií pohledu nepracuje; v souboru analyzovaných 

plakátů však i tato nově definovaná skupina reprezentací odkazuje k ženské podřízenosti –

ženy jsou nositelky krásy, objekty mužské touhy. Výrazy utrpení (zbývajících šest plakátů 

ve skupině) v této souvislosti konotují slabost a zranitelnost žen (v porovnání s muži, kteří 

nebezpečí přímo čelí a odolávají – viz dále subkapitola věnovaná násilí).

Pro analýzu pohledů mužů byly definovány čtyři kategorie, přičemž k jejich 

identifikaci došlo v podstatě již při prvním ‚čtení‘ obrazů – ztvárnění pohledů mužů bylo

mnohem jednoznačnější. Možná interpretace této skutečnosti může opět spočívat 

v bipolárním rozdělení světa na ‚mužský‘ a ‚ženský‘ princip, kdy muž je přímý, racionální, 

takže i jeho zobrazení musí být takové, zatímco žena je tajemná, nevypočitatelná, 

iracionální, což umožňuje vkládat do jejího pohledu a výrazu více různých významů. 

Žádná z kategorií definovaných pro pohledy mužů se nekryje s kategoriemi uvedenými u 

pohledů žen. Nejpočetnější je kategorie, kdy muž něco aktivně sleduje, případně pohledem 

komunikuje a oslovuje diváka/divačku, nebo je jeho pohled součástí dění v obraze; 

následují kategorie, kdy mužský pohled reprezentuje přemýšlivost; třetí skupinou jsou 

pohledy, kdy muž aktivně čelí hrozbě nebo útoku; v jednom případě pak mužský pohled 

vyjadřuje strach. Pro lepší orientaci uvedené výsledky shrnuje následující tabulka (počty 

plakátů jsou uvedeny v závorce):

pohledy žen pohledy mužů
únik (14) aktivní pohled/součást dění (21)
tajemno (7) přemýšlivost (6)
reprezentace krásy (6) aktivně čelí hrozbě/útoku (4)
utrpení (6) strach (1)
svádění (4)
údiv (3)

Tabulka 2 Analýza pohledů žen a mužů

                                                
58 Počty plakátů v každé kategorii jsou sumarizovány v tabulce na konci rozboru této kategorie.
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OVĚŘENÍ TEORIE ERVINGA GOFFMANA – SHRNUTÍ

Analýzu i výsledky této části empirického šetření významně ovlivnila specifika 

zkoumaného souboru: zatímco Goffmanova (1979) analýza z velké části vychází ze 

zobrazení sociálních situací zobrazených v jednotlivých reklamách, obrazy 

v analyzovaném souboru plakátů jsou spíše zkratkovým vyjádřením, náznakem, 

symbolem, o ucelenou sociální situaci se jedná jen ve velmi malém množství případů. Tato 

skutečnost je pravděpodobně důsledkem toho, že filmový plakát ve své době sloužil nejen 

jako reklama, ale byl také druhem výtvarného umění. Z toho důvodu nebyly dvě kategorie 

(hierarchie povolání, ritualizace subordinace) pro analyzovaný souborů relevantní vůbec a 

v dalších dvou (relativní velikost, ženský dotek) byl k dispozici jen malý počet 

relevantních vyobrazení. Obrazy ve všech zkoumaných kategoriích však v podstatě 

potvrdily Goffmanovy (1979) závěry o prezentaci podřízeného postavení žen. Vedle

kategorie ‚ženský dotek‘ byl ve zkoumaném souboru identifikován srovnatelný počet 

plakátů zobrazujících ruce mužské (s tímto typem vyobrazení Goffman (1979) nepracuje), 

jejichž prezentace odpovídá polaritě ‚ženského‘ a ‚mužského‘ principu, jak o něm píše de 

Beauvoir (1966) (viz výše), a také odkazuje k subordinaci žen.

Nejpočetněji zastoupenou kategorií vycházející z Goffmanova (1979) rozlišení byla 

ta, která tematizuje ‚povolený ústup‘; i tato analýza Goffmanovy (1979) závěry potvrdila, 

přičemž ‚ústup‘ žen byl nejčastěji prezentován prostřednictvím pohledu. Kromě toho se 

v analyzovaném souboru objevila další kategorie pohledů, a to pohledů odkazujících k 

ženské kráse, tajemství a svůdnosti. Při srovnání reprezentací pohledů žen a mužů se také 

zde (stejně jako v případě kategorie doteků) potvrdilo základní schéma zobrazování v 

duchu polarity ‚mužského‘ a ‚ženského‘ principu, jak je stereotypně vnímán v patriarchální 

společnosti (racionální versus iracionální, rozumové versus smyslové, krásné versus

ošklivé, drsné versus jemné a tak podobně).
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Analýza vedená přístupem Jean Kilbourn 

(rozšíření kategorií Ervinga Goffmana) 

Kniha Jean Kilbourn (1999) vyšla poprvé po více než dvaceti letech po analýze 

Goffmana (1979)59, v mnoha ohledech však autorka dochází k podobným závěrům.

V porovnání s Goffmanem (1979) je její práce rozšířena o dimenzi závislostí a násilí na 

ženách a o další vzorce zobrazování žen, které s ženami zacházejí jako s objekty. Sama 

Kilbourn (1999) se odkazuje ke Goffmanovi a potvrzuje, že ženy jsou v inzerátech obecně 

zobrazovány jako podřízené mužům (ať již velikostí, fyzickou reprezentací, postojem nebo 

sociální pozicí), případně jako ženy slabé, nejisté, ženy v klaunských či dětských pozicích 

(tato zobrazení jen podtrhují jejich nesamostatnost, podřízenost, manipulovatelnost). 

Následující analýza se proto zaměřuje právě na ty části lidského těla, které Goffman 

(1979) ve větším detailu neanalyzuje – jedná se o analýzu vyobrazení obličejů a hlav, 

zpracováno bude také téma nohou. Dalším tématem, které rozšiřuje předchozí koncepce 

zobrazování genderu v reklamě, je problematika násilí. Metodologicky Kilbourn (1999) 

využívá metodu detailního popisu, zdůrazňuje konotace, které obrazy vyvolávají, a 

upozorňuje na dopady, jaké tyto obrazy mohou mít na životy jedinců. Následující analýza

uvedený postup využije; kromě toho přinese v jednotlivých kategoriích některé 

kvantitativní údaje a u vybraných plakátů nabídne detailní analýzu.

HLAVA

Hlavy60 a obličeje byly vybrány jako stěžejní prvky analýzy, protože mohou nést 

významy (výraz, úsměv, pohled očí), aniž by bylo potřeba zobrazovat zbytek těla; to 

koresponduje s využíváním koláže, umělecké zkratky a metafory jako častých způsobů 

uměleckého vyjadřování při tvorbě filmových plakátů v daném období. Z celkového počtu 

65 plakátů s fragmenty ženských těl bylo 34 vyobrazení hlavy, což je více než polovina 

(52,3 %) souborů obrazů s částmi těl; v případě prezentace mužů to bylo 31 vyobrazení 

hlav z celkového počtu 55 plakátů s fragmenty mužských těl. Analýza odhalila následující 

skutečnosti: pokud bylo vyobrazení hlavy vnímáno jako celek (bez zohledňování výrazu 

očí a tváře, které bylo pokryto v rámci předchozí subkapitoly), analýza nepřinesla nové 

významné skutečnosti, většina obrazů hlav se v rámci tohoto analytického pohledu jevila 

                                                
59 Inzeráty, s nimiž Kilbourn (1999) pracuje, však pocházejí z let předcházejících.
60 Do analýzy byly zahrnuty i ty plakáty, na nichž byla zobrazena hlava včetně části trupu (hlava však musela 
tvořit dominantu obrazu).
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jako součást širšího rámce obrazu (skrytý předpoklad, že hlava jako taková bude nějakým 

způsobem zpředmětňována nebo sloužit k prezentaci násilí, se nepotvrdil).

V souvislosti s výzkumnými otázkami však byly odkryty dvě zajímavé skutečnosti. 

První se týká zobrazování fragmentovaných hlav (zde hlav půlených, výřezů obličeje nebo 

hlav umístěných volně v prostoru): bylo identifikováno sedm plakátů s takovými

vyobrazeními, přičemž v šesti případech se jednalo o fragmenty hlav ženských61 a 

v jednom případě o mužskou hlavu volně ‚plavoucí‘ v prostoru (plakát k filmu ‚Velké 

prádlo‘). S odkazem k teorii Kilbourn (1999) však není možné říci, že tyto fragmenty 

ženského těla byly explicitním výrazem násilí vůči ženám, respektive muži. Ať již je 

vnímáme v kontextu celého obrazu nebo se díváme na výraz jejich tváře, v žádném 

z těchto případů není konotováno násilí. Implicitně by pak ve skutečnosti, že se vždy jedná 

o hlavy ženské, které jsou takto zobrazovány, bylo možné hledat souvislost se 

zobrazováním žen jako pouhých objektů (objektů pohledů či manipulace) spíše než 

s násilím. V případě mužské hlavy je celý plakát koncipován v duchu rozpustilosti, veselí, 

neimplikuje násilí.

Vzhledem k tomu, že kategorie obrazů fragmentovaných těl se úzce vztahuje 

k subkapitole zpracovávající Goffmanovy (1979) kategorie a zároveň rozšiřuje pohled na 

dané téma, bude část týkající se fragmentů lidských těl rozšířena o detailní analýzu dvou 

vybraných plakátů, kde je významotvorným prvkem obraz lidské hlavy. Prvním

analyzovaným bude plakát k filmu ‚Nejlepší ženská mého života‘, kde je významotvorným 

prvkem hlava muže, jehož pohled je v interakci s potenciální/m divačkou/divákem. Pro 

možnost srovnání bude dále zpracován plakát, kde je taková interakce zprostředkována 

pohledem ženy. Ze tří62 plakátů, odpovídajících danému vymezení, byl vybrán plakát 

k filmu ‚Šestnáctiletá‘, kde je vyobrazení ženského pohledu, který přímo oslovuje 

diváka/divačku, dostatečně rozsáhlé i čitelné (na zbývajících dvou plakátech je obraz 

podobně ztvárněného ženského obličeje buďto poměrně malý ve vztahu k celkové ploše 

plakátu, nebo je nečitelný díky přetisku dalším motivem), což nabízí určitou paralelu mezi 

oběma analyzovanými plakáty.

                                                
61 Jedná se o plakáty k filmům: Bonnie a Clyde, Bylo čtvrt a bude půl, Naše bláznivá rodina, Otázka cti, 
Spalovač mrtvol, Šestnáctiletá.
62 Jedná se o plakáty k filmům: Farářův konec, Šestnáctiletá, Vlk z údolí Prokletí.
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HLAVA – ANALÝZA PLAKÁTU K FILMU ‚NEJLEPŠÍ ŽENSKÁ MÉHO ŽIVOTA‘

Obrázek 10 Nejlepší ženská mého života

Na první pohled je patrné, že dominantou celého plakátu je muž, a to jednak 

s ohledem na rozsah plochy, kterou jeho obraz zabírá, i na výrazné barevné odlišení (muž a 

jeho ‚teritorium‘ jsou v černé barvě) a výrazné texty (největší text – ‚J. Sovák‘ – přímo 

denotuje obraz muže, kontacemi je význam (pravděpodobně i obliba) této postavy na 

soudobé kulturní scéně). Název filmu ‚Nejlepší ženská mého života‘ pak ve spojení 

s dominantní postavou muže umisťuje diváky a divačky do heterosexuálního diskurzu, 

v němž ideální pár tvoří vždy žena-muž. Celý obraz je rozdělen do tří částí, největší –

středový prostor – je věnován obrazovému ztvárnění tématu. Muž tento prostor svou 

rozlohou zcela ovládá: jeho hlava přesahuje do horní i dolní části, jež jsou vyhrazeny pro 

text (mužský prvek je tak přítomný ve všech částech plakátu). Plocha, s níž je muž

bezprostředně spojen, je – stejně jako on sám – černá a má tvar srdce, muž v podstatě tvoří 

pravou (z pohledu diváka/divačky) polovinu tohoto srdce. Konotacemi symbolu srdce 

bývají nejčastěji láska, cit, něha, romantika, ovšem konotace černé barvy bývají zcela 

opačné – smutek, smrt, důstojnost. Toto dvojité (ambivalentní) ztvárnění mužova obrazu i 

prostoru, který je s ním spojen, může odkazovat ke snaze integrovat v jeho figuře ‚mužský‘ 

i ‚ženský‘ princip. V průběhu analýzy na tomto místě dlouhou dobu zůstávala 

nezodpovězena otázka, zda takové zobrazení mužské figury je pro prezentaci muže 

výhodou či nevýhodou. Spíše než rozhodnutí o výhodě či nevýhodě nakonec nabízím 

interpretaci, že uvedené umělecké ztvárnění interakce ‚mužského‘ a ‚ženského‘ principu 

otevírá prostor pro alternativní ‚čtení‘ obrazu, které může působit subverzivně k tradičnímu 

patriarchálnímu rozdělení společnosti.

http://obchod.kinosvetozor.cz/popup_image.php?pID=6606
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Mnohem menší prostor plakátu je vyhrazen ženám. Ve vztahu k obrazům žen je 

důležitý také název filmu, protože slovo ‚nejlepší‘ zde (ve spojení s výraznou postavou 

muže) jasně konotuje, že muži je přisouzena aktivní úloha vyhledávání a výběru té 

‚nejlepší‘ ženy, přičemž kritéria výběru stanovuje on sám. Prostorové a barevné vymezení 

jednotlivých ženských postav jasně ukazuje, která je tou vybranou ženou: ‚vyvolená‘ je 

umístěna do černého prostoru srdce, který je výsostným mužovým teritoriem. Zbývajících 

sedm žen je vyobrazeno v prostoru vně mužovy černé plochy. Navíc prostor, který je jim 

věnován, je v porovnání s jeho obrazem mnohem menší, význam žen je tedy již na první 

pohled snižován prostřednictvím nevyváženého rozdělení prostoru.

Kromě velikosti jsou ženy odlišeny také barevně – jejich oděvy jsou (na rozdíl od 

mužova černého obleku) barevné; je zde zelená (uklidňující, také barva přírody), bílá 

(nevinnost), červená (vášeň), oranžová/tělová (oranžová může konotovat výstrahu či 

nebezpečí, tělová holé tělo). Žena, která je zasazena do mužova černého rámce, je jako 

jediná oblečena v růžové (růžová jako znak něhy, jemnosti, citlivosti) – ona je ta vyvolená, 

je proto odlišena také barevně a obraz její výjimečnosti (vyvolenosti) je zdůrazněn 

prostřednictvím oblaka z květů, v němž je usazena (je ‚něžné pohlaví‘, a proto potřebuje 

odpovídající prostředí – květiny, oblaka). Barevné odlišení (černý muž versus barevné 

ženy) může konotovat jak důstojnost muže, tak marnivost žen. Pokud jde o způsob 

zobrazení těl, je muž zastoupen vyobrazením své hlavy, včetně ramen a části hrudníku; 

komplementárně k tomu žádná žena není zobrazena jako celá postava, u ženských těl je 

prezentován podobný výřez jako u muže. Výjimky tvoří obrazy dvou žen: první je 

zastoupena pouze prostřednictvím svých nohou v minisukni, druhá je zobrazena téměř celá 

(chybějí jen nohy od kolen dolů), avšak oblečena je pouze ve spodním prádle, což (ve 

spojení s pózou, kterou zaujímá) konotuje její funkci erotického objektu. 

Zajímavým prvkem, jenž doprovází obrazy žen, je zeleně vyobrazená číslovka sto, 

která v dobovém kontextu pravděpodobně odkazovala k zelené bankovce stokoruny63 –

každá žena je vyobrazena na pozadí alespoň jedné takové stovky; jen žena, která je 

vyvolená a spadá do mužova rámce, má na svém pozadí číslovku alespoň o jeden řád 

vyšší. Vztah obrazů žen a peněz je možné interpretovat buďto jako cenu vyobrazených žen, 

nebo jako odkaz k tomu, že být s ženou vyžaduje, aby muž měl dostatek peněz; obraz lze 

vnímat také jako konotaci žen jako majetku. V případě alternativního čtení, které by 

sledovalo linii vlastního výdělku žen, tedy jejich finanční nezávislosti, je celkový obraz 

                                                
63 První emise ‚zelené‘ stokoruny s vyobrazením Hradčan byla emitována v roce 1961.
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koncipován tak, že i v tomto pojetí by odkazoval k ženě jako k majetku – ženě, která 

vydělává, má své vlastní prostředky, ale je stále v podřízeném postavení vůči muži.

Závěrečná část analýzy bude věnována pohledům muže a ženy, protože (jak již bylo 

řečeno) jedním z důvodů výběru tohoto plakátu pro detailnější analýzu byla skutečnost, že 

v rámci tématiky pohledu prezentuje interakci pohledu mezi mužem a potenciálním 

divákem/divačkou, případně mezi mužem a ostatními prezentovanými ženami. Stejnému 

tématu se ve svých analýzách věnují Goffman (1979) i Williamson (1984), každý z nich 

však k pohledu aktérů a aktérek reklamních obrazů přistupuje odlišným způsobem. 

Zatímco Goffman (1979) se zaměřuje především na interakci muže a ženy, z níž žena 

pohledem uniká (a pohled muže tento autor příliš netematizuje), Williamson (1984) se 

zaměřuje na způsob, jakým žena nebo muž, jsou-li v obraze osamoceni a vyobrazeni jen 

v určitém prostředí nebo s konkrétními předměty, interagují s tímto prostředím a zároveň 

s diváky a divačkami. Williamson (1984) vidí zásadní rozdíl mezi prezentacemi žen, které 

jsou v reklamách zobrazeny tak, že se dívají na publikum, že produkt ‚prodávají‘ 

prostřednictvím sama sebe, zatímco v případě reklam, kde je produkt ‚prodáván‘ 

prostřednictvím obrazu muže, se muž na publikum dívat nemusí, protože publikum se dívá 

na něj. „On nemusí hledat, prosit; připoutá svůj pohled k čemukoliv, co jej zajímá. ... 

Produkt je nám prodáván prostřednictvím toho, že se díváme s ním, nikoliv na něj (jako je 

tomu u žen).“ (Williamson 1984: 81) 

Při pohledu na plakát k filmu ‚Nejlepší ženská mého života‘ je však patrné, že tento 

obraz se výše uvedenému vymezení mužského a ženského pohledu, jak jej prezentuje 

Williamson (1984) vymyká. Prvním rozdílem je skutečnost, že zde není explicitně 

definován produkt, který se ‚prodává‘, protože plakát má spíše připoutat pozornost (sám 

k sobě stejně jako k obrazu i k filmu, k němuž se odkazuje, možná také k postavě 

oblíbeného herce). Druhým (a důležitým) rozdílem je to, že muž svým pohledem aktivně 

interaguje s diváky/divačkami vně obrazu, takže je potřeba dívat se na něj, nikoliv s ním, 

jak o tom píše Williamson (1984). Výraz muže na tomto konkrétním plakátu vyjadřuje 

lehký smutek, možná starost, jakoby chtěl něco sdílet, s něčím poradit. Ovšem obraz je 

koncipován – jak bylo ukázáno v analýze prostoru a vzájemných vztahů – tak, že starost 

zde působí ženy, takže sdílet mužskou pozici mohou jen muži, případně všichni ti, kdo se 

budou identifikovat s mužským vnímáním reality a vztahů v něm (možný odkaz k diskurzu 

mužské aliance).

Na rozdíl od muže jsou ženy zobrazeny tak, že jejich pohledy se dívají různými 

směry, nikdy však nesměřují ven z obrazu (k vnější/mu pozorovatelce/pozorovateli) a 
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zároveň se žádná z nich nedívá na muže, který je zde ústředním motivem. Na rozdíl od 

muže se usmívají, jsou milé, přívětivé, ale současně (jak bylo popsáno výše) jsou 

prezentovány prostřednictvím svých těl, která mají být vnímána především jako přitažlivá 

a svůdná. Žena, která se jako jediná neusmívá, je ta, která má vizuálně ztvárňovat ženu 

vyvolenou (možná tedy tu ‚nejlepší ženskou‘); její hlava se odvrací od směru, v němž se 

nachází muž, její pohled směřuje vzhůru – jakoby z obrazu unikala, jak o tom píše 

Goffman (1979). Ale v tomto uměleckém ztvárnění lze odvrácený pohled ženy 

interpretovat i jako únik (nikoli z celé interakce, ale jen od muže), což jí nabízí určitou 

míru moci nad mužem i nad situací. Květinový oblak, na kterém je vyobrazena, by se 

v této souvislosti dal interpretovat jako prostor uvnitř mužovy plochy, který plochu alespoň 

trochu přesahuje a může pomoci ženě unikat. Do takového obrazu by pak zapadala starost 

muže, kterou chce sdílet s ostatními, aby mu žena neunikla. I v tomto čtení je však možné 

identifikovat dva principy: tajemnou ženu a racionálního muže, který se snaží tajemno 

rozluštit a ovládnout.

HLAVA – ANALÝZA PLAKÁTU K FILMU ‚ŠESTNÁCTILETÁ‘

Obrázek 11 Šestnáctiletá

Při prvním pohledu na tento plakát je patrná jistá paralela mezi pohledem muže 

z předchozího plakátu a pohledem dívky zde: lehký smutek, pohled interagující 

s divákem/divačkou. Na rozdíl od předchozí ukázky je však její pohled více prosebný a 

méně (v podstatě vůbec ne) vyjadřuje zamyšlenost. Hlava dívky je první dominantou 

obrazu, která upoutá; od zbytku plochy není odlišena barevně (celý obraz je zpracován jen 

černo-bíle), ale pouze způsobem prezentace (dívka je ztvárněna jako výřez fotografie, 

zatímco zbytek plakátu je malba, případně koláž). Kromě pohledu, který ji staví do 

http://obchod.kinosvetozor.cz/popup_image.php?pID=6608
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pasivního prosebného postavení, je její postavení handicapované také tím, že hlava dívky 

je zobrazena v horizontální poloze, jakoby ležela (nabízí se zde paralela mezi ležícími 

pasivizovanými ženami, jak o nich píše Goffman (1979) (viz subkapitola Erving Goffman 

– Gender Advertisement).

Další (a s ohledem na plochu ještě výraznější) dominantou obrazu je mužská ruka (že 

se jedná o muže bylo implicitně vyvozeno z její velikosti, hrubých rysů, mohutnosti) držící 

pistoli, s prstem na spoušti. Hlaveň nemíří na dívku, je vedena paralelně s její hlavou, 

může být vnímána i jako určitý podstavec, základna pro vyobrazení dívky (dívka zbraní 

není přímo ohrožena). Vzájemná propojenost mezi těmito dvěma dominantami (rukou 

muže a dívkou) je vyjádřena jedním dekorativním prvkem, jímž je květovaný lem rukávu u 

ruky s pistolí. Stejný vzor se objevuje v prostoru mezi hlavní pistole a dívčinou hlavou a 

potřetí ještě jako lem druhé paže (ta je zobrazena bez dlaně a prstů), který shora (podobně

jako pistole zdola) ohraničuje prostor vyhrazený pro dívčinu hlavu.

V případě takto fragmentovaného obrazu není význam (ani interakce prvků) 

jednoznačně dán, při jeho interpretaci a vnímání hraje velkou roli subjektivní zkušenost. 

Zde nabízím jedno z možných ‚čtení‘, vycházející z interakce ‚mužského‘ a ‚ženského‘

principu, jak je v prvním plánu nastíněn v obraze (toto preferované čtení vychází z obecně 

sdílených kódů patriarchálního rozdělení společnosti): žena/dívka jako mladá (vztah mezi 

obrazem a názvem filmu ‚Šestnáctiletá‘), nezralá, slabá, bezbranná, zatímco muž je silný, 

ozbrojený. Tvrdím však, že ji ovládá; vycházím přitom ze symboliky výše popsaného 

květinového dekoru: jeho umístění v prostoru je možné vnímat jako schematicky 

znázorněnou postavu, a to zejména z toho důvodu, že jeden z těchto prvků implikuje

nákrčník a další dva lemy rukávů. Jeden z lemů patří mužské ruce s revolverem, což 

implicitně naznačuje, že i ostatní části budou patřit mužské postavě. Mužův obličej zůstává

skryt, z jeho pomyslné hlavy (odkazované lemem na krku) je vidět jen vnější obrys; do 

prostoru, kde by muž měl mít obličej, je vložena výše popsaná fotografie dívčího obličeje. 

Ona tedy spadá do jeho rámce, který ještě dále ohraničuje (pravděpodobně jeho) druhá 

ruka; ona se může prezentovat pouze skrz jeho obraz. Tato ohraničenost a determinovanost 

celého výjevu je dále zdůrazněna černým vnějším orámováním celého plakátu, z něhož 

v pravém dolním rohu ‚vyrůstá‘ ruka i pistole, takže mužský princip uchvacuje a zaplňuje 

celý prostor – muž může ženu ochraňovat, ale může s ní i jakkoliv manipulovat, 

prostřednictvím tohoto vyobrazení ji má zcela ve své moci. Vnímání mužovy moci jako 

nebezpečné je mírněno vzorem lemů s květy, kdy květy – pokud přijmeme bipolární

rozdělení na ‚mužské‘ a ‚ženské‘ – lze vztahovat k ženskosti, k jemnosti. 
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Pokud by obraz dívčího obličeje/hlavy byl umístěn vertikálně a poměr velikosti 

obličeje a ruky s revolverem by se změnil ve prospěch dívčiny hlavy, bylo by možné tento 

obraz vnímat jako obraz ženské síly a aktivity, bojovnosti. V rozvržení zde prezentovaném

je však žena/dívka zobrazena jako slabá, bezbranná, nezralá; komplementární k ní je 

mužský princip, mužská síla, ochranitelský postoj. Divák-muž se může snadno s touto 

silou identifikovat, zatímco ženě-divačce je zde zcela jasně vymezeno závislé postavení. 

V literatuře na tento proces vnucené divácké perspektivy (viz subkapitola o obrazové 

analýze v části Metodologie) upozornila například Fetterley (in Morris, 2000), která tvrdí, 

že v dílech, jež prezentují patriarchální úsilí o ovládnutí ženy mohou čtenářky (zde 

divačky) „okusit lákavou chuť moci pouze za cenu ztotožnění nerespektujícího jejich 

ženské zájmy“ (Morris 2000: 43).

NOHY

Z kvantitativního hlediska vyobrazení nohou netvoří významnou část analyzovaného 

souboru plakátů (šest64 vyobrazení ženských nohou a čtyři65 plakáty s fragmenty nohou 

mužů). V této kategorii zcela bez výjimky platí, že ženské nohy jsou sexualizovanou částí 

těla, která je prezentována s výrazným erotickým podtextem (nejčastějším zobrazením 

(celkem čtyři plakáty) jsou pak ženské nohy v minisukni). S ohledem na plochu, kterou 

tato vyobrazení zabírají, jsou fragmentované části ženských nohou spíše doprovodnými 

ilustracemi, ve dvou případech jsou však stěžejním prvkem obrazu (opět s výraznou 

erotickou konotací):

Obrázek 12 Vánoce s Alžbětou Obrázek 13 Žena je žena

                                                
64 Jedná se o plakáty k filmům: Bosé nohy v parku, Nejlepší ženská mého života, Novinář, Spalovač mrtvol, 
Vánoce s Alžbětou, Žena je žena.
65 Jedná se o plakáty k filmům: Bosé nohy v parku, Bratr doktora Homéra, Indiánské léto. Zlaté časy ve 
Spessartu.

http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=8603
http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=5793


70

Fragmenty mužských nohou, jsou-li zobrazovány pouze jako fragmenty mužských 

těl, jsou naproti tomu vyobrazeny ve zcela odlišných pozicích – jako vyjádření 

síly/vítězství (mužské nohy rozkročené nad mrtvolou jiného muže, nohy jako kmen pro 

celé společenství, nohy jako dominanta obrazu), případně jsou nositelkami určitého 

atributu (například plakát k filmu ‚Indiánské léto‘, kde jsou nohy spojovány s dobýváním 

nehostinné krajiny). Opět se zde projevuje dichotomní vidění světa, rozdělování reality na 

‚mužský‘ a ‚ženský‘ princip, jak již bylo identifikováno v předchozí části.

ZOBRAZOVÁNÍ NÁSILÍ

Obecně lze o souboru analyzovaných plakátů říci, že násilí netvoří významný prvek, 

pomocí kterého by autoři a autorky prezentovali zpracovávané téma – prvky násilí byly 

nalezeny na devatenácti plakátech, přičemž v pěti66 případech byly nějakým způsobem 

spojeny s ženami a ve čtrnácti s muži. To nijak neodporuje zjištěním uváděným v úvodu 

analytické části o velkém počtu plakátů, které se k muži-divákovi odkazují s tématikou 

‚dobrodružství/boj s nebezpečím‘, protože v předchozí analýze byly do této kategorie 

zahrnuty i obrazy prezentující boj implicitně. Za obrazy obsahující prvky násilí v této dílčí 

analýze byly označeny všechny ty, které: buď vyjadřují přímo nějakou násilnou scénu, 

nebo je na nich vyobrazen prvek, který násilí konotuje (například meč, pistole). Velmi 

nízká míra explicitních násilných scén je sama o sobě zajímavou skutečností, pro kterou 

nabízím toto možné vysvětlení: jestliže vyjdeme z toho, že žánr filmu ovlivňuje plakátové 

zpracování67 a porovnáme například detektivní a dobrodružné filmy z 60. let 20. století

s tvorbou současnou, ať již v tuzemském či zahraničním kontextu, je zjevné, že míra násilí 

prezentovaná v současné době je neporovnatelně vyšší, scény zobrazující násilí jsou

explicitnější, často velmi surové. Dalším důvodem pro malou míru násilí v analyzovaných 

obrazech může být upozadění komerční funkce filmového plakátu ve prospěch jeho funkce 

umělecké v 60. letech, v důsledku čehož je možné pracovat pouze s náznaky a není nutné 

přilákat pozornost diváků/divaček ‚za každou cenu‘. Otázkou zůstává, zda kromě těchto 

vysvětlení zde působila i určitá nepsaná umělecká forma, nepsaná pravidla toho, co je a co 

není možné zobrazovat, a jakým způsobem.

                                                
66 Jedná se o plakáty k filmům: Bonnie a Clyde, Fathom, Spalovač mrtvol, Vlk z údolí Prokletí, 
Šestnáctiletá.
67 V některých případech v daném období tomu tak  nebylo – viz citace Jaroslava Sůry (in Sylvestrová, 2004) 
v teoretické části o tom, že někdy tvořil plakát, aniž by znal obsah filmu.
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V případě plakátů, na kterých jsou s prvky násilí spojována vyobrazení mužů, byla 

identifikována dvě hlavní témata: a) boj muže proti muži (sedm plakátů68) ztvárněný jako 

příprava k boji, ohrožování zbraní i vlastní boj; b) násilí konotované vyobrazeními různých 

předmětů (sedm plakátů69) jako jsou zbraně, mužská pěst, obraz mrtvého muže. Tyto 

prezentace násilí ve vztahu k mužům zcela odpovídají bipolárnímu vidění světa jako na 

jedné straně ‚mužského‘ (drsný, bojovný, neohrožený, statečný) a ‚ženského‘ na straně 

druhé (‚něžné pohlaví‘, které nemá být s násilím spojováno vůbec, ačkoliv i zde existují 

výjimky, což se týká zejména plakátu k filmu ‚Vlk z údolí Prokletí‘). Obecně však žena 

není postavou, které je ubližováno, boj je ‚mužskou záležitostí‘.

V případě plakátů, kde jsou s tématikou násilí spojovány ženy, byly na třech (z 

celkového počtu pěti plakátů) vyobrazeny různým způsobem revolvery, které však nikdy 

vyobrazenou ženu přímo či explicitně neohrožují (u plakátu k filmu ‚Bonnie a Clyde‘ je 

tomu právě naopak, žena se revolveru lehce dotýká, vztah mezi ní a předmětem je spíše

pozitivní):

Obrázek 14 Bonnie a Clyde Obrázek 15 Fathom Obrázek 16 Šestnáctiletá

Jak již bylo řečeno, výjimkou je zde plakát k filmu ‚Vlk z údolí Prokletí‘, kde žena 

není zbraní ohrožována, ale sama přímo ohrožuje, míří na imaginárního nepřítele, 

kterým/kterou může být i potenciální divák/divačka. Posledním plakátem v této skupině je 

plakát k filmu ‚Spalovač mrtvol‘, kde je násilí konotováno fragmentovanými částmi 

ženských těl. Vzhledem k tomu, že tento plakát je svým výrazem důležitý pro analýzu 

tématu násilí, tématu fragmentace ženských těl a částečně se vztahuje i k tématice 

zobrazování erotických motivů, která bude analyzována v další kapitole, považuji za 

                                                
68 Jedná se o plakáty k filmům: Bratr doktora Homéra, Druhý dech, Dynamit v zelené, Hvězdy na čepicích, 
Muž na útěku, Přepadení poštovního vlaku, Rezident má naději.
69 Jedná se o plakáty k filmům: Agent bez hesla, Balada o lásce a zradě, Na Žižkově válečném voze, Největší 
případ komisaře Maigreta, Pod kopyty stád, Podzim Cheyennů, Šestnáctiletá.

http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=5794
http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=6633
http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=6608
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užitečné plakát představit detailněji. V rámci analýzy bude také porovnáno zpracování 

tématu násilí v tomto plakátu s tvrzeními Kilbourn (1999), která v souvislosti s tématikou

násilí prezentuje příklady reklamních obrazů, na nichž jsou ženy přivazovány ke kůlu, 

vměstnávány do krabic, muži na ně házejí sněhové koule, polštáře, polévají je vědry 

s vodou, čímž podle ní reklama přispívá k normalizaci a erotizaci dominance mužů nad 

ženami a zároveň učí muže/chlapce, „že jejich maskulinita vyžaduje jakousi nemilosrdnost, 

dokonce brutalitu, ... [takže] násilí se stává nevyhnutelným“ (Kilbourn 1999: 27). 

ZOBRAZOVÁNÍ NÁSILÍ – ANALÝZA PLAKÁTU K FILMU ‚SPALOVAČ MRTVOL‘ 

Obrázek 17 Spalovač mrtvol

Na první pohled plakát oslovuje třemi významnými dominantami: je to černá barva, 

která zdůrazňuje motivy zobrazené ve světlých tónech (využití efektu negativního obrazu)

a zároveň konotuje smutek, hrůzu, tragédii, tragické okolnosti situace; další dominantou je 

shluk částí ženských těl v dolní třetině plakátu; nejvýraznější dominantou je pak text 

‚spalovač mrtvol‘ zabírající horní dvě třetiny obrazu. ‚Spalovač‘ je nejvýznamnějším 

prvkem obrazu z hlediska velikosti písma i s ohledem na význam textu – ‚spalovač‘: je 

nositelem děje, v důsledku kterého vznikl shluk ženských těl. Text se odkazuje k muži, ale 

tohoto muže prezentuje jen slovně, zatímco ženy jsou odkazovány konkrétními obrazy 

(písmo jako znak kultury, kultura/civilizace jako příslušné ‚mužskému‘ principu, zatímco 

žena je tělo, je princip ‚přírody‘). Významotvorná je i bílá barva textu ‚spalovač mrtvol‘: 

kdyby text byl například v barvě těl žen, naznačoval by princip komplementarity muže a 

žen, červená by mohla odkazovat spíše ke krvi, k tragédii; zde je však použita barva bílá, 

barva nevinnosti (jakoby ta barva osvobozovala, snímala ze ‚spalovače‘ vinu). Navíc jsou 

písmena uspořádaná do jakési vlnovky, která může konotovat i radost, rozpustilost, pohyb, 

http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=7682
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také komplementaritu ženským ‚křivkám‘; rozhodně však nevyvolává pocit hrůzy z činů 

‚spalovače‘.

Velké množství významů je samozřejmě spojeno se shlukem částí ženských těl (ze 

všech částí je jasně čitelné, že se jedná o těla ženská, navíc těla mladá a štíhlá; výjimku 

tvoří dolní končetiny s částí boků v levé horní části shluku, které jsou silnější a svým 

tvarem odkazují k ženě starší). Barva těchto fragmentů je tělová, s největší 

pravděpodobností se jedná o koláž z fotografií žen; některé části těl jsou výrazně tmavší, 

ovšem to je způsobeno stínováním, nejedná se například o barvu ohořelého těla. Na první 

pohled celý obraz jednoznačně nevyvolává pocit hrůzy či odporu, spíše čehosi podivného, 

jakési skládačky z kusů ženského těla. Shluk je tvořen pěti fragmenty rukou (čtyři včetně 

dlaně, z páté je vidět paži od lokte až téměř k rameni) a pěti fragmenty nohou; ve shluku 

jsou také tři torza ňader, jeden obličej hledící přímo k divákovi/divačce a jedna hlava od 

diváků/divaček odvrácená, z níž lze spatřit pouze krátké blond vlasy, bradu a dekolt. 

Zajímavé je, že tento shluk lze vnímat jako ucelený obrazec: celý shluk tvoří jakýsi 

schematický ovál, v jehož středu je obličej, stejně jako by tomu bylo v případě lidské 

postavy; pod obličejem jsou umístěna všechna torza ňader (opět analogicky k lidské 

postavě), končetiny jsou rozprostřeny všemi směry, ovšem ruce jsou spíše v horní části 

oválu, což opět vzdáleně odpovídá proporcím lidského těla. 

Obličej a ruce (ruce, které neleží bezvládně podél těla, ale aktivně ční směrem 

vzhůru, jejich gesta jsou ladná) mění shluk částí těl v novou entitu, v jakéhosi nového 

‚tvora‘ s ženskými atributy, který se nachází ve stejném prostoru se ‚spalovačem‘, ovšem 

nemá pevně ohraničeny meze svého ‚těla‘, může vyčnívat a přečnívat do všech stran. 

Tomu odpovídá i vyobrazení rukou: nejsou bezvládné, ční vzhůru směrem ke ‚spalovači‘, 

ale neprosí (o milost, o zmírnění osudu, o slitování), jejich gesta jsou spíše vábivá (v tom 

je jejich moc – moc vábit, okouzlovat, přitahovat). Obraz konotuje tajemné, ale i kreativní 

ženství (femininní prvky jsou rozkouskované, ale přesto schopné vytvořit cosi nového). 

Tato nová entita však v některých ohledech zůstává v podřízeném postavení vůči 

mužskému prvku: je menší, umístěna v subordinované pozici – umístění ‚spalovače‘ stále 

umožňuje vysokou míru kontroly. To je zdůrazněno také vzájemným postavením obou 

principů: písmo odkazující ke ‚spalovači‘ je vertikální, zatímco ženská entita je umístěna 

horizontálně (nejpatrnější je to z polohy obličeje) – on stojí a ona leží (pod ním). 

Nabízí se také otázka, proč jsou ženská těla nahá, když mrtví lidé bývají spalováni 

v šatech. Jedním vysvětlením může být prvoplánové nabídnutí a využití ženského těla jako 

erotického symbolu, který je prezentován mužskému divákovi. Obraz však takto 
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prvoplánově eroticky nepůsobí, výraznou dominantou (kromě písma) jsou spíše ženské 

končetiny než torza ňader. Svlečené tělo sice může být vnímáno jako výraz moci nad 

ženou (jejími částmi), jelikož zde však chybí oblečený muž, který by tuto nadřazenost 

explicitně vyjadřoval, může nahota v celé neuspořádanosti nové ženské entity vyjadřovat 

také určité osvobození od svazujících konvencí (na druhé straně je pak mužský 

prvek/princip, který se snaží svou mocí takový obraz potlačit, pokořit). Vztáhneme-li tyto 

možné interpretace k tvrzením Kilbourn (1999) o tom, že reklamní obrazy přispívají 

k normalizaci a erotizaci dominance mužů nad ženami, tak zde není možné prezentovat 

stejně přímočaré stanovisko. Obraz se k násilí odkazuje spíše implicitně, prostřednictvím 

vnější kontroly; ovšem v rámci této kontroly je ženský prvek životaschopný. Násilí 

v obraze do značné míry není samoúčelné, je nevyhnutelné, protože on je ‚spalovač‘, je to 

jeho role. A části ženských těl, i když je ‚spalovač‘ ničí, si stále zachovávají jistou míru 

agentnosti a životaschopnosti.

ANALÝZA VEDENÁ PŘÍSTUPEM JEAN KILBOURN – SHRNUTÍ

Kilbourn (1999) zpracovává tři hlavní témata: a) obrazy fragmentů lidských těl, b) 

zobrazování násilí, c) částečně také zobrazování sexuálních a erotických motivů. 

V souvislosti s prvními dvěma tématy (tématika erotiky a sexuality bude detailněji 

zpracována v následující kapitole) je z předchozí analýzy zřejmé, že násilí je 

v analyzovaném souboru ztvárněno jen ve velmi malém rozsahu, přičemž nejčastěji je 

tematizováno jako boj a soupeření mezi muži. Analýza nepotvrdila závěry Kilbourn 

(1999), která v samotném zobrazování fragmentů ženských těl spatřuje výraz násilí vůči 

ženám. V analyzovaném souboru plakátů byl totiž doložen vyvážený poměr zobrazení 

fragmentovaných částí těl u žen (34 plakátů s hlavou ženy, 25 plakátů s ženskýma rukama, 

šest s ženskýma nohama) a mužů (31 plakátů s hlavou muže, 20 plakátů s vyobrazeními 

mužských rukou a čtyři s mužskýma nohama). Tato vyobrazení však není možné označit

za projevy násilí vůči tělu, protože ve většině případů jsou prezentována jako smysluplné 

části širšího celku umělecké koláže. Vyrovnaný poměr částí mužských a ženských těl 

s sebou však přesto nenese srovnatelný způsob zobrazení: je zde patrný značný rozdíl mezi 

obrazy ženských těl (pasivní, závislé, bezmocné, instrumentalizované) a obrazy těl 

mužských, která ve většině případů konotují sílu, aktivitu, rozhodnost, nezávislost. Na 

rozdíl od zjištění Kilbourn (1999) se v analyzovaném souboru (kromě dvou případů) 

neobjevují fragmenty ženského torza nebo prsou; jednou z těchto výjimek je plakát k filmu 

‚Objíždka‘ (viz detailní analýza v další části) a druhou je plakát k filmu ‚Spalovač mrtvol‘ 
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(viz analýza výše). Ve druhém případě pak způsob zobrazení dokonce naznačuje možnost 

alternativní interpretace – fragmenty ženských těl jako životaschopné prvky prezentující 

aktivní ženství.

Instrumentalizace ženského těla je velmi patrná také při bližším pohledu na plakáty, 

kde je tělo použito tak, aby nahrazovalo (a denotovalo) jiný předmět70: jedná se celkem o 

sedm plakátů, přičemž ve čtyřech případech jsou to obrazy žen a ve třech obrazy mužů. 

Ženy jsou na těchto plakátech vyobrazeny čistě instrumentálně (ženský obličej jako střed 

gramofonové desky; jako dekor tajemné skříňky; ženská hlava jako tečka u vykřičníku; 

žena jako tělo ptáka), zatímco muži si i v tomto druhu obrazů zachovávají určitou míru 

aktivity či agentnosti (ve dvou případech tvoří mužské nohy kmen stromu, na kterém jsou 

vyobrazeny další postavy, tedy postavy závislé na síle těchto nohou). Za výjimku by bylo 

možné považovat plakát k filmu ‚Spalovač mrtvol71‘, kde je muž vyobrazen jako pec. Toto 

na jedné straně objektivizované mužské tělo si však zachovává jistou aktivitu – spaluje tělo 

ženy, má nad ní moc:

Obrázek 18 Spalovač mrtvol

                                                
70 Jedná se o plakáty k těmto filmům: Alibi na vodě, Angelika a sultán, Farářův konec, Slunce cizího nebe, 
Smůla na patách, Spalovač mrtvol, Zlaté časy ve Spessartu.
71 Jedná se o druhý realizovaný návrh filmového plakátu k filmu Spalovač mrtvol.

http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=4522
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ZOBRAZOVÁNÍ GENDERU V REKLAMĚ V TUZEMSKÉM 

KONTEXTU – VYUŽITÍ PŘÍSTUPU LIBORY OATES INDRUCHOVÉ

V tuzemském kontextu, reflektujícím novodobou historii zobrazování žen v reklamě, 

je možné výsledky analýzy plakátů z roku 1968 porovnat se zjištěními Indruchové (1995) 

o prezentacích žen ve velkoplošné reklamě v 90. letech 20. století. Indruchová (1995) 

dochází ke zjištění, že většina obrazů je „poměrně jednoznačně určena buď ‚obecnému‘ 

muži, nebo ‚obecné‘ ženě“ (Indruchová 1995: 89), což podle ní souvisí se skutečností, že 

hlavním úkolem novodobé velkoplošné reklamy je prodej zboží nebo služeb. Pro 

následující analýzu jsou důležité ty závěry Indruchové (1995), které se týkají konkrétních 

vyobrazení žen a mužů: autorka dochází k závěru, že v reklamách určených ženám jsou 

sice ženy zobrazovány jako aktivní činitelky, ovšem pouze v omezeném okruhu prostředí 

vhodných pro působení ženy (žena jako tvůrkyně domova; žena, „cílem jejíhož snažení je 

získat muže a dělat všechno pro jeho udržení a uspokojení...; respektive žen[a], jejíž hlavní 

starostí je její vzhled“ (Indruchová 1995: 102)). V případě reklam určených mužům je žena 

objektem, je vždy ‚po ruce‘, je pasivizována, jsou zobrazovány jen části jejího těla a tak 

podobně. Na základě těchto závěrů je možné identifikovat paralelu mezi zjištěními 

Indruchové (1995) a teoretickými pracemi Goffmana (1979) i Kilbourn (1999). Je zřejmé, 

že také novodobá tuzemská reklama odpovídá vzorcům stereotypního zobrazování žen a 

mužů, jak o nich hovoří ‚západní‘ teoretici a teoretičky. Při porovnávání výše uvedených

závěrů s obrazy prezentovanými prostřednictvím filmových plakátů z roku 1968 je však

potřeba mít na paměti, že plakátová tvorba doby minulé nebyla svázána komerčními 

omezeními či požadavky trhu a jejím hlavním cílem často byla snaha ‚prodávat‘ vlastní 

invenci a kreativitu autora či autorky než ‚prodávat‘ určitý film.

Jelikož soubor analyzovaných filmových plakátů obsahuje jen minimální množství 

obrazů, které reprezentují určitou sociální situaci (což například znemožnilo ověřit některé 

Goffmanovy (1979) kategorie), není pro interpretaci výsledků analýzy relevantní ta část 

závěrů Indruchové (1995), která se vztahuje k reklamním obrazům určeným ženám, tedy 

těm – podle zjištění autorky – , v nichž jsou aktivity žen spojovány se sférou domova a 

domácnosti. Pokud jde o téma ženské krásy, tak v analyzovaném souboru se neobjevují 

ženy explicitně pečující o svůj vzhled. Na druhé straně se však v souboru neobjevuje žena, 
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kterou by bylo možné označit za ošklivou72. Na tomto místě však nelze jednoznačně říci, 

zda tvůrci a tvůrkyně filmových plakátů v 60. letech 20. století ženskou krásu pokládali za 

cosi ‚přirozeného‘ nebo za výsledek péče žen o vlastní vzhled. Druhé vysvětlení by 

znamenalo potvrzení závěrů Indruchové (1995); vzhledem k dobovému kontextu 

(nefungující tržní ekonomika, nedostatečně rozvinutý kosmetický průmysl, nedostatečné 

informace o světových módních trendech, nedostatek různých druhů spotřebního zboží 

obecně) však lze předpokládat, že ženská krása byla umělci (i umělkyněmi) vnímána jako 

něco, co ženy mají (nebo by měly mít) spíše ‚od přírody‘. Narážíme zde na archetypální 

spojování žen s přírodou.

Pokud jde o druhou skupinu billboardů (reklamy určené mužům), zde je možné 

vysledovat paralelu mezi zjištěními Indruchové (1995) a závěry z analýzy filmových 

plakátů z roku 1968, protože v obou případech je možné identifikovat zobrazování žen 

jako pasivizovaných objektů. S tím souvisí další obecné závěry vyplývající z analýzy

filmových plakátů: feminita je nejčastěji spojována s takovými atributy jako pasivita, 

závislost, podřízenost, ale také krása, něha, laskavost. Komplementárně k tomu je 

maskulinita spojována s aktivitou, nezávislostí, racionalitou, rozhodností, mocí, silou. 

Takové obrazy pak reprodukují – s ohledem na povahu výtvarného materiálu a způsob jeho 

zpracování spíše implicitně – patriarchální uspořádání společnosti.

Jelikož Indruchová (1995) využívá jako teoreticko-metodologický zdroj primárně 

přístup Judith Williamson, její práce není východiskem pro další detailní analýzu zde byla 

použita především k identifikaci paralely mezi závěry, které se týkají zobrazování genderu 

v reklamě v ‚západních‘ teoriích na jedné straně a v novodobé tuzemské historii tohoto 

média na straně druhé. Problematika rozdílu mezi komerční reklamní tvorbou současnosti 

a reklamní tvorbou nepříliš podléhající komerčním tlakům v minulosti, konkrétně 

filmovými plakáty, bude dále sledována v rámci kapitoly věnované kritické diskurzní 

analýze.

                                                
72 Jedinou výjimku tvoří plakát k filmu K věci, miláčku, kde je žena vyobrazena celá  modrá a její obličej je 
zkarikovaný až do jakési ošklivé grimasy.
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ZOBRAZOVÁNÍ SEXUÁLNÍCH A EROTICKÝCH MOTIVŮ

Pro téma zobrazování sexuálních a erotických motivů byla vyhrazena samostatná 

kapitola, protože předchozí teoreticko-metodologické přístupy se uvedené problematice

explicitně nevěnují (nejrelevantnější je v této souvislosti přístup Kilbourn (1999), která 

však prezentaci erotiky a sexuality v reklamě výrazně propojuje s tématikou násilí vůči 

ženám). Zobrazování erotických a sexuálních symbolů je téma specifické nejen 

v souvislosti s nejednoznačnou funkcí filmového plakátu 60. let 20. století jako média 

komunikace (reklama versus umělecké dílo), ale jeho specifičnost se vztahuje i ke kontextu 

doby, v níž produkce a distribuce obrazů s tématikou erotiky a sexuality byla omezována 

zákonem, konkrétně paragrafem 205 trestního zákona (140/1961 Sb.) o ‚ohrožování 

mravnosti‘, kde se v paragrafu 205, odstavci 1 říká:

„Kdo uvádí do oběhu nebo činí veřejně přístupným tiskovinu, film, vyobrazení nebo jiný předmět, 
které ohrožují mravnost, nebo kdo takový předmět za tím účelem vyrobí nebo přechovává, bude 
potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem 
nebo propadnutím věci.“ (140/1961 Sb.)

Na základě takto specifikovaného zákona mohlo být obtížné definovat, co ‚mravnost 

ohrožuje‘ (například pornografie) a co je ještě akceptovatelné. To na jedné straně 

ovlivňovala autocenzura tvůrců a tvůrkyň a na druhé straně byla ‚nezávadnost‘ děl 

zajišťována schvalovacími komisemi, které ručily za ideologickou čistotu děl 

schvalovaných k realizaci a distribuci. Podíváme-li se na tuto problematiku z hlediska 

historického a porovnáme-li například celkové společenské ovzduší 50. let 20. století 

s koncem let 60., je zřejmé, že zatímco v 50. letech bylo nemyslitelné, aby se na plakátu 

objevilo nahé ženské73 tělo, v roce 1968 toto vyobrazení akceptovatelné již bylo74.

Navzdory větším možnostem ztvárňovat erotické motivy, mezi 129 analyzovanými plakáty

bylo identifikováno pouze šestnáct plakátů, které lze zařadit do této kategorie. Přímá 

interakce muže a ženy pak byla nalezena pouze na dvou plakátech – v jednom případě se 

jedná o polibek, ve druhém spíše o náznakovou interakci:

                                                
73 Nahá mužská těla se v analyzovaných plakátech nevyskytovala. 
74 V roce 1968 byla například vydána kniha aktů, v níž byly prezentovány fotografie a kresby třiceti českých 
a slovenských autorů a dvou českých autorek. (Jedná se o publikaci ‚Akty a akty“, kterou v roce 1968 vydalo 
nakladatelství Tatran, nákladem 12 000 výtisků.)
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Obrázek 19 Zkrocení zlé ženy Obrázek 20 Manželství po italsku

Dále lze v rámci této kategorie prezentovat čtrnáct plakátů, které zobrazují nahotu, 

přičemž, jak již bylo řečeno, ve všech případech se jedná o nahotu ženskou, na žádném 

plakátě se neobjevuje nahý muž (ani v náznaku). Za zobrazení nahoty byly pro účely 

analýzy považovány i takové obrazy, kde je nahota prezentována spíše náznakem (nahá 

ramena, hluboký výstřih odhalující část ňader, dívka si ňadra zakrývá rukama, ňadra jsou 

překryta jiným obrazem); těchto ‚náznakových‘ obrazů bylo celkem sedm75. Celá nahá 

žena se objevuje na dvou plakátech: v případě plakátu k filmu ‚Fathom‘ si však nahá 

ženská postava ratolestmi (ztvárněnými koláží) zakrývá vnější pohlavní znaky; na plakátě 

k filmu ‚Sladký pták mládí‘ je nahá žena ozdobena korálky (oblečena do korálkového 

oděvu), takže v obou případech jsou vnější pohlavní znaky skryty:

Obrázek 21 Fathom Obrázek 22 Sladký pták mládí

                                                
75 Jedná se o plakáty k filmům: Alibi na vodě, Vlk z údolí Prokletí, Farářův konec, Milostná dobrodružství 
Moll Flandersové, Nebeští jezdci, Únos panen, Znamení trojúhelníku.

http://obchod.kinosvetozor.cz/popup_image.php?pID=6519
http://www.terry-posters.com/images/product/image/9705/manzelstvi po italsku-oww.jpg
http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=8169
http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=6529
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Ve zbývajících pěti případech je pak nahota prezentována prostřednictvím vyobrazení 

nahých ženských ňader, přičemž ve třech případech se jedná o těla fragmentovaná76 a 

v jednom případě je prezentován obraz nahé ženy zachycené od hlavy do pasu (plakát 

k filmu ‚Nejkrásnější věk ...anebo ne?‘, detailněji analyzován dále). a ve druhém se jedná o 

kresbu ženy oblečené v dlouhých šatech, která však má ňadra odhalena (plakát k filmu 

‚Nesmrtelný příběh‘).

Obecně je kategorie ‚zobrazování sexuálních a erotických motivů‘ ztvárněna z větší 

části náznakově, ženy jsou spíše erotizovány než přímo zobrazovány jako sexualizovaná 

těla, důležitým prvkem je tajemno (ať již ve formě náznaku nahoty nebo prezentované 

prostřednictvím pohledu a výrazu tváře), jakoby nahé ženy měly být stimulem dalších 

erotických fantazií. Otázkou zůstává, do jaké míry byly tyto obrazy představami autorů a 

autorek o tom, jak má být ztvárněna ženská nahota, a do jaké míry byly ovlivněny vnějším 

sociálním kontextem. Stejná otázka (tvůrčí záměr versus sociální kontext) se nabízí i 

v případě rozsahu tématiky sexuálních/erotických obrazů, která je prezentována jen na 

šestnácti plakátech, což je přibližně 12 % z celkového souboru. Mezi významné proměnné 

v této souvislosti patří vliv předchozích 50. let, kdy byl společenský důraz (prezentovaný i 

prostřednictvím uměleckých forem) kladen na otevírání soukromé sféry veřejnému životu:

„[s]tabilitu, jistotu skýtají v tehdejších ideologických koncepcích především ‚zápasy‘ vně 

domova, domov se stává přijatelný, jen pokud se vnějšímu světu otevře a přijme ho do 

sebe jako svou součást a sám se změní v jeho součást“ (Macura 1992: 36). Tento 

ideologický tlak byl doprovázen útoky vůči ‚soukromým‘ aktivitám, v neposlední řadě 

proti lásce, která „měla být vyvedena ze soukromého prostoru ‚domu‘ a pokud možno 

oderotizována“ (ibid: 37); ideálem ženy se stává žena ve veřejném prostoru, žena jako 

spolubojovnice, spolupracovnice. 

Ideál ‚oderotizované‘ ženy se – v souvislosti s celkovým ideologickým uvolňováním

konce 60. let 20. století – začíná postupně proměňovat, ale (jak je patrné z analýzy tématu 

erotiky a sexuality) ani v nejsvobodnějším roce celého totalitního období nedošlo v tvorbě 

filmových plakátů k expanzi erotických (nebo sexualizovaných) obrazů. Tuto skutečnost 

významně neovlivnila ani jistá míra tvůrčí svobody, kterou tvůrci a tvůrkyně filmových 

plakátů měli (viz předchozí teoretická část). Znamená to tedy, že autoři a autorky necítili 

potřebu využívat pro výtvarné zpracování symboliku erotiky či erotizovaného těla? Je

velmi zajímavé, že ze všech 129 analyzovaných plakátů jen patnáct bylo vytvořeno 

                                                
76 Jedná se o plakáty k filmům Objíždka, Spalovač mrtvol, Ta třetí.
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ženami77, čtyři autorky jsou v souboru zastoupeny každá jedním plakátem a Eva Galová-

Vodrážková má v souboru jedenáct plakátů, přičemž dva z těchto plakátů Galové-

Vodrážkové spadají právě do kategorie zabývající se erotikou a sexualitou (plakáty 

k filmům ‚Únos panen‘ a ‚Nejkrásnější věk ...anebo ne?‘). Oba plakáty budou detailněji 

analyzovány, protože nabízejí alternativní pohled na ženskou nahotu (v protikladu 

k pasivizovanému, erotizovanému ženskému tělu). Pro analýzu jsem je vybrala ještě před 

tím, než jsem identifikovala autorství (tedy že oba vytvořila žena, navíc stejná žena), 

protože v celém souboru působily poněkud výjimečně – evokovaly pocit přímočaré a 

otevřené prezentace nahého ženského těla bez zbytečné podbízivosti či prezentace nahoty 

jako něčeho, co je zde vystaveno pro potěšení a svádění mužského diváka. Analýzy těchto 

dvou děl budou doplněny rozborem plakátu k filmu ‚Objíždka‘78 (autor Zdeněk Ziegler), 

na němž jsou výrazným významotvorným prvkem samotná ženská ňadra, a který proto 

bude sloužit k analýze postupů zobrazování ženského těla jako erotizovaného předmětu, 

tedy zcela opačného principu zobrazování nahé ženy než je tomu v případě Evy Galové-

Vodrážkové.

ANALÝZA PLAKÁTU K FILMU ‚OBJÍŽDKA‘

Obrázek 23 Objíždka

Plakát k filmu ‚Objíždka‘ na první pohled upoutá třemi výraznými prvky (pořadí, 

v jakém jsou zde uvedeny, je arbitrární): prvním jsou ženská ňadra v krajkovém prádle

(jejich rozměr v poměru k rozměrům plakátu v nejširším bodě zaujímá přibližně 55 % 

                                                
77 Tímto údajem je zároveň možné v tuzemském dobovém kontextu potvrdit tvrzení Nagl-Docekal (2007) o 
nerovném přístupu žen k uměleckému vzdělání a k prezentaci vlastních děl (viz teoretická část).
78 Tam, kde v textu používám název filmu, uvádím nespisovný výraz ‚objíždka‘ místo ‚objížďka‘, protože 
takto je uveden na plakátu.

http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=8523
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výšky plakátu a přibližně 53 % jeho šířky79). Dalším významným prvkem je text ‚objíždka‘ 

zakomponovaný do širokého oblouku, který znázorňuje cestu; poslední částí dotvářející

první dojem z plakátu, je zelená plocha. 

Jak je patrné z předchozího odstavce, ženská ňadra jsou důležitým významotvorným 

prvkem celého obrazu a již samotné jejich umístění v prostoru s sebou nese několik 

zásadních informací: ňadra jsou zobrazena tak, že konotují ležící ženskou postavu. 

Zároveň prostor, kterým je tento fragment ženy ohraničován, je spojen s okrajem

lemujícím celý plakát, takže výsledný dojem může působit tak, jako kdyby ženské tělo 

bylo překryto jiným obrazem. Cesta okolo ženských ňader je vedena tak, že obraz 

ohraničuje a neponechává místo (ani náznak takového místa) pro hlavu; cesta může být 

čtena i jako schematické znázornění symbolu srdce. Společně s růžovou barvou prádla lze 

v metafoře srdce opět vidět symboliku stereotypizace ženských postav – něha, citlivost, 

případně vášeň (k vášni se odkazuje i podtitul filmu: ‚humoreska o malém městě, květech, 

vášni a benzínu‘). Je zajímavé, že ostatní výrazy, které podtitul obsahuje, jsou na plakátu 

odkazovány neživými předměty (humoreska – celkové ladění plakátu, možná i využití 

antiperspektivy při zobrazování cesty; malé město – směrový ukazatel; květy – vyobrazeny 

kresbou; benzín – automobily), jen vášeň je prezentována částí ženského těla.

Ňadra (implicitně celé ženské tělo, které je ňadry konotováno) jsou dále objektována

prostřednictvím umístění směrového ukazatele. Jeho vložení mezi ňadra i jeho barevný 

rám, který je temnějším odstínem barvy prádla (takže implicitně je přinejmenším součástí 

dámského prádla, což podtrhuje i název Květoliby na ukazateli – květy jsou růžové, prádlo 

je růžové, prádlo je z krajky, jakoby z květů), dělá z ženského těla neživou krajinu, kterou 

je možné vymezovat značkami. Ukazatel směru lze číst dvěma způsoby: směr, který 

označuje, v bezprostřední blízkosti odkazuje k mezeře mezi ňadry – ta bývá vystavována 

v hlubokých výstřizích a většinou mívá erotický podtext. V kontextu celého těla může 

šipka ukazatele směřovat i k neviditelným (implicitně předpokládaným) dalším částem 

ženského těla (břichu, pohlaví); opět je zde patrný erotický podtext. 

Cesta vedená okolo ňader svým tvarem vytváří vnější rámec pro tuto část těla a 

zároveň slouží k zahalení zbytku těla ženy, tělo tvaruje, omezuje v pohybu. Ačkoliv je 

z celkového rozvržení obrazu zřejmé, že objížďka je zde vnímána v kontextu motorismu, 

automobily jsou zakresleny mimo hlavní objízdnou trasu, což ještě podtrhuje předchozí 

význam objížďky ve vztahu k ženskému tělu. Objížďka/cesta je lemovaná zeleným 

                                                
79 Pokud byl plakát tištěn na formát papíru A1, tj. rozměr 59,4 x 84,1 cm, vyobrazení ženských ňader na 
tištěném plakátě zaujímalo obdélník o rozloze přibližně 31 x 46 cm.



83

prostorem s květy (přírodou), což umožňuje číst obraz například tak, že vně objížďky je 

příroda a uvnitř jsou ňadra (další součást přírody) obklopena automobily (automobily, 

stejně jako silnice-objížďka, jako produkt civilizace (mužského principu) si přírodu 

podmaňují). Důležitá je zde skutečnost, že některé výjevy jsou vyobrazeny z tzv. ‚ptačí 

perspektivy‘ (konkrétně ňadra a všechny stromy kromě jednoho), zatímco automobily jsou 

zobrazeny z bočního pohledu, což umožňuje (na rozdíl od předchozího pohledu) představit 

si je v pohybu. Vyobrazení automobilů zároveň přispívá k dalšímu procesu objektivizace 

ženského těla – přibližně polovina vozů je zobrazena v prostoru vymezeném ňadry, kde by 

žena měla mít hrudní koš. 

Na základě tohoto rozboru je možné význam plakátu vymezit třemi základními 

tématy: motorismus, erotika, ovládnutí přírody. Motorismus je s ostatními tématy propojen 

způsobem, který zcela vylučuje ženu-motoristku (ňadra a automobily jsou ‚mužská‘ 

záležitost, muži ovládají stroje a ovládají i přírodu, tedy těla žen). Odlišná perspektiva 

vyobrazení (profil versus ‚ptačí perspektiva‘) spojuje motorismus (explicitně automobily, 

implicitně muže) s pohybem, který zároveň znamená možnost rozhodovat o vlastním

životě. Ňadra (konotující ženu) a stromy (odkazující k přírodě) jsou naproti tomu statické –

to jednak odkazuje k archetypálnímu spojení ženy a přírody a zároveň nabízí možnost 

podrobit si přírodu, implicitně i ženu (zde například směrovou cedulí nebo násilně 

vytyčenou objížďkou). V souvislosti s takto prezentovaným tématem erotiky je ženské tělo 

pasivizované, vnímané jako sexualizovaný objekt. Mechanismus ‚symbolického násilí‘, jak 

o něm píše Bourdieu (2000), zajišťuje, že takové vyobrazení není vnímáno jako nepatřičné. 

Je akceptovatelné, protože jsou v něm uplatňovány mechanismy poznávání vedené 

z pozice skupiny vládnoucí, skupiny, jež má moc definovat význam, v tomto případě 

skupiny mužů. Ňadra, kolem nichž je vedena objížďka, pak mohou být vnímána jako 

zajímavá a vtipná metafora dobře ilustrující filmový žánr, jakým je ‚humoreska‘. 
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ANALÝZA PLAKÁTU K FILMU ‚NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚK ...ANEBO NE?‘

Obrázek 24 Nejkrásnější věk ...anebo ne?

Na rozdíl od předchozího vyobrazení jsou zde ženy prezentovány zcela odhalené; 

důležitým rozdílem je ale to, že v tomto případě nejsou dominantou obrazu ňadra jako 

taková, ale jsou to dvě ženy, mezi nimiž – jak lze vyčíst z jejich vyobrazení i postoje a 

interakce – existuje určitý vztah. Žena (spíše dívka), která je vyobrazena čelem k publiku, 

je o něco menší a subtilnější, má menší ňadra, plnější rty, světlejší obličej, jehož výraznou 

dominantu tvoří oči (jsou sice menší než oči druhé ženy, ale jejich jasné bělmo i bílé 

zorničky (dotvořeno koláží) přitahují pohled těch, kdo jsou vně obrazu, ačkoliv dívčin 

pohled interaguje uvnitř obrazu, směrem k druhé ženě). Napravo (viděno pohledem 

diváků/divaček) od této dívky je vyobrazena druhá žena s odhalenými ňadry (obě dvě jsou 

na plakátě zobrazeny pouze do pasu, ale obraz implikuje, že jsou nahé celé). Druhá žena je 

vyšší, má o něco silnější paže i větší ňadra, tmavší obličej, úzká (jakoby sevřená) ústa. Obě 

mají podobné rysy obličeje, téměř stejně upravené vlasy i podobné postavy, jakoby vztah 

mezi nimi byl příbuzenský. Pokud bychom se vymanili z mezí, které vytyčuje 

heteronormativní diskurz (heteronormativní diskurz ve společnosti dominantní ovlivňuje 

preferované čtení), bylo by možné vzájemný vztah těchto žen vnímat i v kontextu lesbické 

lásky.

V rámci kontextu příbuzenství je nejpravděpodobnější formou vztahu mezi ženami 

buď vztah sester nebo matky a dcery. Přikláním se zde ke druhé možnosti, a to i navzdory 

skutečnosti, že obličej starší ženy zcela neodpovídá věku matky dospívající dcery. 

Vodítkem je v tomto případě interakce pohledů, kdy je starší žena vyobrazena z profilu, 

aby mohla být v lepším kontaktu s dívkou, má mírně skloněnou hlavu a hledí přímo na 

dívku, což implikuje jistou nadřazenost (z pozice věku), možná i mocenskou pozici 

(vyplývající z hierarchického vztahu rodič – dítě). Pohled dívky je v této scéně 

http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=9755
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komplementární – směřuje k ženě (i když ne zcela přímo, jakoby si dívka chtěla zachovat 

širší zorný úhel a nezbavovat se zcela pozornosti publika). Ještě jeden atribut odkazuje ke 

vztahu matka – dcera, a tím je drobná zelená ratolest v ruce starší ženy: jakoby ratolest 

byla zmenšeným metaforickým obrazem dívky, kterou je potřeba chránit a starat se o ni 

(‚pěstovat‘). Téma generativity je dále možné vyčíst z umístění názvu filmu, který se 

přímo vztahuje k tématice věku. Orámovaný titulek drží v rukou mladá dívka – jí jsou 

tímto zobrazením přiřazena slova ‚nejkrásnější věk‘. Jí jsou přiřazena i implicitně, protože 

většina lidí považuje mládí za nejkrásnější věk lidského života. V názvu filmu je také 

dodatek ‚anebo ne‘ upozorňující na skutečnost, že i mládí může být problematickým 

obdobím života, což nejsilněji pociťují právě mladí lidé (nejistota dospívání). Dívka je tedy 

mladá i nejistá zároveň, zatímco žena je – z pozice své zkušenosti – připravena být dívce 

oporou, chránit svou ‚ratolest‘.

Z předchozího rozboru a popisu je však patrné, že všechny atributy a možné vztahy 

těchto dvou žen by bylo možné identifikovat i tehdy, pokud by ženy byly oblečené. Jakou 

funkci tedy má nahota? Ženy nejsou prezentované ve vyzývavých, dráždivých pozicích, 

obraz není vystavěn tak, aby evokoval erotickou atmosféru a vzrušoval vnější diváky 

(pokud bereme v úvahu heterosexuální diskurz) nebo divačky (v případě alternativního 

diskurzu homosexuálního). Jsou prostě nahé; jakoby nahota byla součástí jejich osobností a 

také součástí jejich osvobození, a proto musí být prezentována. Mezi oběma ženami je bod, 

v němž se jejich těla dotýkají (a starší žena se zároveň dotýká svého ňadra); 

v dvojdimenzionálním obraze je toto možné interpretovat nejen jako dotek, ale také tak, že 

některá část těla (některá postava) je zobrazena před jinou, a pak se těla nedotýkají, ale 

překrývají. I v případě, že bychom toto spojení považovali za dotek jejich těl, tak by byl 

spíše interpretován jako dotek, který vyplynul z daného postavení žen, nikoliv jako aktivní 

dotýkání se s erotickým podtextem. 

Obraz žen zabírá horní dvě třetiny plochy plakátu, je ohraničen tenkým 

nepravidelným černým rámem, pozadí žen je kolorováno třemi barvami a ženy jsou 

vyobrazeny v odstínech šedé a černé. Jakoby se nacházely v pestrém světě, v němž se ony 

samy nemusí nijak zahalovat a zdobit, což působí osvobozujícím dojmem. Barvy v pozadí 

jsou poměrně důležitým prvkem obrazu: na úrovni hlav je modrá, na úrovni ramen žlutá a 

v úrovni od ňader k pasu červená. Mezi barevnými plochami zůstávají nevybarvená místa, 

takže prostor není zcela a konečně determinován (opět prvek jisté svobody). Barevnou 

symboliku lze číst různě – modrá jako nebe (odpovídá i umístění v horní části obrazu); 

žlutá jako slunce nebo země (pro implikaci slunce je žlutá plocha umístěna poměrně nízko 
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a pro zemi zase poměrně vysoko, důležitější jsou zde konotace žluté barvy – třeba teplo, 

nebo zrající obilí); červená – může symbolizovat oheň, krev, také vášeň, nebezpečí. V jiné 

rovině můžeme barvy vnímat jako prezentaci tří živlů – ohně (červená), vody (modrá), 

vzduchu (žlutá?). V každém případě je v barvách patrná symbolika přírody (ve spojení 

s osvobozující nahotou také přirozenosti). A právě tato symbolika je velmi důležitá a 

odlišuje obraz od ostatních plakátů s erotickými motivy. S ohledem na výše uvedenou 

charakteristiku lze říci, že plakát nabízí mnohem větší prostor pro identifikaci žen s 

prezentovaným výjevem, než jaký nabízí většina plakátů z analyzovaného souboru.

ANALÝZA PLAKÁTU K FILMU ‚ÚNOS PANEN‘

Obrázek 25 Únos panen

Výraznou dominantou tohoto plakátu je mladá žena, dívka, která pažemi zakrývá 

svou nahotu; snad ještě významnějším prvkem než její nahota je však její upřený pohled 

směrem k divákovi/divačce. Na rozdíl od předchozího plakátu zde autorka použila výřez 

fotografie, takže celá postava (a její tělesnost) působí ještě o něco realističtěji než 

v předchozím případě, kde jsou nahá těla ztvárněna malbou, pravděpodobně tzv. 

‚americkou retuší‘80. Vně fotografie dívky je několik dominant: ozdobné písmo – jakoby se 

vlnilo, možná odkazovalo k ladnosti ženského těla; prostor, který rámuje fotografii,

implikující klíčovou dírku (zde může být souvislost s textem ‚únos‘). Rám dívčina obrazu 

je ozdoben dvěma koly s květinou uvnitř – květy mohou evokovat jemnost, mohou 

dotvářet obraz krásy, mají čtyři díly jako čtyřlístky znamenající štěstí. Pokud bychom 

oblouk nevnímali jako klíčovou dírku, ale jako vnější rámec hlavy, pak by kola mohla 

                                                
80 Zjednodušeně řečeno – grafická technika rozprašování barvy (mísení stlačeného vzduchu s barvou). 

http://obchod.kinosvetozor.cz/product_info.php?products_id=3777
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implikovat i cosi jako ‚růžky‘, což by mohlo implikovat, že dívka může být nositelkou 

tajemství, štěstí i nebezpečí.

Rámec, který dívce vymezuje prostor, je – stejně jako v předchozím případě – pevně 

dán, nelze z něj uniknout; zde však (s ohledem na plochu plakátu) je rám mnohem užší 

(stísněný prostor opět může implikovat ‚únos‘). Pokud ale rám budeme vnímat pouze jako 

jakýsi otvor/okno, dívčina postava již není tolik svázána, záleží na ní, zda a nakolik se 

ukáže ostatním. Pozadí dívčina obrazu tvoří jednolitá světle modrá plocha, která může 

znamenat dálku, jasnou oblohu nebo zrcadlo – vždy však cosi neuchopitelného (stejně jako 

je neuchopitelná ona sama).

Nejvýznamnějšími prvky zobrazení dívky jsou tmavé dlouhé vlasy, pravidelný 

obličej s velkýma očima a nahé tělo (ačkoliv je dívka vyobrazena pouze přibližně k dolní 

linii žeber, obraz – stejně jako v předchozím případě – implikuje dojem, že dívka je nahá 

celá). Vlasy jsou významnou dominantou jednak proto, že zabírají poměrně značný prostor 

celého obrazu a jejich tmavá barva přitahuje pozornost, ale jsou důležité i jako rámec 

obličeje i celého těla, lze je vnímat také jako jakýsi oděv, do něhož je možné se schovat. 

Vlasy (a dlouhé vlasy obzvláště) navíc bývají vnímány jako důležitý atribut ženské krásy a 

přitažlivosti. Kromě všech uvedených významů v tomto případě vlasy do výrazu obličeje 

vnášejí další prvek tajemství i jakési ‚neposlušnosti‘, neuspořádanosti, protože dívce 

zakrývají část těla a jsou spuštěné také přes tvář.

K tajemství se odkazuje i vyobrazení očí (zejména jejich temné podmalování); hlavní 

konotací očí je však důstojnost, přímý pohled (ještě zdůrazněný intenzivní bílou barvou 

bělma, a tak přitahující pohled diváka/divačky zvnějšku), který neuhýbá, spíše oslovuje, 

přitahuje (ale rozhodně nesvádí); soustředěný, nestydlivý pohled jí dodává moc kontroly 

nad vnějším prostředím. Proto také dívka ve své nahotě nepůsobí vulgárně, nesnaží se o 

svádění, nekoketuje s potenciálním mužem-divákem, ani neevokuje falešný stud či 

předstíranou cudnost. Dívka je nahá, své tělo nekompromisně zakrývá, ale zároveň se také 

objímá – má ráda své tělo, nahota je jí přirozená. Výraz jejích očí pak může možná 

znamenat obžalobu lidí vně jejího rámce, kteří ji ‚unesli‘ (souvislost s názvem filmu), 

jejichž pohledům byla vystavena. Zakrývá své tělo, aby nebyla vnímána pouze 

prostřednictvím své nahoty, její síla je v důstojnosti a v pohledu, kterým kontroluje své 

okolí, a tak si uchovává svobodu. I v tomto obraze tedy lze najít významný prostor pro 

identifikaci žen – hlavní sdělení je možné vnímat v dimenzi silného aktivního ženství, 

které může svobodně a důstojně prezentovat samo sebe. 
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ZOBRAZOVÁNÍ SEXUÁLNÍCH A EROTICKÝCH MOTIVŮ – SHRNUTÍ

Z kvantitativního hlediska tato kategorie netvoří významnou charakteristiku 

analyzovaného souboru plakátů; přesto však – jak ukazují předchozí analýzy – se zde 

objevila dvě díla, která poměrně zásadním způsobem narušují patriarchální diskurz ženy 

jako pouhého erotického objektu. Jelikož pokus o alternativní prezentaci ženské nahoty 

vyšel z tvůrčí dílny ženy-autorky, nabízím v této souvislosti následující hypotézu: 

výtvarníci-muži ve značné míře ve svých dílech (v analyzovaném souboru) reflektovali a 

reprodukovali – nejčastěji implicitně – hierarchii patriarchálního řádu, a proto uvolnění 

ideologického tlaku v roce 1968 výraznějším způsobem jejich vnímání genderových 

vztahů nenarušilo. Jakoby, navzdory určité možnosti, ‚neměli potřebu‘ zobrazovat nahotu, 

erotiku; mohla u nich také silněji působit autocenzura (ať již ve vztahu k širšímu 

společenskému kontextu či ve vztahu k umělecké obci), větší obavy o prestiž, o udržení se 

mezi skupinou ‚vyvolených‘, kteří mohli plakáty tvořit. 

Na druhé straně právě žena-autorka mohla změněné společenské klima vnímat jako 

příležitost ke svobodnějšímu uměleckému vyjadřování a k prezentaci alternativního obrazu 

žen, které sexualita a erotika nepasivizuje, ale naopak osvobozuje. Eva Galová-

Vodrážková prostřednictvím dvou výše prezentovaných plakátů nabízí alternativní

(protikladné k patriarchálnímu) zobrazování ženského těla, ženské nahoty, ženskosti 

obecně. Je pravděpodobné, že právě žena-autorka nejsilněji pociťovala potřebu svobodně 

prezentovat své pocity; jako žena-autorka se také mohla nacházet spíše vně (či na okraji) 

mužského81 světa tvorby filmových plakátů – toto vylučování jí paradoxně mohlo přinést 

větší pocit svobody tvorby, protože se nemusela rigidně řídit (nepsaným) uměleckým 

kánonem doby. Pocit vylučování také mohl způsobit, že neměla tak velké obavy 

z případného vyloučení z této umělecké komunity (pravděpodobně do značné míry již 

vyloučena byla). 

                                                
81 O oprávněnosti této charakteristiky svědčí poměr plakátů vytvořených muži a ženami 6 ku 1 (viz 
subkapitola Autorství analyzovaných plakátů). 
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KRITICKÁ ANALÝZA DISKURZU

Obecnými výchozími body pro poslední část analýzy jsou otázky, zda je možné

filmový plakát vnímat jako představu o světě, kterou se před veřejností tvůrci a tvůrkyně 

snažili propagovat, zda se jednalo o zpoetizovanou verzi skutečnosti či nikoliv a jakou 

verzi skutečnosti propagovala tvorba filmových plakátů, která je z uměleckého hlediska 

vysoce hodnocená, a to i z pohledu současné odborné veřejnosti. Tvorba filmových plakátů 

je v této souvislosti vnímána jako subjektivní a kreativní výpověď jednotlivých autorů a 

autorek o jejich žité realitě, přičemž tato výpověď je tvarována a omezována vnějším 

společenským kontextem. V souvislosti s prezentací (a uznáním) tvorby filmových plakátů 

v 60. letech 20. století doma i v zahraničí se nabízí ještě jedna důležitá otázka: Co vlastně 

filmový plakát ‚prodával‘, jestliže byl nejen propagací filmu, ale významnou měrou také 

(sebe)propagací jeho tvůrců a tvůrkyň, jejich uměleckých osobností a tvůrčího potenciálu? 

Při hledání odpovědí bude v této části konkrétním metodologickým postupem metoda 

kritické diskurzní analýzy prezentovaná van Dijkem (1998) (viz kapitola Metodologie), 

která zahrnuje pět následných kroků: a) zkoumání kontextu; b) analýzu relevantních 

skupin, mocenských vztahů a konfliktů; c) identifikaci pozitivních a negativních výpovědí 

a mínění o ‚nás‘ a o ‚nich‘; d) identifikaci všeho, co je pouze předpokládané nebo 

implikované; e) zkoumání struktur zdůrazňujících nebo potlačujících tyto skupinové 

názory (poslední téma bude průběžně reflektováno v rámci předchozích čtyř dílčích 

analytických kroků).

Vzhledem k množství kontextuálních informací i vzhledem k předešlým empirickým 

zjištěním se analýza nesoustředí na identifikaci významných a relevantních diskurzů, ale 

prostřednictvím výše popsaného metodologického postupu budou analyzovány prezentace 

dvou diskurzů předem stanovených: prvním je diskurz totalitní (komunistické) moci, který 

v daném historickém kontextu byl zastřešujícím diskurzem veškeré institucionální moci 

(jeho relevance byla tematizována především v rámci teoretické části práce, v kapitolách 

věnujících se kontextu tvorby); druhým je diskurz patriarchální, jehož relevance pro dané 

historické období vyplynula především z dílčích analýz filmových plakátů. Kritická

diskurzní analýza tak nabídne i jakési propojení teoretické a empirické části práce.
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KONTEXT A RELEVANTNÍ SKUPINY MOCENSKÝCH VZTAHŮ

S odkazem k poměrně detailnímu popisu kontextu grafické tvorby v teoretické části

práce lze říci, že první dva kroky analýzy dle van Dijka (1998) – tedy popis kontextu a 

definice relevantních skupin a mocenských vztahů – na teoretickou část přímo navazují; 

proto také budou zpracovány společně. Je nepochybné, že diskurz totalitní moci 

(reprezentovaný různými institucemi) byl ve společnosti zastřešujícím diskurzem s největší 

mocí, jenž ovlivňoval také veškeré kulturní dění. Státní orgány měly moc umělce/umělkyni 

zcela ‚odříznout‘ od možnosti veřejné prezentace díla, moc pronásledovat a perzekuovat, 

moc znemožnit získávání zakázek, a tím také znemožnit získávání finančních prostředků 

nezbytných pro život; proto politické složky institucionální moci byly vnímány a působily 

jako hrozba. 

Proti společnému ‚nepříteli‘ se však vždy mobilizuje určitá subverzivní síla; 

pomineme-li osoby v disentu, tak v 60. letech 20. století, konkrétně v komunitě tvůrců a 

tvůrkyň filmových plakátů, působila „známá výhoda, snad nejen česká: máte-li společného 

nepřítele, hned jste si vzájemně bližší“ (Ziegler in Grónský, Perůtka 2004: 32). Grafici 

tvořící filmové plakáty (a v mnohem menší míře grafičky) tedy disponovali mocí 

protikladnou diskurzu totalitní moci, jež spočívala především ve spojenectví, vzájemném 

respektu, možná přátelství. Podle dostupných zdrojů na konci 60. let 20. století – alespoň 

v rámci tvorby filmových plakátů – byl vliv diskurzu totalitní moci upozaděn a v podstatě 

byl jen minimálně hlídán a kontrolován ze strany mocenských institucí. Komise schvalující 

návrhy filmových plakátů v sídle Ústřední půjčovny filmů v Praze měla (na rozdíl od 

schvalovacích komisí, kde svá díla prezentovali ostatní tvůrci a tvůrkyně grafické tvorby) 

poměrně privilegované postavení. Působení zástupců/zástupkyň stranických složek zde 

bylo spíše formální, jádro komise tvořili uznávaní a renomovaní umělci (nikoliv 

umělkyně). Je však třeba mít na paměti, že všichni tito lidé museli prokazovat určitou míru 

loajality vůči totalitnímu režimu. Pokud by aktivně vystupovali proti dominantnímu 

totalitnímu diskurzu, o své postavení a působení v této grafické obci by přišli. V případě 

plakátové tvorby konce 60. let mohl stačit tichý souhlas – filmový plakát jako žánr nepatřil 

mezi exponované politické úkoly. V konkrétním historickém kontextu tvorba filmových 

plakátů totalitní mocenský diskurz neohrožovala; právě naopak, její prezentace v zahraničí 

vedla k pozitivnímu obrazu (socialistického, totalitního) státu jako celku. Totalitní moc

disponovala dostatečnou institucionální moci, aby ji komunita tvůrců a tvůrkyň filmových 

plakátů neoslabila, a v jistém ohledu dokázala tvorbu filmových plakátů využít ve svůj 

prospěch.
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Na druhé straně zde byla komunita tvůrců a tvůrkyň filmových plakátů, kterou sice

bylo možné vnímat jako sílu protikladnou institucionální moci, ovšem jen do určité míry. 

Výpověď prezentovaná prostřednictvím filmových plakátů byla na jedné straně 

ovlivňována výše tematizovaným politickým a ideologickým uvolňováním, ale zároveň 

podléhala osobním zájmům každého jedince. Kromě prestiže a jisté výjimečnosti, která 

byla s tvorbou filmových plakátů v daném období (doma i v zahraničí) spojena, je nutno 

brát v úvahu také ekonomický faktor celé problematiky. Jak již bylo uvedeno dříve, 

honoráře za filmový plakát se pohybovaly v rozmezí od 2 600 Kčs do 3 200 Kčs za jeden 

plakát (Sylvestrová, 2004); (autor/autorka však musel/a předložit dva až tři návrhy). Daň 

byla vyměřována jako 5 % základu, pokud příjem přesahoval 3 000 Kčs, a 3 %, pokud byl 

nižší než 3 000 Kčs (36/1965 Sb.). Porovnáme-li tyto částky s průměrným měsíčním 

příjmem v roce 1968, který činil 1 828 Kčs (Výplatní sáčky...), je patrné, že přístup 

k takové zakázce a její obhájení před schvalovací komisí znamenaly rozhodně 

(nad)standardní zdroj příjmů. 

Zde vstupuje ‚do hry‘ další forma moci: síť sociálních vztahů, sociální kapitál. 

Upozaděný ideologický tlak na straně jedné a ekonomické výhody na straně druhé (oboje 

řízené diskurzem totalitní moci) pro konkrétní tvůrce a tvůrkyně znamenaly, že bylo 

v jejich zájmu udržet se v komunitě tvůrců filmových plakátů, kterou také oni sami 

kontrolovali (někteří prostřednictvím členství ve schvalovací komisi, jiní určitou 

konformitou vůči nepsanému uměleckému kánonu doby). Aby udrželi tento celkově 

výhodný status quo, bylo v jejich vlastním zájmu příliš nenarušovat uměleckou linii, která 

se již prosadila a nevyvolávala odpor ze strany vládnoucí moci, a přesto si držela vysokou 

uměleckou hodnotu. Výpověď této výtvarné komunity proto byla do značné míry elitářská. 

Všechny uvedené okolnosti mohou být odpovědí na otázku, proč společenské uvolňování

roku 1968 nepřineslo do tvorby filmových plakátů expanzi zobrazování nahoty, erotiky, 

násilí či jiných kontroverzních témat.

Výše uvedené úvahy potvrzuje i skutečnost, že příchod normalizace na jedné straně 

znamenal likvidaci „svobodných kulturních struktur, které vzešly z tzv. obrodného 

procesu“ (Sylvestrová 2004: 53), někteří autoři a autorky přestali s Ústřední půjčovnou 

filmů spolupracovat, jiní emigrovali do zahraničí, ovšem na druhé straně další tvůrci 

filmových plakátů z let 60. se etablovali jako významní tvůrci i pro období následující. 

Nejznámější takovou postavou je Zdeněk Ziegler, který v této souvislosti uvádí, že vedení 

Československého státního filmu „paradoxně dávalo autorům plakátů tiché placet a určitou 

svobodu projevu, v jiných oborech výtvarného umění nevídanou“ (Ziegler in Grónský, 



92

Perůtka 2004: 32). Zdůvodňuje to tím, že pro Československý státní film bylo výhodné a 

prestižní získávat mezinárodní ocenění za filmový plakát, protože filmová tvorba období 

normalizace taková ocenění nezískávala. Je zde patrný mechanismus vzájemné 

prospěšnosti mezi totalitní mocí a výtvarnou komunitou věnující se tvorbě filmového 

plakátu.

Druhý významný diskurz, který zde sledujeme, je diskurz patriarchální, jenž lze 

vnímat jako působící uvnitř výše popsaných mocenských struktur i paralelně s nimi. 

V paralelní rovině patriarchální diskurz znamenal významný organizační prvek celé 

společnosti a implicitní (i explicitní) znevýhodňování žen obecně i žen jako autorek 

výtvarných děl (a to na úrovni společenského i soukromého života). Výše uvedené analýzy 

ukazují, že většina filmových plakátů z roku 1968 toto rozdělení společnosti reprodukovala 

a stvrzovala. Pokud se zaměříme na působení patriarchálního diskurzu uvnitř komunity 

zabývající se tvorbou filmových plakátů, je v první řadě potřeba upozornit na početně 

velmi malé zastoupení žen-grafiček, které lze z velké části vysvětlit strukturálním 

znevýhodňováním na různých úrovních života žen (viz informace prezentované 

v subkapitole Autorství analyzovaných plakátů). To vyplývalo především ze skutečnosti, 

že manželství bylo v podstatě společensky vyžadovanou ‚normou‘ – v roce 1969 byl podíl 

žen, které uzavřely první sňatek do věku 50 let 96 % (Sňatečnost...) – a v rámci rodinného 

uspořádání (v důsledku působení patriarchálního diskurzu) to byly ženy, kterým byla 

primárně vyhrazena sféra domácnosti, péče o rodinu, děti, starší příbuzné. To pro ženy 

samozřejmě znamenalo mnohem méně času na uměleckou tvorbu, která je v mnoha 

ohledech časově náročnější než zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou. Patriarchální 

diskurz pak působil také uvnitř komunity zabývající se tvorbou filmových plakátů, která 

byla složena z velké části jen z mužů: tito muži ze života svých vlastních rodin (z příkladů 

svých matek, sester, manželek) vyvozovali, že místo žen je v rodině, že to je jejich 

‚přirozenost‘, která jim nedovolí plně se věnovat umělecké tvorbě, v důsledku čehož 

nemohou ženy vytvořit stejně hodnotná díla jako muži, jejichž ‚přirozeností‘ je činnost 

tvůrčí.

Na základě některých předešlých analýz filmových plakátů vytvořených ženou je 

potřeba zdůraznit, že souběh dvou zásadních faktorů (institucionální i patriarchální 

kontrola procesu tvorby na jedné straně a politické, ideologické i myšlenkové uvolňování 

roku 1968 na straně druhé) vedl k tomu, že Eva Galová-Vodrážková, která se navzdory 

mnohem nevýhodnější výchozí pozici dokázala v konkurenci převážně mužské komunity 

prosadit, využila okolností a vytvořila díla, která patriarchální diskurz oslabují a
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mění/převracejí stereotypy v prezentaci genderových vztahů. Paradoxně tedy proces, kdy 

se žena-autorka vymezila vůči patriarchálnímu diskurzu, mohl vést i k jejímu značnému 

osvobození v rámci diskurzu totalitní moci. 

IDEOLOGICKÝ ČTVEREC

Ideologický čtverec, neboli – podle van Dijka (1998) – zdůrazňování dobrých 

vlastností a potlačování špatných u sebe/své skupiny a opačná strategie (zdůrazňování 

špatných vlastností a potlačování dobrých) u ostatních, u cizí skupiny. Toto je třetí krok 

realizace diskurzní analýzy dle van Dijka (1998). Pokud jde o diskurz totalitní moci, tak 

zde je ‚vlastní‘ skupina tvořena komunisty a skupina ‚cizí‘ ne-komunisty. O dělení 

společnosti na komunisty a ‚ty druhé‘ v roce 1968 Pithart říká, že „[t]oto dělení předtím i 

potom platilo za zcela základní, vždy a všudypřítomné, i když ne vždy plně reflektované“ 

(Pithart 1990: 75). Protože však analyzované plakáty nezpracovávají politickou tématiku, 

nelze kategorii vlastní/cizí skupiny v souvislosti s filmovými plakáty z roku 1968 dále 

analyzovat. Dostupné zdroje tuto problematiku nereflektují, takže není možné zjistit, zda 

tvůrci a tvůrkyně filmových plakátů vstoupili (či byli nuceni vstoupit) do Komunistické 

strany Československa, případně jaké bylo jejich politické smýšlení. I kdybychom tyto 

informace k dispozici měli, pro plakáty jako takové by nebyly příliš relevantní, protože ty 

– jak již bylo řečeno – nezpracovávaly politická témata. Byly by však užitečné při 

odkrývání mechanismů fungování sociální sítě a sociálního kapitálu potřebných pro 

zapojení se do komunity tvořící filmové plakáty (užitou grafiku obecně).

Také v případě diskurzu patriarchálního lze poměrně jasně rozlišit ‚vlastní‘ versus

‚cizí‘ skupinu. Viděno optikou skupiny tímto diskurzem zvýhodňované – tedy mužů – , 

jsou zde cizí/vnější skupinou ženy. Předcházející analýza plakátů pak poměrně přesvědčivě 

prokázala, že muži-tvůrci sami sebe i ženy nejčastěji prezentovali prostřednictvím 

genderových stereotypů (muži jsou silní, ženy slabé; muži nejsou s erotikou spojováni, 

ženy jsou erotickými symboly; muži jsou racionální, ženy emotivní a tak podobně), což 

patriarchální diskurz společnosti reprodukuje a stvrzuje. Pro ženy-autorky je ideologický 

čtverec platný zcela protikladně – ženy jsou vlastní skupina, muži skupina cizí. Podíváme-

li se na soubor patnácti plakátů vytvořených ženami, tak na čtyřech jsou zobrazeni muži a 

jejich vyobrazení odpovídá výše uvedené polaritě (jsou zde zobrazováni muži v boji, muži 

důstojní). To lze opět vysvětlit působením mechanismu symbolického násilí, jak o něm 

pojednává Bourdieu (2000), případně internalizací dichotomního rozdělení světa podle 

patriarchálního principu. Je však potřeba zdůraznit, že tato zobrazení jsou v dostupném 
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souboru patnácti plakátů vytvořených ženami menšinová. Ženy-autorky téma zpracovaly 

také prostřednictvím figur, u nichž na první pohled není možné zcela jasně určit, zda se 

jedná o muže či ženu:

Obrázek 26 Onibaba (Hermína Melicharová) Obrázek 27 Kat (Olga Stárková)

Kromě toho se ženy v plakátové tvorbě soustředily na prezentaci obrazů sebe samých, 

přičemž ve všech těchto případech nabídly obraz aktivního silného ženství; v některých 

případech (viz detailní analýzy výše) se jedná o obrazy subverzivní k patriarchálnímu 

diskurzu, které vytvářejí jakýsi nový diskurz, diskurz aktivního, sebevědomého ženství.

Podle principu ideologického čtverce tedy lze říci, že v rámci patriarchálního diskurzu se 

tvorba žen příliš nesoustředí na negativní prezentace ‚cizí‘ skupiny (tedy mužů), ale snaží 

se zdůrazňovat vlastní dobré charakteristiky, včetně těch, které patriarchální diskurz 

vymezuje mužům (aktivita, sebevědomí), čímž tento diskurz narušují.

IMPLIKACE, ZAMLČENÉ SKUTEČNOSTI

Posledním krokem van Dijkovy (1998) diskurzní analýzy (kromě zkoumání struktur 

zdůrazňujících nebo potlačujících skupinové názory, které v této analýze prolíná všemi 

předešlými kroky) je identifikace implikovaných či zamlčovaných skutečností. Výše 

uvedený diskurz totalitní moci svým působením na komunitu grafiků (grafiček v mnohem 

menší míře), věnujících se tvorbě filmových plakátů, svými nepsanými pravidly, 

poskytováním výhod výměnou za udržování statu quo implicitně reprodukoval i diskurz 

patriarchální. Vzájemná propojenost obou diskurzů vedla mimo jiné až k tomu, že totalitní 

moc do jisté míry kalkulovala s tím, že bude obelhávána, obcházena („Tak jsem udělal 

bílýho koně, kterýho měli zakázat, a bylo to“. (citace z rozhovoru, příloha č. 1)), protože

měla jistotu, že institucionální uspořádání a implicitní autocenzura zajistí, že se výtvarníci 

budou do značné míry hlídat sami mezi sebou, a totalitní moc tak nebude ohrožována. 

http://www.terryhoponozky.cz/images/product/image/14645/922-oww.jpg
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Tento závěr by bylo vhodné ověřit srovnávací analýzou filmových plakátů vytvořených 

v jiných historických obdobích komunistické minulosti. Tím, že diskurz totalitní moci 

ovlivňoval tvorbu filmových plakátů jen v nejnutnější míře, zároveň nevnášel do komunity 

tvořící tyto plakáty prvky, které by její patriarchální uspořádání narušovaly (opět je zde 

patrná silná propojenost, ale také vzájemná prospěšnost, mezi oběma diskurzy).
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ZÁVĚR

REFLEXE VÝZKUMNÉHO PROCESU

Před závěrečným shrnutím je potřeba upozornit na skutečnost, že všechny výše 

uvedené závěry a interpretace se vztahují jen k souboru plakátů, jak byl dostupný pro 

analýzu, není možné je zobecňovat a vyvozovat z nich závěry o celkové produkci 

filmových plakátů v roce 1968 či na konci 60. let 20. století obecně. Ve vztahu 

k empirickým zjištěním je dalším omezujícím faktorem skutečnost, že analýza se zaměřila 

na (z hlediska historie) velmi krátké období jednoho roku, což bylo ovlivněno zejména 

rozsahem práce. Je zde potřeba reflektovat skutečnost, že navzdory bouřlivým politickým 

událostem roku 1968 již v předcházejícím období (přibližně od poloviny 60. let 20. století) 

docházelo k postupnému ideologickému uvolňování podmínek umělecké tvorby a tento 

proces dozníval ještě na začátku let 70. Bylo by proto velmi zajímavé rozšířit analýzu o 

srovnání s těmito bezprostředně předcházejícími a následujícími obdobími, ideálně pak o 

analýzu celé poválečné tvorby filmového plakátu v podmínkách totalitního režimu.

V diskusi o limitech výzkumného procesu je v neposlední řadě nutné zmínit značnou 

míru subjektivity při definování zkoumaných kategorií a zejména při vlastní kvalitativní 

analýze. Osobní vklad je velmi cenný (a je v souladu s feministickým přístupem 

k metodologiím v sociálních vědách), nicméně z heuristického hlediska by bylo přínosné 

obohatit analýzu (i definici kategorií) o diskusi s těmi, které/kteří mají (nebo by chtěli mít) 

zkušenost s podobnou výzkumnou tématikou (vzhledem k tomu, že pohled na tvorbu 

filmových plakátů feministickou optikou je poměrně nový, mohli by to být například 

studující genderových studií).
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

V teoretické části byla zmíněna myšlenka Lindy Nochlin (2001) zdůrazňující úkol 

feministické kritiky umění, který spočívá v nabídnutí nového pohledu na tradiční umělecká 

díla. Přistoupit kriticky k analýze tak významné části moderního výtvarného umění, jakou 

je český filmový plakát, bylo pro mě velkou výzvou, doprovázenou obavami a respektem 

před nespornou uměleckou hodnotou těchto děl. Ty plakáty jako celek působí velmi 

svěžím dojmem, jsou plné fantazijí a netradičních postupů, vyvolávají úžas i radost. 

Prostřednictvím některých feministických konceptů a teorií však analýza rozkryla další 

dimenzi těchto děl – převažující reprodukci stereotypních obrazů mužů a žen na straně 

jedné, ale zároveň také přítomnost alternativních děl, snažících se o narušování 

patriarchálního řádu společnosti, na straně druhé.

Vlastní analýza filmových plakátů z roku 1968 potvrdila platnost většiny82

‚západních‘ teorií o zobrazování genderu v reklamě. Kromě potvrzení Goffmanových 

(1979) kategorií přinesla analýza zjištění, že pro daný historický kontext je nutné kategorie 

rozšířit o zobrazování mužských rukou (vedle ženských) a nohou (ženských i mužských). 

V případě srovnání analyzovaného vzorku plakátů s teorií Kilbourn (1999) je nutné 

upozornit na skutečnost, že filmové plakáty z roku 1968 tématiku explicitně 

zobrazovaného násilí reflektují v mnohem menší míře než o tom hovoří uvedená autorka a 

téměř úplně se vyhýbají zobrazování násilí vůči ženám (násilí je tematizováno jako boj 

muže proti muži). Pokud jde o závěry Oates-Indruchové (Indruchová, 1995), pak lze 

vysledovat jistou paralelu mezi jejími zjištěními a výsledky analýzy filmových plakátů 

z roku 1968; soubor filmových plakátů však nebyl při zobrazování žen jako 

znevýhodňované, pasivizované skupiny tak explicitní a v některých případech nabídl i 

alternativní obrazy žen aktivních, sebevědomých (zjištění Indruchové (1995) o 

alternativních obrazech genderových vztahů nehovoří). Tato skutečnost je pravděpodobně 

ovlivněna působením tržní ekonomiky v současné době, s čímž souvisí důraz na 

prvoplánovost a primární snaha prodat zboží (tvůrci/tvůrkyně i zadavatelé reklamy 

vycházejí z toho, že reklamní tvorba není umění, že se jedná o dílo komerční  – to je velmi 

zásadní rozdíl při srovnání s tvorbou filmových plakátů z 60. let 20. století).

Dalším stěžejním tématem práce byla reflexe kontextu doby ve vztahu k tvorbě 

filmových plakátů (i grafické tvorbě obecně). Zde je potřeba si uvědomit, že absolutní 

tvůrčí svoboda neexistuje, pokud autor či autorka své dílo chtějí prezentovat na veřejnosti. 
                                                
82 Některé teorie či kategorie nebyly potvrzeny s ohledem na nedostatečné množství materiálů.
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I kdyby mělo být dílo prezentováno jen jednomu jedinému divákovi/divačce, autor či 

autorka s reakcemi publika (přinejmenším implicitně) do jisté míry počítá, snaží se je 

předvídat, protože veřejné uznání potvrzuje jeho/její hodnotu jako umělce či umělkyně. 

Ukázalo se, že tvůrčí svoboda měla své limity – není možné cítit se svobodně 

v nesvobodné zemi – , ovšem na druhé straně je třeba říci, že zejména muži-tvůrci 

filmových plakátů dokázali tyto limity využít ve svůj prospěch a v prosazení sebe sama 

v dané oblasti grafické tvorby. Vrátíme-li se k otázce, co vlastně filmové plakáty dané 

doby ‚prodávaly‘, lze říci, že s největší pravděpodobností svou vlastní představu (tedy 

osobní představu dané/ho autora nebo autorky) umělecké tvorby, která však byla 

omezována i ovlivňována mnoha vnějšími vlivy (ekonomickými podmínkami, politickým 

ovzduším, uspořádáním vztahů mezi ženami a muži, sociálním kapitálem).

Navzdory nesporné umělecké kvalitě analyzovaných filmových plakátů je z pozice 

feministické estetiky nutné vznášet námitky proti jednostrannému prezentování 

skutečnosti, proti nedostatečnému prostoru pro ženy-autorky a stavění žen do pozice 

pasivizovaných objektů, které slouží jako inspirace pro muže-tvůrce. Tvrzení Pollock 

(2003) o ženách jako krásných obrazech prezentovaných mužskému pohledu (jak bylo 

citováno v teoretické části) je zde beze zbytku platné. Patriarchální perspektiva vnímání 

vztahů mezi muži a ženami, kterou reflektovali a reprodukovali tvůrci (v některých 

případech tvůrkyně) filmových plakátů, byla posilována pozitivním přijímáním těchto děl 

v uměleckých kruzích i mezi širokou a státními institucemi. Na úrovni subjektivní identity, 

která se dokázala vymanit z působení dominantních diskurzů (totalitního i patriarchálního)

však v některých případech (zejména v tvorbě žen-autorek) docházelo k prezentaci 

konkurenčních a alternativních vyobrazení a otevírání prostoru pro nezávislé sebevyjádření 

žen.
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PŘÍLOHA Č. 1 – ROZHOVOR

Kontext

Při přípravě magisterské práce mě napadlo, že bych se mohla pokusit získat přímé 

svědectví (a rozšířit tak kontextové informace) o grafické tvorbě v období totality obecně a 

v 60. letech konkrétně od jednoho poměrně významného grafika, s nímž jsem se setkala 

před dvaceti lety, kdy jsme oba pracovali ve stejném tiskařském podniku. Prostřednictvím

jiného grafika, který je dlouhodobým přítelem mým i naší rodiny a zároveň se s Mistrem84

pravidelně stýká – je mezi nimi vztah učitele a žáka (zjednodušeně řečeno) a v minulosti 

byly mezi jejich rodinami i určité osobní vazby – se mi podařilo tohoto muže i po mnoha 

letech kontaktovat.

Přítel zprostředkovávající kontakt mi v listopadu 2007 s Mistrem předběžně 

domluvil setkání a stručně jej informoval o cílech a účelu rozhovoru (viz dále, subkapitola 

Úvod). Opětovně mi pak domluvil setkání na termín, který jsem požadovala – 22. února 

2008. Rozhovor se uskutečnil v domě Mistra, přibližně od čtyř hodin odpoledne do sedmi 

večer. V domě nebyl nikdo jiný, rozhovor se odehrával za přítomnosti třetí osoby – muže, 

který rozhovor zprostředkoval. Neměla jsem proti jeho přítomnosti námitky, protože téma, 

o kterém jsem chtěla hovořit, nebylo natolik citlivé (vztahovalo se převážně 

k společenskému a historickému kontextu), aby přítomnost další osoby znamenala 

významnou překážku v získávání informací. Naopak, jejich vzájemný vztah učitel-žák a 

působení obou v grafickém oboru umožňovaly, aby Mistr mluvil k druhému muži, když 

měl pocit, že bych tomu, co říká, z odborného hlediska nerozuměla. 

Podle předběžných informací o reakcích Starého Mistra a podmínkách jeho souhlasu 

s rozhovorem jsem věděla, že nebude možné použít diktafon. S rozhovorem souhlasil, 

ovšem již dopředu mluvil v tom smyslu, že bude jenom na mně, co si zjistím, jaké 

informace získám, jak jej přesvědčím, aby něco řekl (jakoby nás čekala hra, v níž zvítězí 

ten silnější). Vlastní rozhovor začal tím, že jsme se přivítali a Mistr okamžitě převzal 

iniciativu a začal mě zkoušet ze znalostí o plakátu. S tématem jsem byla z předchozí 

teoretické přípravy magisterské práce již dostatečně obeznámena, takže se mi podařilo 

získat si hned na začátku určitý respekt. 

                                                
84 Jelikož si tento muž přeje zůstat v anonymitě, budu jej v dalším textu nazývat Mistr, případně Starý Mistr –
v tom oslovení je kus obdivu i kus nadsázky, zároveň je to termín, který s přáteli používáme, když o tomto 
muži hovoříme.
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Za těchto okolností nebylo možné, abych začala klást otázky tak, jak jsem je měla 

připravené. Jestliže jsem Mistra oslovila jako určitou autoritu v oboru (a autoritou 

bezesporu je), bylo implicitně dáno, že ho jako autoritu budu ctít. Takže rozhovor, tak jak 

probíhal, se nejvíce podobal návštěvě dvou lidí u starého muže, který jim vypráví o životě. 

Tématické okruhy svých otázek jsem proto do rozhovoru vnášela tam, kde to bylo 

kontextově vhodné, a stručně si zaznamenávala získané informace. V případě, že součástí 

mých otázek byly citace z jiných materiálů, jsem v rozhovoru našla vhodný okamžik, kdy 

bylo možné tyto pasáže přímo přečíst. Moje poznámky byly heslovité, protože bylo nutné, 

abych téměř neustále udržovala oční kontakt – pohled, gesto, mimika tváře byly 

dostatečnými impulsy pro další a další vyprávění. Následující záznam rozhovoru je proto 

uveden v heslovité formě, chybějí zde pasáže, které nebyly pro moji práci relevantní 

(automobily – syn se věnuje tomuto oboru; sousedé; anabáze stavby domu, ve kterém jsme 

byli; architektura – Tančící dům, Kaplického knihovna; vyprávění o hercích; poměry 

v Alšově jihočeské galerii). Z toho důvodu v některých pasážích záznam působí chaoticky; 

nicméně jsou v něm zaznamenány všechny informace relevantní pro téma mé práce. 

V záznamu většinou neuvádím jména osob – jednak nejsou pro analýzu relevantní a navíc 

mnoho z nich Mistr zmiňoval v kontextu s udavačstvím, s ‚estébáky‘ a dalšími negativními 

charakteristikami. Takové informace nebyly nijak podložené, byly pouhým subjektivním 

názorem, a vzhledem k tomu, že v některých případech se jednalo o poměrně známá 

jména, rozhodla jsem se je neuvádět.

Charakteristika dotazovaného

Muž, 69 let, velmi dobrá fyzická i psychická kondice, vzhled a vystupování

odpovídající necelým šedesáti letům věku. Grafik (zejména plakátová tvorba, publikace, 

etikety), výtvarník, fotograf. Aktivně se podílel (a částečně stále podílí) na činnosti 

uměleckých organizací vzniklých po roce 1989; antikomunistický postoj (sám však říká: 

„můj postoj byl antikomunistický, ale aktivně jsem proti nim nevystupoval, tak mě 

většinou nechávali na pokoji“). Navzdory ironii, někdy i určité přezíravosti, kterou 

v hovoru používá, je to muž s rozsáhlými znalostmi, vědomostmi a obecným rozhledem a 

naše setkání pro mě bylo zajímavou a příjemnou zkušeností.
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Úvod85

Předmětem mojí magisterské práce je analýza plakátové tvorby v roce 1968, 

vztažená k širším společenským souvislostem; chtěla bych se zaměřit především na 

prezentaci ženství a mužství v této tvorbě.

Kvůli co nejkorektnější interpretaci děl je nutné analýzu provádět s ohledem na 

historický kontext, a proto bych potřebovala pomoci při získávání informací a přehledu o 

podmínkách grafické tvorby obecně, případně plakátové konkrétně.

Informací není k dispozici mnoho (od roku 1989 vyšly tři obrazové přehledové 

publikace), takže by mi moc pomohlo přímé svědectví. A to i přesto, že filmový plakát 

podléhal poněkud odlišnému režimu tvorby, než v jakém jste pracoval Vy, protože kontext 

doby a podmínek grafické tvorby platný obecně.

Otázky

1. Když si vzpomenete na období přelomu 60. a 70. let, jakým způsobem tehdy mohl 

grafik, případně grafička, získat zakázku, konkrétně třeba plakát (ať již průmyslový 

nebo třeba divadelní86)?

2. A kdo mohl návrhy předkládat? Musel takový člověk dokladovat svoji odbornost?

3. Instituci uměleckých komisí ustanovila vyhláška Ministerstva školství a kultury z roku 

1961. Podle ní měla být ‚odbornost‘ komise zajištěna tím, že polovina jejích členů 

nebo členek byla ze Svazu čs. výtvarných umělců; zbytek pak tvořili zástupci, případně 

zástupkyně KSČ a ROH. Jak vlastně taková komise vypadala a jak vypadalo samotné 

schvalovací řízení?

4. Je možné hovořit o tom, že se ve schvalovacím procesu projevilo zrušení cenzury 

v roce 1968 a její následné obnovení?

5. Když se na získávání zakázek podíváme z finančního hlediska, patřila tvorba plakátů 

k lukrativním zakázkám? 

Kunsthistorička Sylvestrová z Uměleckoprůmyslového muzea v Brně v publikaci o 

filmovém plakátu uvádí, že honorář za politický plakát (od 4 000 Kčs do 8 000 Kčs) 

mohl být více než dvojnásobně vyšší než za plakát filmový (honorář v rozmezí od 

2 600 Kčs do 3 200 Kčs) a že nízký honorář nahrazovala četnost zakázek, která 
                                                
85 Úvod sloužil jako osnova pro prezentaci problematiky a výzkumného záměru při prvním kontaktu 
s dotazovaným.
86 Uvedla jsem tyto dva příklady plakátů, protože vím, že takové návrhy Mistr sám realizoval.
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umožňovala výtvarníkům zajistit si určitý pravidelný příjem, pokud patřili ke stálému 

okruhu spolupracovníků.

6. Sylvestrová dále říká, že práce pro Ústřední půjčovnu filmů patřila mezi zakázky 

prestižní, a dodává že, nízké honoráře mohly být i jedním z důvodů, proč v Ústřední 

půjčovně filmů mohl zakázku získat i výtvarník pro daný politický režim 

‚nepřijatelný‘. Jaká je v této souvislosti vaše zkušenost (přímá či zprostředkovaná)? 

Není rozpor v tom, že zakázka byla prestižní a současně ji mohl dělat politicky 

‚nepřijatelný‘ výtvarník?

7. Zdeněk Ziegler v publikaci Flashback uvádí, že veškerou reklamu k filmům 

produkovala Ústřední půjčovna filmů, a popisuje, jak jednoho dne do této instituce 

přinesl své práce, které si prohlédli dr. Bubla a paní Kalousová, kteří jej následně 

pozvali na pracovní promítání filmu. Bylo skutečně takhle jednoduché získat zakázku 

na tvorbu filmového plakátu?

8. Jaká byla možnost pro mimopražské výtvarníky, aby získali podobnou zakázku?

9. Ziegler dál popisuje, že cenzorem v případě filmových plakátů byl poradní sbor 

ředitele Ústřední půjčovny filmů, který svým podpisem ručil za ideologickou čistotu. 

Tohoto poradního sboru se vždy účastnili dva nebo tři grafici, kteří ‚hájili své kolegy 

při vyjednávání‘; v době, o které Ziegler vypráví, to byli Karel Vaca a Dobroslav Foll. 

Dodává, teď cituji, že ‚mezi autory té doby byla pozoruhodně přátelská atmosféra, 

motivovaná snahou společně překonat schvalovací mechanismus a prodchnutá 

respektem k individuálně odlišnému výtvarnému cítění kolegů‘. Co si o tomto tvrzení 

myslíte? Jak na vás působí? Máte vy sám z té doby podobnou zkušenost?

10. Často je zmiňována vysoká umělecká hodnota tzv. české školy filmového plakátu. Jaký 

je váš osobní názor tato díla?

11. Proč se tak často v 60. letech v tvorbě filmových plakátů pracovalo s koláží?

12. Na některých plakátech jsou vyobrazeny nahé ženy. Byla při schvalování návrhů 

aplikována nějaká omezení pro využívání podobných obrazů? Bylo obtížné prosadit 

zobrazení nahého těla?

13. Do jaké míry byla tehdejší užitá grafika poplatná době a do jaké míry se podařilo 

v rámci daných politických mantinelů vytvořit kvalitní díla?

14. Dávala grafická tvorba možnost vymanit se z mantinelů daných politickými 

omezeními?
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Záznam rozhovoru

- Hm, Sylvestrová; mám říkat, že je to zajímavá dáma, nebo mám říci, co si o ní opravdu 

myslím? (Jeho postoj k Martě Sylvestrové je velmi kritický, odmítavý a přezíravý.)

- Důležitý je kulturní plakát, filmový plakát nikoho nezajímá. Kulturní plakát ten je 

k mání u umělců doma.

- Kulturní plakát, to je mafie.

- Když jsem něco předložil komisi, tak mě poslali za dveře, a pak rozhodovali.

- Parafrázovaná otázka týkající se získávání zakázek. 

- Bylo to tak, že například v republice bylo třináct lidí, kteří mohli dělat grafickou 

publikaci. A zase další, kteří mohli dělat plakát. A ta česká škola? Když připravuju 

katalog z výstavy, publikaci, někoho vyberu. Když to pak dělá někdo další (třeba 

v cizině), vybere z téhle publikace, protože neví, že existuje ještě někdo jiný, nehledá; 

takže pak se objevují stále ta stejná jména a to je ta slavná (ironie v hlase) česká škola.

- Volně položená otázka týkající se honorářů.

- To nebyla poloviční sazba. Záleželo na tom, jestli to byl plakát celostátní nebo 

regionální. Proto já jsem jezdil na komisi do Prahy, protože pak byl ten plakát 

celostátní a já jsem dostal 5 000,- Kčs.

- Komise byly zákon. Otázkou je, jestli to bylo špatně. Když jsem jezdil na komisi do 

Prahy, tak se tam kvůli mně sešli výtvarníci, kterých jsem si vážil, který by si na mě 

jinak vůbec neudělali čas, nebo bych je musel shánět někde v hospodě. Tady jsem je 

měl všechny pohromadě, střízlivý a jenom pro sebe. A ten tajemník, co tam byl za 

Stranu? Ten se vždycky podíval, co říká umělec vedle, a podle toho se choval. Ten 

nebyl schopen mít vlastní názor.

- Řekla mi tahle soudružka: ‚Přijď, bude zasedat výbor.‘ Tak jsem šel a oni mi řekli 

‚uděláš Únor‘ (pozn.: plakát k Vítěznému únoru), jsi na řadě. Protože jsem práskač 

(myšleno ironicky), tak jsem se ptal: ‚Proč to neudělá tamten?‘ ‚Ten to bude dělat 

příště,‘ řekli. To byl stranickej úkol pro tu komisi. Vždyť ani komunisti, komunistický 

výtvarníci nechtěli dělat ty svoje plakáty.

- A tenhleten starej estébák jednou udělal plakát k Únoru a tam bylo tolik skrytejch 

protikomunistickejch významů, že to byl fakt průser. A tenhleten blb, ten to ani 

nepoznal – buďto byl tak blbej, nebo mu někdo řek‘ ‚udělej to takhle a takhle‘. Ze 

Strany ho vyhodili, on z toho nakonec dostal infarkt. Tak ho vzali zpátky – říkali ‚ty jsi 

správnej soudruh, když jsi dostal ten infarkt‘.
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- V asociaci bylo 250 lidí (Svaz čs. výtvarných umělců). 250 lidí nemůže bejt kamarádi. 

Ale byly tam různý skupiny, věděli jsme o sobě, kdo co dělá, a taky jsme si nějaký ten

kšeft navzájem mohli přihrát. To víte, že mezi náma byli taky estébáci. Ale dodneška 

nevíme, který to byli; takže to dělali dobře, né?

- Nejdřív byla polská škola plakátu, pak německá. Pak nebyl nikdo, tak se vzali Češi 

jako škola plakátu.

- Komise byly dobrý. Tady byli hrozný blbci (myšlena výtvarná komise v Českých 

Budějovicích). V Plzni byli samý idioti, dobrá komise (z odbornýho hlediska) byla ta 

ve Varech (Karlovy Vary).

- Po převratu ty komise ještě dva roky fungovaly, protože to byl zákon. Tak jsme 

výtvarníkům řekli, aby si do nich určili, koho chtějí a koho si budou vážit. Takže 

sochaři si zvolili toho, malíři toho, fotografové toho.... a tak dál. Pak se zákon zrušil a 

komise taky. Ty starý (myšleno starší umělci) nám říkali ‚nedělejte to‘, ale my jsme 

byli chytrý a teď to máme. Teď si každej může dělat, co chce, a podle toho to taky tak 

vypadá.

- Volně položená otázka týkající se využívání koláže ve filmových plakátech.

- Je to pitomina. Srovnal bych to s počítačovou grafikou: když máte tužku, sedíte před 

prázdným papírem. U počítače je to obráceně a u koláže taky; už zkrátka něco mám, 

není to bílej papír.

- Je to dravčí společnost; byla a je.

- Položena otázka týkající se žen-autorek, zapadala kontextově, ačkoliv nebyla mezi 

předem připravenými otázkami.

- Musely se starat o tu domácnost, je to holčičí úděl. My taky umíme to dítě přebalit, ale 

není to náš úděl, bude to vždycky násilný.

- Otázka týkající se zobrazování nahých žen.

- Na plakátě musela být soudružka oblečená, protože to by nešlo, že by si nemohla 

dovolit koupit šaty. Ale u filmovýho plakátu to bylo jiný; ty měli svobodu tvorby. 

Mohli si dělat, co chtěli.

- Poláci, to byli skutečně škola profesora Tomaševského, jeho studenti, kteří působili

okolo něj a vytvořili tu školu. Pak chtěli něco podobnýho mít Němci a pak jsme tady 

byli my, když už nebyl nikdo další.

- Byli to vždycky Pražáci (ti, co tvořili filmový plakát). Často se mě ptali: ‚proč ty jako 

bydlíš v těch Budějovicích?‘ No a proč bych nebydlel?

- Herci, ty mají svojí metu Národní. Výtvarníci tohle nemají, ale musejí být z Prahy.
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- Pro mě je největší malíř dneška Karel Valter z Tábora. Ale protože je z Tábora, nikoho 

nezajímá.

- Ziegler pak říkal: ‚Když jsem ten plakát nedostal já, šel jsem špízovat, jestli to neudělal 

Šalamoun.‘

- Třeba Solpera – co ten by dělal? Ten se prostě pro plakát nehodil s těma svejma 

písmenkama, takže ho nikdo nevybral.

- A Vyleťal? To není plakát.

- Nám šlo o to samý. Součástí grafickýho obrazu může být písmo, písmenko. Jakmile ale 

je tam text, už jsem v plakátu. A Vyleťal to je obraz plus text. Můžu to ustřihnout a ten 

obraz zůstává, to není plakát.

- Ty plakáty se stříhaly a lidi si je věsili (třeba Něžnou).

- Otázka, zda doba komunismu omezovala jeho vlastní tvorbu.

- Ne. To je jako když po převratu za mnou přišli vod novin a ptali se mě, jestli jsem 

trpěl. Co to je trpěl? Pořád se mi líbily holky, dělal jsem, ráno jsem se díval, jak svítí 

sluníčko... To nebylo, že bych ráno vstal a řekl si ‚teď budu krásně trpět‘.

- To schvalování, to jsem si musel namáhat hlavu, abych je ochcal. Ten tajemník, ten je 

tam furt, akorát že dneska za ním stojí peníze, a ne Strana.

- V Brně ještě pořád žije starý pan Rejlich, což je pořád ještě nejslavnější adresa, pokud 

se týče československé grafiky, československé (následovalo obsáhlé povídání o tom, 

jak je protěžován Rejlichův syn, protože grafická obec si velmi váží jeho otce).

- Není Sovětský svaz, ale jsou tady prachy.

- ... tak jsem šel shánět peníze, šel jsem do jedné velké významné firmy. Před tím jsem 

volal Kuldovi (teda jako Kulhánkovi), že potřebuju nějaký jeho věci jako na úplatky. 

V tý firmě ten ředitel se mě ptá – ‚a co byste jako chtěli vystavovat?‘ a já říkám: 

‚nějaký věci jako je tady tohle‘ a on říká ‚co to je, tohle? to moje malá dcera umí

nakreslit lepší‘. Tak jsem si to zase sbalil, řekl ‚promiňte, že jsem votravoval‘ a šel 

jsem.

- Funkcionáři byli blbci. Ale potřebovali něco zakázat a já jsem potřeboval, aby mi 

nezasahovali do práce. Tak jsem udělal bílýho koně, kterýho měli zakázat, a bylo to. 

Na ty, co maj peníze, na ty tohle neplatí.

- Funkcionáři, co byli v oboru, nejdřív přidělili sobě a pak přidělili kamarádům. Já 

nevím, jak se chovali, když udávali, a komu škodili, ale já nemůžu říct nic proti, 

protože když jsem nesměl dělat, oni mi něco přihráli.
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PŘÍLOHA Č. 2 – SEZNAM VŠECH FILMOVÝCH PLAKÁTŮ 

ZAHRNUTÝCH DO ANALÝZY

1. 10 malých černoušků

2. Agent bez hesla

3. Ach, tie ženy!

4. Alibi na vodě

5. Angelika a král

6. Angelika a sultán

7. Angelika a sultán87

8. Anna Kareninová

9. Až uslyšíš zvony

10. Balada o lásce a zradě

11. Bitva o Alžír

12. Bonnie a Clyde

13. Bosé nohy v parku

14. Bratr doktora Homéra

15. Briliantová ruka

16. Bylo čtvrt a bude půl

17. Bylo mi devatenáct

18. Červená kůlna

19. Čest a sláva

20. Čtvrtý spolujezdec

21. Dobrodružství v Ontariu

22. Doktorka Věra

23. Druhý dech

24. Dynamit v zelené

25. Erotissimo

26. Falstaff

27. Fantastická cesta

Karel Teissig

Radim Malát

Josef Bradáč

Karel Vaca

Jaroslav Fišer

Jaroslav Fišer

anonym

Eva Galová-Vodrážková

Aleš Lamr

anonym

Zdeněk Ziegler

Josef Vyleťal

Stanislav Vajce

Jana Mašíková

Miroslav Němeček

Karel Vaca

Stanislav Vajce

Josef Vyleťal

Eva Galová-Vodrážková

Vladimír Bidlo

anonym

Eva Galová-Vodrážková

Vasil Milovský

Jaromír Gal

anonym

Karel Machálek

Vladimír Václav Paleček

                                                
87 V některých případech byly k dispozici dvě odlišné verze plakátu k jednomu filmu (obě byly vytištěny, 
tedy i publikovány).
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28. Farářův konec

29. Farářův konec

30. Fathom

31. Flirt se slečnou Stříbrnou

32. Happy end

33. Helga 

34. Heroin

35. Hvězdy na čepicích

36. Hvězdy Velkého vozu

37. Chladnokrevně

38. Indiánské léto

39. Já, spravedlnost

40. Japonsko a meče

41. Jemima první den v Londýně

42. K věci, miláčku

43. Kachna zazvoní v 7:30

44. Kat

45. Kdybych byl špión

46. Kočičí filmové studio

47. Krásné prázdniny

48. Kulhavý ďábel

49. Lady Hamiltonová

50. Léto na horách

51. Lhář a jeptiška

52. Malí agenti

53. Manéže světa

54. Manželství po italsku

55. Maraton

56. Mexico 68

57. Milostná dobrodružství Moll Flandersové

58. Mlčení

59. Moje žena

60. Muž na útěku

Miloslav Noll

anonym

Stanislav Vajce

Karel Machálek

anonym

Eva Galová-Vodrážková

anonym

Jánský

Josef Vyleťal

Karel Machálek

Zdeněk Ziegler

Zdeněk Ziegler

Jiří Svoboda

Miloslav Noll

Karel Vaca

Miroslav Němeček

Olga Stárková

Karel Vaca

anonym

Miroslav Hrdina

Antonín Dimitrov

Milan Grygar

Josef Vyleťal

Jiří Svoboda

anonym

Zdeněk Kaplan

František Forejt

Zdeněk Ziegler

Matanelli

Břetislav Šebek

Josef Vyleťal

Miloš Reindl

Karel Machálek
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61. Muž na útěku

62. Na Žižkově válečném voze

63. Nákupčí peří

64. Naše bláznivá rodina

65. Nebeští jezdci

66. Nejkrásnější věk... anebo ne?

67. Nejlepší ženská mého života

68. Největší případ komisaře Maigreta

69. Nesmrtelný příběh

70. Nora

71. Novinář

72. O Palečkovi

73. Objíždka

74. Oidipus král

75. Okamžik pravdy

76. Onibaba

77. Operácia Negližé

78. Otázka cti

79. Pépé a Claude

80. Ples upírů

81. Písečná žena

82. Pod kopyty stád

83. Pohani z Kumerova

84. Poslední ráje

85. Prsten s Nymfou

86. Přátelé kopretiny

87. Přepadení poštovního vlaku

88. Rakev ve sněhu viděti...

89. Rezident má naději (1. díl)

90. Rezidentův omyl (2. díl)

91. Rustam a Suchrab

92. S borovou šiškou pod zády

93. Sladký pták mládí

Karel Machálek

Eva Galová-Vodrážková

Eva Galová-Vodrážková

Josef Vyleťal

Milan Grygar

Eva Galová-Vodrážková

Miloš Reindl

Břetislav Šebek

Josef Vyleťal

Karel Teissig

Wolfgang Alexander Schlosser

Josef Vyleťal

Zdeněk Ziegler

Karel Machálek

Vasil Milovský

Hermína Melicharová

Vlachová

Milan Grygar

Karel Vaca

Jan Kratochvíl

Stanislav Vajce

Zdeněk Ziegler

Nový

Alexej Dimitrov

Milan Grygar

Zdeněk Ziegler

Wolfgang Alexander Schlosser

Neprakta

anonym

anonym

anonym

Josef Vyleťal

Vladimír Bidlo
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94. Slunce cizího nebe

95. Smůla na patách

96. Smutek pro rytíře

97. Spalovač mrtvol

98. Spalovač mrtvol

99. Stud

100. Šestnáctiletá

101. Šíleně smutná princezna

102. Ta třetí

103. Tajné heslo déšť a vítr

104. Tony, tobě přeskočilo

105. Tygr sedmi moří

106. Únos panen

107. V zajetí melodie

108. V zemi Inků

109. Vánoce s Alžbětou

110. Velká vlaková loupež

111. Velké prádlo

112. Vládci Venuše

113. Vlk z údolí Prokletí

114. Vojáček

115. Volání divočiny

116. Vtedy na Západe

117. Vzpoura

118. Vzducholodí k severnímu pólu

119. Zahrada

120. Zálesák

121. Zbehovia a pútnici

122. Zeď

123. Zkrocení zlé ženy

124. Zlaté časy ve Spessartu

125. Zločin v šantánu

126. Znamení trojúhelníku

Josef Vyleťal

Vladimír Václav Paleček

anonym

Zdeněk Vlach

Antonín Dimitrov

Radek Očenášek

Miloš Reindl

František Forejt

Jaroslav Fišer

anonym

anonym

anonym

Eva Galová-Vodrážková

Zdeněk Ziegler

Jiří Hilmar

Zdeněk Ziegler

Eva Galová-Vodrážková

anonym

Eva Galová-Vodrážková

Karel Machálek

Zdeněk Kaplan

Vladimír Václav Paleček

anonym

Zdeněk Kaplan

Vladimír Bidlo

Jan Švankmajer

Karel Teissig

anonym

Karel Machálek

Očenášek Radek

C. Ade

Eva Galová-Vodrážková

Josef Vyleťal
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127. Zvětšenina

128. Žena je žena

129. Žert

Milan Grygar

Josef Vyleťal

Milan Grygar
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PŘÍLOHA Č. 3 – SOUVISLOST MEZI VYOBRAZENÍM ŽEN A 

DOPROVODNÝM TEXTEM NA PLAKÁTECH

název filmu doprovodný text
vyobrazení ženy (s 
komentářem)

Alibi na vodě známá dvojice řeší záhadný 
případ

žena s odhaleným výstřihem –
k textu ‚známá dvojice‘

Bosé nohy v parku mladí manželé, tchýně a 
podivný soused

tchýně nezobrazena;
podivný soused i mladí 
manželé jsou odkazováni 
fragmenty mužských nohou a 
ženského obličeje

Bylo čtvrt a bude půl hudební komedie, ve které 
neuvidíte, ale uslyšíte 
Václava Neckáře...

kytara – může symbolizovat 
zpěváka;
proč je dalším motivem 
polovina ženského obličeje?

Čtvrtý spolujezdec morální konflikt svědomí a 
moci

velká čtyřka pravděpodobně 
symbolizuje spolujezdce;
významnou dominantou je 
hlava ženy na polštáři – jako 
obraz ‚morálního konfliktu‘?

Doktorka Věra příběh mladé lékařky vojenská čepice – obraz ženy 
chybí (přesně naopak než je 
tomu v ostatních případech)

Erotissimo komedie o tom, co způsobila 
daňová revize

erotissimo – kresba ženy, 
nikoliv muže (jaká je 
souvislost s daňovou revizí?)

Farářův konec zcela vymyšlená hra ze 
života

polonahá dívka s křídly –
konotuje ‚vymyšlenou hru‘?

Fathom Raquel Welchová v hlavní 
úloze anglického 
dobrodružného filmu

proč je prezentován obraz nahé 
ženy se zakrytými částmi těla?

Heroin napínavý příběh o pašerácích 
omamných jedů

obličej trpící ženy přes celý 
plakát (příběh je však ‚o 
pašerácích‘)

Chladnokrevně čtyři životy za čtyřicet dolarů chladnokrevnost je 
odkazována obrazy mužů

Já, spravedlnost soud nad odsouzeným spravedlnost je odkazována 
obrazy mužů

Kulhavý ďábel hudební komedie o lásce a 
manželství

s rohy ‚ďábla‘ je vyobrazena 
žena

Lhář a jeptiška dobrodružství krásné 
novicky

kromě jeptišky je vyobrazen 
ještě muž a okolo něj 
tanečnice, které po něm touží 
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Nebeští jezdci dramatický příběh našich 
západních letců 
(Jana Nováková v roli 
anglické dívky Patricie)

obraz dívky přes celou plochu 
plakátu, text ‚dramatický 
příběh ... letců‘ (drama je 
válečné, přesto je žena 
dominantou)

Objíždka humoreska o malém městě, 
květech, vášni a benzínu

velký motiv ženských ňader

Operácia Negližé psychologická dráma 
z neobvyklého prostredia

fragmentovaná ženská hlava
(ale text je o ‚neobvyklém 
prostředí‘)

S borovou šiškou pod 
zády

vážný i humorný pohled do 
srdcí mladých lidí

ženská hlava na kolejích tvoří 
dominantu plakátu

Spalovač mrtvol hrůzná tragikomedie spalovač konotován kusy 
ženských těl (ty jsou tedy 
podle textu tragikomické?)

Tygr sedmi moří francouzský dobrodružný 
film

dominantou žena ležící 
v křesle (muž je tygr, který ji 
ukořistí?)

Vlk z údolí Prokletí drama přátelství a zrady přátelství i zrada konotovány 
obrazem ženy chystající se k 
útoku

Volání divočiny o zvířatech, která odmítla 
život na svobodě

svěšené pasivní ruce ženy

Znamení trojúhelníku kriminální příběh 
z klášterních zdí

nahá žena, jejíž tělo je zároveň 
obličejem (jaký význam zde 
nese nahota?)
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PŘÍLOHA Č. 4 – REPRODUKCE PLAKÁTŮ DETAILNĚ 

ANALYZOVANÝCH V EMPIRICKÉ ČÁSTI

Přátelé kopretiny

Obrázek 28 Přátelé kopretiny
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Nejlepší ženská mého života

Obrázek 29 Nejlepší ženská mého života
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Šestnáctiletá

Obrázek 30 Šestnáctiletá
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Objíždka

Obrázek 31 Objíždka
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Spalovač mrtvol

Obrázek 32 Spalovač mrtvol
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Nejkrásnější věk ...anebo ne?

Obrázek 33 Nejkrásnější věk ...anebo ne?
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Únos panen

Obrázek 34 Únos panen
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