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Anotace 

 

Diplomová práce „Žena v komiksu: Srovnání vizuálního zobrazení ženy v 

komiksu a její role/funkce v komiksu“ je vnitřně členěna na dvě části: část 

teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s historií 

komiksu, od počátku vzniku tohoto média až po současnost. Zaměřuje se na 

historii ženských komiksových postav, a také jejich typologii. V analytické části je 

představen vlastní výzkum, který se zabývá vizuálním zobrazením ženy 

v komiksu. Zkoumá funkce a role ženských postav v komiksu, a jejich vazby na 

vizualizaci postav. Součástí výzkumné části práce je také analýza komiksových 

kódů (žánru, modality, vizuálních kódů, kódů neverbální komunikace a jazyka), 

shrnutí poznatků o kvantitativních výzkumech (ženských) postav v komiksu a 

základní informace o analyzovaném vzorku (autor, historie komiksu, kategorie 

komiksu, atd.). Zkoumaný vzorek se skládá ze tří komiksů: Li´l Abner (autor: Al 

Capp), Wonder Woman (autor: Charles Moulton), Strangers in Paradise (autor: 

Terry Moore). Výstupem je přehled analyzovaných ženských i mužských postav, 

následné shrnutí obrazové analýzy, a z toho plynoucí závěry.  
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Annotation 

 

Diploma thesis „Woman in Comics: Comparison of Woman Visual Depictions and 

Her Function and Role in Comics“ is internally divided into two parts: a theoretical 

and a research part. The theoretical part introduces a history of comics, from the 

beginning of this medium till present and focuses on woman comics characters 

and their typologies. The analytical part of the diploma work presents own 

research which deals with visual depiction of women in comics: examines their 

functions and roles in comics and bindings to the depictions. A part of the 

research section of this work is also comics codes analysis (genre, modality, 

visual codes, nonverbal and language codes), summary of quantitative 

researches of female characters in comics and basic information about analysed 

comics (author of the comics, category etc.). The researched sample is 

composed of three comics: Li´l Abner (author: Al Capp), Wonder Woman (author: 

Charles Moulton), Strangers in Paradise (author: Terry Moore). Outcome of this 

research is a survey of analysed female and male characters, a summary of the 

visual analysis and implying results.   
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1 Úvod 

 

 

Komiks, jako každé médium, šíří určité ideologie a představy o světě. V této práci 

nás bude zajímat, jaké to jsou v rámci genderu. Zobrazování genderu v médiích 

bylo, a je v zájmu mnoha výzkumníků. Podle nich totiž takové zobrazování má 

společenské důsledky. Výzkumníci v této oblasti se shodují na tom, že i komiks je 

vzhledem ke své více než stoleté historii dostatečným zdrojem pro výzkum 

společenských hodnot a kulturních trendů.1   

 

Během přípravy bakalářské práce Mytologické prvky komiksu jsme mimo jiné 

zjistili, že ženské postavy mají určitá specifika ve vyobrazování i jednání. Budeme 

sledovat, jaká to jsou, a jak se odráží v roli/funkci ženy v komiksu. Dále jak se 

měnilo zobrazování ženských postav v komiksu během více než 100 let existence 

tohoto média, a jaké role jim byly přisuzovány. Je možné, že se zobrazení ženy 

v komiksu určuje její rolí v komiksu pouze minimálně, nebo snad vůbec?    

 

Postavení ženy v komisech vystihuje úvodní slovo eseje Michaela R. Lavina 

Women in Comic Books, v níž Lavin poznamenává, že ženy mají v komiksech 

odjakživa ambivalentní roli. Klasickým příkladem je pro Lavina Lois Lane, 

odvážná a úspěšná novinářka, která se navzdory své inteligenci neustále ocitá 

v situacích, z nichž ji musí zachraňovat Superman. Ženy jsou sice obdařené 

určitými schopnostmi (inteligence, šarm, vědecká kvalifikace), ale i přesto figurují 

v komiksech především jako objekt sexuální žádostivosti, či záchrany (Lavin, 

2004: 95). 

 

Toto nás vedlo k hypotéze, že nezáleží na tom, jakou roli/funkci hrdinka 

v komiksu plní, že ve všech případech bude zobrazena podobným – 

stereotypizovaným – způsobem. Zajímá nás, zda existuje shoda v míře použité 

stereotypizace žen, nebo nikoliv.  

 
                                                 
1 Saenger (1963) zkoumá kulturní vzorce, Chavez (1985) trvání genderové nerovnosti, Mooney a 

Brabant (1990) vztahy mezi rodiči a dětmi v komiksu. 
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Samotná práce se člení na tři základní části, a to na teoretický úvod, část 

historickou a analytickou. V teoretickém úvodu se seznámíme s hlavními pojmy, 

jako je komiks, gender či stereotypizace. V kapitole Stručné dějiny komiksu  se 

budeme věnovat dějinám komiksu pro orientaci v problematice. Je členěna do 

čtyř oddílů: prehistorie komiksu, historie novinového komiksu, historie moderního 

a postmoderního komiksu. Při zpracování této kapitoly jsme vycházeli z práce 

Mytologické prvky komiksu (Oswaldová, 2005), což nám pomohlo vytvořit 

základnu pro sepsání podrobné kapitoly Historie ženy v komiksu. Kapitola 

Historie ženy v komiksu tedy již podrobně monitoruje základní proměny 

ženských postav v komiksu.  

 

V analytické části si představíme základní studie užívající metodu obsahové 

analýzy, abychom se seznámili s výsledky těchto studií. V následující kapitole si 

definujeme charakteristické znaky komiksu a jeho stavební jednotky, abychom se 

jimi mohli zabývat v kapitole Aplikace obrazové analýzy . V této kapitole 

provádíme obrazovou analýzu tří vybraných komiksů. Jeden ze tří vzorků se 

odlišuje od uvedeného ve schválených tezích. Komiks Action Girl jsme zhodnotili 

jako nevhodný pro analýzu, neboť se jedná o soubor komiksů různých autorek. 

Zaměnili jsme ho za komiks Strangers in Paradise, který je dalším dvěma 

vzorkům po formální stránce bližší. V kapitole Závěr shrnujeme poznatky analýzy 

a celé práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2 Komiks jako masová kultura 

 

Roku 1940 Terling North, literární kritik, uveřejnil v novinách Chicago Daily News 

článek s titulkem "A National Disgrace", v němž mimo jiné tvrdil, že téměř každé 

dítě v USA čte komiks. V této době se prodávalo 10 milionů výtisků měsíčně, v 

celkové hodnotě 10 milionů dolarů, které za komiksy utrácely především děti 

(Nyberg, 1998: 2). North také provedl analýzu 108 komiksů, které se v té době 

prodávaly na novinových stáncích, a zjistil, že nejméně 70 procent z nich 

obsahovalo materiál nevhodný pro děti a mladistvé. Reakce veřejnosti a rodičů 

na Northovu výzvu, aby dětem byl podáván protijed na otravu komiksem v 

podobě knih, byla bouřlivá. Do redakce Daily News přišlo 25 milionů ohlasů 

(Nyberg, 1998: 4). V souvislosti s nařízením Legion of Decency, týkajícího se 

cenzury filmu, vznikla i National Office of Decent Literature. Cílem bylo odstranit 

nevhodné komiksy z míst, na nichž by mladiství měli ke komiksům přístup. 

Northovy argumenty podporovaly elitářské kulturální teorie rozdělující kulturu na 

nízkou a vysokou. Ta masová, tedy i komiks, byla jednoznačně zařazena do 

kategorie kultury nízké, neboť byla distribuována napříč příliš širokým spektrem 

příjemců, a neprodukovala estetické kvality. Komiks byl považován za dílo 

s nulovou uměleckou hodnotou, jelikož byl produkován masově, čili příliš rychle a 

levně (Berger, 1994: 25). 

 

Dalším faktorem pro kritiku komiksu bylo přesvědčení, že komiks je čtení určené 

pro děti. Skutečnost je v tomto směru ovšem komplexnější. Z dějin komiksu 

vyplývá, že komiks byl v prvé řadě určen dospělým. Jeho masové rozšíření 

nastalo v momentě, kdy byl otiskován v novinách, tudíž v nosiči určeném 

dospělým čtenářům. Ovšem je pravda, že počátky komiksu byly svázány 

s publikem, jež se skládalo částečně z negramotných obyvatel a přistěhovalců. 

Forma s minimem textu a obrazovým doprovodem byla snadno pochopitelná i pro 

obyvatelé z nižší společenské vrstvy, často negramotné či nehovořící jazykem 

země, v níž žili.  

 

Na konci 30. let se zaměření komiksu stále více přesouvalo z humoristické roviny 

do dobrodružné, a to v podobě sešitových komiksů. Hlavní úlohu v těchto 
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příbězích již nehráli tuláci, sirotci ani nešikovní manželé, nýbrž superhrdinové, 

kteří sice zachraňovali svět před zlem, avšak užívali k tomuto násilí. Veřejnost 

s vizualizací násilí nesouhlasila. Problematika nevhodného obsahu2 už se příliš 

dotýkala mládeže – čtenáři komiksů již nebyli dospělí negramotní přistěhovalci, 

nýbrž mládež. Komiks si během „zlaté éry“3 získal velké publikum na základě 

budování silné základny čtenářů superhrdinských komiksů. O co větší zájem o 

komiks byl, o to více se ozýval nesouhlas z řad rodičů mladých čtenářů. Komiks 

byl považován za nízké umění, které děti učí zlozvykům. „Křížová výprava“ proti 

komiksu byla brzy zahájena (Nyberg, 1998: 2). Týmy rodičů vyrazily do ulic a 

obcházely novinové stánky, u nichž požadovaly stažení nevhodných komiksů. 

Veřejnost v tomto směru podpořil Fredric Wertham svým dílem Seduction of the 

Innocent, v němž pokračoval v Northově kritice. Důsledkem bylo ustavení Comics 

Code Authority, která po následující desetiletí cenzurovala veškerou komiksovou 

produkci v USA.  

 

2.1 Komiks jako um ělecká forma 

 

Tento exkurz do dějin cenzury komiksu nám ukazuje, nakolik byl komiks 

významným médiem. S rostoucím tlakem cenzury se komiks naopak stával 

zajímavým uměleckým žánrem. Dokonce toto vyústilo v alternativní 

undergroundovou větev komiksu na počátku 60. let. Komiks prokázal nejen svou 

společenskou hodnotu, ale v mnoha směrech také uměleckou. Dokázal se 

během sta let svého působení alespoň částečně vyrovnat literatuře, s kterou byl 

vždy srovnáván. 

 

O tom, že komiks je plnohodnotná umělecká forma nikoli jen zábavné čtení pro 

děti, v této práci diskutovat nebudeme. Považujeme toto za fakt4, nikoli téma 

k rozboru. Svědčí o tom nejen neustále živý vývoj komiksu, nýbrž také rostoucí 

                                                 
2 Musíme zde ovšem poznamenat, že ani prvotní komiksy nebyly o mnoho vhodnější. Vulgarismy 

byly jejich běžnou součástí, stejně tak jako fyzický humor. 
3 Komiks v USA vydávaný zejména během 30. až 40. let 
4 Otázka suverénnosti komiksu byla „vyřešena“ soudně, když byl roku 1969 komiks federálním 

soudem v Bridgeportu uznán za umělecký druh. 
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veřejné povědomí a zájem ze strany výzkumníků a teoretiků. Již roku 1947 vyšla 

kniha Coultona Waugha The Comics, a seznam odborné literatury se brzy 

rozrostl o další tituly. Studiem komiksu se mimo jiné zabývali literární kritici (v 

rámci interpretačních a analytických technik, zabývajících se nejčastěji 

společenskými, psychologickými a ideologickými hledisky žánru). Mytologické 

struktury v komiksu objevoval Umberto Eco, obsahovou analýzu komiksu pro svůj 

výzkum zvolil Barcus, sémantickou diferenciální analýzu zase Trabant. 

Komiksové stripy byly sociology mnohokrát zkoumány jako tzv. kulturní artefakty. 

Langerova studie z roku 1963 zkoumá role žen a mužů a interpersonální vztahy. 

Barcus ve stejném roce zkoumá kulturní vzorce na základě rozboru komiksových 

stripů, Chavez roku 1985 sleduje genderovou nerovnost. I v Česku se rýsovalo 

teoretické pole. Jaroslav Tichý v uvolněném režimu 60. let přeložil studii Comics, 

kterou napsal René Claire. Poté se odborná sféra na delší dobu odmlčela. Zájem 

o komiks nastal znovu až po roce 1989, kdy se čtenářům dostaly do rukou 

publikace z celého světa, především z USA. Tak se odborná literatura 

v posledních letech etablovala i v Česku. Připomeňme české vydání Stavba 

komiksu Thierry Groensteena, a vyčerpávající Comics: Stručné dějiny Milana 

Krumla. 

 

2.2 Rozmach komiksu v médiích 

 

Komiks si získal místo ve sféře umění i masových médií. Až neuvěřitelně široké 

spektrum této umělecké formy – od funny stripu až po alternativní 400stránkovou 

grafickou novelu v žánru sociálního realismu – způsobuje, že komiks ovlivňuje 

stejně tak široké spektrum čtenářů. Ačkoli bychom mohli spekulovat o jejich 

rovnoměrném rozdělení napříč kategoriemi (věk, pohlaví), neboť čtení komiksu je 

stále výsadou mužů,5 připomeňme si důsledky jeho působení na společnost tímto 

příkladem: Roku 1973 novinový titul Kansas City Star redukoval velikost 

komiksového stripu a úplně zrušil editorial (obojí pravidelné rubriky) kvůli stávce 

tiskařů a nedostatku papíru. Tento krok byl přirozeně zaznamenán čtenáři novin, 

a v příštích dvou dnech redakce zaregistrovala na 200 telefonních hovorů a 122 

                                                 
5 Čtenáři komiksu jsou muži ve věku ve věku 12 - 25 let (Lavin, 1993: 93). 



 13 

stížností týkajících se zmenšení velikosti komiksu. Zrušení editorialu ovšem řešili 

pouze dva čtenáři (Glascock, Preston-Schreck, 2004: 423).  

 

Roku 2002 byl objem novinových titulů ve Spojených státech (nutno poznamenat, 

že USA jsou pro naši práci nejdůležitější oblastí, neboť zde komiks jako takový 

vzniká, rozšiřuje se mezi masy, zde probíhá diskuze na vědecké úrovni) přes 55 

milionů výtisků. Ve stejném roce mělo komiks číst na 100 milionů čtenářů denně 

(Glascock, Preston-Schreck, 2004: 424). Tato čísla jsou pro nás důležitá, neboť 

podle Newspaper Association of America (2003) 58 % dospělých čtenářů novin 

ve výzkumu uvedlo, že je pravidelným (denním) čtenářem komiksu. Z těchto čísel 

si tedy dokážeme udělat dobrou představu o (masovém) rozšíření média, o němž 

tato práce pojednává.  
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3 Vymezení pojm ů 

 

3.1 Komiks 

 

Komiks je sekvence obrázků s případným dalším textem6, která tvoří příběh. 

Groensteen komiks definuje jako „narativní druh s vizuální dominantou “. 

Dominantní proto, že smysl se produkuje skrze obraz. Sekvenční obraz, jenž 

komiks používá k vyprávění, se stává plně narativní, aniž nutně vyžaduje 

jakoukoli verbální podporu (Groensteen, 2007: 21). Toto jednoduché avšak 

teoreticky prokázané označení považujeme za nejpřesnější.  

 

A abychom definici komiksu odlišili od definice filmu, přidáváme poznámku Nötha: 

„Na rozdíl od filmu komiks variuje rámy vinět, a užívá toto k vyjadřování. Změny 

ve velikosti, orámování a posloupnosti pak fungují jako ikonický prostředek 

k reprezentování měnící se dynamiky akce.“ 7 K odlišení filmu a komiksu můžeme 

také použít teorii sémiotiky, která o jazyku filmu tvrdí, že rozdílem od jiných jazyků 

je jeho zkratovaný znak, kde označovatel a označované jsou téměř shodné 

(Monaco, 2004: 426). 

 

3.2 Stereotypizace 

 

Termín stereotyp zavedl Walter Lippman v knize Public Opinion (1922), když za 

stereotypy označil obrazy v našich hlavách, které slouží k uchopení komplexní 

reality, neboť ta může být pochopena jedině skrze zjednodušené konstrukce. 

Lippman vymezil čtyři funkce stereotypů: proces uspořádání, zkraty, způsob 

                                                 
6 Ačkoli mnozí teoretikové do svých definicí komiksu zahrnovali nutnou přítomnost textu, my toto 

nečiníme. Komiks dokáže vyprávět pouhým obrazem, což dokazuje žánr němého komiksu. Tento 

žánr vznikl v Německu a rozšířil se koncem 19. století. Patří sem například Oscar Jacobsson: 

Adamson, Otto Soglow: The Little King, Vater und Sohn, z novější doby Moebius: Arzach.  
7 NÖTH, Winfried. Handbook of Semiotics, str. 473 



 15 

odkazování ke světu a vyjádření našich hodnot a postojů (Burton, Jirák, 2003: 

198). 

 

Stereotyp je „stabilní mechanismus v lidském vědomí, který reguluje vnímání a 

hodnocení určitých skupin jevů, ovlivňuje názory, mínění, postoje i chování. 

Stereotypy jsou vytvářeny výchovou nebo přejímány od okolí; na jejich utváření 

se podílí také veřejné mínění. Mají spíše iracionální charakter. Pro stereotyp je 

typické paušální přisuzování určitých vlastností všem členům dané skupiny. Může 

najít výraz i v karikatuře“ (Winkler, Petrusek, 1997: 1230).  

 

Charakteristickým rysem stereotypu je jeho exkluzivní funkce. Stereotypy 

produkuje obvykle „osoba“ (skupina), pro kterou je penetrace do určité skupiny 

obtížná či nemožná, tudíž na tuto skupinu aplikuje stereotypy. Díky tomuto je pro 

ni možné vstoupit do světa stereotypizované (anti)skupiny (Hodge, Kress, 1988: 

88).  Během tohoto procesu také může dojít k pejorativnímu hodnocení, obvykle 

na základě ekonomické reprezentace – prvky charakterizující tuto skupinu jako 

například fyzický vzhled, názory či ideologie jsou zobrazeny kupříkladu pouhým 

gestem (Hodge, Kress, 1988: 88).  

 

Proces stereotypizace je zjednodušený způsob reprezentace instituce, fenoménu, 

lidského projevu, rysu či postoje, který určitým způsobem deformuje původní 

předlohu, a který by měl být okamžitě rozpoznatelný (Burton, Jirák, 2003: 197). 

Stereotypizace tedy vytváří konsenzus, a skrze sdělení umožňuje orientaci ve 

světě a uchopení reality. Toto potvrzuje Hodge a Kress: Každá skupina (lidí) 

potřebuje ohraničit své pole působnosti a vymezit se vůči ostatním (Hodge, 

Kress, 1988: 87).  

 

3.3 Gender 

 

„Rodem či genderem rozumíme sociálně a kulturně podmíněné charakteristiky 

spojované s naplňováním rolí muže a ženy.“8 Tuto definici doplníme ještě o 

                                                 
8 JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média, online  
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upřesnění rozdílnosti termínů pohlaví, gender a sexualita. Termín pohlaví 

odkazuje k biologické charakteristice. Gender odkazuje na komplexy norem, 

hodnot a jednání, které jednotlivé kultury spojují s určitým pohlavím. Zatímco 

termín sexualita odkazuje na strukturování sexuálního chování jednotlivce (Segal, 

2003: 3). 

 

Termín gender pochází z latinské a řecké gramatiky. V latině byla podstatná 

jména členěna do tří kategorií – genderů: maskulinní, femininní, a neutrální. Tyto 

kategorie ovšem zahrnovaly i entity bez biologického pohlaví (čili obecné 

označení zvířete i věci). Docházelo tedy k užití genderu jako obecného 

ideologického systému (Hodge, Kress, 1988: 98), což můžeme aplikovat i na 

současnost. Gender problematiku v jazyce můžeme ukázat na příkladu 

generického maskulina, které je funkční v českém jazyce (Valdrová, 2008: 26). 

Generická maskulina můžeme totiž chápat jako příznaková nebo obecná 

označení – pojem hrdina odkazuje na hrdinu muže anebo na kategorii hrdinů, 

která zahrnuje muže i ženy. Valdrová provedla na toto téma výzkum, a zjistila, že 

naprostá většina účastníků (studentů) spojuje prestižní (pracovní a společenské) 

pozice s mužem9. Podobné výzkumy, které dokazují odlišení přisuzování 

vlastností dle genderu, se pod vedením mnoha výzkumníků uskutečnily po celém 

světě (viz níže). 

 

3.4 Gender stereotypizace 

 

Genderové stereotypy odkazují na psychologické rysy a chování, které jsou 

v rámci genderu přiřazovány odlišně (mužům a ženám). Kupříkladu muži jsou 

považováni více za agresivní, zatímco ženy a emocionální. Genderové stereotypy 

jsou často používány k podpoře tradičního rozdělení rolí (muži pracují jako 

konstruktéři, ženy jako zdravotní sestry).  

 

                                                                                                                                                  

 
9 Studenti k pozici přiřazovali příjmení (pan) Novák nebo (paní) Nováková. 
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V rámci sociologických teorií se pojem genderu začal užívat v padesátých a 

šedesátých letech. Ovšem až v letech sedmdesátých se započal výzkum na téma 

genderové stereotypizace. Jeden z prvních výzkumných programů byl 

uskutečněn v padesátých letech v Kalifornii, a vedli ho McKee a Sheriffs (Best, 

1990: 11). Použili seznam dvou set adjektiv, která byla účastníky přiřazována 

(přičítána) mužům či ženám. Muži byli popisováni jako čestní, přímí, racionální, 

kompetentní a efektivní. Ženy jako emocionálně zaměřené, a zabývající se 

společenskými zvyklostmi. Výzkum Deborah L. Best z roku 1990 potvrdil, že 

biologické odlišnosti jsou určující pro rozdělení rolí, zejména v oblasti veřejné a 

privátní sféry (práce a domova) po celém světě10.  

 

Výzkum genderové stereotypizace probíhal v oblasti masových médií (zejména 

na základě studia inzerce v tištěných magazínech a televizním zpravodajství). 

Studie přinesly mimo jiné tyto výsledky: ženy jsou v médiích zobrazovány méně 

často než muži. Ženy a muži jsou v reklamách zobrazovány rozdílně – ženy jsou 

kupříkladu zobrazovány ve svůdném oblečení, nebo příliš dětsky; muži jsou 

zobrazováni jako rozhodní a kompetentní. Ženy a muži jsou v reklamách 

zobrazováni při různých činnostech – ženy při domácí práci, muži mimo domov 

(Matlin, online).   

 

S výzkumem gender stereotypizace v komiksu se seznámíme v kapitole Analýza 

vizualizace: Reprezentace v komiksu – základní zjištění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Studie probíhala současně ve třiadvaceti zemích světa.   
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4 Stručné dějiny komiksu 

 

Dějiny komiksu rozdělujeme do tří hlavních oddílů: prehistorie komiksu, historie 

novinového komiksu, historie moderního a postmoderního komiksu. 

 

4.1 Prehistorie komiksu 

 

V době teoretického rozmachu komiksu (60. a 70. léta) vznikla vlna hledání 

počátků komiksu. Stoupenci komiksu nalézali paralely ke komiksu už v pravěkých 

jeskynních kresbách či Trajánově sloupu. Vyjádření pomocí obrazu je totiž 

používané odedávna: dochází při něm k abstrakci, což je základní postup i při 

tvorbě komiksu. Předchůdce komiksu tedy můžeme hledat už v raných 

uměleckých (a vyprávěcích) procesech. Po připojení textové složky k obrazové 

pak došlo k dalšímu vývoji „prakomiksu“.  

 

„První umělecký tvůrčí způsob, kterým se člověk dokázal vyjádřit, byl obraz“11 a 

první kresby, které po sobě člověk zanechal, pocházející z pravěku, jsou 

předchůdci komiksu. Kresby v jeskyních Lascaux a Altamíra s velkou dávkou 

abstrakce popisují běžné činnosti pravěkého člověka (lov, obřady). Prapředkem 

komiksu, tj. prakomiksem, bývá označováno i egyptské písmo, užívající 

hieroglyfy. Už v roce 3000 př. n. l. v Egyptě kreslíři zhotovovali obrázky, které 

kopírovali a prodávali, a v kterých byla „rozvinuta karikaturní forma, v dějinách 

komiksu tolik vlivná.“12 Egyptské obrázky fungovaly jako masové médium, což je 

pro komiks typické. Později bylo příkladem masového působení i Trajánův sloup  

z roku 113 n. l. 

 

Mnohé historické výjevy se zobrazovaly s pomocí obrázků a časové osy13 - 

události po sobě následující se tak daly vytesat do kamene14, vyšít na gobelín15 a 

                                                 
11 FORET, Martin. Charakteristika comicsu z hlediska žurnalistiky, online 
12 FORET, Martin. Charakteristika comicsu z hlediska žurnalistiky, online 
13 Tradice takového zobrazování má kořeny v židovském náboženství, v páskách popsaných verši 

z Pentateuchu. 



 19 

jejich poselství rozuměl i negramotný člověk. Za předchůdce komiksu může být 

považována křížová cesta  - absolvovat křížovou cestu jako křesťanskou pouť 

znamenala mimo jiné sledovat za chůze vyprávění pomocí obrázků, a tím 

znovuprožívání Ježíšova ukřižování - a podobně fungovala chrámová okna . 

Konkrétně u náboženské symboliky byla mytizace institucionalizovaná – 

kodifikována církevními činiteli. Díky tomuto postupu mohli symboliku chápat i 

„prostí lidé, neznalí teologických rafinovaností“16. Prakomiksem byla i kramá řská 

píseň s prvky zábavy i poučení, která vypravovala za pomoci obrázků a 

zpívaného textu. Od 13. století se mezi prostým lidem masově šířila tzv. biblia 

pauperum , bible chudých, což byly ilustrované výňatky bible. Stejný účel – 

edukace negramotných obyvatel – měl i první novinový komiks Yellow Kid. 

 

4.2 Novinový komiks (1896 – 1929) 

 

Dějiny komiksu začínaly právě u novin, neboť v nich se poprvé objevil komiks, 

který se svými znaky zásadně přibližoval komiksu dnešní podoby.  

 

Námětově se u novinového komiksu jednalo povětšinou o společenskou a 

politickou satiru. Žánrově komiks zasahoval pouze do humoru, a to v podobě 

gagů. Zároveň komiksy sdělovaly určité zvyklosti a poučení správného chování. 

Humorná složka komiksu byla velmi dlouho na prvním místě; však také vznik 

komiksu souvisí s rozšířením obrázkových humoristických časopisů v 19. století 

ve Spojených státech. „Tyto magazíny měly už často svoje kreslené, stále se 

navracející hrdiny, jakým byl například Uncle Sam17, dodnes živý symbol 

Ameriky“18. 

 

                                                                                                                                                  
14 Za zmínku stojí Trajánův sloup s asi nejdelším seriálem na světě, tesaným ve spirále kolem 

sloupu v délce dvou set metrů. 
15 Gobelín z Bayeux, na kterém nalezneme dokonce i textovou složku. 
16 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé, str. 239 
17 Vytvořil ho Frank Bellew roku 1852; ve folklóru se tato figurka objevovala již před rokem 1834. 
18 FORET, Martin. Charakteristika comicsu z hlediska žurnalistiky, online 
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Komiks vznikal postupně z jednoho obrázku (karikatury) až do uspořádání 

několika po sobě jdoucích obrázků, zjednodušeně vyprávějících určitý příběh. 

Tento formát byl praktický zejména pro přistěhovalce, kteří tak měli možnost 

sžívat se s kulturou země bez větších nároků na vzdělání.  

 

 
Obr. 1 Yellow Kid, Outcalt, 1896 

 

Text byl zprvu vepisován pod obrázkové panely, a často ve verších; až 

s příchodem Yellow Kida  - 16. února 1896  - se text včlenil do obrázku 

(konkrétně na Kidovu žlutou košili). Právě včlenění textu do obrazu je jeden 

z nejdůležitějších znaků komiksu. Vznik prvních komiksových bublin  (text je do 

obrázku včleněn pomocí bílé bubliny – „obláčku kouře“, který značí promluvu 

postavy, ale také myšlenky a pocity) je připisován Williamu Hoghartovi; „jejich 

užití je však zatím spíše náhodné.“19 Propracovanější textovou složkou ve 

spojení s obrazovou se do dějin komiksu zapsal výtvarník Rodolphe Töpffer. Jeho 

počin komentuje Petr Komers takto: „Tato formální změna vyvolala změnu 

obsahovou: zatímco obrázek od textu oddělený víceméně pouze dokresluje, ne-li 

opakuje to, co už sdělil text (jiným způsobem), po vepsání textu dovnitř obrázku 

takového pleonasmu již není třeba.“ 20 Tím, kdo přešel zcela na formu dialogů 

                                                 
19 FORET, Martin. Charakteristika comicsu z hlediska žurnalistiky, online 
20 KOMERS, Petr: Comics – nové možnosti, nová omezení, online 
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v bublinách, byl Alain Saint-Ogan, jehož seriál se jmenoval Zig et Puce; začal ho 

vytvářet roku 1925 pro Le Dimanche Illustré (Kruml, 2007: 85). 

 

Prototyp současných komiksů vytvořil německý básník a malíř Wilhelm Busch 

šedesátidílným humoristickým seriálem Max und Moritz 21 (1858). „Dovedl 

k maximální dokonalosti dva prvky, se kterými pracuje současný komiks - montáž 

a hrdiny.“22 Vazba jednotlivých obrázků byla již propracovanější – k posunu děje 

ve vyprávění se využíval grafický náznak detailu nebo pozměněné pozadí: 

„Někdy stačí prostý grafický náznak detailu jednotlivého předmětu nebo 

pozměněné pozadí, změna pohybové fáze postavy, aby byla zajištěna kontinuita 

vypravěčského rytmu, který si nikdy nesmí dovolit přestávku v tempu.“23 

 

Za první moderní komiksovou postavu se považuje Yellow Kid (viz výše), který se 

poprvé objevil v americkém deníku World Josepha Pulitzera. Postavička Yellow 

Kida, chlapce ve žluté košili, vzbudila obrovský zájem. Kid zvyšoval náklad 

deníku natolik, že se nově zrozený žánr (komiks) stal pro vydavatele v podstatě 

nutností. Díky oblibě u čtenářů (i nečtenářů) se komiks stal sdělovacím 

prostředkem, a to dokonce masovým. Byl jednou z mála cest, jak se imigranti 

mohli zapojit do společenského dění, i když neovládali jazyk země nebo neuměli 

číst. Komiks se svou jednoduchostí dokázal „přiblížit širokým vrstvám 

obyvatelstva, které na přelomu století, poznamenaného prudkým rozvojem 

výrobních sil, nastoupily ke spotřebě kultury a které až dosud byly z kulturního 

života vyloučeny.“24 Z doplňku novin vznikl žánr (stále ještě závislý na svém 

nositeli – tisku, neboť první komiksové sešity byly vlastně jen sbírky stripů již 

uveřejněných v novinách), a ze žánru v poslední fázi vývoje vznikla samostatná 

umělecká forma.  

 

Další důležitou postavou pro vývoj komiksu byl Little Nemo in Slumberland  

autora Winsora McCaye, jehož snové příběhy začaly vycházet od roku 1905. A 

                                                 
21 V českém překladu z 50. let nejprve Vít a Véna. 
22 FORET, Martin. Charakteristika comicsu z hlediska žurnalistiky, online 
23 CLAIRE, René, TICHÝ, Jaroslav. Comics, str. 20 
24 FORET, Martin. Charakteristika comicsu z hlediska žurnalistiky, online 
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proč je Nemo tak důležitý? „Protože McCay se jako první autor dokázal oprostit 

od estetických konvencí karikatury a zobrazoval skutečnost zcela novým, dosud 

nevídaným způsobem.“25   

 

Prvním denně vycházejícím kresleným seriálem byl A. Piker Clerk  v listu 

Chicago American (1903). Roku 1910 vyšlo první číslo The Funnies . Tyto 

komiksové sešity, velikosti bulvárního tisku, vycházely již pravidelně, jednou za 

měsíc. Distribuci zajišťovaly novinové stánky, které se tak staly novou a důležitou 

platformou pro rozšíření komiksu. Pokračovatelem byl sešit Comics Monthly , 

který vycházel pravidelně od roku 1922. O čtyři roky později vstoupil na rostoucí 

komiksový trh jeden z nejpopulárnějších svého typu - Little Orphan Annie . Podle 

Jamieho Covilla byl skutečně první opravdový komiksový sešit Funnies on 

Parade (Coville, online), jelikož jeho silná marketingová i prodejní podpora a 

spolupráce s firmou Procter & Gamble měly za důsledek desetitisícové náklady 

komiksu. Formát tohoto komiksu se stal standardem. Funnies on Parade mohly 

zažít svůj vzestup především díky obchodnímu zástupci M. C. Gainesovi, který 

spolupráci Dell Publishing s P&G započal. Pokračoval s vývojem nástrojů 

distribuce komiksů společnosti. Druhý komiks společnosti Famous Funnies: a 

Carnival of Comics prosadil již do přímé distribuce pro maloobchodní prodej.  

 

4.3 Moderní komiks (1929 - sou časnost) 

 

Vznik moderního komiksu souvisí i s prostorem, který mu byl v tisku postupně 

poskytován stále větší. Roku 1935 vyšel první původní komiksový sešit - New 

Fun Comics , jenž neotiskoval pouze nedělní stripy, ale jeho obsah byl originální. 

Později vydavatelství National Allied Publications přijalo název DC Comics . 

Právě z tohoto vydavatelství pocházejí nejznámější mužští superhrdinové 

komiksu: Superman a Batman.  

 

Prvním z moderních komiksů v Evropě byl Tintin  Georga Rémiho (tvořícího pod 

jménem Hergé), zrozený roku 1929. Seriál pro své příběhy získal větší plochu, 

                                                 
25 KRUML, Milan. Comics: Stručné dějiny, str. 29 
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než jen několik okének, jako tomu do té doby v novinách bylo. Až do 30. let byl 

totiž komiks v Evropě považován za zábavu pro děti a mládež, i když v Severní 

Americe už dávno figuroval v denním tisku, tj. byl určen dospělým čtenářům. „To 

se změnilo poté, co se agenturám Opera Mundi v Paříži a Bulls Presstjäns (ta 

byla založena stejně jako Opera Mundi v roce 1929) podařilo prosadit americké 

stripy i do evropských novin. To změnilo i přístup čtenářů a tvůrců k tomuto 

žánru.“26 

 

Zajímavým žánrem 30. let byly tzv. tijuana bibles  Jednalo se o žánr humorného 

erotického komiksu, který se uchytil především v USA, podobně jako umění 

burlesky a striptýzu. Jednalo se o několikastránkové sešity (o velikosti zhruba 10 

x 15 centimetrů) s humorně laděnými erotickými komiksy. Tisk těchto publikací 

byl laciný (obvykle černobílý na nekvalitním papíře), stejně tak kresba a náměty, 

které užívaly pejorativně laděné stereotypy, mnohdy s rasistickým podtextem. 

Dějem byly sexuální eskapády buď známé komiksové postavy (obvykle z dílny 

Disney Production) anebo známé osobnosti (herce, politiky). Samotný původ 

názvu tijuana bibles je poněkud nejasný, jisté je spojení s mexickým městem 

Tijuana, důležitého distribučního bodu pro ilegální tiskoviny.  

 

Ve 30. letech vstoupil na komiksovou scénu důležitý aktér: Walt Disney. 

Vydavatel Bibo & Lang poprvé publikoval dobrodružství známé postavy Mickey 

Mouse  v podobě komiksu The Adventures of Mickey Mouse. Jeho příběhy se 

rozšířily i do Evropy, v Itálii si získaly popularitu pod názvem Topolino . 

 

4.3.1 První superhrdinové (1938 – 1941) 

 

Předobrazy superhrdinů můžeme nalézt v hrdinech, kteří oplývali nebývalými 

schopnostmi: fyzickou silou, schopností létat, případně i intelektem a magickými 

schopnostmi. Hugo Hercules  J. Koernera dokázal zvedat domy, a to dokonce již 

roku 1902 (Kruml, 2007: 30).  

 

                                                 
26 KRUML, Milan. Comics: Stručné dějiny, str. 84 
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První komiksoví hrdinové jako Dick Tracy  a The Shadow  sice používali k boji se 

zločinem svůj nevídaný intelekt a technické vynálezy, ale byli obyčejnými lidmi 

bez superschopností. Za předobraz superhrdinů můžeme označit postavu 

Popeye  – Pepka námořníka, kterého stvořil Elzie Edgar roku 1929. Tento hrdina 

po pozření špenátu vykazoval abnormální fyzickou sílu.  

 

 
Obr. 2 The Phantom, Lee Falk, 1938 

 

Vydavatelství DC Comics mělo vedoucí roli v inovacích komiksového průmyslu. 

Již jsme se zmiňovali o tom, že jako první vydávalo komiksové sešity s původním 

obsahem. Důležitým mezníkem pro vydavatelství DC Comics a potažmo i celý 

komiksový průmysl se stal rok 1936, kdy vznikl hrdina Phantom 27. První hrdina, 

jenž využíval ke svému boji se zločinem kostým, a dělil tak svou roli na civilní a 

záchranářskou. Autorem komiksu The Phantom byl Lee Falk, který Phantomovy 

příběhy tvoří dodnes.  

 

Roku 1938 se zrodil hrdina, který komiksu vynesl největší slávu a masové 

rozšíření – Superman  Jerry Siegela a Joe Schustera (v komiksu Action Comics). 

„Superman se stal reprezentantem touhy po národní hrdosti, po úspěchu a 

snadném řešení zapeklitých problémů“ (Kruml, 2007: 104). O rok později 
                                                 
27 Roku 1948 byl tento hrdina naturalizován a přijat australskými čtenáři jako národní hrdina. Jeho 

příběhy jsou v komiksových sešitech publikovány dodnes.  
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následoval další superhrdina – Batman  Boba Kanea. K Batmanovi se roku 1941 

přidal mladistvý pomocník Robin , jenž inspiroval americkou mládež. Tento hrdina 

byl totiž obyčejný hoch, a čtenáři se do něj mohli projektovat.  

 

Ve stejném roce (1941) se poprvé objevil na stránkách komiksu i Captain 

America  Joea Simona a Jacka Kirbyho, jako odraz aktuálního dění a potřeb 

obyvatel Spojených států – bojovník za vlast, oděný do vlajky s hvězdami a 

pruhy, ztělesňující moderní národní mýtus. Na rozdíl od Supermana, vetřelce 

z vesmíru, byl Captain America skutečným (lidským) americkým hrdinou (Coville, 

online). 

 

Ojedinělým počinem byl komiksový hrdina Spirit  (The Spirit, 1940) Willa Eisnera, 

který byl považován za prvního antihrdinu komiksové historie, neboť jeho comics 

byl také o osudu, temné stránce lidské existence, jeho postavy měly vnitřní 

tragiku (Kruml, 2007: 117). Roku 1947 debutoval slavný komiks Steve Canyon  

Miltona Caniffa. Většinu z nejznámějších hrdinů tohoto období vytvořil Jack Kirby 

spolu se Stanem Lee. Jmenujme například Spider-Mana  či sérii X-Men. Tito 

hrdinové nebyli návštěvníky z jiného vesmíru ani vědci zavřenými v laboratoři, 

nýbrž obyčejnými lidmi, kteří následkem chemické nehody anebo evoluce získali 

superschopnosti. Spider-Man byl kousnut radioaktivním pavoukem, X-Meni 

zmutovali následkem evolučního procesu.  

 

Roku 1941 se v osmém čísle komiksu All Star Comics objevila hrdinka Wonder 

Woman . Wonder Woman začínala jako sekretářka hrdinské skupiny Justice 

League Society, ale brzy získala samostatný komiksový sešit, a stala se první 

superhrdinkou v dějinách komiksu28.  

 

V 50. letech docházela vydavatelstvím inspirace, a tak se snažila superhrdinská 

témata oživovat rostoucím násilím. Marvel Comics se o toto pokoušelo v podobě 

hrdinů z komiksových sešitů Human Torch (1953), Fantastic Four (1958), Flash 

(1962) a dalších.  

 

                                                 
28 Více v kapitole Historie ženy v komiksu.  
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Naopak evropský komiks se díky literární a výtvarné tradici začínal stávat 

svébytnějším a umělecky uspokojivějším žánrem. Vznikaly speciální komiksové 

časopisy. Roku 1961 přišel na scénu Astérix  kreslíře Alberta Underza a 

scénáristy Reného Goscinnyho. Příběhy galského válečníka byly kresbou stále 

spíše dětského ražení, avšak „scénář je plný nejrůznějších hříček a narážek, 

které může pochopit jen vzdělanější dospělý“.29  

 

Odlišnou stranou komiksové produkce byly humoristické komiksy. Pokračoval 

komiks Li´l Abner Ala Cappa, vznikaly hravé stripy jako Pogo  (Walt Kelly, 1949), 

Peanuts  (Charles M. Schulz, 1950), Dennis  the Menace 30 (Hank Ketchum, 

1951) a další.  

 

4.3.2 Vyvrcholení krize v komiksovém pr ůmyslu 

 

Roku 1954 vyšla kniha Seduction of the Innocent, ve které autor Fredric Wertham 

čtenáře přesvědčoval o spojitosti mezi kriminalitou teenagerů a čtením komiksů. 

Mělo se za to, že všichni mladiství kriminálníci čtou komiksy. Ovšem „ignorovalo 

se přitom, že v roce 1946 četlo pravidelně comicsové sešity devět z deseti 

amerických dětí ve věku od osmi do patnácti let.“31 

 

Kritická situace kulminovala, až byla roku 1954 ustavena cenzura v podobě 

Comics Code Authority , která měla zabránit zobrazování škodlivých jevů, jako 

např. znevažování zákona, oslavování zločinů atp. v podobě závazného kodexu. 

Všechny komiksy musely od této doby nést označení o schválení díla. Je 

nesporné, že tento kodex nesmírně ovlivnil komiksovou produkci na několik 

dalších desetiletí, neboť se dotýkal jak samotných příběhů, tak titulní stránky, 

hrdinů, kresby, dialogů, názvu děl i inzerce. Jedním ze zákazů byla eliminace 

zločinu, vampirismu, mučení, kanibalismu, smrti či nahoty, a naopak přikazoval 

zobrazování žen realistickým způsobem bez přehánění jejich duševních i 
                                                 
29 FORET, Martin. Charakteristika comicsu z hlediska žurnalistiky, online 
30 Dennis the Menace autora Davida Lawa vycházel od roku 1951 ve Velké Británii, ovšem 

alternativnější styl čtenáře nezaujal tolik jako americká verze autora Hanka Ketchuma. 
31 KRUML, Milan. Comics: Stručné dějiny, str. 142 
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fyzických kvalit. Ovšem kodex obsahoval32 i překvapivější pravidla jako zákaz 

užívání výrazů horor či teror. Už v 50. letech se ovšem objevovaly první náznaky 

revolty a v dějinách komiksu následovala kapitola otevřená novým vlivům – 

undergroundový komiks.  

 

4.3.3 Undergroundový komiks 

 

Undergroundový komiks se začal vytvářet v 60. a 70. letech na komiksové scéně 

Evropy i USA. Bývá označován také jako comix 33. Takzvaným pionýrem 

undergroundového komiksu byl Will Eisner34, který mimo jiné stvořil prvního 

záporného hrdinu Spirita (The Spirit, 1940). Jako další autory tohoto odvětví 

můžeme jmenovat Arta Spiegelmana a Harveyho Pekara. Všichni tito autoři 

experimentovali nejen s kresbou, ale především s narativní strukturou komiksu. 

To ovšem neznamená, že undergroundový komiks byla jen díla kvalitní a 

aspirující k novým formám. Většina z nich byla prostě jen prostředkem 

k uměleckému osvobození; že s uvolněním docházelo k porušení tabu a uvolnění 

sexuálnímu, bylo jedině přirozené. 

 

V době vzniku tohoto žánru byl rozdíl mezi komiksem undergroundovým a 

mainstreamovým značně výrazný. Autoři se věnovali dobovým tématům: sexu, 

drogám, gay a lesbické tématice, anarchismu, politice, protiválečným protestům, 

náboženství. Hrdinové již nezachraňovali svět, ale měli vlastní problémy: chodili 

k psychiatrovi (The Phantom Psychiatrist) nebo zažívali erotická dobrodružství. 

Mnohé sešity tak na titulních stranách byly označovány „Tento komiks rozhodně 

není určen dětem. Pouze pro dospělé intelektuály!“ jako varování před explicitním 

obsahem (Estren, 1993: 14). Motorem tohoto hnutí byla paradoxně cenzura z let 

padesátých a také obrat ke konzervatizmu, jež v této době sílil. Ustanovená 

Comics Code Authority byla pro mnohé autory impulsem k ofenzívě. Zřetelným 

příkladem bylo vydání Doctor Wirtham's Comix & Stories roku 1977 
                                                 
32 V příloze této práce je k nalezení přepis Kodexu.    
33 Česká transkripce tohoto slova - komix – neexistuje. 
34 Zde je na místě také poznamenat, že jeho kniha Comics & Sequential Art je jednou z mála 

teoretických publikací, jež se zabývá teorií a kresbou komiksu, neurčenou pouze pro kreslíře. 
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vydavatelstvím E. C., které bylo křižáckým tažením odpůrců komiksu postiženo 

asi nejvíce. Známou sbírkou undergroundových komiksů byly sešity Zap Comix , 

ve kterých publikoval v té době velice známý Robert Crumb.  

 

Vzhledem k nižší prodejnosti se undergroundový komiks tiskl v černo-bílé verzi, 

ta barevná vznikala spíše až v 70. letech. To ale příliš nevadilo, neboť prostorem 

pro undergroundový komiks byla nově vzniklá platforma – fanzine. Roku 1968 

Gary Arlington otevřel San Francisco Comic Book Company  – první obchod, 

v němž se prodával pouze komiks. „Tento obchod se stal nejen prodejním, ale 

také kulturním a společenským místem pro setkání čtenářů i autorů komiksu.“35  

 

Undergroundový komiks poskytl prostor i ženským autorkám. Na konci 60. let 

vycházely kupříkladu komiksové sešity Wimmen´s Comix a Twisted Sisters . 

První vlna undergroundového komiksu byla zakončena roku 1975 magazínem 

Arcade , který založili Art Spiegelman a Bill Griffith. V 80. letech comixu 

k rozšíření pomáhaly časopisy jako Raw a Weirdo .  

 

Příkladem undergroundového komiksu může být i žánr „queer“, který se dotýká 

problematiky gayů a lesbiček, transsexuálů a transvestitů. Komiksem 

s homosexuální tematikou je například Kyle´s Bed and Breakfast Grega Foxe. 

Další odnoží pak mohou být komiksy s tematikou bondage či SM. 

 

4.3.4 Postmoderní komiks 

 

S nástupem postmoderního komiksu, jehož počátky můžeme datovat v podstatě 

současně s undergroundovým komiksem, se stále častěji objevovali hrdinové 

řešící existenciální krize. Osobní krizí byl postižen Batman v sérii Dark Knight 

(Frank Miller, 1986), nebo Nejchyt řejší kluk na sv ětě (Chris Ware, 2004), jehož 

hlavní hrdina byl odkojen superhrdinskými komiksy a nechtěl si připustit, že 

superhrdinové existují jen v komiksech.  

                                                 
35 www.Lambiek.net 
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Sedmdesátá léta znamenala pro komiks nové možnosti. Autoři se přestali bát 

experimentů, a tak kupříkladu Spider-Manova přítelkyně zemřela během jednoho 

z jeho zápasů. Hrdina komiksu Green Lantern  zase ukázal, že svět není jen 

černobílý. Marvel uvedl hrdinu nového typu – Conana , inspirovaného komiksem 

z 20. a 30. let autora Roberta E. Howarda. Roku 1972 začal vycházet hororový 

seriál Swamp Thing  (Len Wein, Berni Wrighston), který námětem i technickým 

zpracováním předešel svou dobu. 

 

Roku 1971 vydavatelství Marvel poprvé porušilo Comics Code Authority, když 

bez svolení vydal díl série The Amazing Spider-Man , v němž se hlavní linie 

příběhu týkala užívání drog. V letech 1973 až 1974 vznikli antihrdinové, kteří 

poznamenali komiksovou scénu. Mezi ty nejpopulárnější patřil Wolverine  a 

Punisher . Nejednalo se o zlé hrdiny, nýbrž o hrdiny, kteří se k boji se zlem nebáli 

použít násilí i usmrcení. Po dlouhých letech působnosti Comics Code Authority 

přístup naprosto nevídaný. Originální postup zvolil také Dave Sim, když v prvním 

díle komiksu Cerebus  oznámil čtenářům, že jeho hlavní hrdina v posledním, 

třístém, díle zemře.  

 

Trendem 80. let se stal krutý styl zvaný „grim and gritty“. Jeho reprezentantem byl 

Frank Miller s komiksem Daredevil  (1979). Započala se éra realistických hrdinů. 

Slavným dílem v tomto směru byl Batman: The Dark Knight Return  (Frank 

Miller, 1986) a Watchmen  (Alan Moore, 1987). Miller inovoval superhrdinský žánr 

i později, když roku 1988 nechal čtenáře rozhodnout, zda Batmanův společník 

Robin zemře. 5343 čtenářů hlasovalo pro jeho smrt, 5271 proti. Robin zemřel na 

následky exploze. Roku 1989 vyšel Sandman  Neila Gaimana, také jedno ze 

stěžejních děl novodobé éry komiksu. V 90. letech odvážné tendence otevírání 

komiksového světa veřejnosti pokračovaly. Roku 1992 byl zabit Superman, což 

zaujalo i média. Komiks Alpha Flight  (John Byrne, 1979) zase představil prvního 

homosexuálního superhrdinu Northstara. Významným autorem tohoto období byl 

Mike Magnolia, který nejen zpracovával nové a temné příběhy Batmana, ale 

vytvořil také kultovní postavu čestného člověka, i když původem z Pekla, 

Hellboye  (1993).  
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Obr. 3 Watchmen, Alan Moore, 1987 

 

Ačkoli rostla obliba grafických novel, zájem mainstreamových čtenářů zůstával 

stále především u humoristického komiksu, který byl tištěnými médii šířen po 

celém světě, a vykazoval vysoká čísla čtenosti. Populárními komiksy byly 

Peanuts  (Charles Schulz, 1950), Calvin and Hobbes  (Bill Waterson, 1985). 

Nejrozšířenějším komiksem po Peanuts byl kocour Garfield , kterého roku 1978 

stvořil Jim Davis, a který se v podobě knižní sbírky „dostal do žebříčku 

nejprodávanějších knih deníku New York Times“.36   

5 Historie ženy v komiksu  

 

5.1 Funnies  a rodinná role (1897 – 1919) 

 

Počátky komiksové historie psaly postavy z nižší třídy – tuláci a sirotci. Toto 

období se vyznačovalo „bezpohlavní společností“, takže ženských postav 

v komiksu nebylo mnoho. Typickou ženskou roli, a vůbec první ženu, 

zpodobňovala Mamma Katzenjammer  z komiksového seriálu The Katzenjammer 

Kids (Rudolph Dirks, 1897). „Ženu věnující se stále kuchyni, uklízení a vaření pro 
                                                 
36 KRUML, Milan. Comics: Stručné dějiny, str. 130 
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své dva nevděčné potomky.“37 Komiksoví hrdinové působili vedle svých žen jako 

drobní nešikové; manželky je utiskovaly nejen svým vzrůstem, ale i svou vůlí a 

výřečností. I když hrdina býval standardně větší, urostlejší, zejména zdatnější (jak 

fyzicky, tak duševně), v rodinných komiksech byl muž, tedy manžel, v podstatě 

bezmocný a nepoužitelný pro rodinné záležitosti, natož pro „větší“ úkoly. Žena 

byla v tomto případě vládkyní. Manžel Ferd´nand (ze stejnojmenného komiksu) 

byl například natolik nevýrazný, málomluvný, že tím způsoboval neštěstí své 

rodině – manželce a dceři. Ženy v komiksech hrály především rodinnou a 

mateřskou úlohu, podobně jako ve společnosti. Ženy byly izolovány od 

politického, intelektuálního a veřejného života, a v komiksu tomu bylo také tak. 

Žena sice mohla uštědřit mužovi „výprask“, avšak v rámci domácnosti, jinde se 

v podstatě příliš neobjevovala.  

 

Změnu přinesl Buster Brown (R. F. Outcalt, 1902), v němž figurovala Mary Jane 

– dívka s tváří anděla, avšak ďábelskými nápady. V komiksu Buster Brown byla 

rozpoznatelná jistá sexualita: Mary-Jane vykazovala známky dospělosti, a 

v některých momentech její chování evokovalo dokonce ženu-vamp. Nevinnost a 

čistotu naopak zosobňovala Princess of Slumberland  z komiksu Little Nemo in 

Slumberland (Macay, 1905).  

 

První seriály, pojmenované po hlavních hrdinkách, milujících matkách byly Phylis  

a Lady Bountiful  (Kruml, 2007: 49). Hlavní postavou komiksu Lady Bountiful 

(Gene Carr, 1902) byla mladá a atraktivní žena. Její chování odkazovalo ke 

společensky vyžadované pasivitě u ženy - Lady Bountiful svou dobrosrdečnost 

aktivně používala k řešení situací, ovšem toto jednání se vždy obrátilo proti ní. 

Ještě pasivněji působila postava Bécassine  ze stejnojmenného komiksu 

(Maurice Languereau, 1905), jejíž jméno v překladu znamená ptačí mozeček. 

Hodná chůva se na dlouho dobu stala stěžejní hrdinkou evropské komiksové 

scény. Důležitou roli v počátcích komiksu měla i Mrs. Newlywed  z komiksu The 

Newlyweds (Georgie McManus, 1904). 

 

                                                 
37 HORN, Maurice. Women in Comics, str. 15 
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Obr. 4 Bécassine, Maurice Languereau, 1905 

 

Ideální obraz americké ženy stvořil pro New York Herald roku 1907 Wallace 

Morgan v podobě hrdinky Fluffy Ruffles . Tato postava byla natolik okouzlující, že 

její přítomnost byla pro muže takřka zničující. Právě z tohoto důvodu si Fluffy 

velice obtížně hledala zaměstnání; vydržela v něm do té doby, než jí podlehli její 

pracovní kolegové.  

 

Období po roce 1910 poznamenaly komiksy, v nichž se kromě rodiny uplatňovaly 

samostatné osobnosti. Hlavní úlohu hrály již mladé svobodné ženy. Známým 

autorem byl v tomto období především Georgie McManus, který stvořil komiks 

Bringing Up Father. Hlavními postavami komiksu byl otec Jiggs, jeho manželka 

Maggie  a dcera Nora . Humoristické ladění získal komiks díky dramatickému 

přerodu společenského statusu této rodiny. Jiggs byl stavební dělník, ovšem 

výhra v loterii jeho i rodinu katapultovala do světa maloměstských zbohatlíků. 

Maggie i Nora si nově nabytého bohatství užívaly, Jiggs zůstával věren spíše 

tradičním hodnotám, a s některými aspekty nového života měl problémy. Další 

McManusovou postavou byla Rosie  (Rosie´s Beau). Poněkud jiného vzezření 

pak byla Olive Oyl  z komiksu Thimble Theater (E. C. Segar), známá pro svůj 

vztah s Pepkem námořníkem. Olive Oyl se vyznačovala důvtipem a šarmem, i 

když její fyzické vzezření by se rozhodně nedalo popsat jako okouzlující. Svého 

vzhledu naopak velice často a ráda využívala Polly  z komiksu Positive Polly a 
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Polly and Her Pals (Cliff Sterrett, 1912), a to nejen vůči mužům, nýbrž i své 

hrozivé matce a bezmocnému otci. „Polly má neustále problémy s otcem Paw, 

kvůli svému oblečení, tomu, že týden co týden střídá milence, svému nadšení pro 

večírky.“38 Tento komiks nastavil trendy rodinného komiksu na dlouhá léta. 

 

 
Obr. 5 Bringing Up Father, Georgie McManus, 1913 

 

Za jeden z mezníků historie ženy v komiksu můžeme považovat Somebody´s 

Stenog (A. E. Hayward, 1918), v němž poprvé figurovala ženská postava39 

s vlastním zaměstnáním. Hrdinka již nebyla determinována pouze svým vztahem 

k rodičům a manželovi, ale k něčemu tak novátorskému jako je práce. Své místo 

ve světě si tedy mohla získat pílí a prací, nikoli jen flirtováním s muži.  

 

5.2 Počátky emancipace (1920 - 1929) 

 

V komiksu se odrazilo politické dění: přijat byl 19. dodatek Ústavy Spojených 

států, jenž ženám zajistil volební právo, a tak se i v komiksech začaly ženy 

objevovat v nových rolích. Ústředním tématem bylo zaměstnání. Avšak i 

zaměstnané hrdinky se často místo pracovním záležitostem věnovaly snění a 

                                                 
38 KRUML, Milan. Comics: Stručné dějiny, str. 41 
39 Jméno hrdinky nebylo v komiksu nikdy zmíněno. 
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romantice. Mezi takové hrdinky patřila kupříkladu Winnie Winkle  (Winnie Winkle 

the Breadwinner, Martin Banner, 1920) a Tillie Jones (Tillie the Toiler, Russell 

Channing Westover, 1921). Obě tyto hrdinky pracovaly v kanceláři, což byla 

podle Horn v podstatě nejlepší pracovní pozice, jakou mohly ženy v té době 

dosáhnout (Horn, 1977: 47). Winnie navíc získala novou perspektivu, když se 

roku 1937 vdala, ale její manžel záhy za nevysvětlitelných okolností zmizel, a 

Winnie se stala svobodnou matkou (dcery Wendy). 

 

O slovo se přihlásily také hollywoodské románky, které zosobňovaly 

nejfrekventovanější sen amerických dívek: stát se slavnou herečkou. Ella 

Cinders  (Bill Conselman, Charlie Plomb, 1925) byla jednou z takových postav: 

získala kontrakt s hollywoodským studiem, a započala úspěšnou kariéru ve 

filmovém průmyslu, i navzdory své průměrné postavě a pihaté tváři. Motiv 

Popelky okouzlil mnoho čtenářek. Hollywoodem byly inspirované i postavy ze 

série Minute Movies, které začaly vycházet roku 1929. Figurovaly v nich postavy 

podobné herečkám jako Mary Pickfor a Theda Bara. V této sérii se objevila také 

jedna z prvních žen-vamp Blanche Rouge . 

 

 
Obr. 6 Ella Cinders, Bill Conselman, Charlie Plomb,  1925 

 

Prostor ale získaly i ženy „obyčejné“. Hlavní hrdinkou Boots and Her Buddies 

(Abe Martin, 1924) byla studentka Boots , která se věnovala škole, a chodila na 

brigády, aby si mohla koupit nové šaty. Další studentkou byly blondýnka 

z komiksu Beautiful Bab  a brunetka Dora  z komiksu Dumb Dora (Chic Young, 

1924). Bardkou společenského života pak byla Connie Kurridge . Jednou z mála 

manželek tohoto období byly židovská matka Ma Feitelbaum  (Nize Baby) a 

Toots  (Toots and Casper). Manželé Toots a Casper byli mimochodem jednou 
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z komiksových výjimek. Prožívali spolu a svým synem Buttercupem láskyplný 

vztah, a autor jejich konflikty řešil humorným a neagresivním způsobem. Další 

nestandardní manželkou byla Phyllis Blossom  (Gasoline Alley), která se po 

sňatku nestala matrónou peskující svého manžela, jako tomu bylo u komiksových 

manželek zvykem, nýbrž věrnou ženou, podporující svého manžela. O něco 

typičtější hrdinkou byla hraběnka Countess  (Wash Tubbs), jejímž největším 

ctitelem byl submisivní Wash Tubbs, kterého hraběnka s gustem připravila o 

všechny peníze a pokořila před přáteli. Ve stejném komiksu figurovala i Tango , 

jež neváhala na Tubbse použít bič.  

 

5.3 Cesta za dobrodružstvím (1930 – 1939) 

 

Zlomeni ekonomickou depresí, hledali čtenáři sny, aby překonali tíživou realitu. 

Prostředníky jim v tomto snění byli první dobrodružní hrdinové a hrdinky. Hrdinky 

se objevovaly nejčastěji v podobě družek cestovatelů a detektivů, princezen a 

královen, ale také cestovatelek či dokonce pilotek.  

 

Dale Arden (Flash Gordon) mnohokrát zachránila Flashe Gordona z prekérní 

situace, Diana Palmer (The Phantom), snoubenka Phantoma, v kritických 

momentech dokázala využít svůj intelekt. Hrdinky samy podnikaly dobrodružství: 

Connie  (Connie, Frank Godwin, 1927) začala pracovat jako reportérka, poté jako 

soukromé očko, což ji zavedlo do neprobádaných zákoutí Mexika a Jižní Ameriky. 

Jenny Dare  (Flyin' Jenny, Russell Keaton, 1939) byla zase první pilotkou letadla, 

a první hrdinkou tohoto druhu, které byl věnován vlastní strip. Možná právě proto, 

že její příjmení40 znamenalo v překladu odvážná.  

 

30. léta přinesla v historii ženských postav výraznou změnu, a to první skutečné 

zlé hrdinky. Queen of the Misty Isles  (Prince Variant, Hal Foster, 1937), Ardala 

Valmar  (Buck Rogers, Philip Francis Nowlan, 1928), Burma , Dragon-Lady , 
                                                 
40 Pro srovnání si připomeňme, jaká příjmení se objevovala u hrdinek předešlých desetiletí, pokud 

tedy vůbec příjmení měly: Winkle, Cinders (odkazuje k již výše zmíněnému motivu Popelky), 

Lovewell, Rouge, Deare, Ritz, Blossom a další – všechna symbolizovala ženskost a romantiku.  
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Normandie  (Terry and the Pirates, Milton Caniff, 1934). Některé z hrdinek ovšem 

neodolaly hlavním hrdinům, a jejich kladným vlastnostem, a přidaly se na stranu 

Dobra. Jedněmi z nich byly špiónka Zora  (Scorchy Smith) a Lil´de Vrille  (Jungle 

Jim).  

 

Mezi nejznámější hrdinky tohoto období patřila Blondie Boopadoop  (Blondie) 

autora Chica Younga a Daisy Mae  (Li´l Abner) Ala Cappa. Popularitu si získala i 

Jane (Jane, Norman Pett, 1932), neboť v každém dílu „ztrácela“ své oblečení, 

případně se nahá koupala ve vaně, což pomohlo Daily Mirroru, v němž komiks 

vycházel, k „pozoruhodnému zvýšení nákladu,“ (Kruml, 2007: 96). Jejím úkolem 

bylo obveselovat vojáky během druhé světové války. Právě zásluhou postavy 

Jane se odehrál boom obnažených hrdinek. 

 

Autoři si ve 30. letech všímali také minoritních skupin. V komiksu se jako hrdinky 

objevovaly Indiánky: Minnie Ha-Cha  (Big Chief Wahoo), Starlight  (White Boy). 

  

5.4 Léta boj ů (1940 – 1945) 

 

40. léta započala období tzv. zlatého věku. Již název napovídá, že se jednalo o 

pozitivní změny. Jednou z nich byl nárůst, nebo spíše vstup ženských autorek a 

editorek komiksů na trh. V roce 1942 byl počet žen v komiksovém průmyslu 

trojnásobný než v předešlém období. Tento proces začal již před válkou. Ženy 

nahrazovaly muže ve všech odvětvích, tedy i v tom komiksovém. Válka radikálně 

změnila společnost, tudíž i tvář komiksového průmyslu a jeho hrdinů a hrdinek. 

 

„Komiksoví hrdinové entuziasticky narukovali do armády, aby mohli bojovat proti 

Němcům a Japoncům (…) Ženy se staly aktivní součástí válečných aktivit 

komiksu, ať už na straně dobra či zla – jako svůdné špionky, obětavé zdravotní 

sestry či vášnivé (dobro)družky. Mnoho hrdinek se již nespokojilo s vedlejší rolí 

(…)“ popisuje Horn komiksové dění (Horn, 1977: 126). A tak vznikly první 

komiksové superhrdinky.  
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Tou nejznámější byla Wonder Woman (Charles Moulton, 1941), královna 

Amazonek, která obětovala vlastní život a odjela z ostrova Paradise Island, aby 

Americe pomohla válku vyhrát. Roku ji 1942 stvořil psycholog William Moulton 

Marston, známý také jako vynálezce detektoru lži. K tomuto procesu sám řekl: 

„Dejte (mužům) svůdnou ženu, silnější než jsou oni, a oni budou pyšní, když se 

budou moci stát jejími povolnými otroky.“ Zde se tedy role ženy obrátila: Wonder 

Woman místo volání o pomoc naopak zachraňovala pilota Trevora. Lavin k tomu 

říká, že „náplní Trevorovy následující kariéry je tak čekání na záchranu 

z nebezpečí jeho milovanou Wonder Woman“. Úspěch Wonder Woman zapříčinil 

vznik dalších podobných ženských hrdinek. O dva roky později se zrodila Miss 

America (1943, Otto Binder, Al Gabriele), ženská verze Captain America41. Válka 

objevila ztracenou sestru kapitána Marvela – Mary Marvel (Otto Binder, Marc 

Swayze, 1945). Stejně jako její bratr mělo i dvojče Mary superschopnost při 

vyslovení magického slůvka „Shazam!“. Tato postava v komiksu existovala 

dvanáct let a objevila se ve více než 172 komiksech.  

 

Ačkoli jsme na začátku této podkapitoly hovořili o Wonder Woman, historicky 

první superhrdinkou byla Missy Fury (Miss Fury, Tarpé Mills, 1941), která vznikla 

o osm měsíců dříve. Tato hrdinka, podobně jako Batman, nedisponovala 

superschopnostmi, nýbrž silou a důvtipem a vyznačovala se dvojí identitou: ve 

dne to byla společenská Marla Drake, v noci bojovnice v leopardní kůži. 

 

5.5 Povále čný klid (1946 - 1949) 

 

Od roku 1945 vznikaly komiksy, které hrdinkám navracely jejich tradiční sociální 

role: hrdinkami tak byly ženy v domácnosti, zdravotní sestřičky, anebo modelky 

(Millie the Model). Podle Lavina nebylo záměrem nacházet pro ženu místo ve 

společnosti, jako spíše o marketingové působení – tyto komiksy podle něj byly 

v podstatě prezentací účesů a oblečení pro teenagerky (Lavin, 1993: 98). 

Nemůžeme s Lavinem zcela souhlasit, ovšem jeho výrok podporuje kupříkladu 

                                                 
41 Zde se potvrdila (marketingová) vazba mezi čtenářem a komiksem – pokud komiksový 

charakter prokázal, dostatečnou popularitu, získal vlastní komiksový sešit. 
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komiks Archie, v němž Betty  a Veronica , dvě teenagerky, nedělaly nic jiného, 

než že obdivovaly Andrewa (Archie, Bob Montana, 1941). 

 

 
Obr. 7 Archie, Bob Montana, 1941 

 

O několik let později se komiksy začaly obracet k dalšímu ženskému tématu – 

k romantice. Vycházely komiksy Brides in Love, Youthful Romance, All True 

Romance, The Heart of Juliet Jones, v nichž ženy čekaly na muže, aby se za něj 

mohly vdát. Romantikou se zabývaly i ženy kariéristky. Brenda Starr  (Brenda 

Starr, Dale Messick42, 1946) neustále bojovala s touhou rozdělenou na potřebu 

romantiky, a zároveň kariérního postupu, z čehož pro ni vyplývaly mnohé 

frustrace. Brenda Starr se stala reprezentativním příkladem komiksu pro dívky 

této doby.  

 

                                                 
42 Dalia Messick používala neutrální pseudonym Dale Messick, neboť její první pokusy o vydání 

komiksu pod ženským jménem nebyly úspěšné. Později se ovšem stala jednou z nejznámějších 

autorek komiksů.  
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Kromě výše zmíněných romantických kariéristek se vyvinuly tzv. good-girl 43 

komiksy , které si pozornost získaly prvním komiksem tohoto typu – Sheena, 

Queen of the Jungle (Eisner-Iger Studio, 1937), který byl publikován v Evropě 

dokonce o rok dříve než ve Spojených státech vznikl slavný Superman. Sheena  

byla totiž reakcí Jerryho Igera a Willa Eisnera na existenci populárního Tarzana. 

Sheena se vyznačovala atletickou vizáží. Byla to krásná, bystrá a přirozená 

vůdkyně. Podstatné je, že ona zachraňovala muže. Změna objektu v aktivního 

hrdinu je pro ženy v komiksu víc než přelomová. Přesto musíme poznamenat, že 

její vizáž zůstává při starém – sporý kožešinový obleček zakrývá vnady. Odezvou 

na slávu Sheeny byla italská Pantera Bionda  (Ezo Magni, 1948). Tato hrdinka 

žila v džungli na Borneu a bojovala proti Japoncům ve druhé světové válce. 

Z novinových stánků byla stažena už po dvou letech působení na základě tažení 

katolické církve. 

  

Lavin k vzniku nového žánru poznamenává: „Ačkoli moderní ženy džungle jsou 

více nezávislé, vynalézavé a inteligentní než jejich předchůdkyně, přesto stále 

nosí místo šatů skrovnou kožešinku.“44 Hrdinky byly v tomto žánru zobrazovány 

ve vyzývavých pózách, neboť pojem „good“ neodkazoval na charakter hrdinky, 

nýbrž na charakter kresby. „Good“ tedy znamenalo dobré pro čtenářovo potěšení. 

Kupříkladu titulní stránka sešitu The Phantom Lady (Arthur Peddy, 1941) 

ukazovala hrdinku Phantom Lady  v bondage poloze. Proto ji také Fredric 

Wertham, používal jako odstrašující příklad ve své práci Seduction of the 

Innocent, v níž komiks popisoval jako nástroj sexuální perverze, násilí a 

kriminality. 

 

Novými hrdinkami byly především dobrodružky. Do této kategorie patřily komiksy 

jako Sheena, Queen of the Jungle, Senorita Rio, Queen of Spies, Flamengo, 

Gypsy Gal, Flying Jenny, Sky Girl, Mysta of the Moon, The Phantom Lady, Lady 

Luck, The Red Tornado. Již z názvu některých titulů vyplývá, že se jednalo o 

                                                 
43 Termín „good-girl“ byl poprvé použit roku 1970 Davidem T. Alexandrem, spolumajitelem comics 

Book Company. Označoval takto komiksy v distribučním seznamu s atraktivními ženami na titulní 

stránce i uvnitř komiksu. 
44 LAVIN, Michael R. Women in Comic Books, str. 95 
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hrdinky, které zastávaly mužská „povolání“ (špiónky, ochranitelky atd.). Inspirací 

pro nová povolání hrdinek byla společenská situace po druhé světové válce, v níž 

ženy zastávaly profese, dříve typické pro muže.  

 

Komiks Mysta of the Moon (Joe Doolin, 1946) byl jedním z reprezentantů této 

kategorie. Mysta  pracovala inkognito jako laboratorní technička, střežící Zemi 

před útoky z vesmíru. Zpočátku příběhu pracovala Mysta pro svého 

šovinistického zaměstnavatele, který byl přesvědčen, že záchrana planety je vždy 

jen jeho zásluha. Mysta byla ovšem jako postava aktivnější a silnější než její 

mužští protihráči. Možná proto jí společnost dělal pouze robot, kterého Mysta 

ovládala pouhými myšlenkami. Další postavou žánru byla Futura  z vydavatelství 

Planet Comics. Její příběhy vycházely od roku 1946 a vyprávěly o Marcie 

Reynolds, která byla unesena mimozemšťany, aby posloužila jako tělesná 

schránka pro jednoho z nich. Přejmenovaná na Futuru prošla mnoha lékařskými 

prohlídkami, aby k dárcovství mohlo dojít, ale nakonec se jí podařilo 

z mimozemské laboratoře uniknout.  

 

Během 40. let vznikala žena-vamp , vyznačující se temným kostýmem, šitým 

přesně na tělo. Takové pokušitelky se pravidelně objevovaly v sešitech Daredevil 

Comics, The Phantom, Blackhawk, The Spirit. Hrdinky pokušitelky ve svých 

sporých úborech byly na tehdejší standardy velmi odvážné, a tím i pro čtenáře 

přitažlivé. Podobnou roli hrály i kriminálnice, které se začaly objevovat na konci 

čtyřicátých let v komiksové řadě True Detective:  Famous Crimes (1948), Crime 

and Punishment (1948). Tyto komiksy kromě spoře oděných hrdinek zobrazovaly 

také zločiny a násilí. 

5.6 Obrat ke konzervatizmu (1950-1959) 

 

Období padesátých let bylo typické posunem ke konzervatizmu: USA se kvůli 

politickým faktorům (studená a Korejská válka) obracela k tradičním rodinným 

hodnotám, které ženu automaticky stavěly do role matky, manželky v domácnosti. 

Tento obrat podpořila i tzv. křížová výprava proti komiksům ve 40. letech a 

cenzurní kroky v 50. letech, které omezovaly zobrazování násilí a sexu 

v komiksech. Příkladem v tomto směru nám může být Mindy  z komiksu Kerry 
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Drake (Allen Saunders, Alfred Andriola, 1943). Mindy v této době byla „trpící“ 

přítelkyní, ženou čekající na vytoužený sňatek. Když v padesátých letech komiksy 

zažily silnou konzervativní ofenzívu, Drake si Mindy vzal za ženu, a jejich vztah 

byl záhy požehnán čtyřčaty. Daleko otevřenější byl komiks Hi and Lois (Mort 

Walker, 1954), o manželích Flagstonových. Lois  byla snad vůbec tou nejvřelejší 

komiksovou manželkou.   

 

Ambice zaměstnaných komiksových žen v tomto období klesaly. Zaměstnané 

dívky se zobrazovaly spíše jako asistentky než tzv. career girl. Svobodná June 

Gale (Rex Morgan, M.D., Nicholas P. Dallis, 1948) figurovala jako asistentka, 

Peggy  (Judd Saxon, Ken Bald, 1957), jako sekretářka, která byla vždy připravena 

poskytnout dobrou radu manažerovi Saxonovi, zatímco on se soustředil pouze na 

vlastní ambice a kariérní postup.  

 

Typickým televizním žánrem padesátých let byla telenovela, která ovlivnila 

přirozeně i komiksovou scénu. Dalším významným tématem byl showbyznys a 

motivy eroticismu; obdiv vnadných ženských tvarů se dá vysledovat napříč všemi 

kategoriemi. Mistrem tohoto fetišismu byl Frank Frazetta, jeden z autorů komiksu 

Li´l Abner (Horn, 1977: 169). Jeho Daisy Mae  a Moonbeam McSwine  se 

vyznačovaly až nebývalými křivkami. Do světa erotiky čtenáře zaváděly také 

stripy South Sea Girl o polynéské krásce Alane  či Flamingo  o cikánské 

tanečnici.  

 

Vedle toho posilovala sféra humoristických stripů, v nichž byla společnost 

asexuální, jelikož jejich hrdinové byly obvykle děti (Dennis the Meanace, 

Peanuts). I zde se neobjevovalo téma lásky. Lucy Van Pelt  z komiksu Peanuts 

(Charles M. Schulz, 1950) byla kvůli neopětované lásce k Schroederovi jednou 

z nejznámějších hrdinek 50. let.  

 

K protějškům mužských superhrdinů přibyly Batwoman  (Bob Kane, Sheldon 

Moldoff, 1956) a  Batgirl (Gardner Fox, Carmine Infantino, 1966), 

pravděpodobně jako reakce na komentáře Dr. Fredrica Werthama o 

homosexualitě Batmana a jeho společníka Robina. Zároveň měl tento trend 
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přivést do světa komiksu více čtenářek. Superman roku 195945 objevil sestřenici 

Supergirl (Otto Binder, Al Plastino), která za záhadných okolností přežila zánik 

planety Krypton stejně jako on.  

 

Evropský komiks reprezentovala v padesátých letech především italská Jane 

Calamity  (Lina Buffolente) užívající motiv westernu.  

 

5.7 Sociální revoluce (1960 – 1999) 

 

Ačkoli svět poznamenaly sociální revoluce (hnutí hippie, sexuální revoluce), 

komiks (především ten americký) těmito změnami zůstal takřka nedotčen. „V 

kontrastu s lety, kdy komiks nastavoval společnosti zrcadlo, byly nyní syndikátní 

komiksy 15 až 20 let pozadu. Tento odstup od reality zapříčinil rapidní pokles 

počtu komiksových čtenářů šedesátých a sedmdesátých let, zejména mezi 

mladými,“ (Horn, 1977: 188). Vydavatelství se nevěnovala inovaci svých hrdinů, 

ale v zájmu přežití se chtěla přiblížit nově etablovaným čtenářkám, a tak 

například vydavatelství DC i Marvel zahrnula do komiksů poselství ženského 

hnutí. Kupříkladu Wonder Woman začala studovat bojová umění a „odvrhla“ svůj 

provokativní kostým46.  

 

Mezi průměrné hrdinky komiksu tohoto období patřily dívky z komiksu Apartment 

3-G (Nicholas Dallis, Alex Kotzky, 1962), které spolu sdílely byt v New Yorku: 

zrzavá zdravotní sestra Tommy Thompson , brunetka sekretářka Margo Magee  

a blond učitelka Lu Ann Powers . Oproti tomuto standardnímu typu hrdinek přišla 

Virginia  v komiksu Doonesbury (Garry Trudeau, 1970), která jako černá 

studentka práva a kandidátka do Kongresu porušila mnohá dosavadní tabu. Autor 

Garry Trudeau do příběhu přidal i čtyřicetiletou Joanie Caucus, která s Virginií 

                                                 
45 Poprvé se prototyp postavy Supergrirl – tehdy ještě jako Super-Girl – objevil v komiksu 

Superman (č. 123) roku 1958. Oficiálně se za vznik tohoto charakteru považuje rok 1959, kdy se 

v komiksu Action Comics (č. 252) objevila Supergirl scénáristy Otto Bindera a kreslíře Ala 

Plastina.  
46 Nicméně fanoušci se k těmto změnám vyjadřovali spíše negativně, a tak DC nakonec stejně 

změny zrušilo. 
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sdílela pokoj a touhu vystudovat práva, a to natolik, že ve čtyřiceti letech opustila 

manžela a děti. První superhrdinkou černé pleti byla Storm  (Len Wein, Dave 

Cockrum, 1975) z komiksu X-Men. 

 

Z těch stěžejnějších ženských postav musíme jmenovat jednoznačně Vampirellu 

Josého Gonzaleze. Sexuálně nabitá vampírka v černém přiléhavém kostýmu se 

zrodila roku 1969, aby opustila svou skomírající planetu Drakulon, a hledala zdroj 

životadárné krve na Zemi. I přes negativní roli ale často bojovala se zlem, místo 

aby zabíjela nevinné muže. Obecně se hrdinky navracely k primitivním kostýmům 

a vyznačovaly se obzvláště fyzickou silou. Jednou z takových byla agresivní Red 

Sonja  (Roy Thomas, Barry Windsor-Smith, 1973), bojující s muži až do 

posledního dechu.  

 
Obr. 8 Barbarella, Jean-Claude Forest, 1964 

 

Evropský komiks proslavila bojovnice Barbarella  (Jean-Claude Forest, 1964). 

Brzy se objevily desítky jejích následovnic z pera ostatních autorů (Uranella, 

Messalina, Auranella, Angelica a další). Barbarella bojovala se zlem, a na svých 

cestách se potkávala s muži z různých koutů vesmíru. Britská Modesty Blaise  

(Modesty Blaise, Peter O' Donnell, 1969) byla ale daleko zdatnější bojovnice. 

Bývalá válečná uprchlice, vedoucí mezinárodního kriminalistického syndikátu, 

mistryně v judu, karate, stejně tak v bojovém umění s nožem i střelnou zbraní. 
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Možná právě kvůli své dokonalosti neměla mužů takový úspěch jako Barbarella. 

Díky těmto ženským bojovnicím ve sporých kostýmech se rozšířil žánr erotického 

komiksu Geroges Richard ve Francii uvedl Blanche Epiphanie  (Georges 

Pichard, Jacques Lob) – naivní sirotčí dívku, a Paulette (Georges Pichard, 

Jacques Lob), o něco odvážnější hrdinku. Další svůdnou hrdinkou byla italská 

Valentina  (Valentina, Guido Crepax, 1965). Tato dívka byla fotografka a 

přítelkyně superhrdiny Neutrona.  Valentina se nestala jen měřítkem erotického 

komiksu, ale vůbec uměleckého stylu. Kresbou a stavbou vinět se inspirovali 

mnozí další autoři. Crepax se erotickým představám věnoval i v komiksu Bianco, 

L´Histoire d´O a Anita.  

 

USA navázaly na tradici Tijuana bibles a kupříkladu Playboy začal vydávat 

erotické komiksy, parodující známé komiksové příběhy: Little Annie Fanny (1962) 

a Mad. Komiksový průmysl se rozhodl jít ale ještě dál, a začal se věnovat tématu 

bondage a bizzare (Sweet Gwendoline, John Willie). Vrcholem tohoto 

pornografického umění byla zcela jistě díla Itala Guida Crepaxe. Humornou verzi 

smyslných žen reprezentovala Ingrid the Bitch  (Denis Kitchen, 1970), pětiletá 

nymfa, kterou nedokázal uspokojit Al Capone, Kissinger ani Superman. Dalším 

undergroundovým komiksem zabývajícím se tématem zvrácené lásky byl komiks 

All-Animal Orchestra (Evert Geradts, 1973) o hrdince Marion McKay, která vedla 

hudební skupinu složenou pouze ze zvířat, a jeden její člen – malý slon – žil 

erotickými představami o vztahu s ní. Toto nebyl jediný komiks užívající motiv 

kráska a zvíře, dalším příkladem je pohádková víla Maryara  z komiksu Rowlf 

(Richard Corben, 1971), kterou před hordou barbarů zachrání její věrný společník 

vlčák. Na soužití ženy a psa by nebylo ještě nic divného, pokud by se Maryara 

neobjevovala v komiksu téměř nahá (Horn, 1977: 211).  

 

Osmdesátá a devadesátá léta se vyznačovala zajímavým konfliktem 

v zobrazování: mnohé hrdinky byly vizualizovány jako ničitelky, avšak jejich 

povaha nebyla zcela ničitelská (Elektra , Lady Death , Razor ); znovuobjevena 

byla také Vampirella. Autory zkrátka zaujal styl zobrazování akčních hrdinek ve 

sporých kostýmech, s agresivním výrazem ve tváři a krví na rukách, avšak 

postmoderní podobou charakteru. Toto můžeme sledovat i v komiksech 

s mužskými hrdiny (Sin City, Frank Miller, 1991), kteří oscilovali na hraně dobra a 
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zla, neboť ke konání dobra (jako praví postmoderní hrdinové) užívali násilí. 

V tomto období se objevovaly i výrazné parodické postavy jako například She-

Hulk 47 Johna Byrnea.  

 

 
Obr. 9 Octobriana, Petr Sadecký, 1971 

 

Česká historie komiksu samozřejmě nevzbudila ohlas ve světě jako americká či 

francouzská produkce, nicméně i zde se v tomto období objevila hrdinka, jež se 

dostala do podvědomí čtenářů mnoha zemí. Byla jí Octobriana (Octobriana, Petr 

Sadecký, 1971). Tato postava vznikla jako mystifikace Petra Sadeckého, jako 

součást knihy Octobriana a ruský underground, vydané v Londýně roku 1971. 

Historie této postavy byla ještě donedávna neprobádána, a až se stejnojmennou 

biografií od Tomáše Pospizsyla se její obdivovatelé mohli dozvědět něco více. 

Petr Sadecký se přátelil s předními českými kreslíři (Konečný, Burian) a jejich 

kresby použil pro svůj komiks o Octobrianě. Ta původně vznikla na zakázku 

Sadeckého jako divoká Amazonka, ale Sadeckému nepřipadala dostatečně 

zajímavá. Nutno podotknout, že byla podprůměrem světové tvorby a na 

prosazení v zahraničí neměla mnoho šancí. Trvalo dlouho, než Sadecký vynašel 

tzv. kód popularity, který spojoval představy čtenářů, Sadeckého i nakladatelů. 

Pomoc byla následující: Sadecký blondýně s negroidními rysy přimaloval na čelo 

rudou hvězdu. Veřejnost uvěřila, že Octobriana (pojmenovaná po Velké říjnové 

revoluci) je „skutečná“ komiksová postava.  

                                                 
47 Série The Sensation She-Hulk se vydávala v letech 1989 až 1994. 
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5.8 Současné hrdinky 

 

V současnosti ženy vytváří vlastní komiksy, které přizpůsobují svým požadavkům. 

Tyto politicky korektní komiksy demonstrují práva žen, ale nezpochybňují role 

mužů. V USA je takovým komiksem například Action Girl (Sarah Dyer). Tyto 

příběhy jsou vždy „girl-positive“, ale nikdy „anti-boy“. Čínská autorka Lau Lee Lee, 

která svými stripy boří zažité stereotypy a snaží se ženám ukazovat pravdu o nich 

samých, což zahrnuje vypořádání se i s problémy, jakými je týrání, menstruace a 

nízké sebevědomí. Ve Spojených státech existují i internetové stránky, které 

disponují seznamem „vhodných“ komiksů, tj. politicky korektních. Mezi ně patří 

například: www.friends-lulu.org – mezinárodní nezisková organizace, která 

podporuje zapojení žen do komiksové tvorby, a zároveň propaguje komiksy mezi 

čtenářkami.  

 

Ženským komiksem je strip Stone Soup (Jan Eliot) o dvou svobodných sestrách-

matkách, které s třemi dětmi bydlí ve společném domě. Komiks se dotýká témat 

jako vyčerpávající život svobodných rodičů, a nízké sebevědomí žen. 

Vydavatelství King Features zase propaguje Six Chix (K. Lemieux, 2000) – 

komiksy od šesti autorek.  

 

Zajímavým projektem je seznam Women in Refrigerator komiksového autora 

Gala Simona, který čítá jména ženských postav, které v komiksu umírají, jsou 

mučeny, znásilňovány, a jinak „obětovány“. Název seznamu je inspirován 

událostí v komiksu Green Lantern: hrdina Kyle Rayner se vrací domů, a nalezne 

v lednici tělo své mrtvé přítelkyně.  
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6 Typologie ženy v komiksu 

 

Typologií ženy v komiksu rozumíme členění ženských postav do dvou základních 

kategorií. Tyto kategorie se opírají o funkci  a roli  ženy v komiksu. Funkcí 

rozumíme zjevné jednání postavy, přičemž se opíráme o základní polarizaci 

aktivita versus pasivita. Pojem role je spjatý s typem postavy, objevující se 

v dějinách komiksu nejčastěji. Vzhledem k tomu, že cílem práce je výzkum vztahu 

mezi zobrazením ženy a její rolí/funkcí, pomůže nám toto ve zhodnocení 

obrazové analýzy. 

 

6.1 Role superhrdinky 

 

Superhrdinky slouží dobru. Eco zmiňuje, že jejich oddanost dobru je stoprocentní: 

„Každý z těchto hrdinů je vybaven schopnostmi, s jejichž pomocí by se mohl 

zmocnit vlády v zemi, porazit celou armádu, nebo narušit rovnováhu v kosmickém 

prostoru (…) je jasné, že každá z těchto postav má dobrou povahu, je morálně 

založená a poslušná zákonů přírodních i lidských, a je tudíž zcela jasné (a taky 

od nich hezké), že těchto svých schopností používají výlučně ke konání dobra).“48  

 

Superhrdinky mohou fungovat (vyvíjet svou záchranářskou činnost) v rámci 

nevelké lidské pospolitosti, ve které žijí (město), avšak toto jejich konání bývá 

rozšířeno na celý svět. Jedním důvodem záchrany světa je existence zla: 

zloduchové obvykle s městem, v němž žijí, chtějí ovládnout celý svět, 

superhrdinka tudíž musí spolu s městem také celý svět zachránit. Druhým 

důvodem je nejpřirozenější touha lidstva - vítězství dobra nad zlem. Třetím pak 

adorace člověka a jeho schopností. Na člověčenství odkazuje i skutečnost, že 

supehrdinky jsou vždy postavy duální . Jejich hlavní identita je hrdinská, 

záchranářská, a ta druhá je civilní. Tímto je podpořena myšlenka, že i obyčejný 

člověk v sobě může probudit superhrdinu. Zajímavé je, že rozdělení těchto dvou 

rolí je značně nepřiměřené, neboť superhrdince v komiksu není poskytnuto příliš 

mnoho prostoru pro rozvinutí vztahů ve sféře soukromé (na rozdíl od 
                                                 
48 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé, str. 279 
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superhrdinů). Pokud se v příběhu objevuje superhrdinčin druh/přítel je přesouván 

také spíše do sféry veřejné, a to aktem záchrany ze strany superhrdinky. Civilní je 

tedy spíše vizuální podoba; v obýváku či u plotny superhrdinku v komiksu 

neuvidíme49. Zajímavé je, že u superhrdinek není prvek dvojí identity zdaleka tak 

výrazný jako u superhrdinů. Superman je nepochybně nejznámějších příkladem 

duality, neboť se v něm skrývá Superman - idealizovaný superhrdina žen i celé 

Ameriky, a Clark Kent – bezvýznamný novinář. Jedním z mála podobných 

příkladů je Miss Fury , ve dne společenská Marla Drake, a v noci bojovnice 

v leopardí kůži. Wonder Woman  sice užívá pseudonym (vlastním jménem 

Diana), není toto pro příběh nijak podstatné.  

 

Superhrdinky jsou nejen reakcí na superhrdiny, nýbrž i na posun ve vnímání 

typicky mužských činností. Kvůli odlivu mužské pracovní síly během druhé 

světové války se ženy mohly, respektive musely, věnovat oblastem, které jim byly 

do té doby zapovězeny. V komiksu je touto oblastí hrdinství. Historicky první 

supehrdinkou byla Miss Fury , skutečnou popularitu však získala Wonder 

Woman . Co bylo oním klíčem k úspěchu? Až u Wonder Woman je zdůrazněno 

obrácení obrazu genderu. Nyní je žena (Wonder Woman) zachránkyní, čili aktivní 

činitelkou, kdežto muž (Steve Trevor) je pasivní postavou, která se nechá 

zachraňovat. Mitr C. Emad ve své práci Reading Wonder Woman´s Body 

dokonce tvrdí, že obal komiksového sešitu Wonder Woman z roku 1995 je z 

62leté historie tohoto komiksu jediným, na němž je Wonder Woman zobrazena 

pasivně – ležící v Trevorově náručí (Emad, 2006: 959). Žena se tímto nestává 

„pouze“ individualitou, nýbrž již vykazuje známky dominance nad mužem.  

 

Podobné vlastnosti vykazují i hrdinky jako Sheena  či Phantom Lady , avšak 

nereprezentují národní mýty a ideologie, podobně jako Wonder Woman či 

Superman. Tyto good-girl komiksy pracují spíše než se superhrdinkami 

s hrdinkami: nikdy jejich svázání s mýtem hrdinství není tak silné.  

 

                                                 
49 Zatímco superhrdina vedle své záchranářské role zvládá pracovat kupříkladu jako novinář, a 

rozvíjet svůj soukromý život vztahem s vedlejší ženskou postavou. 
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Superhrdinky disponují různými atributy, a to jak v podobě předmětů, tak 

schopností. Wonder Woman k boji proti zlu užívá laso pravdy a náramky, Mary 

Marvel heslo Shazam!, a Storm  ovládá počasí ve formě bouře. Dalším atributem 

může být nezranitelnost, ať už fungující na základě magické zbraně či vrozené 

superschopnosti. 

 

Atributy, které hrdinkám propůjčují některé schopností, nás zavádí k ambivalentní 

vlastnosti, která je typická pro superhrdinky – můžeme ji nazývat „neschopností“. 

Ačkoli se vyznačují velkou fyzickou silou, mrštností a uměním bojových technik, 

nechávají se zajmout při každé možné příležitosti. Přídavným prvkem je pak ještě 

jejich vystavení se čtenářovi na odiv – superhrdinka i navzdory svým 

schopnostem zůstává připoutána provazem ke sloupu.50 

  

6.2 Role bojovnice 

 

Žena bojovnice figuruje především v tzv. good girl komiksech a v komiksech 

z období šedesátých a sedmdesátých let. Jedná se o hrdinky dvou typů: hrdinky 

reprezentující „ženskou sílu“ čili důvtip a obratnost, a o hrdinky reprezentující 

„mužskou sílu“, které se vyznačují především agresí. Jako příklad první kategorie 

můžeme jmenovat Sheenu , Phantom Lady , Panteru Biondu, Flamingo, Gypsy 

Gal, Lady Luck  a další, jako agresivní mužský typ pak Barbarellu, Red Sonju a 

Vampirellu . 

 

V případě bojovnice se jedná často o postavu, která se pohybuje v exotických 

lokacích, čímž je ovlivněno i zobrazení postavy. Bojovnice jsou obvykle 

vyobrazeny v oděvu odpovídajícím prostředí (kožešině). Na základě oděvu a 

prostředí, v němž se pohybuje, je také spojována s určitým primitivismem. Toto 

pramení také z agrese hrdinek mužského typu.   

 

 

                                                 
50 Častý motiv bondage budeme probírat v kapitole Analýze, na příkladu komiksu Wonder 

Woman. 



 50 

Tento typ hrdinky se může objevovat také u negativních ženských postav. Zlé 

hrdinky jsou vůbec nejširší skupinou z hlediska typologie. V komiksech se totiž 

objevují jako ničitelky s božskými vlastnostmi (Hellboy), realistické špiónky (Terry 

and the Pirates), agresivní bojovnice s mytologickým podtextem (Red Sonja) či 

prosté kriminálnice (Steve Canyon). Jejich životním úkolem je překonávat muže, 

a to především na poli zločinu. Zločinkyně může ve snaze překonat, ošálit či 

přímo zničit hrdinu zužitkovat svůj tělesný půvab. Ne nadarmo je jejím pracovním 

úborem přiléhavý trikot, často latexový, s hlubokým výstřihem. Příkladem může 

být Catwoman  ze sérií o Batmanovi. Některé ze zlých hrdinek neodolají hlavním 

hrdinům, a přidají se na stranu dobra. Jedněmi z nich jsou špiónka Zora  (Scorchy 

Smith) a Lil´de Vrille  (Jungle Jim).  

 

6.3 Role objektu mužské touhy 

 

Mnohé komiksové hrdinky hrají v příběhu komiksu roli objektu mužské (pohlavní) 

touhy. Někdy je toto reprezentováno romantickou oddaností (Wash Tubbs), jindy 

sexuální náklonností (Jane). Motiv touhy můžeme najít již v prvních komiksových 

seriálech, a to jak u ženských, tak dětských postav. Příkladem druhého typu nám 

může být Mary-Jane  v komiksu Buster Brown či Constance  v komiksu Danny 

Dreamer (Clare Briggs, 1907). „Constance je vysněným objektem hlavního 

hrdiny,“ (Horn, 1977: 29). Ačkoli se jedná o dětské postavy, Danny Dreamer se 

dokáže chovat dospěle a gentlemansky, když s Constance komunikuje kupříkladu 

takto: „Ó má drahá Constance, přál bych si, abyste přijala tyto růže od toho, jenž 

uctívá zem, po níž jste šla!“ Ženských postav s takovouto rolí je daleko více, od 

Fluffy Ruffles , jež má na muže zničující účinky (z roku 1907), až po Wrecker  

z Li´l Abnera (Al Capp, 1954). 

 

Komiksový historik Ron Goulart připisuje zobrazování smyslných žen i tomu, že 

„před příchodem Playboye a Penthousu nabízely komiksy jednu z mála možností 

jak pozorovat ženy.“51 Odhalování žen a používání role hrdinky pro naplňování 

erotických tužeb došlo tak daleko, že mezi lety 1946 a 1950 příběhy v komiksu 

                                                 
51 LAVIN, Michael R. Women in Comic Books, str. 95 
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Torchy Billa Wardse byly v podstatě jen záminkou k zobrazování hlavní hrdinky 

(dlouhonohé blondýny) Torchy  (Bill Ward, 1944) ve spodním prádle či negližé. 

Takovým komiksům se začalo říkat „Headlight comics.52 Jako objekty mužské 

touhy jsou zobrazovány i dívky - „Pro mladší, nevinnější hrdinky upotřebili autoři 

„sexy school-girl look“ (vzhled sexy školačky). Například Mary Marvel  byla 

oblečena jako roztleskávačka, včetně odhalující ultrakrátké sukně.“53  

 

Eroticismus můžeme nalézt nejen v samotných hrdinkách, ale také v jejich 

atributech; laso pravdy superhrdinky Wonder Woman byl podle Fredrica 

Werthama symbolem erotiky a sexuální kontroly.  

 

Role objektu mužské touhy může být kombinována i s jinými rolemi postavy. 

Kupříkladu superhrdinky jsou zobrazovány vždy jako atraktivní ženy, mnohdy je 

v příbězích užíván motiv bondage, což je staví do role objektu mužské touhy, 

ačkoli jako postavy jednají aktivně.  

 

6.4 Rodinné role 

 

Rodinné role ženských postav provází komiksové hrdinky již od zrození komiksu. 

Právě první komiksovou hrdinkou byla postava zastávající rodinnou roli: otylá 

Mamma Katzenjammer , matka dvou nezbedů. Rodinné role komiksových žen 

můžeme dělit na dva základní typy, a to dle fyzického zjevu: na manželky krásné, 

a na manželky ošklivé. Zajímavé je, že atraktivnost nehraje roli pro vyobrazení 

manžela; neboť ten se objevuje prakticky ve všech příbězích jako karikovaná 

postava menšího vzrůstu a se sklony k submisivitě (Li´l Abner, The 

Katzenjammer Kids, Ferd´nand, Bringing Up Father). 

 

Pro ženské postavy rodinné role tedy není určující manželství, nýbrž věk. Starší 

ženy bývají v komiksech zobrazeny jako méně atraktivní než ty mladší, přičemž 

sňatek či rodičovská role v tomto směru vizualizaci neovlivňují. Pro srovnání 

                                                 
52 COVILLE, Jamie. The History of Superhero Comic Books, online 
53 LAVIN, Michael R. Women in Comic Books, str. 95 
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můžeme uvést otylou a starší Mamma Katzenjammer a mladou svobodnou matku 

Mamma  (Mamma´s Angel Child, Penny Ross, 1904), která je atraktivní, vždy 

oblečena dle poslední módy. Veliký rozdíl můžeme vidět také při konfrontaci 

vizualizace matky a dcery. V komiksu Bringing Up Father je postava matky 

Maggie  karikaturou (ve stylu jednoduché kresby), zatímco dcera Nora  je ideálem 

ženské krásy té doby (realisticky vyobrazená). V komiksové historii i současnosti 

nalezneme mnoho atraktivních manželek i matek, všechny jsou ovšem středního 

věku (Mrs. Newlywed, Daisy Mae, Blondie). 

 

Rodinné role jsou typické pro počátky komiksové historie, v moderním komiksu 

jsou matky a manželky reprezentovány obvykle v humoristickém komiksu 

(funnies) jako například matka v komiksu Dennis the Menace. V postmoderním 

komiksu jsou postavy zobrazovány obvykle realistickým způsobem, a to jak 

kresbou, tak charakteristikou. Typově je není zapotřebí rozlišovat. 

 

6.5 Vedlejší role 

 

Velkou část komiksových hrdinek tvoří postavy bez výrazných charakterových i 

jiných vlastností. V kapitole Stručné dějiny komiksu jsme se s většinou z nich 

seznámili. Jde obvykle o hrdinky s pasivní rolí, kterými míníme přítelkyně a 

družky superhrdinů (Lois Lane , Superman), dobrodruhů a detektivů, také objekty 

jejich záchranných akcí, studentky a zaměstnané ženy. Vzhledem k jejich 

dekorativní funkci (June Gale , Morgan, M. D.), se jedná většinou o atraktivní 

hrdinky, často se vyznačující hypersexualizací (Daisy Mae  a Moonbeam 

McSwine , Li´l Abner). Ty méně provokativní jsou pak obvykle stereotypizovány 

jako oddané dívky, které nemají odvahu vyslovit nahlas své city k mužskému 

hrdinovi (Peggy , Judd Saxon).  

 

Mnoho vedlejších ženských postav přichází do styku s mužskou postavou pouze 

při aktu záchrany. Takový přístup můžeme pozorovat zejména v komiksech se 

sci-fi a dobrodružnou tématikou. Vztah hrdina-žena je naprosto zřejmý už z 

obálky takových komiksových sešitů: žena je spoutána, v obličeji se jí zračí děs; 

blízko ní je zobrazen mutant (přičemž poměr velikostí těchto dvou postav je 
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výrazně rozdílný), který se chystá na akt přemožení, a konečně v pozadí je 

superhrdina, který se s odhodlaným výrazem ve tváři přibližuje ke dvojici žena-

mutant, aby ženu zachránil. Čtenář tak rozpoznává role všech hlavních postav 

(podle fyziognomie, kostýmu, výrazu ve tváři a jmen), ale může i očekávat děj a 

především konec příběhu dle rozestavěných charakterů.  

 

Další roli hrají ženy jako příbuzné, v Supermanovi se například objevuje jeho 

sestřenice Supergirl . Vedlejší role jsou často jen kulisou, a neposunují děj 

kupředu. Do této kategorie tedy nezahrnujeme hrdinky ničitelky a kriminálnice, 

které sice v příbězích nemají hlavní roli, avšak jejich aktivita (a především vztah 

k hrdinovi) je natolik výrazná, že je řadíme do kategorie bojovnice.  

 

Tato kategorie je poměrně široká a zahrnuje velké množství ženských postav, 

ovšem pro naši práci není nutné je podrobněji rozebírat.  
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7 Analýza vizualizace  

 

Většina studií zabývající se obrazovou analýzou komiksu je orientována spíše 

kvantitativně. Autoři si všímají zejména četnosti výskytu jednotlivých postav a 

způsobu jejich reprezentace v návaznosti na jejich role. Kvantitativní zjištění 

mohou být ale podkladem pro závěry, které jdou za hranice kvantitativního 

výzkumu. Zde uvedeme základní přehled těchto studií a jejich výsledky.   

  

7.1 Reprezentace v komiksu: základní zjišt ění  

 

Roku 1963 se Francis E. Barcus věnoval výzkumu nedělních komiksů54 v práci 

nazvané The World of Sunday Comics. Analyzoval 632 hlavních postav z 302 

nedělních komiksů vycházejících v jednom z titulů Hearstova vydavatelství – 

Puck: The comic Weekly a třech novinách z Bostonu. Barcuse zajímaly výtisky 

z let: 1943, 1948, 1953 a 1958. Barcus zjistil, že ve světě komiksu dominuje muž. 

Z jeho výzkumu plyne, že 72 % postav je mužského rodu. Jak dále vyplývá ze 

studie, muži jsou na rozdíl od žen svobodní, a starší. Ženatí muži jsou v 

porovnání se svými svobodnými protějšky menší, otylejší a plešatí. Vdané ženy 

jsou ošklivější než ty svobodné. Barcus ukázal, že společenská role způsobuje 

rozdílnost v zobrazení postavy, ať už se jedná o stejné pohlaví a věk. 

 

Chantal Mareuil roku 1976 vydala studii Woman in the Comics, v níž klasifikuje 

vzorek 27 komiksů do třech základních skupin na základě vůdčí role: 1. 

maskulinní (hlavním hrdinou je muž), 2. vyrovnaný (v popředí je rodina či pár), a 

3. femininní (vůdčí roli přebírá žena). Z dvaceti sedmi komiksů jich podle Mareuil 

šest spadalo do třetí kategorie, stejně tak šest do vyrovnané, a celých třináct do 

maskulinní. Ačkoli můžeme pochybovat o dostatečnosti vzorku, ukazuje nám 

tento výzkum, že komiks je prostorem pro maskulinní hrdiny. Mareuil v závěru 

práce ovšem poznamenává, že ženské postavy z komiksů vydávaných v roce 

1974 jsou daleko méně atraktivní než jejich předchůdkyně. Podle závěrů studie 

                                                 
54 tzv. Sunday comics odkazuje na vznik komiksu; komiks původně vycházel pouze v novinách, 

obvykle v nedělní barevné příloze. 
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ale nelze tvrdit, že by hrdinky preferovaly vlastní kariéru před společenským 

životem.  

 

Studie Karla G. Larewa z roku 1997 Planet Women: The Image of Women in 

Planet Comics, 1940-1953 představuje statistickou analýzu zkoumající 

zobrazování žen v komiksech vydavatelství Planet Comics během 14 let jeho 

působení. Na základě zobrazování žen v  komiksech tohoto vydavatelství 

zkoumá status žen v komiksech a porovnává ho se společenskou situací. 

Vzhledem k historii USA výzkum dělí období let 1940 až 1953 na čtyři historické 

éry: předválečnou, druhou světovou válku, poválečnou, Korejskou válku. Studie 

přináší mimo jiné tato data: Z tabulky 1 (viz Příloha č. 2) vyplývá, že nejvíce se 

ženské hrdinky objevují v poválečném období. Tabulka 2 (viz Příloha č. 2) 

ukazuje četnost hrdinek v komiksech stejného vydavatelství. Nejvyšší čísla 

vykazuje rok 1945. Tabulka 3 (viz Příloha č. 2) se zabývá zobrazováním žen 

páchajících násilí ve stejné skupině komiksů. Obdobím s největší frekvencí jsou 

pak roky 1942 až 1945. Zajímavá je pro nás především tabulka 4 (viz Příloha č. 

2) ukazující průměrný výskyt případů, kdy hrdinky zachraňují muže: v komiksech 

vydávaných v letech 1946 až 1950. Na tomto místě musíme poznamenat, že rok 

1953 vykazuje nulový výskyt, což potvrzuje naše předešlá tvrzení, že Korejská 

válka vrací americkou společnost zpátky ke konzervativním hodnotám. Dalším 

poznatkem studie je porovnání průměrného výskytu násilí u kladných a 

záporných hrdinek. Násilí páchané kladnými hrdinkami je mnohonásobně vyšší 

než u záporných hrdinek. Na časové ose je znatelný výrazný výkyv: předválečné 

období a Korejská válka ukazují nízký výskyt násilných činů, na rozdíl od celých 

40. let. Pro informaci můžeme uvést i procentuální výskyt žen na titulní straně 

komiksů. Roky 1946 až 1950 ukazují 73 %. Studie zkoumá také zobrazování 

erotiky. V žádném z komiksů nebyla žena zobrazena nahá. Erotické motivy se 

objevovaly nejvíce v roce 1947, a to značně výrazně než v jiných letech.  

 

Další studii významnou pro zhodnocení role ženy v komiksu zpracovaly Sarah 

Brabant a Linda A. Mooney v roce 1977: Sex role stereotyping in the Sunday 

comics. Sarah Brabant analyzuje čtyři rodinné nedělní komiksy: Blondie, The 

Born Loser, Dennis the Menace, Priscilla´s Pop. Komiksy se shromažďovaly šest 

měsíců. Ze studie vyplynulo, že Blondie a Gladys jsou agresivní a inteligentní. 
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Alice a Hazel submisivní. Nicméně, ve všech analyzovaných komiksech jsou 

ženy zobrazovány na základě tradičních stereotypů. V jednotlivých komiksech se 

ženy objevují méně často než muži, a jsou obvykle spojovány s rolemi jako je 

péče o domácnost a o děti. O deset let později studie ukázala, že ženy se 

objevují už i ve volno časových aktivitách, a roli péče o děti už přijímají i muži. 

Stále ovšem reflektuje tradiční rozdělení rolí, odvozených především z rozdělení 

práce.  

 

O dvacet let později (1997) následovala od stejných autorek srovnávací studie 

Sex role stereotyping in the Sunday comics a twenty year update, která ukazuje 

problematiku komplexněji, když si klade otázku, zda se zobrazování mužů a žen 

v nedělních stripech za periodu dvaceti let změnilo. Za 20 let se společenský 

status ženy v USA značně změnil. V roce 1974 tvořily ženy 39 % pracovní síly, o 

dvacet let později toto procento stouplo na 45,7 %. Jednou z největších změn 

reprezentaci gender rolí je pak fakt, že Blondie začala chodit do zaměstnání. 

Počet případů, kdy jsou ženy zobrazeny v situaci, jako je péče o děti,  klesá 

v období 1974 až 1984. Naopak v dalším desetiletí se procento vrací do roku 

1974. Podobné je to u procenta žen zobrazovaných v pasivní roli obecně: klesá 

zhruba z 33 % na necelých 14 %. Brabant poukazuje například na skutečnost, že 

roku 1974 nebyl jediný ženský charakter zobrazován při aktivitě jako například 

čtení. Oproti tomu mužské charaktery byly takto zobrazovány v  hodnotě 20 %. 

Gladys začala číst roku 1984, Blondie ještě o deset let později, roku 1994 (sběr 

dat probíhal vždy v prvním půlroce desetiletí, tedy roku 1974, 1984 a 1994). I 

druhá studie ukazuje, že muži nebyli za celé období ani jednou zobrazeni se 

zástěrou. Zástěra podle Brabant odkazuje na domestikaci – jednoznačně určuje 

roli péče o domácnost. Ženy se zástěrou byly zobrazovány vzestupně v letech 

1974 až 1984, poté počet klesal až do roku 1994. v tomto momentě musíme 

poznamenat, že Blondie pracuje v cateringu, takže zástěru používá i v práci, tedy 

v jiné společenské roli. Ovšem její pracovní zástěra se lisí od té domácí.   

 

Ze současnějších studií můžeme jmenovat například Gender and Racial 

Stereotypes in Daily newspaper. Comics: A Time-Honored Tradition? Jacka 

Glaskocka a Catherine Preston-Schreck z roku 2004. Tato práce na vzorku 50 
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komiksů ze čtyř deníků posbíraných v období jednoho měsíce zkoumá gender 

role a stereotypizaci postav v komiksu.   

 

Shrnutí 

 

Postavy, které jsou v komiksech55 zobrazovány, jsou stereotypizovány, a to 

především z gender hlediska. Ženy jsou zobrazeny obvykle v domácím prostředí, 

s dětmi, nepracující. Pokud ženy v komiksu pracují, společenský status této práce 

je na nižší úrovni než té, co vykonává muž. Obecně jsou ženy v komiksu 

reprezentovány méně často než muži. Podobný výsledek prokazují i studie 

zabývající se zobrazováním ženy v médiích, kupříkladu ve zpravodajském žánru, 

ne jen v komiksu. 

 

Na základě poznatků výše uvedených studií jsme zjistili, že vizualizaci ženy 

komiksu ovlivňuje nejen její role v komiksu, ale i společenské podmínky. 

Ztvárnění ženských postav v komiksu se mění spolu s tokem doby. Zda se toto 

týká i konkrétních žánrů a námi vybraných komiksů budeme zkoumat dále.  

 

7.2 Kvalitativní aspekty obrazové analýzy 

 

Komiks je masové médium, jež ke komunikaci se čtenáři používá sémiotické 

kódy, které jsou typické (pouze) pro něj. Komiks užívá tyto sémiotické kódy: kódy 

vizuální, kódy neverbální komunikace a kódy jazyka (Nöth, 1990: 472).  

 

Vizuálními kódy  jsou grafické prvky, barva, panely (viněty), vizuální metafory, 

symboly a segmentace. Grafické prvky v komiksu znázorňují reálný svět. Barva 

může na základě kulturních významů v komiksu reprezentovat emoce a 

atmosféru. Viněty mohou svým seskupením vyjadřovat tok času příběhu i sílu 

expresivnosti. Destabilizace mřížek určuje například erotickou či násilnickou 

scénu (Groensteen, 2005: 67). Vizuální metafory přenáší lingvistické metafory do 

                                                 
55 Zmíněné výzkumy se týkaly zpravidla novinového stripu. 
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formy obrazu, a vizuální symboly nesou kulturní významy. Segmentace je 

analogií struktury jazykového kódu.  

 

Formy nonverbální komunikace  jsou do komiksu transformovány graficky. 

Základními prvky jsou pak grafická redukce  a hyperbola . V rámci redukce 

(nezbytné z hlediska přenosu do formy statického obrazu) je to pak ekonomická 

reprezentace  a stereotypizace . Vzhledem k prostorovému omezení při převodu 

do vizuální podoby se komiks musí uchylovat ke grafickým zkratkám. Eco tyto 

zkratky nazývá hieroglyfy  – „rýha v koutku úst může znamenat zkušenost a 

zralost a může coby konvenční znak shrnovat celý životopis postavy, přitom je ale 

pořád rýha a za takovou se také naturalisticky prohlašuje.“56  

 

Jak zmiňuje Nöth, Fresnault-Druelle uvádí také proxemický kód v rámci 

nonverbální komunikace, který se zabývá dimenzí prostoru v komiksu (Nöth, 

1990: 473). Rozděluje tento kód na prostor akustický, vizuální a taktilní. Formou 

akustického kódu jsou bubliny, které svou grafickou podobou indikují odlišení 

komunikujících postav v prostoru komiksového panelu, kupříkladu směrováním a 

tvarem bubliny. Vizuální kód je modifikace na základě perspektivy, inspirovaná 

technikami filmové kamery. Taktilní prostor naznačuje vztahy postav 

prostřednictvím zobrazování kontaktu postav. 

 

Charakteristickými kódy jazyka  v komiksu jsou grafémické a lexikální prvky. Jako 

grafémické prvky uvádí Nörth rámování promluv a ikonický lettering a spelling 

(Nöth, 1990: 474). Grafickým rámováním promluv je možné například odlišovat 

typy promluvy, a to na základě tvaru bubliny: přímá řeč je zobrazena v oblé 

bublině, obláčky zastupují myšlenkový tok, titulky a komentáře se objevují 

nejčastěji v prostoru ohraničeným obdélníkovým tvarem, zatímco hvězdicovitý 

tvar asociuje křik. Emoce či mluvený projev pak mohou být reprezentovány typem 

a velikostí letteringu (písma). Specifickými grafémy jsou pro komiks interpunkční 

znaménka jako vykřičník či otazník, které symbolizují celou promluvu, případně 

emoci. Mezi lexikálními prvky Nörth jmenuje onomatopoetika a deverbativní 

kořenné morfémy (deverbal root morphemes). 

                                                 
56 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé, str. 171 
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Pomocí sémiotických kódů přiřazujeme znakům významy; podle sémiotiků nejsou 

tyto významy nikdy neutrální. Vždy jsou součástí sémiotické strategie, která 

determinuje jejich společenské významy a účinky (Hodge, Kress, 1988: 81). 

Hodge a Kress v kapitole Language as Ideology tvrdí, že ideologie je zakotvena 

v gramatice jazyka, v pravidlech a užívá významů vytvářených dominantní 

skupinou či skupinami. Ideologie se podle nich odráží také v užívání genderu.  

 

Specifické významy znaků a jejich struktur tedy můžeme hledat i v rámci 

genderu. Gender je důležitá kategorie v (západní) lidské společnosti, neboť ta 

vždy rozlišuje mezi mužským a ženským pohlavím, a to na biologickém základě, 

který se promítá i do kulturních a společenských praktik. Ty nám pak ukazují, jaké 

významy mohou muži a ženy produkovat, směrem k sobě i ostatním, o ostatních i 

o sobě, v jakých kódech a kontextech (Hodge, Kress, 1988: 97).  

 

Významy genderu jsou konstruovány specifickými styly řeči, oděvu, jednání a tak 

dále. Kupříkladu oděv je jedním z nejdůležitějších kódů pro odlišení genderů. 

Toto potvrzuje historie, jež ukazuje, že muži i ženy měli a mají specifické způsoby 

a typy odívání (ačkoli toto je rozdílné v odlišných kulturách i obdobích; a 

poznamenejme, že moderní způsob života západních zemí většinu takových 

rozdílů stírá). Typy oděvu mohou reprezentovat také věk i společenský status.  

 

Podle Segala západní kultura vnímá gender stereotypy na základě dichotomních 

dvojic: maskulinní-femininní a homosexuální-heterosexuální (Segal, 2003: 3). 

Jako výchozí jsme zvolili dvojici první, neboť při analýze ženy v komiksu a její roli 

se budeme zabývat vztahovou rovinou žena-muž; ta je pro zkoumání postavy 

ženy v komiksu určující. 

 

Z hlediska sémiotiky je důležitou kategorií také modalita , která je určující pro 

vnímání sdělení. Modalita je součástí systému jazyka, v němž určuje 

„pravděpodobnost, uvěřitelnost sdělení“. Poprvé byl tento termín rozšířen nejen 

na modální slovesa lingvistou M. A. K. Hallidayem roku 1976 (Hodge, Kress, 

1988: 124). Peirce tento termín používal k vyjádření pravdivostní hodnoty znaku, 

uznávající tři hodnoty: aktualitu, logickou nutnost a hypotetickou možnost (Hodge, 
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Kress 1988, 26). Dvojicí autorů knihy Social Semiotics byl pak termín přejat i jako 

kategorie sémiotiky. Modalita určuje například důvěryhodnost celého žánru. 

„Některé žánry jsou považovány za důvěryhodnější a spolehlivější průvodci 

realitou než jiné“ (Hodge Kress, 1988: 121). Mezi ty s vyšší modalitou patří 

například fotografie či film. Označující a označované je ve filmu takřka identické.  

 

Hodge a Kress hovoří o nízké a vysoké modalitě, respektive o modalitě s vysokou  

či nízkou blízkostí (affinity). Stupeň této blízkosti podle autorů určuje vztah ke 

sdělení. Vysoký stupeň blízkosti signalizuje solidaritu mezi účastníky komunikace. 

Tento poznatek můžeme aplikovat například na žánr. 

 

Dalším důležitým faktorem pro analýzu je žánr , který je pro vizualizaci postav 

mnohdy určující. Žánr je stabilizovaný textový vzorec s očekávaným uspořádáním 

(Burton, Jirák, 2003: 168). Žánr se skládá z několika prvků, které mohou být 

proměnné, a nemusí vždy dojít k jejich naplnění. Kupříkladu filmoví teoretikové se 

po dlouhou dobu nemohli shodnout na tom, které prvky jsou pro kategorizaci 

žánru určující. Uváděli například tyto systémy členění: dle období či země, 

režiséra, herce/herečky, studia, technického procesu, série, styl, narativní 

struktury, ideologie, publika, tématu a jiných (Chandler, online).  

 

Užití konkrétních prvků nás logicky vede k myšlence, že do žánru jako systémů 

jsou vepisovány ideologie (Burton, Jirák, 2003: 185). Daniel Chander píše, že 

podle Andrewa Tudora žánr definuje morální a společenský svět (Chandler, 

online). Tudíž žánr může v jakémkoli médiu ztělesňovat určité hodnoty a 

ideologické domněnky (Chandler, online).  

 

Jak jsme si řekli výše, žánr se určuje podobně obtížně u jakéhokoli mediálního 

textu, tedy i u komiksu. Není vyloučené, že se v komiksu, stejně jako ve filmu 

žánry překrývají. Pro naši práci ale není důležité dodržovat kategorizaci 

s naprostou přesností, podstatné je nastínění zařazení do žánru k pochopení 

funkčnosti jeho základních prvků. Kupříkladu v superhrdinském komiksu se 

budeme věnovat především ústřední postavě, která je nositelem stereotypů a 

ideologií, neboť superhrdinský žánr je založen na mytizaci hrdiny. U žánru 

satirického zase předpokládáme, že stereotypizace postav funguje jinak než 
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v ostatních žánrech: postavy jsou zde karikovány, čímž dochází k jejich deformaci 

jiným směrem než u superhrdinů. Zároveň je zde důležité analyzovat prostředí, 

neboť to bývá odrazem celé společnosti. Žánr může ovlivnit i nosič příběhu, 

jelikož grafická novela není prakticky omezena prostorem (o ekonomických 

ukazatelích v tomto směru hovořit nebudeme), zatímco strip v denním tisku je 

vytvářen především na základě prostoru, který je mu poskytnut. Prostor ovlivňuje 

formát archu, arch uspořádání panelů, a to může vést k umírněné či naopak 

výrazné hieroglyfikaci.  

 

Jako základní žánry komiksu uvádíme tyto: humoristický (rodinný), supehrdinský, 

hrdinský (sci-fi, detektivní, dobrodružný, historický) a realistický (společenský, 

romantický).  

 

Na základě výše zmíněných poznatků ze studia sémiotiky budeme zkoumat kódy 

komiksu, abychom analyzovali významy v komiksu, a mohli následně určit role a 

funkce ženských postav v komiksu, a zhodnotit, zda jsou determinovány 

zobrazením. 
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8 Aplikace obrazové analýzy  

 

Základními body vlastního výzkumu diplomové práce je prokázání, že ženské 

postavy jsou v komiksu zobrazovány shodným způsobem, nehledě na jejich 

funkci či roli v komiksu. Funkce postav dělíme na aktivní a pasivní. Role postav 

vycházejí z typologie postav (viz kapitola Typologie ženy v komiksu). 

Předpokládáme, že některé typy hrdinek jsou vždy pasivní či aktivní, kupříkladu 

superhrdinské role by měly být zobrazovány jako postavy s funkcí aktivní, naopak 

rodinné s funkcí pasivní.  

 

Prokázáním těchto předpokladů by pak měla být potvrzena hypotéza, že vizuální 

ztvárnění ženy se bude pohybovat v podobném stylu, i přes rozdílnost mezi jejich 

aktivitou a pasivitou. 

 

Stanovené hypotézy: 

 

1. Funkce postavy je určována rolí postavy. 

2. U rozdílných funkcí postavy dochází k odlišné vizualizaci. 

3. Existují vazby mezi modalitou zobrazení a funkcí postavy. 

4. Ženy jsou v komiksu zobrazovány stereotypně. 

 

Cíl analýzy 

 

Analýza si klade za cíl zjistit, jak jsou v komiksu vizuálně ztvárněny ženy, a to 

s ohledem na roli a funkci, které v daném komiksu zastávají. 

 

Metoda analýzy 

 

Metodou analýzy je kvalitativní obrazová analýza. Předmětem zájmu jsou 

kvalitativní aspekty vyobrazení ženských postav v komiksu ve vztahu k jejich 

funkci a roli a zjišťování modality vyobrazení vycházející ze sociálně 

sémiotického přístupu Hodge a Kresseho (viz Hodge, Kress, 1988).  
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Zkoumaný vzorek 

 

Zkoumaný vzorek představují tři komiksy. Všechny pocházejí z USA. Každý je 

specifický dobou svého vzniku, formátem, kresbou a především rozložením 

charakterů. Každý komiks spadá do jiné kategorie komiksu, což nám umožní širší 

pole výzkumu.  

 

Al Capp: Li´l Abner  (1936 – 1980) je komiks humoristického (satirického) žánru. 

Vycházel v podobě novinových stripů. Operuje s hlavním mužským hrdinou. Autor 

vytváří samostatný mikrosvět, v němž se pohybuje více vedlejších postav, a který 

karikuje svět reálný.57 V tomto komiksu se objevují především rodinné role. 

 

Charles Marston: Wonder Woman (1941 – současnost) je komiks žánru 

superhrdinského. Vychází v komiksových sešitech. Jeho hlavní postavou je 

superhrdinka, bojovná Amazonka, jež zachraňuje nejen svého přítele Trevora, ale 

celý svět.  

 

Terry Moore: Strangers in Paradise  (1993 – 2007) – je zástupcem aktuální 

komiksové tvorby, a jeho zařazení do žánru je nejblíže žánru realistickému. 

Vycházel v podobě komiksových sešitů. Hlavními hrdiny jsou dvě ženy a jeden 

muž. Toto trio představuje hned několik rovin společenských vztahů.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 V případě Li´l Abnera jsme namísto avizovaného dílu z roku 1936 zvolili díl publikovaný v roce 

1954. Právě v tomto období, přesněji roku 1953, nastoupil do dílny Ala Cappa asistent Frank 

Frazetta, po němž je celé toto období také pojmenováno jako frazettovské.  
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8.1 Komiks Li´l Abner (1954) 

 

Komiks Li´l Abner vycházel v letech 1937 – 1980. Jeho autorem je Al Capp, jehož 

dílna kreslířů čítala několik jmen, z nichž je nejznámější Frank Frazetta, po němž 

je i pojmenováno celé jedno období komiksu (frazettovské), to nejvýraznější.  

 

Hlavním hrdinou komiksu Li´l Abner je vesničan Abner Yokum. Dalšími postavami 

jsou Daisy Mae, Abnerova matka Mammy Yokum, otec Pappa Yokum a další.   

 

Al Capp pro své postavy vytvořil vesnici Dogpatch, která je satirickým obrazem 

amerického způsobu života. Toto prostředí je chudé nejen materiálně, ale také 

duchovně. Sám Capp o tomto prostředí říká: „průměrná komunita doby 

kamenné.“58 Všichni jeho obyvatelé jsou zobrazeni velice stereotypně, tedy jako 

přízemní, hloupí, hádaví, nechápaví lidé s charakterovými vadami. Vzhledem 

k satirickému žánru Capp zobrazuje postavy v jednání ad absurdum, aby 

karikoval americký způsob života. Domy v Dogpatchi jsou polorozpadlé dřevěné 

chatky, obyvatelé nemají žádné pořádné zaměstnání; jsou příliš líní na to, aby si 

našli práci.  

 

Takový způsob zobrazení čtenářům v době špatných ekonomických podmínek 

pomáhal překonat tíživou životní situaci. Jednoduše tím, že se mohli cítit lépe, 

neboť viděli příklady horšího způsobu života, než byl ten jejich. Však také v době 

své největší slávy tento komiks vycházel ve více než 900 novinových titulech, což 

představovalo 90 milionů čtenářů denně.  

 

To ovšem nebylo způsobeno jen kvalitou samotného komiksu, nýbrž i 

manažerskými schopnostmi autora. Ten s komiksem pracoval především jako 

s předmětem prodeje, o čemž svědčí nejen historie jeho kreslířské dílny, nýbrž i 

jeho marketingové aktivity. Li´l Abner se objevil na stránkách novin, komiksových 

sešitů, ale také v podobě muzikálu (1956), animovaných seriálů, televizního 

loutkového představení (1952) i filmu s hvězdou němého filmu – Bustrem 

Keatonem (1959). Na začátku 90. let se vybudovaný zábavní park v Arkansanu – 

                                                 
58 BERGER, Arthur Asa, Li ´l Abner: A Study in American Satire, str. 52 
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Dogpatch – stal turistickou atrakcí. Už ve čtyřicátých letech o Cappovi psala 

nejvýznačnější americká média jako Life, Tv Guide, Newsweek, a pak také Time.  

 

Cappovi se v obchodu dařilo, zřejmě proto, že to byl tvrdý byznysmen. Když roku 

1934 zaváděl svůj komiks Li´l Abner, rád přijal nabídku syndikátu United Features 

Syndicate k vydávání tohoto komiksu, avšak když už si roku 1947 byl jist, že jeho 

komiks má úspěch, zažaloval syndikát o 14 milionů dolarů, zesměšnil tuto 

instituci v jednom z dílů komiksu, aby získal zpět stoprocentní kontrolu nad 

komiksem a především zisky z jeho prodeje. Od této doby se tedy mohl věnovat i 

merchandisingovým aktivitám, které mu zaručovaly další výdělky. Postava 

komiksu Shmoo59 se v letech 1948 až 1952 stala výdělečným artiklem. Capp 

prodal na sto licencí na použití jeho komiksové postavy Shmoo, a manufaktury 

díky nim zase miliony „Shmoo produktů“. Shmoo ale nebyl jediným takovým 

artiklem. Capp pro marketingové účely použil téměř všechny svoje postavy od 

Mammy Yokum až po detektiva Fossdicka. Spektrum jeho zájmu bylo skutečně 

široké: postavy z komiksu se objevily na produktech denní spotřeby od gelu na 

vlasy až po pivo a cigarety. Al Capp se stal jednou z nejvýraznějších osobností 

komiksového průmyslu.  

 

Li´l Abner se kromě popularity vyznačuje i vysokou uměleckou úrovní satirického 

žánru. Podle Kumermanna komiks obohatil americký folklór o svátek Sadie 

Hawkins Day60. Druhou inovací byl strip ve stripu61 (Kumermann, 1975: 45).    

 

 

 

 

                                                 
59 Tato postava ovšem není zajímavá jen z marketingového hlediska. Shmoo v komiksu funguje 

jako narušitel společenského pořádku, neboť tento amorfní objekt snáší vajíčka, dává mléko, a 

umírá štěstím, když se na něj kdokoli podívá s hladem v očích (Berger, 1994: 115). 
60 Který se 15. listopadu (od roku 1957) slavil nejen v komiksu, nýbrž i ve skutečnosti, na mnoha 

univerzitách. Podle tohoto svátku měla každá svobodná dívka právo „ulovit“ si muže, a ten byl pak 

povinen se s ní oženit. Sadie Hawkins byla nejošklivější dívka z města, která tímto svátkem 

získala právo na „lepší“ budoucnost.  
61 Jednalo se o seriál Fearless Fossdick, který parodoval komiksového detektiva Dicka Tracyho. 
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Analýza 

 

Žánr  

 

Li´l Abner je komiks satirického typu. To znamená, že vykazuje známky humoru a 

absurdnosti, a také útočnosti – kritiky společenského pořádku. Satirický komiks 

užívá karikatury, které dle Bergera „deformují svět proporcí“ (Berger, 1994: 50). 

Ve velké míře jsou zde používány grafické zkratky a také typy postav. Capp 

každou důležitou postavu vizualizuje jako určitý typ, indiferentní postavy pak 

zahrnuje do davu, který jako celek také vykazuje určité stereotypní znaky.  

 

Kódy komiksu 

 

Rozložení panelů je klasické: počet se pohybuje od sedmi do jedenácti na archu. 

Cappovo prostorové vyjadřování je poněkud chudé, neboť velikost panelů se 

mění minimálně, a tím je redukována dynamika příběhu a pohyb postav. Li´l 

Abner je v tomto ohledu komiksem konverzačním.  

 

Užívá velice často grafémické prvky. Téměř v každé promluvě se objevuje tučné 

písmo. Tímto se zdůrazňují některá sdělení, případně se určuje hlasitost 

promluvy a akcent. Emocionální vyjadřování je kromě mimiky zobrazováno také 

hvězdicovitým tvarem bublin a užitím interpunkčních znamének. Speciálním 

prostředkem pro vyjadřování emocí a zainteresovanosti postav jsou citoslovce a 

tzv. deverbativní kořenné morfémy jako „gulp“. Jazyk je v Li´l Abnerovi také 

důležitým prvkem, neboť užíváním zkrácených slov, citoslovcí, a především 

dialektu odkazuje na „buranství“62.   

 

Prost ředí a objekty 

 

Příběh se odehrává v chudé vesnici Dogpatch v americkém středozemí, jejíž 

obyvatelé jsou převážně nezaměstnaní, podprůměrně inteligentní a neatraktivní. 

Kupříkladu vidíme jíst Pappy Yokuma u jednoho stolu s vepřem, což jednoznačně 

                                                 
62 Berger používá termín „hillbillies“. 
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odkazuje na stereotyp vesničana63. Chudobu reprezentují polorozpadlá obydlí a 

absence nábytku; jednoduchý nábytek se objevuje v pouhém jednom panelu. 

V případě obydlí se navíc jedná o dřevěné sruby, nikoli zděné domky, či 

hodnotnější typy obydlí. Větší část zobrazovaného prostředí je v tomto příběhu 

venku, mimo obydlí. Kromě několika obytných domů vidíme pouze louku, stromy, 

a jeden dřevěný plot. Jediným znakem vyšší úrovně samosprávy obyvatel 

Dogpatche je věznice.  

 

 

 

Specifické objekty se v tomto komiksu objevují minimálně. V domácím prostředí 

jde o objekty jako koště či talíř, které asociují domácnost. Dva jediné výrazné 

objekty jsou soudcovské kladívko a zbraň typu brokovnice. Je nutné poznamenat, 

že oba objekty aktivně používá Mamma Yokum. Soudcovské kladívko na 

zasedání „sesterstva“, a brokovnici v sekvenci příchodu Rozvracečky.64 Proporce 

kladívka jsou v komiksu větší než ve skutečnosti, což je ještě zvýrazněno 

drobnou postavou Mammy. Stává se tak symbolem důležitosti nejen na základě 

jeho funkce, ale také velikosti vyobrazení. Můžeme také tvrdit, že kladívko je 

symbolem mužnosti, neboť povolání soudcovství bylo v padesátých letech v USA 

doménou mužů. V případě brokovnice nemůžeme o symbolu mužnosti vůbec 

                                                 
63 Al Capp v Li´l Abnerovi často staví prostředí vesnice a města vedle sebe, aby tak mohl čerpat 

z tohoto kontrastu. Abner se ocitá ve městě, aby zde zažíval dobrodružství pramenící z jeho 

nezkušeností a chabého rozumu. 
64 V originálním znění „The Wrecker“. 
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pochybovat, obzvláště ve spojení s charakteristickým symbolem Mammy – 

dýmkou.  

 

   

Příběh 

 

Vybraný příběh začíná schůzí „sesterstva“ (ladies brotherhood) v městské radnici.  

Mammy Yokum varuje ženy z Dogpatche: „Rozvracečka přichází!!“ Rozvrací 

domovy a manželství. Tam, kudy Rozvracečka projde, končí všechna manželství 

i romantika. Ženy tedy vytvoří domobranu, muži jsou zamčeni doma i v celách, 

aby se nemohli Rozvracečce podvolit. Mammy Yokum mezitím potká neznámou 

dívku s ranečkem, která hledá klidný domov a manžela. V dívce nevidí 

nebezpečí, nepřipadá jí nijak atraktivní. „To nemůže být Rozvracečka! Vždyť je to 

nevinný jehňátko!“ říká Mammy. Mammy vezme Rozvracečku domů, aby o dívku 

pečovala. Když ovšem dojde ke konfrontaci Rozvracečky a prvního muže – 

Pappy Yokuma, vliv Rozvracečky na muže je prokázán: Pappa vyje touhou na 

větvi stromu. Přibývají další muži, ale Mammy nechápe příčiny. „To bys zkrátka 

musela být mužem, Pansy,“ vysvětluje jeden z nich Mammy. Jako test tedy ženy 

zvolí nejflegmatičtějšího muže z vesnice C. C. (Complete Control) Yokuma65. 

Tento muž zůstává chladný i při prohlížení nejnovějšího kalendáře s Marilyn 

Monroe či Ritou Hayworth. Právě tento muž s pokerovou tváří dokáže ženám 

vysvětlit, že ona magická vlastnost Rozvracečky je v její houpavé chůzi („hula-

hula walk“), na což ženy nemohly přijít, jelikož se jí, na rozdíl od mužů, celou 

dobu dívaly do tváře. Mammy toto zjištění rozčílí, a hodlá Rozvracečku „napravit“. 

Uštědří ji kopanec do zadních partií, a ta přijde o svou houpavou chůzi. Na konci 

                                                 
65 C. C. Yokum ale přece jen v jednom pozdějším příběhu ženským svodům neodolá. Jeho femme 

fatale se stane modelka Glorie Van Wilbelt, dvojnice Sweeney Moonbeam.  
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příběhu se Rozvracečka nešťastně ptá: „A jak si teď seženu manžela, když už se 

o mě muži nezajímají?“ A Mammy odpovídá: „Starým dobrým dogpatchským 

způsobem – lstivostí a násilím!“  

 

Postavy a vztahy 

 

Li´l Abner Yokum  je hlavní postavou komiksu, avšak v tomto příběhu figuruje 

minimálně. Li´l Abner je nezaměstnaný, jen občas si přivydělává jako testovač 

matrací. V osobním životě má ovšem Li ´l Abner silnější pozici, a to jako manžel 

Daisy Mae66 a otec syna Honesta Abea. Se synem je také často zobrazován, a to 

jako pečující otec67: hraje si s ním, a nosí ho na rukou. Vzhledem k satirickému 

žánru je zobrazen jako karikatura, a to jak chováním, tak fyzickým vzhledem.  

 

Vizualizace : Li ´l Abner je fyzicky zdatný jedinec: je zobrazen jako muž středního 

věku, urostlé postavy, kterou reprezentují propracované svaly, široká ramena, a 

úzký pas. Jeho účes je vždy upravený68, obličej souměrný, avšak s ne příliš 

inteligentním výrazem. Zobrazen je v oblečení farmářského typu: červená mírně 

roztrhaná košile, tmavé kalhoty se záplatami a jednou šlí, připomínající montérky, 

boty farmářky69.  

 

Funkce: Berger Abnera zařazuje typově jako antihrdinu, který je inspirován 

Donem Quijotem, neboť o něm tvrdí, že přijímá svět takový, jaký je, a nevzpouzí 

se mu, ačkoli je svým způsobem psancem (Berger, 1994: 63). Je sluhou mnoha 

                                                 
66 K jejich sňatku dojde po 16 letech existence stripu, roku 1952. O sňatku referují i média, jako 

například magazín Life.  
67 V období pozdních 50. let není mnoho komiksových otců, kteří by své potomky ignorovali. 

Pokud už muž vstoupí do manželského svazku a vychovávají dítě, jejich vztah k němu je spíše 

kladný. Hrají si s ním, poučují ho, případně i kárají, ale vždy si ho všímají. 
68 Postava Li´l Abnera se během jeho 43leté existence prakticky nezměnila. Pouze jeho účes se 

stal z neupraveného „vrabčího hnízda“ účesem s pečlivým střihem.  
69 V některých příbězích je Abner oblečen také do saka. Obvykle jde o příběhy z prostředí města. 

Jeho vzezření ovšem nepůsobí nijak elegantně, ale spíše jako parodicky, neboť oděv v podobě 

saka neznamená transformaci z vesničana na městského elegána. Capp tímto opět užívá 

kontrast vesnice a města. 
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pánů. Jeho pozice outsidera mu umožňuje těžit výhody ze společnosti, aniž by na 

něj společností byly kladeny jakékoli požadavky. Funguje také jako tradiční 

hrdina, dítě štěstěny, neboť se mu, navzdory všem potížím, nikdy nestane nic 

vážného. Jeho předností, jako každého pikareskního hrdiny, je „srdce“ nikoli 

„hlava“ (Berger, 1994: 64). Z toho vyplývá, že Abner zastává v komiksu pasivní 

funkci.  

 

Pappy Yokum  je vedlejší mužskou postavou komiksu, otec Li´l Abnera. Jedná se 

o postavu s rysy karikatury, byť méně výrazného typu. 

 

Vizualizace : Pappy je vůbec nejmenší dospělou mužskou postavou. Je ještě 

drobnější než Mammy Yokum, a ačkoli má bílé vlasy a vousy, působí téměř 

dětským dojmem (například když má kolem krku ubrousek připomínající dětský 

bryndák).  

 

Funkce:  Jednání Pappy Yokuma je značně submisivní. Spolu s Abnerem se 

schovává pod řečnický pultík na setkání sesterstva. Málokdy hovoří i jedná. 

V komiksu je také patrné, že Mammy k němu má částečně mateřský přístup. 

Jako jediný muž ve vězení pláče, anebo se nechává od Mammy hladit po tváři. 

To ovšem Pappyho nezbavuje sexuality. Rozvracečka na něj působí jako na 

ostatní muže tak, že v něm vzbuzuje neovladatelnou touhu. Pappy je tedy 

postavou s pasivní funkcí.   

 

Ostatní mužské postavy  komiksu můžeme shrnout do jedné skupiny, která se 

pohybuje v rámci vedlejší role. 
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Vizualizace: muži jsou zobrazeni jako nuzní vesničané – mají na sobě roztrhané 

oblečení, mnohdy se záplatami, unylé výrazy, v koutcích úst mají někteří muži 

slámu či větev, jsou neupravení, někteří nemají ani boty či opasky.  

 

Funkce:  Muži jsou příběhu zobrazeni jako tvorové, kteří nemohou ovládat svou 

touhu po Rozvracečce, nikoli jako postavy s dominantním společenským 

statusem. Jejich funkce je pasivní.   

 

Mammy Yokum  je vedlejší postavou komiksu, avšak hlavní postavou tohoto 

příběhu. V komiksu zastává téměř hrdinskou roli, ačkoli typově bychom ji zařadili 

do rodinné role. Přináší totiž do komiksu mýtus matriarchátu. Její jednání je 

dominantní. Mammy Yokum je ze všech postav komiksu zobrazena 

nejvýraznějším karikaturistickým způsobem 

 

Vizualizace : Znaky Mammy Yokum jsou zobrazeny jako grafické zkratky. 

Mammy je drobné postavy, vizáží připomíná spíše Pepka námořníka, nežli ženu: 

má velký nos, široké a výrazné obočí, které v podstatě zastupuje mimiku její 

tváře. V ústech má neustále dýmku, a proto není možné mimiku zobrazit pomocí 

pohybu úst. Na první pohled vypadá její oblečení značně indiferentně, ovšem při 

podrobnějším zkoumání odhaluje typicky ženské prvky jako čepec, sukni a 

vypasovaný kabátec.  

 

Funkce:  Jak jsme zmínili již výše, Mammy je jedinou postavou, která užívá 

symbolické objekty jako dýmku, soudcovské kladívko a brokovnici. Jednoznačně 

na sebe tímto přebírá maskulinní roli. Svou maskulinitu dokazuje i v sekvenci 

zobrazující boj s medvědem: Mammy odhazuje brokovnici, ježto ji k převaze nad 
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medvědem nepotřebuje, a bojuje s ním holýma rukama. K fyzickému napadení ze 

strany Mammy dojde i v sekvenci s farářem. Ačkoli je Mammy zobrazena často 

v mužských rolích, neznamená to, že by v komiksu nefungovala také v roli 

manželky, matky a ženy v domácnosti. Umývá nádobí a má na sobě zástěru. 

Zároveň se chová mateřsky k ostatním postavám, i mužským, a v tomto příběhu 

se ujímá Rozvracečky, ačkoli původně vystupovala proti ní.  

 

Mammy je jednoznačně aktivní postavou, neboť řeší problémy Dogpatche 

jednáním. Na začátku příběhu svolává schůzi, organizuje domobranu, později 

zamyká dogpatchské muže do domů i vězení, a nakonec i vyřeší problém 

samotné Rozvracečky.  

 

Daisy Mae  je další ženskou hrdinkou v komiksu. Plní roli objektu mužské touhy. 

Zaměstnání není u Daisy Mae zmíněno, její společenský status je manželka a 

matka v domácnosti. 

 

Vizualizace : Vizualizace Daisy Mae je inspirována podobou sexuálního idolu 50. 

let, konkrétně herečkou Mae West (Kumermann, 1975: 46). Na tuto ikonu 

odkazuje velmi štíhlý pas, široká ramena i boky, výrazné poprsí i blond vlnité 

vlasy, smyslná ústa, výrazné oči a jemné rysy. Daisy Mae je také oblečená 

v přiléhavé blůzce s puntíky a krátké sukni. Její oblečení je mírně roztrhané, 

avšak to asociuje kromě chudoby také její sexualitu.  

 

Funkce:  Z  postavení Daisy Mae i její aktivity v příběhu můžeme zhodnotit její 

funkci jako pasivní. Daisy Mae není aktérkou, je spíše doplňkovým charakterem, 

okrasou. Z hlediska aktivity jí musíme přiřadit pasivní funkci. Daisy sice 

komentuje situaci, důrazně promlouvá na schůzi sesterstva, ale její konání nemá 

na děj žádné důsledky. Ani její sexualita nebyla využita jako hybatel děje, neboť 

možný konflikt s Rozvracečkou nenastal.  

 

Rozvrace čka není pravidelně se objevující postavou v komiksu Li ´l Abner, tudíž 

její společenskou roli ani historii neznáme. Jedná se o vedlejší epizodní roli.  
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Vizualizace : Vizuálně je ztvárněna jako mladá atraktivní žena: tělesné křivky opět 

vycházejí z podoby sexuálního idolu padesátých let: úzký pas, dlouhé nohy a 

výrazné poprsí. Tvář Rozvracečky odkazuje k mládí, neboť jsou v ní výrazně 

znázorněny pihy. Vlasy má Rozvracečka svázané šátkem, oblečena je do 

volnější červené košile a krátkých kalhot, což asociuje postavy rozverných 

hrdinek z hollywoodských filmů. Mimikou – klopením zraku a otevřenými ústy – 

reprezentuje určitou naivitu a oddanost osudu.  

 

Funkce: Ačkoli je Rozvracečka důležitou postavou pro vývoj příběhu, není její 

funkce aktivní. Jedná se o indiferentní postavu, která je charakterizována 

především svým fyzickým zjevem, nikoli jednáním samotným.  

 

Ostatní ženy  z Dogpatche mají v tomto příběhu roli vedlejších postav.  

 

Vizualizace : Ženy jsou v příběhu zobrazeny pomocí některých typicky 

maskulinních znaků. Mají široká ramena, velké nosy, výrazné obočí podobně jako 

Mammy Yokum. Mnohé z žen kouří dýmku či mají tetování. Capp zobrazuje ženy 

buď v roli objektu mužské touhy, anebo jako satirické zobrazení rodinných rolí – 

jako neatraktivní ženy s maskulinními znaky a tendencemi k dominanci.  

 

 

 

Funkce:  Ženy jsou zobrazeny jako zoufalé postavy, což je nutí k akci. Aktivita je 

patrná zejména u žen ze sousední vesnice, kterou již Rozvracečka „prošla“. 

Nejen že Dogpatch před Rozvracečkou varují písemně, také se vypraví se 

zbylými muži do Dogpatche, aby je zde ochránili. Toto je zobrazeno jako fyzická 
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převaha žen: nesou své manžele v náručí, na rukou i nad hlavami. Ženy 

strategicky jednají (k čemuž jim dopomáhá aktivita a dominance Mammy), 

hodnotíme tudíž jejich funkci jako aktivní.  
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8.2 Komiks Wonder Woman (1947) 

 

Hlavní postavou příběhů tohoto komiksu je stejnojmenná superhrdinka Wonder 

Woman - silná fyzicky i psychicky, krásná a inteligentní bojovnice70. Jejími 

atributy boje byly neprůstřelné náramky, laso pravdy, které každého nutí mluvit 

pravdu, a znalosti techniky boje Amazonek. Vedlejší postavou komiksu je mužský 

charakter pilot Steve Trevor, který ztroskotá na ostrově Paradise Island, jehož 

princeznou je Diana alias Wonder Woman. Diana se s Trevorem vydává do USA 

– „poslední citadely demokracie a rovnoprávnosti mužů a žen“71, aby bojovala 

proti nacistům. 

 

Dr. William Moulton Marston72 vycházel při tvorbě nového komiksového 

charakteru z představy silného a vůdčího hrdiny s dávkou empatie a elegance. 

Na radu své ženy začal ovšem uvažovat o ženské hrdince, která by jeho 

představy měla splňovat lépe než mužský charakter. Wonder Woman měla nejen 

upoutat pozornost chlapců, typických čtenářů komiksu, nýbrž je i seznamovat 

s hlavními myšlenkami feminismu. Vedle toho měla být nová postava 

samozřejmě také vzorem pro ženské publikum. Sdělením této postavy měla být 

rovnoprávnost: ženy mohou dělat všechno to, co dokážou muži, a mnohdy lépe73. 

Zda se toto sdělení slučovalo s častým zobrazováním bondage74 je ovšem 

sporné. Rozporuplný byl i Marstonův záměr psaní komiksu pro ženy. Ačkoli 

Marston chtěl vytvářet Wonder Woman jako čtivo pro dívky a ženy, čtenáři tohoto 

komiksu byli z 90 % muži75.         

                                                 
70 „Krásná jako Afrodité, moudrá jak Athéna, silnější než Herkules a rychlejší nežli Merkur,“ uvádí 

se v úvodu každého čísla komiksu Wonder Woman.  
71 Wonder Woman, 1941, číslo 1 
72 Jehož literární pseudonym byl Charles Moulton. 
73 „Poslyšte, děvčata, jsem jenom obyčejná amazonka, ale mám pocit, že můžu dělat věci – já 

můžu!“ říká Princess Diana v Sensation Comics číslo 40, duben 1945. 
74 Termín bondage nebudeme překládat, ježto anglický jazyk reflektuje dvojakost tohoto termínu: 

bondage jako akt svazování a bondage jako submisi až otroctví. 
75 Průzkum Friends of Lulu, online 



 76 

Marston vytvářel postavu na základě svých znalostí psychologie76 a mytologie. 

Během svého studia na Harvardu prováděl výzkumy „ženskosti“, a později se 

věnoval výzkumu a reformaci instituce ženských věznic. Marston byl velice 

progresivní postavou své doby jak na teoretickém poli, tak v soukromém životě. 

V jedné domácnosti žil s dvěma ženami (s manželkou Elisabeth Holloway 

Marston a studentkou Olive Byrne), a s každou z nich vychovával také dítě.   

 

Jeho role v dějinách komiksu započala rokem 1937, kdy pracoval také jako 

konzultant komiksového vydavatele M. C. Gainese. Právě jemu prezentoval ideu, 

že „gender je klíčem ke komiksové reformě, a že komiks nutně potřebuje 

superhrdinku.“77  

 

Poprvé se Wonder Woman objevila v prosinci 1941 v osmém čísle All Star 

Comics, v lednu 1942 se stala hlavní postavou v prvním čísle sešitu Sensation 

Comics, a o šest měsíců později získala vlastní komiksový sešit Wonder Woman. 

Kreslířem byl Harry G. Peter, scénáře psali Alice Marble, Joye Hummel 

Murchison a Dorothy Woolfolk. Během druhé světové války si v USA získala 

popularitu78 především na základě jejího komiksového boje proti nacistům a jiným 

zločincům. Po úmrtí Marstona se editorem komiksu stal Robert Kanigher, který 

postavu provázel až do 80. let. Do příběhu zakomponoval několik dalších altereg 

Wonder Woman, až musel kvůli přílišné komplikovanosti roku 1965 příběh vrátit 

k jeho počátkům a „začít znovu“.  

 

Postava Wonder Woman se objevila v kreslených seriálech studia Hanna-

Barbera v 70. letech, a o něco později také ve filmu produkovaným televizní 

stanicí ABC. Masová vlna popularity přišla s novým zpracováním příběhu 

v podobě filmu The New Original Wonder Woman (1976), v němž hlavní roli 

ztvárnila Lynda Carter.    

 

                                                 
76 Jednou z jeho knih je Emotions of Normal People (1928), v níž zkoumá chování především 

v rámci aktivit dominance a submise.  
77 Encyclopedia of Sex and Gender, str. 1556 
78 V této době se prodaný náklad komiksu pohyboval okolo 2,5 milionu kopií měsíčně. 
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Ačkoli byla Wonder Woman obdivována čtenáři pro svou moc nezatíženou 

zbytečným užíváním násilí, setkala se tato postava s negativní kritikou. Například 

Fredric Wertham, jehož jsme v této práci již zmínili, považoval Wonder Woman za 

„jednu z nejškodlivějších postav.“79 A je pravda, že postavy v komiksu Wonder 

Woman byly často zobrazovány ve vyzývavých pózách, svazovány, i mučeny. 

Právě téma „bondage“ bylo mnohokrát projednáváno veřejností i komiksovou 

komunitou.   

 

Žánr  

 

Wonder Woman je komiks superhrdinského žánru. Reprezentuje mýtus 

superhrdinství, jehož nositelem je právě Wonder Woman, záchranářka, hrdinka 

oblečená do symbolů americké vlajky – hvězd a pruhů. Superhrdinský žánr se 

mimo jiné vyznačuje bojem dobra proti zlu, a vítězstvím dobra. Odkazem tohoto 

žánru je víra v člověka a jeho schopnosti, která byla vyzdvihována v období druhé 

světové války. 

 

Kódy komiksu 

 

Rozložení panelů není navzdory superhrdinskému žánru (čili akčnímu žánru) 

dynamické. V průměru je na archu čtyři až šest panelů; jejich klad nevyužívá 

možnosti v rámci zprostředkovávání dynamiky či expresivnosti. Velikost a tvar 

panelu se pouze přizpůsobuje směru pohybu postavy či velikosti prostředí, které 

se musí do jednoho záběru vejít. Komiks pracuje s rychlostí pohybu tak, že do 

trajektorie přidává linky navozující dojem rozmazání čili rychlosti.  

 

Grafémické prvky v podobě bublin rozlišují zdroj promluvy: žluté označují 

vypravěče, bílé promluvy postav. Jejich členění na základě tvaru je také klasické: 

obláčky rámují myšlenky postavy, bubliny přímou řeč. Hvězdicovitý tvar pak 

asociuje emocionálnost promluvy či křik.   

 

 

                                                 
79 Encyclopedia of Sex and Gender, str. 1556 
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Příběh "The Mystery of the Atom World"  

 

Při průzkumu Tichého oceánu Wonder Woman narazí na objekt podobný slunci. 

V podzemní laboratoři baronky Pauly von Gunther (bývalé přívrženkyně nacismu) 

je objekt – Atomic Universe – uložen a zkoumán Wonder Woman a jejími věrnými 

přívrženkyněmi z klubu Beeta Lambda zvanými Holliday Girls. Zjišťují, že atom je 

ve skutečnosti celý miniaturní svět. Červené protony jsou krásné ženy, modré 

neutrony jsou robo-otroci. Světu vládně královna Atomia. Nehodou v laboratoři se 

zmenšená Wonder Woman a Holliday Girls dostanou do světa královny Atomie a 

stanou se jejími zajatci. Podaří se jim uniknout, avšak v druhé části příběhu se 

královna vrací pomstít a zničit celý ostrov, na němž její říši Wonder Woman 

nalezla. Zachránit ostrov se spolu s Wonder Woman snaží i Steve Trevor. Třetí 

část příběhu pojednává o nápravě Atomie. Wonder Woman ji odveze na ostrov 

Reform Island, kde se Atomie učí dobru a humanismu s pomocí kouzelného 

opasku. Když se opasek rozpojí, Atomie se vrací ke své zlodušské podobě a 

zajme Holliday Girls. K dobru ji „připoutá“ až návštěva bohyně Afrodité. Atomie se 

vrací na svou planetu a šíří zde blaho a lásku.  

 

Prost ředí a objekty  

 

Příběh se odehrává na několika místech, která jsou reprezentována odlišným 

společenským uspořádáním. Jedním z nich je planeta královny Atomie, na níž 
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panuje totalitní režim. Královna ovládá celou říši protonů a neutronů. Krásné ženy 

představují protony, roboti neutrony a zároveň mužské otroky. Planeta jako 

taková propracovanou vizuální podobu nemá. Zobrazena je jako ohnivá koule, 

žádné popisné detaily nejsou použity. Podstatným sdělením je existence 

totalitního režimu udržovaného ženou, nikoli vizuální ztvárnění jako takové.  

 

 

 

Opozicí k totalitnímu uspořádání planety je ostrov Reform Island. Tam směřuje 

Wonder Woman s Atomií, aby došlo k její nápravě. Na ostrově existuje Hvězdné 

sanatorium pro chudé a postižené děti, které je symbolem lásky k člověku a zde 

se tomu má naučit i královna. Reprezentuje mýtus Ráje, a to v podobě bájné 

země (na bájnost odkazují neznámí tvorové, kteří obyvatelkám slouží jako koně 

při hře polo), v níž všechny (mladé a krásné) ženy žijí v míru. Reform Island 

propojuje utopii se společenským uspořádáním 20. století, neboť ukazuje ideál 

lidského soužití, a zároveň naráží na tématiku vězeňství, čili jediného reformního 

systému reálné lidské společnosti. Atomie je zlá, a proto není pochyb o nutnosti 

její přeměny, ovšem v podobě seznámení se s dobrem, indikuje idea utopického 

soužití. Atomie je zlá, proto musí být potrestána, tedy uvězněna na ostrově, 

indikuje idea trestu, jako ho zná západní společnost. Dalším utopickým světem je 

Paradise Island, který v příběhu není zobrazen, ovšem odkazuje na něj návštěva 

bohyně Afrodité v jejím chrámu na ostrově.  

 

Lidský svět reprezentuje především laboratoř a technické vynálezy, ačkoli mnohé 

z nich jsou smyšlené či předbíhající dobu; například neviditelné letadlo Wonder 
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Woman či videokomunikátor. Jsou totiž symbolem lidského pokroku i technologií, 

které z ostrova Paradise Island pro lidstvo přináší princezna Diana alias Wonder 

Woman. 

  

Postavy a vztahy 

 

Wonder Woman  je „občanským“ jménem Princess Diana, Amazonka z ostrova 

Paradise Island,80 který leží kdesi uprostřed Bermudského trojúhelníku.  

 

Vizualizace : Wonder Woman vykazuje rysy ženskosti jako je poprsí, jemné rysy 

v obličeji a dlouhé nohy. Čtenář se má ovšem kromě její sexuality soustředit také 

na její symboliku. Wonder Woman je oblečena do národních symbolů (hvězdy, 

pruhy, orel, červená, bílá a modrá barva), což odkazuje na její sílu, a lásku 

k zemi, které chce sloužit, ačkoli by mohla život strávit jako princezna na 

exotickém ostrově. Zmíněná sexualita je symbolizována například odhalenými 

rameny, což může být vyloženo jako eroticismus. Místo sukně je oblečena do 

šortek, které jsou na jednu stranu symbolem maskulinity, na druhou ovšem 

odkazují opět k eroticismu, neboť jsou krátké a přiléhavé.  

 

U Wonder Woman můžeme nalézt i atributy. Jsou jimi zbraně v podobě 

neprůstřelných náramků, čelenky, kterou může používat jako bumerang, a tím 

nejdůležitějším je laso pravdy. Název odkazuje na funkci lasa; při svázání, 

respektive chycení, postavy dochází nevyhnutelně k pravdomluvnosti. Tento akt 

je ovšem v komiksu využíván minimálně.               

Při interpretaci Wonder Woman se čtenáři nabízí teorie binárních opozic81. Podle 

Mitry C. Emad postava Wonder Woman vyjadřuje v podobě binárních opozic 

                                                 
80 Název odkazuje na utopické teorie. V případě Wonder Woman je míru čili Ráje dosaženo 

především ženskou pospolitostí, bez existence mužů. „Někdo řekněte královně, že na ostrově je 

MUŽ,“ říká jedna z Amazonek v prvním díle příběhu o Wonder Woman v Sensation Comics číslo 

1, z ledna 1942. 
81 Koncepce binárních opozic slouží jako nástroj výkladu fungování jazykového systému ve 

funkčně strukturalistické jazykovědné tradici. Koncepce byla přenesena i do naratologie. Hlavní 

myšlenkou tohoto přístupu je odhalování struktur postavených na protikladech (Burton, Jirák, 

2003: 229). 
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neustále střety těchto prvků: genderu a národa, soukromí a veřejnosti, bondage a 

moci (Mitra C. Emad. 956). Opozice soukromí a veřejnosti je v komiksu pro 

vytváření konfliktu užívána běžně. Odkazuje totiž na dvojí identitu superhrdiny, 

která je rozdělována (obvykle nepřiměřeně) do sféry privátního života a do sféry 

veřejné, reprezentované láskou k lidstvu a jeho záchranou. Zejména vztah 

bondage a moci není u superhrdinských postav příliš běžný, neboť mužští 

superhrdinové se nedostávají do situací, v nichž jsou zobrazeni jako svázaní a 

bezmocní. Ovšem tento střed dominance a submisivity je ve Wonder Woman 

velice výrazný, a vyvolával mnohé diskuze na veřejné i odborné úrovni.  

 

Funkce: Wonder Woman jako superhrdinka zastává aktivní roli, a to v podobě 

dominance. Ta je u ní reprezentována především vztahem k ostatním postavám. 

Wonder Woman zastává pozici princezny. Tento aristokratický status 

jednoznačně vyjadřuje povinnost respektu ostatních postav. Ženské postavy 

komiksu (předpokládáme také z důvodu soukromého respektu a obdivu) vyjadřují 

submisivitu v podobě věrné služby Wonder Woman. Paula z laboratoře reaguje 

okamžitě na její příkazy. Dívky Holliday Girls ze školního klubu podporují vztah 

dominance navíc svou nevyzrálostí, a Wonder Woman tak vstupuje do role téměř 

mateřské.     

 

 

Dominanci symbolizuje i atribut v podobě lasa, o němž jsme hovořili již výše. 

Wonder Woman užívá laso nejen na protivníky, nýbrž i na Holliday Girls. Tento 

akt reprezentuje opět zmiňovanou dominanci, ačkoli ve formě hravosti. Svazování 

se objevuje téměř na každém druhém archu, ať už je jeho činitelem samotná 
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Wonder Woman či jiná postava. Wonder Woman je tedy postavou s aktivní 

funkcí; vzhledem k naraci i vzhledem k jejímu vztahu s ostatními postavami. 

Steve Trevor  je vedlejší postavou, typu druh (přítel a obdivovatel Wonder 

Woman). V příběhu sice nedochází k zobrazování taktilních prvků, avšak z jeho 

chování dokážeme rozpoznat blízký vztah k Wonder Woman. Steve je její věrný 

společník, neváhá jí přispěchat na pomoc, když je třeba (k tomuto paradoxnímu 

aktu v příběhu dojde), a formou promluvy také vyznává lásku. Oslovuje Wonder 

Woman „andílku“.   

 

Vizualizace : Steve Trevor je povoláním voják (v příběhu se objevuje vždy 

v uniformě). Jeho uniforma symbolizuje národnost, závazek společnosti a 

oddanost sloužit lidu, podobě jako tomu je u Wonder Woman. Steve vykazuje 

známky fyzicky zdatného jedince: široká ramena, velké ruce. Jeho vizualizace 

odkazuje na herecké idoly doby, které figurovaly právě ve válečných filmech. 

Jeho blond vlasy jsou pečlivě učesané, i pod čepicí, tvář ostře řezaná.   

         

 

 

Funkce:  Ačkoli se Steve zapojuje do boje, jeho funkci nemůžeme brát jako 

aktivní. Je doplňkovou postavou, která zaručuje aktivitu Wonder Woman. I když 

řídí letadlo, bojuje s neutrony, nedochází tímto ke katarzi. Jde o pouhý akt 

fyzického boje, který nemusí znamenat známku aktivity, tu vždy přebírá Wonder 

Woman, když Steveovi v boji pomáhá, případně ho zachraňuje z příliš 

komplikovaných situací. Na toto naráží i samotná postava Wonder Woman, když 

na konci příběhu reaguje na strach Stevea z návratu královny: „Vy muži, jste 
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vždycky připraveni bojovat. Ale já ti něco ukážu…“ říká Wonder Woman 

s pedagogicky zdviženým ukazováčkem. Následuje panel, v němž je královna 

zobrazena ve své reformované podobě – stylizována do slunce, které svítí na 

postižené sirotky. Vše zásluhou Wonder Woman. Steve svou submitivitu sám 

uznává a podporuje v aktivitě Wonder Woman. „To byla ta nejúžasnější 

záchranná akce, jakou jsem kdy viděl. Andílku, ty jsi prostě úžasná!“ říká Steve.  

 

Královna Atomia je vedlejší postavou v příběhu, a řadíme ji do typu zlých 

hrdinek – ničitelek.  

 

Vizualizace : Vizualizovaná je jako atraktivní žena, avšak prvky jako ostré rysy, 

nepřirozeně zelené oči, zdvižené obočí, dlouhé nehty, výrazně rudá barva vlasů 

kontrastující se sytě zelenou barvou oděvu, tvarovaného do špiček. Vše odkazuje 

k příklonu na stranu Zla. Královský status je určen žezlem a korunkou. Vyšší 

společenský status může asociovat i honosnější oděv s dlouhou sukní (na rozdíl 

od šortek Wonder Woman), šperky, a dlouhé vlnité vlasy.    

 

 

 

Funkce:  Její funkce je aktivní, neboť se staví proti Wonder Woman. Vytváří tak 

konflikt, čímž posouvá děj. Zároveň dokáže aktivně reagovat na dějové změny i 

ostatní postavy. Atomia také vyjadřuje dominanci směrem ke svým poddaným, 

Wonder Woman i celému světu. Poddaní se dělí na protony a neutrony – protony 

jsou zobrazeny jako ženy, neutrony jako roboti. Rozdíl mezi těmito skupinami je 

reprezentován vztahem Atomie. Zatímco ženy jsou pro královnu poddanými, muži 
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jsou otroky. Ženy jsou oblečeny do stejnokroje, detailnost vyobrazení je ovšem 

dělá přirozenými a bližšími čtenáři. Muži jsou zobrazeni v podobě modrých brnění 

bez jakýchkoli detailů či symbolů mužnosti – indiferentních robotů. 

 

Holliday (College) Girls  je skupinka dívek z klubu Beeta Lambda. Jedná se o 

teenagerky, které se nevyznačují žádnými specifickými rysy kromě hravosti. 

Výjimkou je ovšem postava Etta Candy .82 Tato postava vyčnívá nad ostatními, 

neboť jako jediná boří stereotyp o krásné ženské postavě, a podporuje stereotyp 

otylé čili neschopné dívky.     

 

 

 

Vizualizace : Etta Candy je malá a obézní, oblečená do stejnokroje školy, její 

vlasy jsou zrzavé, což může odkazovat k jisté odlišnosti a společenské 

odloučenosti. Její tvář je dětská, chování infantilní (každý dramatický okamžik 

komentuje citoslovci „woo woo“). Kromě (vizuální) dětskosti a dětinskosti je 

dalším výrazným rysem této postavy chuť k jídlu; samotné jméno postavy jasně 

odkazuje k oblibě cukroví.  

 

Funkce:  Vedlejší postavy mají obvykle funkci pasivní, neboť jsou doplňkovými 

charaktery. Stejně je tomu i u Etty Candy. Její pasivita je symbolizována i 

                                                 
82 Etta Candy se v 80. letech dokonce stane jednou ze stěžejních postav komiksu. Ovšem až po 

vizuální transformaci: z otylé středoškolačky na vyspělou a štíhlejší ženu.   
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vizualizací: jak jsme zmínili výše, zobrazena je jako otylé děvče, které jedná 

minimálně, a většinu v podobě bezobsažných komentářů jako „woo woo“.   
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8.3 Komiks Strangers in Paradise (1993) 

 

První číslo komiksu Strangers In Paradise, a zároveň debut autora Terry Moorea, 

bylo publikováno vydavatelstvím Antarctic Press listopadu 1993. Původně byl 

komiks určen pro noviny, ovšem vzhledem k situaci na trhu Moore po roce 

příprav zvolil malé nezávislé komiksové vydavatelství. Nakonec ale založil vlastní 

vydavatelství Abstract Studio, a začal roku 1994 Strangers in Paradise vydávat 

sám. O dva roky později získal cenu Eisner Award za Nejlepší seriál. Roku 1997 

cenu za Nejlepší komiks – National Cartoonists Society Reuben Award a 

v březnu 2001 obdržel cenu GLAAD83 Media Awards. Tato cena je udílena 

médiím, která reprezentují gaye, lesbičky, bisexuály, transsexuály i transvestity 

bez pejorativnicíh hodnocení a stereotypů. Do roku 2008 byl komiks Strangers in 

Paradise přeložen do sedmi jazyků a čte se takřka po celém světě. V červnu 

2007 zatím vyšlo poslední, devadesáté číslo.  

 

Žánr  

 

Komiks Strangers in Paradise je typem postmoderního komiksu, který nelze 

jednoznačně kategorizovat v rámci žánru. Přejímá prvky z ostatních uměleckých 

forem, a dokáže vytvářet i vlastní. Důležitým znakem je pak tolerance vůči 

postavám, které se v něm objevují ve všech existujících podobách. Ve Strangers 

in Paradise je patrný návrat k člověku a intimitě, neboť se snaží redukovat 

stereotypy, a užívá k vyprávění realistické zobrazení postav. Postavy mají svou 

minulost, která výrazně ovlivňuje jejich charakter i chování, zejména 

v emocionální rovině. Postavy Strangers in Paradise tak daleko více užívají 

k vyjadřování mimiku tváře. Strangers in Paradise je žánru realistického. Můžeme 

zde ovšem nalézt znaky některých podžánrů: komiks vykazuje znaky komiksové 

„telenovely“ (důraz na lásku a erotiku, komplikované vztahy mezi postavami) a 

podžánru queer – operuje s homosexuálními (lesbickými) vztahy. 

 

 

 
                                                 
83 Gay and  Lesbian Alliance Against Defamation 
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Kódy komiksu 

 

Tento komiks již využívá některé možnosti grafického zpracování pohybové 

dynamiky, a nalezneme zde komiksové prvky, které jsou příkladem originálnosti 

této umělecké formy. Jde například o černé orámování archu v sekvenci, která je 

negativní (Katchoo je zatčena policií). Zobrazení mříží asociuje nejen trest a 

nesvobodu, ale vytváří také vizuální kontrast. Zajímavým způsobem vyjádření 

děje je práce s výběrem „popředí“ obrazu. To si můžeme ukázat na užití noční 

sekvence, v níž jsou vykresleny pouze objekty na nočním stolku, zbytek prostoru 

je utopen ve tmě. Děj čili interakce mezi postavami je vizualizován jen 

prostřednictvím dialogu v podobě bublin.  

 

 

 

Moore také aplikuje v příběhu časoprostorové roviny jako například reminiscenci. 

Vzpomínka na střední školu příběh otevírá, a snění příběh uzavírá. Vzpomínka 

není graficky odlišena, pouze uvedena rámečkem s textem označujícím 

časoprostor („před deseti lety, střední škola“).  

 

Počet panelů na archu se pohybuje od jednoho do desíti. Užití jednoho panelu 

(případně dvou panelů na dvojarchu) značí emocionální vypjatost situace a 

upoutává čtenářovu pozornost. Čtenář na okamžik neřetězí panely, nýbrž je 

nucen setrvat pohledem na jednom celém panelu (archu). Grafémické prvky zde 

nalezneme opět zejména v podobě tvaru bublin a letteringu. Hvězdicovité bubliny 
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značí emocionální vypětí a křik, stejně tak jako výrazný (tučný) lettering. 

Vzhledem k poměrně realistickému stylu kresby jsou zde tyto prvky vyobrazeny 

různorodě a výběr grafické podoby pro ten který druh jednání je pečlivý. Pro 

prostorové vyjádření zvukového efektu je dokonce zvolena trojrozměrná forma 

písma. 

 

Komiks Strangers in Paradise je jako jediný ze vzorku černobílý84. Ovšem nejde 

zcela o umělecký záměr; komiks není barevný především z ekonomických 

důvodů85.  

 

Příběh 

 

Hlavními aktéry komiksu SiP jsou dvě hlavní ženské postavy: Helen Francine 

Peters (Francine), Katina Marie Choovanski ("Katchoo"), a vedlejší mužská 

postava: David Qin. Jedná se o milostný trojúhelník, neboť Katchoo miluje 

Francin, a David miluje Katchoo86. Francine řeší svůj milostný vztah s Freddiem, 

který s ní nechce ve svazku setrvat bez sexuálního uspokojení. Francine po 

partnerské hádce ustupuje, a chce se s Freddiem usmířit. V kanceláři ho ovšem 

                                                 
84 V tezích diplomové práce uvádíme, že budeme zkoumat i barevnost komiksu z hlediska 

modality. Ovšem na základě studia historie komiksu, jeho technologií i sémiotických kódů jsme 

analýzu barevnosti námi vybraných vzorků komiksů zhodnotili jako nepodstatnou. Prvním 

argumentem je již zmíněný ekonomický faktor pro černobílou verzi komiksu Strangers in 

Paradise. Druhým argumentem je pak technologická náročnost, která poznamenala další dva 

vzorky – Li´l Abnera a Wonder Woman. Autoři byli omezeni, neboť mohli používat pouze 

spektrum barev, které bylo možné tisknout na novinový papír, a zejména také rozpočtem, neboť 

ten byl výběrem barev zásadně ovlivňován. Kombinaci širšího barevného spektra nalezneme tedy 

spíše až ve druhé polovině dvacátého století. Technologie barevného tisku pokročily, a 

vydavatelé byli zároveň ochotni více investovat. Pro nás z toho vyplývá, že v rámci vzorků 

nemůžeme (všem) barvám přiřazovat významy. Komplexní analýzu barevnosti bychom mohli 

provést pouze u současného komiksu, tedy u komiksu, který je tištěn současnými technologiemi 

(Hodge a Kress ve své práci analyzují komiks Beano z roku 1981).  
85 Z ekonomických důvodů začal komiks vycházet v černobílé podobě. Během spolupráce 

s Homage Comics přešel Moore na barevnou verzi, ovšem po čase se z uměleckých důvodů opět 

vrátil k černobílému provedení, a u něho také zůstal.  
86 Později se v příběhu objeví i postava Casey, která (neopětovaně) miluje Davida. 
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přichytí s jinou ženou (sekretářkou). Katchoo nedokáže Francine sdělit, co k ní 

cítí, uchyluje se proto k mateřskému chování, když o opuštěnou, zraněnou a 

poníženou Francine pečuje. Přejímá i roli mstitelky, a zaútočí na Freddieho. 

Tento akt je prošetřován policií, ale Freddie je nucen stáhnout žalobu poté, co se 

Francine aktivně zapojí do děje, když Freddieho vydírá důkazy o jeho ilegální 

činnosti.  

 

Prost ředí a objekty 

 

Příběh se odehrává v realistickém prostředí 21. století, které nijak významně 

neurčuje děj příběhu ani jednání postav. Symbolika je tedy minimální. Prostor se 

dělí na veřejný a soukromý, přičemž převažuje soukromá sféra. Postavy se 

pohybují především v domácím prostředí, ve svém pokoji, často jsou zobrazeny i 

v posteli, což navozuje intimitu a otevírá svět postav čtenáři. Výraznějším 

prostředím je umělecká galerie, která určuje pojetí postav: u Davida návštěva 

galerie indikuje vyšší stupeň vzdělání (student umění), u Katchoo zájem o kulturu 

(i navzdory jejímu nižšímu stupni vzdělání). Galerie je také prostorem pro 

vyjádření nesouhlasu s uspořádáním společnosti a narážkou na homosexualitu 

postav (viz níže – Funkce Katchoo). Dalším prostředím je vězení, které 

symbolizuje nespravedlnost (vzhledem k ději), nesvobodu a zároveň toto 

prostředí stereotypizuje, stejně jako jeho hlavní aktéry – policisty.  

 

Postavy a vztahy 

 

Katina "Katchoo" Choovanski , stěžejní postava komiksu, je atraktivní 

blondýnka s agresivními rysy a utajovanou minulostí. Katchoo odjakživa, avšak 

tajně, miluje Francine, její nejlepší kamarádku. Jejich vztah je v rovině platonické, 

neboť Katchoo se nedokáže Francine svěřit, navíc má mnoho jiných, mužských 

známostí. 

 

Vizualizace : Nosí rozpuštěné dlouhé vlasy a obvykle džíny. Jelikož se jedná o 

postmoderní postavu, nelze její vizuální ztvárnění popisovat jako definitivní, 
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neboť se v příběhu mění87. Je inspirována módou let devadesátých. Charakter 

Katchoo i její tíživá minulost je zobrazena s pomocí jejího jednání i symboliky.  

 

Funkce:  O aktivní funkci této postavy svědčí užívání atributů, které ji determinují 

jako aktivní hrdinku: Katchoo kouří (už od střední školy, což nám ukazuje úvodní 

reminiscence), vlastní zbraň, a tu dokonce používá (Katchoo vypíná zvonící budík 

střelbou z revolveru). Její postoj proti proudu, je vyjádřen kupříkladu návštěvou 

umělecké galerie a odmítnutím „kultury“ (ne pouze kultury jako umění, ale 

zejména společenského uspořádání, které klade důraz na rozlišování gender rolí 

a výrazně se přiklání k heterosexuálním vztahům). Katchoo reaguje na milenecké 

sousoší Rodina odmítavě: do ruky milence vkládá tampon, a komentuje sousoší: 

„Sexistický svinstvo!“ 

 

Francine Peters-Silver  je nejlepší přítelkyně Katchoo, avšak o jejích citech nemá 

ponětí. Francine trpí nízkým sebevědomím, a neuvědomuje si své dobré stránky, 

které jí musí neustále připomínat Katchoo. Francine značně pochybuje o své 

přitažlivosti i o své heterosexualitě. Byla vychována v metodistické rodině, a 

nedokáže se zbavit představy o sobě samé jako o budoucí manželce a matce.  

 

 

                                                 
87 Na rozdíl od ostatních komiksů, v nichž jsou postavy obvykle oblečeny stejně pro všechny 

činnosti i denní doby. 
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Vizualizace : Vizuálně je ztvárněna jako podprůměrně atraktivní žena pod třicet 

let, s tmavými vlasy, oblečená dle módy devadesátých let. Francine bývá často 

zobrazována s rysy dětské postavy, a to jak v chování, tak ve vizuálním 

ztvárnění. Její dětskost plyne z romantické představy o vztazích, neboť stále 

doufá, že potká toho pravého, který bude rozumět všem jejím potřebám. 

Infantilnost kulminuje místy až do jistého bláznovství: po emocionální krizi 

(Freddie ji opustí, ona ztropí scénu v parku, celá se vysvlékne, nahá řídí auto a 

nabourá do zdi) zůstává zraněná (jak emocionálně, tak fyzicky) doma, a je 

zobrazena v noční košili, s hlavou ovázanou šátkem a rozcuchanými vlasy.  

 

Funkce : Ačkoli se jedná o hlavní postavu příběhu, funkce postavy je na hranici 

aktivity a pasivity. Francine figuruje často jako „zdroj aktivity“ postavy Katchoo. 

Aktivní sekvencí je příchod za Freddiem do kanceláře a přistižení in flagranti. Po 

tomto výstupu dojde ke stažení postavy, a ponechání prostoru ostatním. 

V kritické situaci, kdy je Katchoo ve vězení se odehrává další aktivní sekvence, 

v níž Francine hledá důkazy, které by usvědčily Freddieho, a ten tak byl nucen 

stáhnout žalobu na Katchoo. Zde je tedy patrné rozložení aktivit obou postav -  

hrdinky si navzájem pomáhají, a vytváří tak poměrně vyrovnané prostředí.  

 

David Qin  je vedlejší mužská postava, která výrazně zasahuje do vztahu hlavní 

dvojice. David je student umění, což symbolizuje niternost, pochopení a toleranci 

k nestandardním směrům umění i života. Tato postava v sobě opět ukrývá mnohé 

skryté leitmotivy. David je původním jménem Yousaka, bratr Darcyho Parkera, 

nechtěného dědice zločineckého klanu Takahashi. David byl v minulosti vůdcem 

pouličního gangu, po osobní tragédii (vraždě Davida Quina, jehož jméno poté 

jako poctu převzal) se ovšem obrátil ke křesťanství.  

 

Vizualizace : David je mladý muž alternativního vzhledu: nosí mikinu, brýle, jeho 

účes je extravagantní a v levém uchu má náušnici. David je původem Asiat, což 

opět odkazuje k žánru postmoderního komiksu, který si všímá minorit, 

alternativních skupin, homosexuálů a realistických charakterů.  

 

Funkce: Davidova funkce v příběhu se pohybuje spíše v oblasti pasivity. Obvykle 

se pouze „vynořuje za zády“ hlavním postavám, aby mohl komentovat jejich 
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jednání, případně se ptát, což čtenáři pomáhá k orientaci. Stává se jakýmsi 

průvodcem, jehož pátravý, a někdy až přihlouplý, výraz čtenáře upozorňuje na 

sekvence, které jsou zásadní. Zásadní je ovšem jeho vztah k ostatním postavám, 

dvěma hrdinkám. David miluje Katchoo, avšak jeho láska je vzhledem k její 

homosexuální orientaci platonická. David vyslechne, poradí, pomůže. David je tak 

přítomen u všech kritických situací. Nikdy nezasahuje, ovšem vždy jedná jako 

dobrý přítel: když Francine leží zraněná doma, David přinese do domu jídlo, když 

je Katchoo ve vězení, David ji podporuje, když se Katchoo chystá ublížit 

Freddiemu, David je opět u toho. Přesto nedochází k jeho zneužití, neboť hrdinky 

jsou charaktery natolik silné, že jeho jednání působ stále jen jako podpůrné, nikoli 

vysloveně submisivní.  

 

 

 

V příběhu se objevuje také vedlejší postava – Freddie Femur . Přítel Francine, 

který je poněkud stereotypizovanou ukázkou mužského šovinismu.  

 

Vizualizace : Muž středního věku s vyšším společenským statusem je zobrazen s 

pomocí typických znaků mužství: výrazné obočí, neoholená tvář, rozepnutá 

košile, ochlupení na hrudi.  

 

Funkce:  Tato postava je v počátku příběhu katalyzátorem vztahu Francine a 

Katchoo. Freddie odmítá setrvávat dále ve svazku s Francine bez sexuálního 

styku, která toto považuje za romantickou nutnost, neboť se obává, že by 
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probuzená sexualita zničila jejich vztah, jako všechny předchozí. „Sakra, ty 

nepotřebuješ přítele, Francine, ty potřebuješ zlatýho retrívra!“ rozčiluje se Freddie 

a odchází z bytu. V jeho chování můžeme hledat sexuální frustraci, ale také výše 

zmíněný stereotyp šovinismu, neboť příběh vyústí ve Freddieho nevěru, která je 

zobrazena jako styk se sekretářkou.  
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8.4 Přehled analyzovaných postav 

 

 

postava pohlaví  role funkce vizuální ztvárn ění modalita 88 

 

žánr 

Mammy 

Yokum žena rodinná aktivní 

karikatura matky rodu: 

mužské rysy: velký nos, 

široké obočí, dýmka nízká 

humoristický 

 

 

ostatní ženy žena rodinná aktivní 

maskulinní znaky: 

široká ramena, velký 

nos  nízká 

humoristický 

 Daisy Mae  žena 

objekt 

mužské 

touhy  pasivní 

sexuální ikona: úzký 

pas, výrazné poprsí, 

přiléhavé oblečení  vysoká 

humoristický 

 

 Rozvracečka  žena 

objekt 

mužské 

touhy  pasivní 

 sexuální ikona: úzký 

pas, výrazné poprsí, 

přiléhavé oblečení, 

dívčí vzhled  vysoká 

humoristický 

 

 Pappy 

Yokum  muž  rodinná  pasivní 

karikatura uťápnutého 

otce: drobný stařík  nízká 

humoristický 

 

 Li ´l Abner  muž  rodinná  pasivní 

 karikatura vesničana: 

fyzicky zdatný jedinec, 

přihlouplý výraz ve tváři  vysoká 

humoristický 

 

Wonder 

Woman  žena  superhrdinka  aktivní 

typ superhrdinky:  oděv 

s národní symbolikou, 

symbolika aristokracie 

(korunka), ženské rysy  vysoká 

superhdinský 

 Steve Trevor  muž 

vedlejší 

(druh)   pasivní 

typ druha: symbol 

národnosti (uniforma), 

rysy hrdiny a fyzivky 

zdatného muže  vysoká 

superhdinský 

 královna 

Atomia  žena  ničitelka  aktivní 

typ zločinkyně: rysy 

agresivity, symboly 

aristokracie (žezlo, 

korunka), užití 

kontrastních barev  nízká 

superhdinský 

                                                 
88 Modalitu postav porovnáváme v rámci jednoho komiksu. 
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 Etta Candy  žena 

 vedlejší 

(družka)  pasivní 

typ přítelkyně: malá a 

otylá postava, dětská 

tvář   nízká 

superhdinský 

Holliday Girls žena 

vedlejší 

(družka) pasivní 

typ družky: rysy 

atraktivnosti vysoká 

superhrdinský 

Katchoo žena hrdinka  aktivní 

typ realistické hrdinky: 

realistické zobrazení, 

rysy atraktivnosti: štíhlá 

postava  neutrální 

realistický 

Francine žena hrdinka aktivní 

typ realistické hrdinky: 

realistické zobrazení neutrální 

realistický 

David Qin muž 

vedlejší  

(druh) pasivní 

typ druha: alternativní 

vzhled: brýle, mikina neutrální 

realistický 

Freddie muž 

vedlejší  

(druh) pasivní 

typ druha: realistické 

zobrazení, rysy 

mužnosti neutrální 

realistický 

 

 

Z výše uvedených poznatků obrazové analýzy můžeme zhodnotit vztahy mezi 

funkcí, rolí i modalitou všech postav ze tří vybraných komiksů. Z analýzy vyplývá, 

že ve zkoumaných komiksech mužské postavy zastávají vždy jen vedlejší roli v 

příběhu a pasivní funkci. Pro zhodnocení vztahů mezi funkcí, rolí a modalitou 

postav tří vybraných komiksů nejsou tedy mužské postavy určující.  
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8.5 Shrnutí výstup ů obrazové analýzy  

 

 

Shrnutí výstup ů obrazové analýzy komiksu Li´l Abner 

 

Z výsledků obrazové analýzy vyplývá, že všechny ženské postavy s rodinnou rolí 

mají aktivní funkci (Mammy Yokum, ostatní ženy). Toto je v humoristickém žánru 

běžné. Dochází totiž k inverzi gender role, a ženy se stávají aktivními nehledě na 

svou rodinnou roli (dochází tak k parodii matriarchátu). Ženské postavy s rolí 

objektu mužské touhy (Daisy Mae, Rozvracečka) mají naopak pasivní funkci. 

Z toho můžeme vyvodit, že funkce postavy je v tomto komiksu určována rolí 

postavy, a potvrdit tak první bod hypotézy.  

 

Pasivní postavy (Daisy Mae, Rozvracečka) jsou zobrazeny s pomocí stereotypů a 

inklinují k hypersexualizaci. Aktivní postavy (Mammy Yokum, Ostatní ženy) jsou 

zobrazeny karikaturistickým stylem, který užívá nadsázku a hieroglyfy. 

Vizualizace pasivních a aktivních postav tedy vykazuje výrazně rozdílný styl 

kresby. 

 

Analýzou modality uvedených postav jsme došli ke zjištění, že pasivní postavy 

(Daisy Mae, Rozvracečka) jsou zobrazeny s vysokou modalitou, zatímco aktivní 

postavy (Mammy Yokum, ostatní ženy) jsou zobrazeny s nízkou modalitou. 

Přičemž rozdílnost ve vyobrazování ženských postav s nízkou a vysokou 

modalitou je výrazná – postavy s nízkou modalitou jsou vykresleny 

karikaturistickým stylem, a vykazují nápadné maskulinní znaky. Naopak postavy 

s vysokou modalitou jsou sexuálními ikonami. Z těchto poznatků jednoznačně 

vyplývá, že v komiksu Li´l Abner lze vysledovat přímé vazby mezi modalitou a 

funkcí postavy, což potvrzuje třetí bod hypotézy.  

 

 

Shrnutí výstup ů obrazové analýzy komiksu Wonder Woman  

 

Obě hlavní postavy z komiksu Wonder Woman (Wonder Woman, královna 

Atomia) jsou zobrazeny jako aktivní postavy. Wonder Woman zastává roli 
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superhrdinky, královna Atomia roli ničitelky. Tyto role jsou (z hlediska příběhu) na 

stejné úrovni, neboť fungují na základě binárních opozic – postavy proti sobě 

bojují, přičemž symbolizují zápas dobra a zla. Ostatní postavy příběhu zastávají 

vedlejší role a jejich funkce je pasivní (Etta Candy, Holliday Girls). První bod 

hypotézy je prokázán, neboť funkce všech ženských postav tohoto komiksu je 

určována jejich rolí. 

 

Aktivní (Wonder Woman, královna Atomia) i pasivní postavy (Holliday Girls) jsou 

v tomto komiksu zobrazeny podobným způsobem: jako atraktivní ženy 

s vizuálními znaky a atributy odpovídajícími žánru a jejich rolím v komiksu. 

Výjimkou je vedlejší postava Etta Candy, která jako jediná postava komiksu 

narušuje stereotypy vizualizace tohoto komiksu. Je totiž zobrazena jako otylé 

děvče, což je pro ženské postavy v superhrdinském žánru značně atypické. 

Vysvětlením může být její vedlejší role, která odkazuje na archetyp šaška 

(doprovází hrdinu, a komentuje dění). Druhý bod hypotézy byl v případě komiksu 

Wonder Woman potvrzen pouze částečně. Rozdílné funkce postav nejsou přímo 

určující pro vizualizaci postav.  

 

Rozdílné je užití i modalit postav. Wonder Woman je zobrazena s vysokou 

modalitou, kdežto Atomia s nízkou (vykazuje rysy karikatury), ačkoli se jedná 

v obou případech o aktivní postavy. Další pasivní postavy (Holliday Girls) jsou 

zobrazeny s vysokou modalitou, ovšem s výjimkou pasivní postavy Etty Candy, 

která vykazuje modalitu nízkou. Vazby mezi modalitou a funkcí postav v komiksu 

Wonder Woman nebyly prokázány.    

 

 

Shrnutí výstup ů obrazové analýzy komiksu Strangers in Paradise 

 

Obě hlavní postavy (Katchoo, Francine) mají aktivní funkci a roli hrdinky. Vedlejší 

postavy (David, Freddie) mají pasivní funkci a roli druha. Můžeme tedy říci, že 

funkce postavy je v tomto komiksu určena rolí postavy – hrdinky jsou aktivní, 

jejich druhové pasivní.  
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Žánr tohoto komiksu (queer) nevykazuje rysy karikatury, a výskyt hieroglyfů je 

minimální. Styl zobrazování je realistický, tudíž vizualizace postav je shodná u 

všech postav, nehledě na jejich roli či funkci. Druhý bod hypotézy v případě 

komiksu Strangers in Paradise nemůžeme dokázat. Vizualizace v tomto komiksu 

nejsou odvozeny od funkcí postav.   

 

Stejně tak není v komiksu rozlišována modalita na nízkou a vysokou. Všechny 

postavy jsou zobrazeny obdodným stylem (s neutrální modalitou). Pouze při 

zobrazování vedlejších epizodních rolích (například policisty) dochází 

k výraznějšímu užití stereotypizací. Ovšem toto není pro analýzu ženských 

postav komiksu signifikantní. 
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9  Závěr 

 

Na základě analýzy tří vybraných komiksů jsme prokázali, že ženské postavy jsou 

v komiksu zobrazovány obvykle jedním – stereotypizovaným způsobem, nehledě 

na jejich funkce či role v komiksu. Vyzdvihovány jsou jejich ženské rysy, přičemž 

dochází často k hypersexualizaci. Ta je ovlivněna dobou vzniku komiksu89 a 

žánrem, avšak téměř vždy je přítomna. Daisy Mae, Rozvracečka, Wonder 

Woman, královna Atomie, Holliday Girls (až na výjimku Etty Candy), Katchoo i 

Francine jsou zobrazeny jako stereotypizované – atraktivní – postavy, nehledě na 

to, zda je jejich funkce pasivní či aktivní.  

 

Zajímavé poznatky přinesla analýza modality postav. Proti sobě stojící ženské 

postavy (v rámci jednoho komiksu) jsou vizualizovány s opačnou modalitou. 

Mammy Yokum (nízká modalita) versus Rozvracečka (vysoká modalita), Wonder 

Woman (vysoká modalita) versus královna Atomia (nízká modalita). Vazby mezi 

modalitou a funkcí postavy tedy existují. Mohou ovšem fungovat jinak v rámci 

žánru.  

 

Ačkoli v případě komiksu Strangers in Paradise nebyly potvrzeny hypotézy o 

vztahu mezi vizualizací postav a jejich funkcí a vazby mezi vizualizací a 

modalitou, musíme poznamenat, že i přesto zde můžeme nalézt tendenci ke 

stereotypizaci ženských postav. Ačkoli je žánr značně alternativní (queer), 

vyznačují se ženské postavy výraznými rysy ženskosti (dlouhé vlasy, poprsí), 

které odkazují ke stereotypizaci.    

 

Nečekaný výsledek přinesla analýza gender rolí ve vybraných komiksech. Ačkoli 

nebyl záměr zvolit pouze komiksy s aktivními ženskými postavami a pasivními 

mužskými postavami, výsledkem je právě toto rozdělení. Všechny mužské 

postavy zastávají vedlejší roli, čili pasivní funkci. Vysvětlením tohoto rozdělení 

                                                 
89 Kupříkladu Wonder Woman může svou vizualizací ze čtyřicátých let působit uměřeně 

v porovnání s vizualizací z osmdesátých let. Srovnáním dobových poměrů ovšem musíme obě 

vizualizace zhodnotit jako hypersexualizované, neboť vykazují jednoznačné symboly erotiky a 

sexuality (krátké šortky, kozačky, odhalená ramen, laso), avšak v rámci dobové estetiky. 
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gender rolí může být podmínění žánrem. Kupříkladu superhrdinský žánr se 

vyznačuje aktivní superhdinskou rolí, nehledě na gender (mohou ji zastávat 

mužské i ženské postavy), a aktivní rolí protihráče (obvykle ničitelky, neboť ty 

figurují v komiksech se superhrdinou i supehrdinkou). Vedlejší role jsou pak 

pasivní, a to opět nehledě na gender. Steve Trevor se stává druhem Wonder 

Woman, a nechá se zachraňovat, neboť toto supehrdinská role vyžaduje. 

V humoristickém žánru dochází také k inverzi genderu90 a všechny mužské 

postavy mají pasivní funkci. Žánr queer se věnuje minoritám, tudíž i zde dochází 

k převrácení rolí. Hlavní postavy Strangers in Pradise jsou homosexuální 

orientace, tudíž jejich vztah k mužským postavám je tímto determinován.  

 

Zjistili jsme, že i vizualizace mužských postav ve vybraných komiksech je 

podřízena určité stereotypizaci: mužské postavy nejednají, jsou submisivní a 

bývají zobrazeny s nevědoucím výrazem (David Quin, Li´l Abner, Pappy Yokum, 

Steve Trevor, a další). Taková míra pasivity je pro mužské postavy v komiksu 

poměrně překvapující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Argumentem pro tuto myšlenku nám můžou být humoristické komiksy uvedené v kapitole 

Stručné dějiny komiksu, v nichž fungují také „obrácené“ gender role.  
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10  Resumé 

 

Diplomová práce „Žena v komiksu: Srovnání vizuálního zobrazení ženy v 

komiksu a její role/funkce v komiksu“ zkoumala vizualizaci ženských postav 

v komiksu. Během psaní bakalářské práce Mytologické prvky v komiksu jsme 

dospěli ke zjištění, že ženské postavy jsou v komiksu zobrazovány specifickým 

způsobem. Zajímalo nás, zda je toto zobrazování ženských postav v komiksu 

podřízeno pravidlům, a jaká to jsou.  

 

Před samotným výzkumem jsme prezentovali základní informace o komiksu a 

jeho historii. Věnovaly jsme se také dějinám ženských postav v komiksu, které 

nám pomohly k orientaci a k přiřazování rolí postav z hlediska typologie.  

 

Ve výzkumné části jsme se soustředili na hledání vazeb mezi funkcí postavy, její 

rolí a vizualizací. Funkce postavy odkazovala k aktivitě či pasivitě postavy, role 

k typu postavy.  

 

Metodou výzkumu těchto vazeb byla obrazová analýza aplikovaná na tři vybrané 

vzorky komiksu (Li´l Abner, Wonder Woman, Strangers in Paradise). Výsledkem 

analýzy bylo potvrzení výše zmíněných vazeb mezi funkcí, rolí a vizualizací 

postavy. Prokázal se náš původní předpoklad, že ženy jsou v komiksu 

zobrazovány obdobným způsobem, nehledě na jejich roli (superhdinská, rodinná) 

či funkci (aktivní, pasivní).  

 

Výsledkem práce bylo také zjištění, že funkce mužských postav ve vybraných 

komiksech byly pouze pasivní, což je z hlediska genderu překvapující. Ve 

vybraných komiksech došlo k inverzi genderu. Zajímavým poznatkem je také 

absence užití stereotypu lesbičky v komiksu Strangers in Paradise.   
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11  Summary 

 

Our diploma thesis „Woman in Comics: Comparison of Woman Visual Depictions 

and Her Function and Role in Comics" researched depictions of female 

characters in comics. During working on the bachelor thesis „Mythological 

Elements of Comics" we draw conclusions that female characters are depicted in 

a specific way in comics. We were wondering if such a depiction was conformed 

to some rules and what kind of rules those were. 

 

We also presented basic information about comics and its history before 

the research. We dealt with history of female characters in comics, which 

helped us classify roles of characters in light of typology. 

 

We focused on finding linkages between functions, roles and visualizations 

of characters in the research part of our work. The function adverted to 

activity or passivity of a character, the role to a type of a character. 

 

The research methodology was visual analysis applied on three comics samples 

(Li´l Abner, Wonder Woman, Strangers in Paradise). Outcome of the analysis 

was a validation of linkages between functions, roles and  

visualizations of comics characters. Our hypothesis that women in comics are 

depicted in similar way, apart from their roles (superhero, family) or 

functions (active, passive), was confirmed. 

 

We also found out that functions of male characters in the analysed comics 

were just passive, what is surprising regarding gender. Gender inversions 

happened in the analysed samples. Interesting piece of knowledge was also an 

absence of lesbian stereotype in comics Strangers in Paradise.  
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Příloha č. 1: Cenzurní akt „Comics Code“ z roku 1954 (přepis) 

 

General Standards Part A: 

 

1) Crimes shall never be presented in such a way as to create sympathy for the 

criminal, to promote distrust of the forces of law and justice, or to inspire others 

with a desire to imitate criminals. 

 

2) No comics shall explicitly present the unique details and methods of a crime. 

 

3) Policemen, judges, government officials, and respected institutions shall never 

be presented in such a way as to create disrespect for established authority. 

 

4) If crime is depicted it shall be as a sordid and unpleasant activity. 

 

5) Criminals shall not be presented so as to be rendered glamorous or to occupy 

a position which creates the desire for emulation. 

 

6) In every instance good shall triumph over evil and the criminal punished for his 

misdeeds. 

 

7) Scenes of excessive violence shall be prohibited. Scenes of brutal torture, 

excessive and unnecessary knife and gun play, physical agony, gory and 

gruesome crime shall be eliminated. 

 

8) No unique or unusual methods of concealing weapons shall be shown. 

 

9) Instances of law enforcement officers dying as a result of a criminal's activities 

should be discouraged. 

 

10) The crime of kidnapping shall never be portrayed in any detail, nor shall any 

profit accrue to the abductor or kidnapper. The criminal or the kidnapper must be 

punished in every case. 
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11) The letters of the word "crime" on a comics magazine shall never be 

appreciably greater than the other words contained in the title. The word "crime" 

shall never appear alone on a cover. 

 

12) Restraint in the use of the word "crime" in titles or subtitles shall be exercised. 

 

General Standards Part B: 

 

1) No comic magazine shall use the word "horror" or "terror" in its title. 

 

2) All scenes of horror, excessive bloodshed, gory or gruesome crimes, depravity, 

lust, sadism, masochism shall not be permitted. 

 

3) All lurid, unsavory, gruesome illustrations shall be eliminated. 

 

4) Inclusion of stories dealing with evil shall be used or shall be published only 

where the intent is to illustrate a moral issue and in no case shall evil be 

presented alluringly nor so as to injure the sensibilities of the reader. 

 

5) Scenes dealing with, or instruments associated with walking dead, torture, 

vampires and vampirism, ghouls, cannibalism, and werewolfism are prohibited. 

 

General Standards Part C: 

 

All elements or techniques not specifically mentioned herein, but which are 

contrary to the spirit and intent of the Code, and are considered violations of good 

taste or decency, shall be prohibited. 

 

Dialogue: 

1) Profanity, obscenity, smut, vulgarity, or words or symbols which have acquired 

undesirable meanings are forbidden. 

 

2) Special precautions to avoid references to physical afflictions or deformities 

shall be taken. 
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3) Although slang and colloquialisms are acceptable, excessive use should be 

discouraged and wherever possible good grammar shall be employed. 

 

Religion: 

Ridicule or attack on any religious or racial group is never permissible. 

 

Costume: 

1) Nudity in any form is prohibited, as is indecent or undue exposure. 

 

2) Suggestive and salacious illustration or suggestive posture is unacceptable. 

 

3) All characters shall be depicted in dress reasonably acceptable to society. 

 

4) Females shall be drawn realistically without exaggeration of any physical 

qualities. 

 

NOTE: It should be recognized that all prohibitions dealing with costume, 

dialogue, or artwork applies as specifically to the cover of a comic magazine as 

they do to the contents. 

 

Marriage and Sex: 

1) Divorce shall not be treated humorously nor shall be represented as desirable. 

 

2) Illicit sex relations are neither to be hinted at nor portrayed. Violent love scenes 

as well as sexual abnormalities are unacceptable. 

 

3) Respect for parents, the moral code, and for honorable behavior shall be 

fostered. A sympathetic understanding of the problems of love is not a license for 

moral distortion. 

 

4) The treatment of love-romance stories shall emphasize the value of the home 

and the sanctity of marriage. 
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5) Passion or romantic interest shall never be treated in such a way as to 

stimulate the lower and baser emotions. 

 

6) Seduction and rape shall never be shown or suggested. 

 

7) Sex perversion or any inference to same is strictly forbidden. 

 

Code For Advertising Matter: 

 

These regulations are applicable to all magazines published by members of the 

Comics Magazine Association of America, Inc. Good taste shall be the guiding 

principle in the acceptance of advertising. 

 

1) Liquor and tobacco advertising is not acceptable. 

 

2) Advertisement of sex or sex instructions books are unacceptable. 

 

3) The sale of picture postcards, "pin-ups," "art studies," or any other reproduction 

of nude or semi-nude figures is prohibited. 

 

4) Advertising for the sale of knives, concealable weapons, or realistic gun 

facsimiles is prohibited. 

 

5) Advertising for the sale of fireworks is prohibited. 

 

6) Advertising dealing with the sale of gambling equipment or printed matter 

dealing with gambling shall not be accepted. 

 

7) Nudity with meretricious purpose and salacious postures shall not be permitted 

in the advertising of any product; clothed figures shall never be presented in such 

a way as to be offensive or contrary to good taste or morals. 

 

8) To the best of his ability, each publisher shall ascertain that all statements 

made in advertisements conform to the fact and avoid misinterpretation. 
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9) Advertisement of medical, health, or toiletry products of questionable nature 

are to be rejected. Advertisements for medical, health or toiletry products 

endorsed by the American Medical Association, or the American Dental 

Association, shall be deemed acceptable if they conform with all other conditions 

of the Advertising Code. 
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Příloha č. 2: Planet Women: The Image of Women in Planet Comics, 1940 – 

1953 (tabulky z výzkumu) 

 

Tabulka č. 1: průměrný počet ženských charakterů v příběhu jednoho 

komiksového sešitu vydavatelství Planet Comics, dle časového období 

 

Tabulka č. 2: průměrný počet hrdinek, dle časového období 

 

 

Tabulka č. 3: průměrný počet násilných aktů spáchaných hrdinkami, dle 

časového období 

 

 

Tabulka č. 4: průměrný počet záchranných aktů hrdinek (záchrana muže), dle 

časového období 

 

 


