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Abstrakt 
 
Diplomová práce se zabývá tématem (Re)konstrukce (hetero)normativní sexuality 

u lidí závislých na pornu a sexu. Tato práce založená na diskurzivní analýze osmi 

hloubkových rozhovorů si klade za cíl zodpovězení hlavní výzkumné otázky: Jaké 

diskurzy se objevují v komunikační praxi lidí se zkušeností se závislosti na pornografii a 

sexu k (re)konstrukci vlastní subjektivity ve snaze změnit své chování? Dále pak: Jak se 

tyto diskurzy vztahují k dominantnímu genderovému řádu? Jaké jsou vztahy mezi 

jednotlivými diskurzy? Jaké diskurzivní strategie jsou využívány? 

Autorka si v předkládané práci klade za cíl zasadit problematiku jak do globálního 

kontextu kritiky neoliberalismu, tak i do lokálního postsocialistického kontextu, jako 

kontextu, ve které komunikační partneři celý život žijí a neustále (re)konstituují svou 

subjektivitu. Přínos práce spočívá v odhalení diskurzivní praxe, která tuto (re)konstrukci 

doprovází. Závěrem práce je, že ačkoli subjekty sami nenaplňují ideál hegemonické 

maskulinity, jejich vztah k hegemonické maskulinitě může být označen jako komplicita 

(Connell, 2005). Subjekty (až na výjimky) svou diskurzivní praxí přispívají k upevnění 

hegemonické maskulinity a současného genderového řádu, jsou si vědomy benefitů, které 

pro ně z existence hegemonické maskulinity a ze současného nastavení genderového řádu 

plynou a nemají zájem na něm cokoli měnit, zejména pak upozorňovat na svou odlišnost 

od normy. Děje se tak v kontextu zájmu bývalých závislých na pornu a sexu o získání a 

upevnění pocitu sebeúcty a respektu v neoliberální společnosti, kde je normativní chování 

oceňováno. 

 

Klíčová slova 
 

Rekonstrukce heterosexuality, kritika neoliberalismu a esencialismus, poststrukturální 

diskurzivní analýza, homofobie, neokonzervatismus, feminismus. 
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Abstract 
The diploma thesis is focused on the topic of (Re)construction of (hetero)normative 

sexuality of people addicted to porn and sex. This work, based on a discursive analysis of 

eight in-depth interviews, aims to answer the main research questions: What discourses 

do people with experience of porn and sex addiction use to (re)construct their own 

subjectivity in an effort to change their behavior? Then: How do these discourses relate 

to the dominant gender order? What are the relationships between the individual 

discourses? What discursive strategies are used? 

The author of the diploma thesis aims to place the issue both in the global context 

of the critique of neoliberalism and in the local post-socialist context, as a context in 

which communication partners live their lives while trying to (re)constitute their 

subjectivity constantly. The contribution of the thesis lies in the discovery of the 

discursive practice that accompanies this (re)construction. The conclusion of the thesis is 

that although the subjects do not embody hegemonic masculinity based on the results of 

the (re)construction of their subjectivity, their relationship to hegemonic masculinity can 

be described as „complicity“(Connell, 2005). The subjects are well aware of the benefits 

of the existence of hegemonic masculinity and gender order in its current form and are 

not interested to make any substantial changes to the system, especially by raising 

awareness of their noncompliance with the norm. This behavior us to be understood in 

the broader context of the former porn- and sexholics to gain self-respect and respect in 

a neoliberal society, where compliance with norms is highly valued. 

 

Key Words 
 
Reconstruction of heterosexuality, critique of neoliberalism and essentialism, 

poststructural discursive analysis, homophobia, neoconservatism, feminism. 
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1. Úvod 
Předkládaná práce si klade za cíl blíže prozkoumat fenomén (re)konstrukce 

(hetero)normativní sexuality u lidí se zkušeností se závislostí na pornografii a sexu se 

zaměřením na jejich diskurzivní praxi. Ačkoli je sexualita historicky oblastí značné 

regulace (Rubin, 2012), předkládaná práce se soustředí zejména na disciplinaci 

v neoliberální společnost,  která se opírá o seberegulaci každého z nás. Je ponecháno na 

jednotlivci, aby svou sexualitu do určité míry uchopil podle svého v rámci tzv. 

„mikropolitiky samotvorby“ (Barša, 2002, str. 268). 

V první části práce se pokusím zasadit problematiku do kontextu kritiky 

neoliberalismu a kritických mužských studií, které se v ČR mohly rozvinout až po roce 

1989. Budu se zabývat tím, jakým způsobem se fungování v neoliberální společnosti 

promítá do diskurzivní praxe jednotlivých komunikačních partnerů a partnerky. Svou roli 

přitom hraje zejména diskurz sebekontroly, sebereflexe a individualismu. 

Zasazení tématu do kontextu postsocialistické republiky může přinést pochopení 

zkušeností mužů a ženy s konstrukcí vlastní subjektivity v širším kontextu genderového 

řádu před a po roce 1989. Přínos dále spočívá mj. v nastínění typologie maskulinit 

vzhledem k reziduálnímu charakteru některých diskurzů (Oates-Indruchová, 2014).1 

V další části práce se věnuji svému kvalitativnímu výzkumu zaměřenému na 

(re)konstrukci (hetero)normativní sexuality. Ve svém výzkumu vycházím 

z konstruktivistického paradigmatu a analýze dat využívám poststrukturalistickou 

diskurzivní analýzu dat získaných prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Rozhovory 

proběhly s muži a ženou, kteří se sebeidentifikují jako závislí a navštěvují (až na výjimku) 

svépomocnou skupinu Anonymních sexholiků (SAA). 

Předkládaná práce si klade za cíl zodpovězení výzkumné otázky: Jaké diskurzy 

používají lidé se zkušeností se závislosti na pornu a sexu k (re)konstrukci své subjektivity 

v rámci snahy zbavit se této závislosti? Dále jsem si stanovila podotázky: Jak se tyto 

diskurzy vztahují k dominantnímu genderovému řádu? Jaké jsou vztahy mezi 

jednotlivými diskurzy? Jaké diskurzivní strategie jsou využívány? 

                                                
1 L. Oates-Indruchová v této souvislosti rozlišuje reziduální a vznikající diskurzy jako diskurzy, které 

nějakým způsobem obsahují kontinuitu s minulostí (v případě reziduálního diskurzu) nebo s budoucností 

(v případě vznikajícího diskurzu), viz Oates-Indruchová (2014). 
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V rámci hledání odpovědí na výzkumnou otázku a jednotlivé podotázky se budu 

zabývat diskurzivní praxí spojenou s identifikací potíží v sexuální oblasti, abych následně 

přešla k samotné (re)konstrukci vlastní subjektivity prostřednictvím normativní sexuality, 

která se z velké části opírá o příklon ke konzervativním hodnotám. S tím souvisí i 

diskurzivní praxe komunikačních partnerů a partnerky. V poslední analytické kapitole 

nastiňuji typologii zastoupených maskulinit dle diskurzů identifikovaných L. Oates-

Indruchové (2014).  

2. Teoretická část 
V úvodu teoretické části představuji teoretická východiska předkládaného 

výzkumu. Dále práci zasadím do prostředí postsocialistické České republiky, přičemž 

neopomenu nastínit globální kontext, ve kterém komunikační partneři a partnerka2 čerpají 

své zkušeností, formují své názory a postoje a konstruují tak sebe sama. Dále čtenářstvo 

stručně uvedu do kontextu kritických mužských studií, ke kterým tato práce, jak doufám, 

přispívá. 

2.1 Feministický výzkum 
V rámci předkládané práce bych ráda propojila feministickou kritiku a 

konstruktivismus v rámci své snahy o porozumění a rekonstrukci vlastní normativní 

subjektivity. Konstruktivistické paradigma jsem si zvolila, protože na základě své 

pozicionality věřím, že je to osoba výzkumnice*íka, která do velké míry spoluutváří 

získané poznání svou interpretací procesů nebo významů, která je typická pro kvalitativní 

výzkum (Silverman, 2020). 

Paradigma lze dle Guba a Lincoln definovat jako základní pohled člověka na svět 

a jeho části, to, jakým způsobem je možné se vztahovat ke světu a zaujímat v něm místo 

                                                
2 Co se týče označení výzkumného vzoru, používám zde v rámci nehierarchického přístupu označení 

„komunikační partneři“ a „komunikační partnerka“. Zkracování označení prostřednictvím * („komunikační 

partneři*rka“) mi dělalo potíže v důsledku kombinace plurálu a singuláru (do výzkumu bylo zapojeno 7 

mužů a 1 žena), ale v některých případech jsem tuto alternativu využila jako prostorově úspornější. Abych 

předešla přílišnému opakování se, v některých případech pojem nahrazuji označením „pornoholik*čka“ 

nebo „sexholik*čka“, jde o označení, které se objevuje i v označení svépomocné skupiny, přejímám ho tak 

od komunikačních partnerů, aniž bych je chtěla označení stigmatizovat. Více o mém pojetí 

nehierarchického přístupu v oblasti jazyka v kapitole 3.1.7 Vlastní pozicionalita. 
 
 



 

5 

(Guba a Lincoln, 1994). Jedná se tedy o určitý světonázor, a ačkoli je třeba si tento 

světonázor argumentačně obhájit, do určité míry jde o otázku víry v to, jakým způsobem 

svět funguje. Z těchto důvodů nelze jedno paradigma považovat za nadřazené jinému 

(Guba a Lincoln, 1994). 

Paradigma lze vymezit odpovědí na několik otázek, včetně ontologických a 

epistemologických. Zatímco ontologie se zabývá povahou světa a tím, do jaké míry je 

možné svět poznávat, epistemologie otázky se zaměřují na vztah mezi výzkumníkem*icí 

a předmětem nebo subjektem zkoumání (Guba a Lincoln, 1994). 

Jak již bylo naznačeno, konstruktivistické paradigma do určité míry zpochybňuje 

možnost objektivního odhalení jedné univerzální pravdy. Nejde ani tak o zpochybnění 

pravdy jako takové, ale i přijetí skutečnost, že pravda se vždy konstituuje v určitém 

historickém, kulturním a společenském kontextu (Ezzy, 2002). Ačkoli by metoda 

hloubkových rozhovorů spíše odpovídala naturalistickému paradigmatu ve smyslu snahy 

o pochopení, co se v případě lidí závislých na pornu a sexu v rámci snahy o změnu děje 

(Silverman, 2020), zaměřením na otázku, jakým způsobem je konstruována sociální 

realita komunikačních partnerů a partnerky se výzkum řadí do konstruktivistického 

paradigmatu (Silverman, 2020).  

Hovořit o feministickém výzkumu v oblasti společenských věd obecně je poměrně 

obtížné a vždy zjednodušující, protože je v rámci feministického výzkumu využíváno 

široké spektrum přístupů (Esterberg, 2002). Počátky feministického výzkumu datuje 

Esterberg do 60. a 70. let dvacátého století v důsledku interakce feministických 

aktivistek*ů a sociologů*žek (Esterbeg, 2002). 

V samém prvopočátku se feministický výzkum v oblasti společenských věd 

zabýval kritikou doposud používané metodologie a teoretických východisek, stejně jako 

vyčleňováním některých žen socioložek z akademického diskurzu (Esterberg, 2002). 

Feministický výzkum obecně je mi blízký svou snahou o porozumění a emancipaci 

marginalizovaných, tedy těch, které*ří nemají ve společnosti silný hlas (Ezzy, 2002). 

Feminističtí výzkumníci*ce nicméně věnují pozornost i strukturám a způsobům 

fungování genderového systému založeného na nerovnosti, které bývají považovány za 

samozřejmé a nezpochybnitelné (Hesse-Biber, 2013). Tento přístup odpovídá mým 

výzkumným potřebám, protože umožňuje zachycení lidské zkušenosti v její diverzitě 

(Esterberg, 2002) a přináší příležitost nahlédnout na společenské mocenské struktury z 
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pohledu těch méně privilegovaných, jejichž názory a zkušenosti jsou ve společnosti 

zpravidla zneviditelněny (Ezzy, 2002). 

Nicméně cíle poststrukturalistického feministického přístupu, který jsem si pro 

svou práci zvolila, jde ještě o krok dál, nejde jen o emancipaci dosud potlačených identit, 

ale i o „osvobození se z utlačení identitami samými“ (Barša, 2002, str. 20). 

Dalším ze způsobů, jak charakterizovat feministický výzkum, je prostřednictvím 

optiky, kterou nahlíží na svět. Touto optikou je gender jako empirická nebo analytická 

kategorie (Hesse-Biber, 2013). V rámci předkládané práce volím gender jako analytickou 

kategorii, stejně jako je doporučováno přistupovat ke studii maskulinit pouze jako 

k analytické kategorii, a nikoli objektu výzkumu (Connell, 2005). 

Dalším přínosem feministického výzkumu je reflexe vztahu výzkumníka*nice a 

zkoumaného subjektu (Esterberg, 2002). Zde bývá často tematizována snaha o nastolení 

pokud možno nehierarchického postavení k účastníkům a účastnicím ve výzkumu. Tento 

přístup bývá často umožněn mimo jiné díky designu kvalitativního výzkumu, který jsem 

si také zvolila pro předkládanou práci.3  

2.2 Kvalitativní výzkum 
Kvalitativní výzkum je možné definovat jako výzkum, který nevyužívá statistické 

metody, ani jakékoli jiné způsoby kvantifikace, vycházejí tedy z „nematematického 

analytického postupu“ (Strauss, Ježek, Corbin, 1999, str. 10). Hlavními motivy pro volbu 

kvalitativního výzkumu je dle Strauss a Corbin snaha o porozumění méně známého jevu 

a vysvětlení jevu, který je dobře známý, ale můžeme mu lépe porozumět zaměřením se 

na názory a hlasy, které běžně nedostávají tolik prostoru (Strauss, Ježek, Corbin, 1999). 

V případě předkládané práce jsem zvolila kvalitativní výzkum ve snaze o 

porozumění a interpretaci závislých na pornu a sexu v kontextu lokálního 

postsocialistického prostředí se specifickou historickou zkušeností. Zároveň usiluji o 

vysvětlení jevu, který dobře známe, a sice působení diskurzu o stereotypní maskulinitě a 

femininitě a jejich vztahu k patriarchátu. Přičemž jde o snahu podívat se na tento jev 

jiným způsobem k objasnění toho, jak je tento diskurz konstruován v případě těchto 

mluvčích a jak jsou v rámci této diskurzivní praxe konstruováni samotní mluvčí.  

                                                
3 Více o mém pojetí nehierarchického přístupu na příkladu předkládané práce najdete v kapitole 3.1.7 
Vlastní pozicionalita.  
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Zatímco porozumění je definováno jako “rekonstrukce toho, jak někdo druhý 

propojuje skutečnosti pomocí jím uznávaných zákonitostí, aby vyřešil svůj problém” 

(Hendl, 1997, str. 13). V případě vysvětlení se jedná o propojení události, výpovědi nebo 

zkušenosti se zkušeností a přístupem výzkumníka*ice v závislosti na teoretickém 

konceptu, ze kterého vychází (Hendl, 1997). 

2.3 Feministický poststrukturalistický přístup 
V předkládané práci budu vycházet z feministického poststrukturalistického 

přístupu. Jedná o jeden z  řady feministických přístupů, který jsem zvolila pro potřeby 

předkládané práce jako nejvhodnější s ohledem na předmět zkoumání a zejména pak 

snahu lidí závislých na pornu a sexu o vlastní seberegulaci. Volím tedy feministický 

poststrukturalistický přístup inspirovaný M. Foucaultem.  

Foucaultovu teorii moci přehledným způsobem sumarizuje Susan Bordo, která 

zmiňuje tři důležité aspekty teorie moci, a sice skutečnost, že moc není ve vlastnictví 

jednotlivce, ani skupin, ale „sítí necentralizovaných sil“ (Barša, 2002, str. 260). Tato síť 

je nicméně utvářena v konkrétním čase, a v této historické konfiguraci je třeba tuto síť i 

vnímat jako výsledek dění, „které spočívá v procesech utváření prostoru, času, touhy a 

tělesnosti“ (Bordo 1993, citováno dle Barša, 2002, str. 260). A poslední aspektem je 

sebedisciplinace, ke které v rámci uplatňování moci dochází (Barša, 2002). Hall 

v souvislosti s Foucaultovým konceptem moci hovoří o mikrofyzice moci (Hall 2001). 

Jedná se o to, že se moc do těl pouze nepromítá nebo nezrcadlí, ale v podstatě je moc do 

těl zakořeněná (Hall, 2001) jako součást působení disciplinačního režimu v důsledku 

individualizace trestu. Subjekt se tak „neustále měří a soudí své chování 

internalizovanými standardy“ a normalizuje ho (Barša, 2002, str. 260). 

Dalším ze zásadních východisek postrukturalistického přístupu inspirovaného M. 

Foucaultem je existence subjektu, který je charakteristický tím, že se stále znovu a znovu 

konstruuje s využitím jazykových, sociálních a materiálních prostředků (Zábrodská, 

2009). Subjekt je tak součástí diskurzu a nemůže existovat mimo tento diskurz (Hall, 

2001). 

Právě toto tvrzení se stalo předmětem kritiky, obdobně jako sociální 

konstruktivismus. Nabízí se otázka: „Pokud je vše konstruované, co je potom to, na čem 

se ta konstrukce děje?“ (Kobová, 2007, str. 298). Barša v této souvislosti uvádí, že dle 
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Foucaulta „neexistuje transcendentních model nějakého pravého, ještě neuskutečněného 

subjektu, v jehož jménu bychom vynucenou identitu mohli zavrhnout” (Barša, 2002, str. 

268). V praxi tak nejde ani tak o pátrání po tom, co bylo před konstrukcí jako spíše o 

snahu o politiku neustálého vynalézání nového subjektu, o které lze hovořit jako o 

„mikropolitice samotvorby“ (Barša, 2002, str. 268), což je také ideální strategií subverze 

vůči subjekci, tj. podrobení vnucenou identitou (Barša, 2002). 

Pro poststrukturalismus je naopak typická vztahovost. Subjekt se totiž na 

mikroúrovni konstituuje jak v rámci vztahu k sobě, tak i k druhým a přírodě. Tato 

mikropolitika doplňuje „makropolitiku reprezentace zájmů a identit“ na úrovni 

společnosti (Barša, 2002, str. 274). 

V rámci předkládané práce budu upřednostňovat používání pojmu subjektivita, 

namísto pojmu identita. Vycházím přitom z toho, že používáním pojmu „subjektivita“ se 

odkláníme od důrazu na individuální zkušenost k etické a politické povaze subjektivity 

(Zábrodská, 2009). Kritika konceptu identity spočívá například ve využívání exkluze, 

resp. kategorického vymezování a vytváření dojmu jinakosti na základě rasy, sexuální 

orientace nebo kulturní odlišnosti atd. (Gardiner, 2002). Poststrukturalistický teorie 

opírající se  o neustálé (re)konstruování subjektu se staví kriticky k pojetí identity jako 

stabilní a koherentní. (Zábrodská, 2009). Toto pojetí identity je typické například pro 

liberálně humanistický přístup.  

Poststrukturalistickému přístupu bývá vytýkáno zpochybňování kategorií, jako je 

„žena“, jako nejednoznačných a nekonzistentní, i přes přetrvávající mocenské nerovnosti 

lze při zpochybnění základních kategorií jen obtížně usilovat o prosazování „ženských 

práv“ ve společnosti. Feministický poststrukturalismus naopak usiluje o narušování 

dominantních diskurzů, a vychází z toho, že k této subverzi může docházet i z pozice 

marginalizovaného subjektu   (Zábrodská, 2009). Barša v této souvislosti cituje Mouffe, 

dle které je subjekt souhrnem různých pozic a celkem běžně se stává, že je v jednom 

kontextu „činným a tvarujícím subjektem“ a v jiných vztahových konstelacích funguje 

jako „pasivní a tvarovaný objekt“ (Mouffe, 1992 citováno dle Barša, 2002, str. 271). 
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2.4. Kritika neoliberalismu 

2.4.1 Neoliberalismus 

Vznik neoliberalismu a rozšíření jeho praxe v USA se datuje do 70. a 80. let 20. 

století (Harvey, 2005). Neoliberalismus lze definovat jako “teorii politické ekonomické 

praxe, která se opírá o představu, že zvýšení společenské prosperity bude dosaženo 

liberalizací individuálních podnikatelských svobod a dovedností v rámci 

institucionálního rámce charakteristického silnými právy na soukromé vlastnictví, 

svobodný trh a svobodný obchod”4 (Harvey, 2005, str. 2).  

Role státu by měla dle neoliberalistické ideologie spočívat v poskytování 

institucionálního rámce k umožnění těchto svobod a práv, zásahy státu do svobodného 

trh by přitom měly být minimální (Harvey, 2005). Snížení vlivu státu na svobodný trh je 

charakteristickým znakem neoliberalismu stejně jako deregulace a privatizace (Harvey, 

2005). Důraz na svobodné tržní prostředí se stal jakýmsi etickým pravidlem nebo morální 

hodnotou, kterou bychom se měli řídit v našich životech a které by mělo nahradit naše 

dosavadní hodnoty (Harvey, 2005).  

Na tento přesah neoliberalismu nad rámec čistě ekonomického konceptu 

upozorňuje i J. Weeks zdůrazněním, že ačkoli je neoliberalismus spojován s ekonomikou 

volného trhu, má mnohem širší význam (Weeks, 2011). Neoliberalismus bývá 

analyzován v souvislosti s globalizací a individualizací jako koncept, který se promítá do 

způsobu, jakým jsou organizovány veřejné i soukromé životy lidí (Weeks, 2011). 

Neoliberalismus se stal součástí diskurzu, který většina z nás přijala za vlastní pro 

interpretaci toho, jak žijeme a chápeme svět (Harvey, 2005). Jako takový má dopad na 

společenské vztahy, způsoby života naše reprodukční strategie, vztah k půdě, trávení 

volného času atd. (Harvey, 2005). 

Ideálním prototypem neoliberálního subjektu člověk schopný sebereflexe, tato 

reflexivita je ideální pro vytváření nebo udržování stávajících klasifikací, hierarchií a 

dělících linií mezi subjektem a okolím, založených na srovnávání a soupeření (Adkins 

2002, citováno dle Weeks, 2011). 

                                                
4 Vlastní překlad. 
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2.4.2 Nastolení neoliberalismu v postsocialistických zemích 
Definovat neoliberalismus není snadné, protože jde o poměrně široký pojem 

zahrnující vše od ekonomických teorií, politické filozofie až po tzv. sociálně kulturní 

praktiky mapující disciplinační instituce uplatňované při (sebe)konstruování subjektů 

(Kopeček, 2019). Co se týče postsocialistického prostředí Československa, lze 

neoliberální vládnutí dle Kopečka charakterizovat těmito rysy: dominantní postavení trhu 

s omezenou regulací oblasti práce (omezená moc odborů apod.), politika úspor a 

privatizace jako hlavní prostředek k vytvoření a etablování třídy soukromých vlastníků 

(Kopeček, 2019). Dále docházelo v rámci postsocialistického Československa k náhradě 

termínů veřejného blaha principem individuální svobody a odpovědnosti (Kopeček, 

2019). 

Stejně tak není jednoduché souhrnně reflektovat situaci v postsocialistických 

zemích vzhledem k tomu, že se v souvislosti se situací v postsocialistických zemích po 

roce 1989 hovoří o „různorodosti kapitalismu“ (Kopeček, 2019, str. 12). Kritika 

neoliberální revoluce dle Kopečka přináší nové vhledy například do logiky fungování 

globálních mocenských vztahů, na druhou stranu umožňuje sledovat, jakým způsobem 

neoliberální vládnutí funguje na mikroúrovni v postsocialistických společnostech 

(Kopeček, 2019). Dochází zde ke kritice normality, se kterou je neoliberální společnost 

často ztotožňována a do popředí zájmu se dostává konstrukce institucí neoliberální 

společnosti a dalších aktérů a disciplinační praxe zaměřená na „produkci 

postsocialistických, resp. neoliberálních subjektů“ (Kopeček, 2019. str. 12). 

Procesům spojeným s transformací v bývalých socialistických zemích po roce 1989 

se věnuje například P. Sztompka, který klade důraz na rozlišování dvou úrovní 

transformace, a sice institucionální a kulturní úroveň (Sztompka, 1996). O dokončené 

transformaci můžeme dle tohoto autora hovořit až poté, co dojde k transformaci i na 

kulturní úrovni (Sztompka, 1996) zahrnuje veškerá společenská pravidla, hodnoty, 

předpoklady a pochopení, resp. interpretaci světa, ve které žijeme. 

Co se týče vztahů institucionální a kulturní úrovně života, poukazuje Sztompka na 

skutečnosti, že kultura není daná, ale je produktem společnosti. Při konstrukci kultury je 

přitom čerpáno jak z institucí, tak i z tradic, ale i vnějších vlivů (Sztompka, 1996). V této 

souvislosti je možné autor odkazuje na Brzezinského (rok – text), který vznik institucí 

srovnává se stavbou domu a konstruování kultury budování domova (Sztompka, 
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1996). Změna na institucionální úrovni vyvolává kulturní reakci v podobě změny 

pravidel, hodnot, kódů a významů, které věcem přisuzujeme (Sztompka, 1996). Děje se 

tak prostřednictvím socializace a společenské kontroly ve smyslu reakcí na konformismus 

nebo odklon od normy (Sztompka, 1996). 

E. C. Dunn na základě své antropologické studie v postsovětském výrobním 

podniku v Polsku (Dunn, 2004) dochází k závěru ohledně existence prostupností mezi 

institucionální a kulturní úrovní tranzice ve smyslu přenosu změn na institucionální 

úrovni na společenskou úroveň i úroveň jednotlivých subjektů (Dunn, 2004). Autorka se 

v rámci své práce věnuje politickým a technologickým změnám v souvislosti s 

trnsformací po roce 1989, především pak na privatizaci, vzrůstající tlak na výkon, 

zaváděné prvky post-fordismu v podobě sledování efektivity výroby apod. Nové 

technologie zaváděné ve výrobě s důrazem na měření efektivity práce se dle Dunn staly 

součástí disciplíny a moci (Dunn, 2004). Tyto změny se zároveň promítají do konstrukce 

nové subjektivity. Při konstrukci tohoto nového subjektu je přitom kladen důraz na 

jeho/její akceschopnost, flexibilitu, autonomii a ochotu a chuť se neustále zlepšovat 

(Dunn, 2004).  

Eriksen v souvislosti se svobodou a flexibilitou upozorňuje na to, že mohou být 

iluzorní, případně nemusí mít vždy pozitivní konotaci (Eriksen, 2005). Svoboda a 

flexibilita s sebou ve světě informačních technologií a rychlých změn na pracovním trhu 

mohou nést i zranitelnost (Eriksen 2005). Jsem-li například ve své práci závislý*á na 

moderních informačních technologiích, jejich výpadek mě připraví o rozdělanou práci a 

případně i ušlý zisk za ušlou obchodní příležitost nebo hodiny odvedené práce. Ačkoli se 

snažím být flexibilní, neustále změny na pracovním trhu mě mohou dostat do složité 

existenciální situace. V prostředí s omezenou předvídatelností a stabilitou se může 

svobodná volba změnit v nutnost neustále znovu a znovu volit (Eriksen, 2005). 

Dunn v této souvislosti hovoří o produkci flexibilních hyperaktivních těl schopných 

plánovat svou budoucnost. Tato těla jsou v kontrastu s tělům konstruovaným v rámci 

socialistického státního zřízení. “Státně socialistická biomoc” produkovala těla omezená 

v pohybu ve smyslu cestování, omezené pracovní mobility v důsledku bytové nouze nebo 

v důsledku nutnosti vystát frontu na nedostatkové zboží (Dunn, 2004, str. 165). Na tato 

socialistická těla lze dnešního pohledu nahlížet jako na těla paralyzovaná, i když se od 

nich vyžadovala určitá spontaneita (Dunn, 2004).   
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Na druhou stranu nebyla v socialistických společnostech nouze o pomalý čas, 

jistotu, předvídatelnost a sounáležitost, které Eriksen označuje za nedostatkové zboží 

v životě v informačním věku, stejně jako přehled, pochopení nebo například čisté životní 

prostředí (Eriksen, 2005). 

2.4.3 Seberegulace 
Seberegulaci lze označit jako jeden z klíčových nástrojů a podstat fungování 

neoliberálního subjektu. Níže nastíním příchod diskurzu seberegulace do prostředí 

postsocialistických zemí po roce 1989. Zároveň se vrátíme k teoretickému ukotvení 

pojmu v rámci Foucaultovy konceptualizace disciplinace a biomoci. 

2.4.3.1 Seberegulace v postsocialismu 
Tranzici ze socialistického režimu do postsocialistického režimu můžeme dle Dunn 

zjednodušit na přechod od režimu založeném na redistribuci moci k režimu opírajícím se 

o seberegulaci (Dunn, 2004). Co se týče redistribuce moci a zboží v rámci bývalého 

socialistického režimu, Verdery tuto redistribuci označuje za projev paternalismu 

minulého režimu (Verdery, 1996). 

Dunn v souvislosti se seberegulací v postsocialistickým obdobím zdůrazňuje, že se 

nejednalo jen čistě o ekonomický prostředek, ačkoli je možné vidět úzkou spojitost mezi  

seberegulací jako společenskou praxí a zachování chodu kapitalisticko-demokratického 

systému (Dunn, 2004):“..konstrukce určitého typu subjektů je ústředním aspektem 

společenské regulace, která spoluutváří a je spoluutvářena makroekonomickými 

strukturami” (Dunn, 2004, str. 167). 

V praxi jak instituce, tak i subjekty neustále monitorují sebe sama, aby jednaly v 

souladu s normami stanovenými formálně i neformálně (Dunn, 2004). Tyto normy jsou 

často prezentovány jako přirozené, vědecky podložené a výhodné, jedná se přitom o 

normy s dopadem na subjekty a jejich vnímání sebe sama, chování a organizaci života 

(Dunn, 2004). Ačkoli bývá neoliberalismus a seberegulace často spojován s přínosem pro 

(sebe)regulované ve smyslu jejich autonomie, Dunn upozorňuje na to, že je tato svoboda 

iluzorní (Dunn, 2004). Konstruované subjekty jsou vždy propojeny s ideologií a 

ekonomickou praxi, vzniká tak jen omezený prostor pro konstrukci sebe sama (Dunn, 

2004).  
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Srovnáme-li postfordismus se socialismem, dochází zde k diametrálně odlišné práci 

s mocí. Zatímco za socialismu docházelo k veřejné demonstraci státní moci (viz. 

Spartakiáda apod.), v rámci neoliberalismu je moc spíše skrytá, produkuje neviditelné 

konformní subjekty (Dunn, 2004). O konstruovaných subjektech Dunn hovoří jako o 

“privatizovaných subjektech” (Dunn, 2004, str. 169).  Důraz na ekonomickou hodnotu 

člověka a jeho výkonnost, dochází k zbavování subjektů jejich společenského kontextu, 

devalvaci jejich osobních kontaktů, které byly považovány za důležitý kapitál během 

předchozího režimu, ale i rodinných hodnot. Devalvaci rodinných hodnot a času 

stráveného s rodinou vysvětluje Eriksen tím, že v manželství a rodině plyne čas pomalu, 

zatímco v zaměstnání a činnostech napojených na výdělek a ekonomiku velmi rychle 

(Eriksen, 2005). Eriksen dále v souvislosti s rodinným životem konstatuje, že rychlý čas 

práce ukrajuje pomalý čas, který prožíváme v rodině. Zatímco v pracovní oblasti se 

snažíme být čím dál tím více flexibilní, rodinný čas je pomalý, a ten zdánlivě nemáme 

nebo si ho nemůžeme dovolit (Eriksen, 2005).  

E. Dunn v souvislosti se seberegulací zdůrazňuje, že subjekty jsou sami zodpovědní 

za to, aby jednali v souladu s ekonomickou produkcí hodnot, přičemž se neustálou 

sebekontrolou a seberegulací ze subjektů stávají objekty (Dunn, 2004). 

2.4.3.2. Seberegulace v pojetí M. Foucaulta 
V této části bych ráda představila koncept disciplinace rozvíjený M. Foucaultem. 

Ve svém díle Dohlížet a trestat (původní vydání z roku 1974) se zabýval genealogií 

disciplinace a fungování tzv. „disciplinárních dispozitivů“ (Foucault, 2000, str. 280). 

Současné mocenské mechanismy jsou dle Foucaulta odvozeny z metod disciplinace 

rozvíjejících se od počátku 19. století, disciplinární moc koncentrovaná v institucích jako 

jsou nemocnice, nápravná zařízení a psychiatrické léčebny, resp. všechny „instance 

individuální kontroly“ fungovaly prostřednictvím „binárního oddělení a označení“ a 

„donucujícího vykázání, rozlišujícího rozdělení“ (Foucault, 2000, str. 280). Mezi tato 

binární označení patřila například: „blázen – duševně zdravý, nebezpečný – neškodný, 

normální – nenormální“ (Foucault, 2000, str. 280). Co se týče metod vykázání, fungovaly 

na principu určení, kdo, kam patří a jak s ním má být naloženo ve smyslu výkonu 

individuálního dohledu (Foucault, 2000). Systém fungování disciplinárních dispozitivů 

rozlišujících mezi normálním a nenormálním má dle Foucaulta za cíl „poměřovat, 

kontrolovat a napravovat nenormální“ (Foucault, 2000, str. 280). 
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Pro předkládanou práci je dále relevantní zejména Foucaultův koncept 

sebedisciplinace, který je odvozen od Benthamova modelu vězení nazvaném Panoptikon. 

Panoptikon představuje kruhové vězení s centrální věží, které funguje na principu 

rozrušování „páru vidět - být vidět“ (Foucault, 2000, str. 283). Zatímco vězni dozorce 

nevidí, oni sami mohou být viděni kdykoli dozorci, které nikdo nevidí (Foucault, 2000). 

Ačkoli nemusí být dohled soustavně vykonáván, je permanentní v účincích na jednotlivce 

(Foucault, 2000). Dohled totiž probíhá prostřednictvím disciplinace na „mikro-fyzické“ 

úrovni (Barša, 2002). Lidské tělo se stává poddajným a poslušným, jedinec je 

konstruován jako výsledek „procesů disciplinace a sebedisciplinace“, přičemž tito jedinci 

tvoří společnost, resp. „masu atomizovaných osob“  (Barša, 2002, str. 126). 

Tento model je zároveň třeba vnímat jako zobecněný model toho, jakým způsobem 

fungují vztahy na každodenní úrovni (Foucault, 2000). 

Foucault svůj koncept disciplinace na úrovni těla dále rozvíjí a v souvislosti 

s důrazem na „pěstování těla a racionální správou života“ zavádí pojem tzv. biomoci 

(Foucault, 1999, str. 162). V rámci biomoci přitom rozlišuje dvě její úrovně, a sice úroveň 

„anatomo-politiky lidského těla“ a úroveň „regulativní kontroly – bio-politiky populace“ 

(Foucault, 1999, str. 162). Na této první úrovni se soustředí na tělo jako na nástroj, o který 

je třeba pečovat, je třeba ho cvičit a zvyšovat jeho užitečnost a poslušnost (Foucault, 

1999). Stejně tak je třeba toto tělo začleňovat do systémů kontroly na úrovní státní 

administrativy a správy (Foucault, 1999). Druhá úroveň konceptualizuje „tělo jako 

prostor“, „tělo prostupné mechanikou živého a sloužící jako podklad biologických 

procesů“ (Foucault, 1999, str. 162). Na této druhé úrovni typicky dochází k regulaci 

populace prostřednictvím uplatňování moci nad životem. Pozornost se tak zhruba 

v polovině 18. století přesunula od rozhodování o smrti k regulaci a kultivaci života 

(Foucault, 1999).  

Foucault zároveň zdůrazňuje souvislost mezi biomocí a kapitalismem, kapitalismus 

je dle jeho názoru možné zabezpečit pouze „za cenu kontrolovaného zapojení těla do 

aparátu produkce a pomocí přizpůsobení fenoménu populace ekonomickým procesům“ 

(Foucault, 1999, str. 163). Pro předkládanou práci je podstatný zejména jeden z důsledků 

biomoci, a sice narůstající význam norem namísto právního regulace pomocí zákona 

(Foucault, 1999). Znamená to, že zákony jsou nadále platné, nicméně právní normy se 

spíše integrují do oblasti institucí a aparátů, vč. těch medicínských (Foucault, 1999). 
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V kontextu regulace a normalizace je uplatňován například diskurz zdraví a nemoci, jako 

účinný nástroj.  

2.4.4 Individualizace 
Individualizaci lze vnímat jako proces vymezování se vůči předchozím životním 

stylům typickým pro průmyslovou společnost a konstruování nové biografie (Beck 1994, 

citace dle Weeks, 2011). V této souvislosti Weeks hovoří o zakládání nebo vynalézání 

sebe sama („self-invention“ nebo „creation of a viable sense of self“) (Weeks, 2011, str. 

125).  

Individualismus Weeks kriticky reflektuje na několika úrovních, a sice na úrovni 

individualismu jako manipulace sebe sama, ve smyslu důvěry ve svobodu, která proces 

konstrukce sebe sama doprovází (Weeks, 2011). Jedná se přitom o iluzi svobody, kterou 

asi nejlépe vystihuje „paradox volby“ (Weeks, 2011). Svoboda je vždy omezená, protože 

už sama nutnost konstruovat sebe sama jako svobodný subjekt v sobě nese prvky 

nesvobody (Weeks, 2011, str. 126). „Svobodný“ subjekt (vlastní označení do uvozovek) 

dále stojí před výzvou neustále reflexivně zvažovat dopady své volby ve smyslu riskování 

společenské izolace a osamocení (Weeks, 2011). 

Dále reflektuje individualismus v kontextu mezilidských vztahů a širších 

společenských kontaktů a vazeb (Weeks, 2011). Weeks upozorňuje, že podle některých 

kritiků jsou autentické vztahy nahrazovány narcistickými a hedonistickými hodnotami 

(Weeks, 2011). Rodina není v uspěchaném světě zaměřeném na výkon samozřejmou 

záležitostí, závisí na našich schopnostech rodinu vytvořit a udržet, rodinné vazby tak 

nemusí mít dlouhé trvání (Weeks, 2011).  

Dále je v této souvislosti problematizována individualizace spojená s neustálou 

sebereflexí v rámci různých terapií („confessing self“ a „therapy culture“ in Weeks, 2011, 

str. 129). Dochází k intenzivnímu využívání terapeutických služeb, případně 

svépomocných skupin, služeb stacionářů na pomoc se závislostmi apod. Toto někdy až 

úzkostlivé zaměření pozornosti do sebe sama může přinášet riziko odhlédnutí od širšího 

společenského kontextu vlastního problému a mocenských vztahů (Weeks, 2011). 
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Co se týče stinných stránek individualismu v sexuální oblasti, je teze, že čím více 

lidé podléhají izolaci nebo privatizaci, tím více se potýkají s důsledky studu (Warner, 

2000). 

2.4.5 Komodifikace 
Komodifikace je jedním z klíčových konceptů marxistické teorie, který úzce 

souvisí s fetišizací (Weeks, 2011). Projevuje se uctíváním objektu, nějaké komodity. 

Dochází k tomu v rámci iluze svobody, realita vykořisťování je přitom přinejmenším 

zamlžována (Weeks, 2011).  Komodifikace je úzce spojována s kapitalismem, který 

komodifikaci využívá jako jeden z nástrojů: “Kapitalismus zkresluje a poškozuje lidský 

potenciál, včetně sexuality, prostřednictvím jejich komodifikace a přetváření do něčeho, 

co může být koupeno nebo prodáno, čímž dochází k vystavení nejosobnějších aspektů sebe 

sama manipulaci tržními silami” (Weeks, 2011, str. 28). 

Komodifikace dále úzce souvisí s individualizací a je tematizována v souvislosti 

s kritikou neoliberalismu jako jevu, který má negativní dopad a mezilidské vztahy, vede 

k náhradě autentických subjektivit schopných reflexe za narcistické subjektivity 

sledujících hedonistické cíle (Weeks, 2011). 

V souvislostí s komodifikací sexu dle Hawkes dochází k instrumentalizaci sexu ke 

konstrukci vlastního sexuálního životního stylu (Hawkes, 1996). Tato komodifikace 

s sebou nepřináší jen sex jako komoditu, se kterou je možné obchodovat, ale celou řadu 

souvisejícího zboží a služeb, který nám pomáhá konstruovat životní styl dle naší volby 

(Hawkes, 1996). Zásadní je přitom dle Hawkes iluze svobody a vlastní volby, 

prostřednictvím které se můžeme sexuálně sebevyjádřit (Hawkes, 1996). Svoboda je 

přitom deformována fungováním v ekonomickém systému, zejména pak nabídkou 

dostupných diskurzů, ve kterých dominuje heteronormativita a které s sebou nesou 

imperativ sex provozovat (jako základ vztahu), být v sexuálních aktivitách dobrý, 

eventuálně se zlepšovat (Hawkes, 1996).  

Komodifikaci v oblasti sexuality je třeba vnímat jako problematickou, protože 

propojuje zisk a osobní identitu (Hawkes 2004 citovaný Weeks 2011, str. 127). Za další 

negativní efektem komodifikace lze považovat proniknutí kapitalistických hodnot a 

principů do oblasti intimity člověka a mezilidských vztahů (Weeks, 2011). Hawkes 

hovoří o „vyvlastnění“ vlastní sexuální touhy „odvozené od vlastní představivosti a naší 

kapacity pro smyslové potěšení“ (Hawkes, 1996, str. 122). 
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2.4.6 Neokonzervatismus jako reakce na neoliberalismus 

V reakci se na nedokonalosti neoliberalismu se začal v USA formovat 

neokonzervatismus. Ačkoli neokonzervatismus spojuje s neoliberalismem důraz na vládu 

elit a svobodu trhu, neokonzervatismus jde v mnohém dál, zejména ve snaze o dodání 

legitimity vládě jedné třídy a vytvoření společenské kontroly nad morálními hodnotami, 

které se ustavují (zdánlivě - vl. poznámka) na základě shody ve společnosti (Harvey, 

2005). Kladl-li neoliberalismus důraz na silný stát, jde neokonzervatismus o krok dál 

prostřednictvím důrazu na jednotu státu a národa (Harvey, 2005). 

Nicméně, v dalších ohledech se neokonzervatismus odklání od neoliberalismu. 

Jedná se zejména o důraz na nastolení pořádku v reakci na chaos v oblasti morálky 

plynoucí z individuálních svobod a zájmů (Harvey, 2005). Neokonzervatismus můžeme 

vnímat jako jeden z důsledků neoliberalismu, v podobě odpovědi na volnější systém 

hodnot, který neoliberalismus přenechává k interpretaci subjektu v rámci tzv. 

„mikropolitiky samotvorby“ (Barša, 2002, str. 268). 

Neokonzervatisté kladou důraz na morální hodnoty jako je kulturní nacionalismus, 

morální správnost, křesťanství, důraz na rodinné hodnoty a ochranu rodiny, například 

prostřednictvím iniciativ jako je “Hnutí Pro Život”. Dále se vyznačují antagonismem k 

novým společenským hnutím jako je feminismus, hnutí za LGBTQ+ práva, afirmativní 

akce nebo aktivismus spojený s ochranou klimatu (Harvey, 2005). 

2.5 Kritika esencialistického přístupu 
Esencialistický přístup vychází z existence rozdílů mezi různými skupinami 

obyvatel, ženami a muži, stejně jako lidmi různé rasy nebo společenské třídy 

(Clatterbaugh, 1997).  Tyto rozdíly zastánci*kyně esencialismu přisuzují tzv. 

biologickým nebo duševním rozdílům, které esencialisté*ky považují za vrozené, spíše 

než získané socializací ve společnosti nebo pod vlivem společenských institucí 

(Clatterbaugh, 1997). Východiska odvozená z esencialistického přístupu se týkají toho, 

že existuje správné, resp. přirozené chování. V reakci na porušení tzv. přirozeného 

chování se dle tohoto diskurzu můžeme cítit špatně, porušování tradic a pravidel navíc 
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může vést ke společenskému chaosu (Clatterbaugh, 1997). Stud je dle Callterbaugha 

produktem esencialistického přístupu projevuje-li se u mužů, kteří nenaplňují tradiční 

mužskou roli ať už svou přílišnou jemností, femininitou nebo pasivitou (Clatterbaugh, 

1997). 

Clatterbaugh také upozorňuje na oporu esencialistického přístupu v 

sociobiologických východiscích, ve vztahu ke kritickým mužským studiím stojí za 

pozornost zejména východisko o tom, že určité chování na základě biologických rozdílů 

bylo uloženo v našich genech (Clatterbaugh, 1997). Lze ho tak jen s obtížemi zpochybnit 

nebo změnit. 

Kritika esencialistického přístupu zaznívá například v souvislosti s násilím, je-li 

násilí považováno za přirozené chování muže, dochází tak k upevňování statusu quo ve 

smyslu vysoké míry tolerance mužského agresivního chování ve společnosti. Nedochází 

tak k reflexi otázky moci, privilegií některých mužů a patriarchálního společenského 

uspořádání (Clatterbaugh, 1997).  

Esencialistickému přístupu bývá dále vytýkán důraz vytváření binarit, například 

muži, ženami, viníky a obětmi, hegemonickou maskulinitou a alternativními 

maskulinitami (Gardiner, 2005). Binarita mezi subjektem a objektem (my a ti druzí) je 

dle Zábrodské problematická s ohledem na možnou instrumentalizaci k degradaci nebo 

útlaku těch, kteří neodpovídají často arbitrárně stanovené normě (Zábrodská, 2009). 

V oblasti výchovy se binární rozlišování mezi mužem a ženou v kombinaci 

s esencialistickým přístupem projevuje v přesvědčení, že jen muž může vychovat 

správného muže (Clatterbaugh, 1997). 

2.6 Historický kontext 
V následující kapitole nastíním vývoj kritických mužských studií se zaměřením na 

anglosaské prostředí a následně se budu věnovat vzniku kritických mužských studií 

v prostředí České republiky, stejně jako reflexi genderového řádu v období 

socialistického Československa. Zároveň zde představím typologii maskulinit L. Oates-

Indruchové a dalších autorů*rek typickou pro období 80. let a 90. let s ohledem na tzv. 

reziduální konceptu z oblasti diskurzivní analýzy. Podle konceptu reziduální diskurzu se 

kromě dominantního diskurzu ve společnosti ještě paralelně vyskytuje to, co vzniklo 

v minulosti, „ale stále aktivně působí v kulturním procesu, nejen a často vůbec ne jako 



 

19 

prvek z minulosti, ale jako účinný prvek přítomnosti“ (Williams, 1977: 122, citace dle 

Oates-Indruchová, 2014: 396). 

2.6.1 Počátky vzniku kritických mužských studií v anglosaském světě 
V. Seidler nastiňuje, že vznik kritických mužských studií v anglosaském světě lze 

datovat zhruba do 70. let 20. století do kontextu druhé vlny feminismů, počátků gay a 

lesbického hnutí a v neposlední řadě končící války ve Vietnamu, od kterého si mnozí 

slibovali naději na změnu na individuální i společenské úrovni (Seidler, 1989). Nicméně 

Seidler připisuje význam rozvoje teoretických přístupům, s jejichž pomocí bylo možné 

problematiku uchopit, jako je post-strukturalismus nebo kritická teorie (Seidler, 1989). 

Je tak patrné, že kritická mužská studia vznikala v reakci na feministická hnutí, 

nicméně vztah mužských studií a feminismů byl zpočátku poněkud napjatý, ani postoje 

jednotlivých mužských hnutí nebyly jednotné. To velmi dobře ilustruje vznik prvních 

„consciousness-raising groups“5 v USA a anglosaském prostředí. Tyto skupiny přitom 

byly typické jak pro 70., tak i 80. léta, aniž by mezi nimi existovala nějaká patrná 

kontinuita. Pro 70. byly dle Pease typické dva typy skupin, a sice liberacionalistická a 

anti-sexistická (Pease, 2000). 

Dle převládajícího diskurzu v liberacionalistických skupinách byl sexismus vnímán 

jako škodlivý, a sice jak pro muže i ženy. Liberacionalisté přitom věřili, že odstraněním 

sexismu dojde k osvobození mužů, zejména ve vztahu k prožívání emocí. Důraz byl 

kladen i na vzájemnou péči (Pease, 2000). V rámci kritické reflexe bylo tomuto proudu 

vytýkáno, že opomíjí hierarchické vztahy mezi muži a ženami, a tedy znevýhodnění na 

systémové a institucionální úrovni (Pease, 2000). 

Anti-sexistická uskupení naopak vnímala sexismus jako institucionalizované 

znevýhodnění žen, kritizovala přitom liberacionalistická hnutí jako ta, která přispívají k 

udržování sexismu ve společnosti. Liberacionalisté naopak anti-sexistickým uskupením 

vytýkali nekritické přijímání veškerých feministických postojů (Pease, 2000). 

Co se týče vztahu k feminismům, ze strany některých feministických kruhů 

zaznívala obava, že jde opět o další skupinu podporující upevňování vzájemných vztahů 

mezi muži, čímž by mohlo docházet k reprodukci patriarchátu (Pease, 2000). Další obava 

                                                
5 Jedná se o skupiny, jejichž cílem bylo zvyšovat povědomí. Zpravidla se takové skupiny zabývají nějakým 

novým nebo negativním fenoménem, o kterém se chtějí účastníci více dozvědět a vypořádat se se svou rolí 

v rámci tohoto fenoménu (v uvedeném kontextu se jednalo o feministickou kritiku, sexismus apod.) 
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a předsudky z feministických kruhů zaznívali v souvislosti s rizikem eventuálního 

zneužití znalostí o ženské problematice nebo jejich využití pro vlastní prospěch ze strany 

mužů (Pease, 2000). S určitou mírou podezřívavosti byla reflektována rozdílná oblibu, 

které se těšily různé feministické směry v mužských kruzích, například mezi méně 

oblíbené patřily radikální feministky nebo zastánkyně materialistického feminismu 

(Pease, 2000). Na druhé straně zazníval i názor, že i muži mají mít své místo ve 

feministickém diskurzu, pokud máme zájem o reflexi na celospolečenské úrovni s cílem 

dosažení změny (Pease, 2000). 

2.6.2 Současná kritická mužská studia v anglosaském světě 
Předkládaná práce vychází z kritických mužských studií zabývajících se 

mocenskými vztahy spojenými s maskulinitou. Současná kritická mužská studia se 

přitom dle J. K. Gardiner zabývá méně mocenským vztahem mezi muži a ženami a věnuje 

více pozornosti mocenským vztahem mezi muži navzájem (Gardiner, 2002).  

Kritická mužská studia v sobě přitom integrují genderový přístup, stejně jako 

feministickou kritickou teorii. Je to právě genderová perspektiva (konkrétně 

intersekcionální přístup), který dle Connell přispívá k dynamice analýzy mocenských 

vztahů mezi různými typy maskulinit s přihlédnutím k věku, rasy, třídě nebo sexualitě v 

různých kontextech dle času, místa a lokální kultury (Connell, 2005).  

Co se týče styčných bodů mezi kritickými mužskými studii a feministickou 

kritickou teorií, Gardiner (2002) zmiňuje několik hlavních východisek, která je spojují. 

První východisko spočívá v tom, že i maskulinita je gender a jako taková podléhá 

historickému a kulturnímu vývoji (Gardiner, 2002). Tento vývoj přitom přispěl k nerovné 

distribuci moci nejen mezi muži a ženami, ale i muži navzájem (Gardiner, 2002).. 

Další východisko se týká maskulinity, kterou není možné vnímat jako monolitickou 

nebo statickou kategorii (Gardiner, 2002). Naopak do podoby maskulinity se promítá řada 

procesů a vztahů, což se může projevit odlišně v různých kontextech a v případě různých 

individuí nebo jejich skupin (Gardiner, 2002). Connell se opírá o stejné východisko a 

doporučuje proto nezaměřovat se na maskulinity jako objekt našeho vědeckého zájmu 

nebo analýzy, ale spíše věnovat naši pozornost “procesům a vztahům, v rámci kterých žijí 

muži a ženy své genderované životy” (Connell, 2005, str. 71). Connell se přitom 

podrobněji zabývá vztahy jednotlivých typů maskulinit k sobě navzájem a zejména pak 

k typu tzv. hegemonické maskulinity. Typologii maskulinit, se kterou Connell přichází, 
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přitom není doporučeno vnímat jako pevně dané charakterové typy, které se nemění. 

Jedná se spíše o analytický rámec, který můžeme ve svém výzkumu použít s přihlédnutím 

k místu a času a danému kontextu (Connell, 2005). 

Třetí společné východisko spočívá v možné a žádoucí spolupráci mužů a žen jak na 

politické, tak na akademické a intelektuální úrovni, protože to může přinést jak obohacení 

jak feministické kritické teorie, tak i kritických mužských studií (Gardiner, 2002). Čtvrté 

východisko se týká metodologie, zastánci*kyně obou teorií se shodují na tom, že 

esencialistický přístup není přínosem, protože nepřináší příležitost pro společenskou 

změnu.  

V současné době lze konstatovat, že kritická mužská studia velmi dobře koexistují 

a navzájem se obohacují jak s feministickými teoriemi, tak i queer teorií (Gardiner, 2002). 

Kriticky se ke konceptu „maskulinity“ staví například J. Halberstam, která zdůrazňuje, že 

by se tento pojem neměl používat výhradně ve spojení s mužským tělem (Halberstam, 

2002). Ve svém příspěvku na téma ženské maskulinity zdůrazňuje přínosy queer teorií 

mj. v možnosti nahlížet na maskulinitu jako na analytickou kategorii využitelnou i mimo 

tradiční konotaci s mužským tělem v binární opozici k ženskému tělu (Halberstam, 

2002). 

2.6.3 Kritická mužská studia v prostředí ČR v 90. letech 
Významná česká teoretička kritických mužských studií, I. Šmídová, v roce 1999 

konstatovala, že kritická mužská studia v tehdejší České republice neexistují (Šmídová, 

1999).  Zároveň při té příležitosti srovnávala situaci v postsocialistické České republice 

se situací na Západě a pozitivně kvituje, že se v ČR v rámci gender studies realizuje 

výzkum jak o ženách, tak i o mužích, čímž se odkláníme od vývoje na Západ od našich 

hranic, kde se feministický výzkum věnoval primárně ženské zkušenosti ve snaze 

zviditelnit zkušenost, která se stala neviditelnou. Na Západě se mužské zkušenosti věnuji 

mužská studia (Šmídová, 1999).  

Nicméně v této souvislosti upozornila na nedostatek zejména kvalitativních studií, 

které by se věnovali mužské zkušenosti, zejména pak v době socialistického 

Československa, stejně jako nedostatek výzkumu k dostupné typologii maskulinit 

v českém prostředí, hegemonické maskulinitě a jejich nositelích atd. (Šmídová, 1999).  

Šmídová se ve své disertaci věnovala mužům, kteří nespadají do definice 

mainstreamové maskulinity v českém prostředí. V souvislosti s nimi přišla s označením 
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„jiného muže“, který používá k označení alternativní maskulinity v ČR (Šmídová, 2004). 

Šmídová v této práci sleduje jejich motivy, vnímání sebe sama ve vztahu k hegemonické 

maskulinitě apod. Samotné označení „jiní muži“ přitom reflektuje situaci v ČR, kde chybí 

dostatečná reflexe hegemonické maskulinity i jejich alternativních modelů (Šmídová, 

2004). Z uvedené práce vyplývá nejistota ohledně vlastní maskulinity a její „správnost“ 

(vlastní uvozovky) a důraz na rodinný život jako prostředí pro seberealizaci (Šmídová, 

2004). Ve svém dalším výzkumu se Šmídová věnuje tématům spojeným s muži a 

rodičovstvím apod.  

Další významný příspěvek k oboru kritických mužských studií, tentokrát v podobě 

literární analýzy využívající maskulinitu jako analytickou kategorii, představuje práce L. 

Oates-Indruchové zaměřená na analýzu postav knihy Mementa od Radka Johna.  

Autorka zde reflektuje tři dominantní typy maskulinit, které byly typické pro 

období perestrojky (Oates-Indruchová 2014). Prvním typem je středostavovská 

maskulinita, kterou lze definovat soutěživostí a/nebo vysokými osobními ambicemi 

(Tolston 1987, citace dle Oates-Indruchová, 2014). Dále je pro tento typ maskulinity 

typická společenská odpovědnost a emocionální zdrženlivost (Tolston 1987, citace dle 

Oates-Indruchová, 2014). Druhým typem maskulinity je maskulinita dělnická, kterou dle 

autorky charakterizoval „bezprostřední agresivní styl chování“ (Oates-Indruchová, 2014, 

str. 405). Oproti tomu třetí typ maskulinity, maskulinitu „nového muže“, charakterizuje 

„jemnější emocionálnější“ projev a „vědomě sexuální“ chování (Segal 1990, str. 291, 

citace dle Oates-Indruchová, 2014).  

Oates-Indruchová zde dále přichází s konceptem „tělesné maskulinity“, která je 

příkladem „dynamické konstrukce subjektivit“ vznikajících v kontextu obratu ke 

konzervativním hodnotám v Československu po roce 1989 (Oates-Indruchová, 2014). 

Autorka identifikuje tělesnou maskulinitu jako alternativu pro muže, kteří kolem 

sebe neměli vhodné vzory, se zdála být tzv. tělesná maskulinita (Oates-Indruchová, 

2014). Jediný prostor pro vlastní agentnost (agency), tak představuje oblast vlastního těla 

a kontroly nad ním (Oates-Indruchová, 2014). Ačkoli je hlavní hrdina Michal narkoman, 

žijící na okraji společnosti, objevují se v knize kromě něho i další marginalizované 

maskulinity jako je postava homosexuálního dealera drog, která je stereotypizovaná a 

démonizovaná. Michal se v rámci konstrukce své maskulinity snaží vymanit jak vůči 

středostavovské maskulinitě (resp. maskulinitě stereotypního socialistického muže), tak i 
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vůči jiným dostupným marginalizovaným maskulinitám (Oates-Indruchová, 2014) tím, 

že chce omezit konzumaci drog, najít si stabilní příjem, který by kryl jeho minimální 

potřeby a věnoval se rodinnému životu ve svém vlastním podání. Nicméně, tento pokus 

se mu nezdaří a drogám podléhá, Oates-Indruchová to shrnuje následujícím způsobem: 

„…on ale nejenže neuspěje ve svém nárokování agentnosti, protože nedokáže 

disciplinovat své tělo ve vztahu k drogám,..ale jeho vyjednaná alternativní maskulinita se 

nestane místem rezistence vůči dominantnímu ideologickému diskursu státního 

socialismu, protože nevede k toužené nezávislosti na diskurzivních požadavcích, vůči 

kterým se snažil vymezit“ (Oates-Indruchová, 2014, str. 418).  

K rozšíření dostupné typologie maskulinit v českém postsocialistickém přispívá i 

P. Watson, když jako další typy identifikuje maskulinitu “nového muže” a hegemonickou 

maskulinitu globálního businessmana (Watson, 1993), které by si spolu mohly dle Oates-

Indruchové potenciálně konkurovat (Oates-Indruchová, 2014). 

2.6.4 Reflexe genderového řádu v období socialistického Československa 
Diskuse ohledně otázky, zda lze považovat československé socialistické zřízení za 

patriarchální, se rozpoutala zejména v 90. letech. Otázkou například bylo, jestli tímto 

pohledem neuplatňujeme na socialistickou společnost dnešní optiku, ačkoli tak dříve 

nebyla vnímána. Významnými přispěvateli*lkami do této diskuse byl například 

Vodochodský a Havelková. Vodochodský argumentuje, že tehdejší společnost definici 

patriarchátu naplňuje, nicméně spíše by se přimlouval k používání jiných konceptů 

(Vodochodský, 2007).  

Vodochodský dále užívá pojem genderový řád inspirovaný Connell, která tento 

pojem definuje jako “historicky konstruovaný vzorec mocenských vztahů mezi muži a 

ženami a definice ženství a mužství” (Vodochodský, 2007, str. 9). 

V rámci historie státního socialismu je dle Vodochodského třeba rozlišovat mezi 

dvěma jejími rovinami, a sice mezi historií struktur a institucí, které byly vnímány jako 

neosobní a genderově neutrální (Vodochodský, 2007). Druhou rovinou je historie jedinců 

a různých skupin (jako jsou i muži a ženy), tzv. historie každodenních životů 

(Vodochodský, 2007). Na existenci těchto dvou rovin je třeba upozorňovat zejména 

proto, že se tyto roviny historie někdy probíhají zároveň, jindy je na ně nicméně třeba 

nahlížet jako na historie “jdoucí proti sobě a střetávající se” (Vodochodský, 2007, str. 

10). Ačkoli se někdy jako důvod pro konec socialistického zřízení uvádí rozpor mezi 
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rigidní rovinou struktur a institucí a každodenních životů, nelze tvrdit, že by byl podobný 

rozpor mezi socialistickým genderovým řádem a životy jednotlivců (Vodochodský, 

2007). To potvrzuji mj. i Šiklová, která tvrdí, že společnost byla v 80. letech s 

genderovými nerovnostmi smířená (Šiklová, 1993, citováno dle Vodochodský, 2007). 

Havelková v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že tu byla další společenská 

kategorie, která byla nadřazena kategorii gender, a sice kategorie občana (Havelková, 

1993a citováno dle Vodochodský, 2007). Havelková v této souvislosti hovoří o tzv. 

“nadfeministickém syndromu” (Havelková, 1993b, 66 citováno dle Vodochodský, 2007, 

str. 11). Ženy vnímaly jako problematické spíše rovnostářství a paternalistický způsob 

vládnutí, “který byl vnímán oběma rody jako genderově neutrální” (Havelková, 1993b, 

66 citováno dle Vodochodský, 2007, str. 11). 

Jedním z konceptů představených v souvislosti s chybějící feministickou agendou 

v době socialistického Československa je „vyvlastněný hlas“, autorkami konceptu jsou L. 

Oates-Indruchová a H. Havelková (Havelková, Oates-Indruchová, 2015). Autorky 

v úvodu publikace stejného názvu objasňují vznik a přínos publikace v kontextu, kdy byla 

většina odborné akademické diskuse vedena mimo český odborný prostor díky řadě 

publikací, které vycházely v anglickém jazyce nebo v zahraničí.  Koncept „vyvlastněný 

hlas“ přitom vychází z toho, že socialistický režim odejmul moc ženskému hnutí s tím, 

že ji bude spravovat vlastními silami (Havelková, Oates-Indruchová, 2015). Obě autorky 

se zároveň vymezují vůči konceptu „emancipace shora“ v kontextu, kdy komunistický 

režim zlikvidoval ženská hnutí, která mu na našem území předcházela, aby tuto agendu 

převzal a instrumentalizoval k prosazování politických cílů (Havelková, Oates-

Indruchová, 2015). Důvody pro vymezení se vůči tomuto konceptu jsou uváděny dva, a 

sice faktická výhrada spočívající ve skutečnost, že delegací této agendy na odbornou 

komunitu a došlo dle jejich názoru k decentralizaci této agendy (Havelková, Oates-

Indruchová, 2015). Další výhrada spočívala v obsahu agendy, obě autorky argumentují, 

že agenda navazovala na místní feministickou tradici, a proto ji nelze považovat za 

„nucenou emancipaci shora“ (Havelková, Oates-Indruchová, 2015, str. 21). M. Vodrážka 

se vůči tomuto pojmu vymezuje a spíše by se přikláněl k použití nazývání věcí pravými 

jmény, což je dle něho „obsahové vyprazdňování“ (Vodrážka, 2017, str. 33). Dle kritické 

reflexe Vodrážky jde v případě uvedeného konceptu o eufemizační rétoriku opomíjející 
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realitu poprav, věznění a obecně likvidační snahy směřované vůči veřejnému prosazování 

této agendy ze strany socialistického režimu (Vodrážka, 2017). 

Vodochodský zdůrazňuje nutnost reflexe historické zkušenosti, přičemž 

upozorňuje na skutečnost, že zatímco byla ve velké míře reflektována ženská zkušenost 

v době socialistického režimu, problematika konceptualizace mužství v kontextu 

genderových vztahů v socialistické společnosti je i nadále nedostatečná (Vodochodský, 

2007). V souvislosti s genderovým řádem státního socialismu lze rozlišovat dvě úrovně 

historie, a sice úroveň struktur a institucí a úroveň jedinců nebo nějakým způsobem 

definovaných skupin mužů a žen, která je také nazývána úrovní každodenních životů 

(Vodochodský, 2007). Vodochodský dále upozorňuje, že se historický vývoj propisuje 

do obou těchto úrovní paralelně a někdy se může zdát, že jdou obě tyto proti sobě. Na 

„ustrnutí na místě“ na úrovni struktur, zatímco úroveň každodenních životů šla kupředu, 

-uvádí například Možný, a označuje ji za jednu z příčin kolapsu socialistického režimu 

(Možný 1999, citace dle Vodochodský, 2007, str. 10).  Nicméně jinak tomu bylo 

s genderovým řádem, ačkoli se vyznačoval celou řadou nerovností, s velkou 

pravděpodobností nebyl příčinou rozpadu státně-socialistického zřízení (Vodochodský, 

2007). 

Co se týče periodizace ženské emancipace v době socialistického zřízení, lze dle 

Vodochodského rozlišovat dvě hlavní období, a sice 50 až 60. léta, která označuje jako 

„emancipační fáze“ (Vodochodský, 2007). Pro toto období byl typický vstup žen do 

placených zaměstnání a zároveň to bylo období legislativních změn například ve smyslu 

možnosti rozvázání manželství (Vodochodský, 2007). Wagnerová v této souvislosti 

upozorňuje na nedostatečné ekonomické osamostatnění žen, Šiklová pak na přetrvávající 

stereotyp muže jako nikoli jediného, nicméně i nadále dominantního živitele rodiny 

(Wágnerová, 1995 a Šiklová 1993. citace dle Vodochodský, 2007). Další etapou vývoje 

postavení žen a mužů v socialismu je období 70. a 80. let, kdy dochází k proměně veřejné 

a soukromé sféry, soukromá sféra se stává útočištěm. Veřejná sféra zaměstnání a politické 

reprezentace se stává nezajímavou (Havelková, 1993 citováno dle Vodochodský, 2007). 

Ženy jsou i nadále nepostradatelné v soukromé sféře, nicméně dle Šiklové to nevnímají 

jako genderový útlak, společnost byla s genderovými nerovnostmi v 80. letech smířena a 

přičítala je totalitnímu zřízení (Šiklová, 1993 citováno dle Vodochodský, 2007). Tuto 

situaci blíže precizuje sociolog rodiny, I. Možný, který rozlišuje mezi „strukturálním 
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patriarchátem“ a „familiárním patriarchátem“, tedy nerovným postavením v rámci 

rodiny, za který ženy viní své muže, nicméně i Možný se přiklání k tomu, že převážil 

strukturální patriarchát (Možný 1990, str. 124 citováno dle Vodochodský, 2007, str. 17).  

Nicméně, není pochyb o tom, že obraz muže ve společnosti utrpěl (Vodochodský, 

2007). Na jednu stranu byli socialističtí muži podobně jako jejich kolegové na západ od 

hranic zvýhodněni v podobě vyššího platového ohodnocení a vyššího společenského 

statusu oproti ženám (Šmídová, 1999), na druhou stranu se někdy hovoří o feminizaci 

socialistického muže v důsledku omezení v oblasti budování kariéry a zastávání 

veřejných funkcí v politice ,pro obě oblasti byl předpokladem konformní politický postoj 

(Šmídová, 1999). Muži dále přišli vyvlastněním o majetek, možnost podnikat nebo se 

jinak svobodně realizovat (Vodochodský, 2007). Muži, kteří reálně dosáhli nějakého 

postavení, se v rodině projevovali jako nesamostatní, což jim opět na autoritě nepřidávalo 

(Gal a Kligman 2000, citováno dle Vodochodský, 2007). Jako prototyp ideálního muže 

nemohli posloužit ani straničtí funkcionáři, kteří sice měli reálnou moc, nicméně se jim 

nedostávalo autority (Vodochodský, 2007). 

Co se týče porevolučního vývoje v oblasti genderových vztahů, lze hovořit o 

příklonu žen i mužů k tradičním hodnotám. Havelková v této souvislosti zmiňuje 

„zdůrazňování role matky a významu rodiny“ a upozorňuje, že se tak děje nezávisle na 

kulturních procesech na Západě (Havelková, 2019). Podobný vývoj reflektuje K. Verdery 

i v dalších post-sovětských zemích, ve své reflexi se přitom zaměřuje na Maďarsko, 

Polsko a Chorvatsko, kde byl příklon k tradičním hodnotám doprovázen nacionalistickým 

a antifeministickým diskurzem (Verdery, 1996). Vývoj v dalších postsocialistických 

zemí reflektuje i Šiklová a upozorňuje v nich na návrat k dosud více méně potlačovaným 

náboženství, což ještě posiluje důraz na tradiční roli ženy (Šiklová, 2017). Vývoj 

v poválečném Československu, později České republice, vysvětluje Šiklová tím, že 

oslabené postavení muže v době socialistického režimu vyústilo ve skutečnosti, že tito 

muži neimponovali svým synům (Šiklová, 2017). Generace mužů, kterým bylo při 

převratu okolo třiceti let, se tak vůči svým otcům vymezovala svým větším příklonem ke 

konzervatismu a tradičním rolím (Šiklová, 2017). 

Havelková tento vývoj hodnotí jako problematický, vzhledem k tomu, že byl 

v případě porevolučního Československa doprovázen tlakem na „veřejný úspěch“, aniž 

by se změnily „konotace veřejné a soukromé sféry“ jako se tomu stalo na Západě 
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(Havelková, 2019, str. 67). Skepse vůči „importu“ (vl. označení uvozovkami) západního 

feminismu v československé/české společnosti v 90. letech bývá také vysvětlována jako 

pociťovaný odpor vůči ideologii, která byla vnímána jako levicová (Kolářová, 2008). 

 S tím úzce souvisí skutečnost, že v postsocialistickém prostředí Československa i 

České Republiky nepodařilo prosadit intersekcionální perspektivu ve feminismu, která se 

v té době prosazovala na Západě (Kolářová, 2008). Kolářová to vysvětluje intelektuální 

izolací od feministického vývoje na Západě, v důsledku které se mohla druhá vlna 

feminismu ze 60. a 70. let dostat do našeho prostředí až po transformaci v roce 1989 

(Kolářová, 2008). Postsocialistický kontext přitom měl svá specifika jako je despekt ke 

všemu levicovému, včetně pojmů jako je „třída“ (Kolářová, 2008). Dalším argumentem, 

který Kolářová uvádí pro nedostatečné etablování intersekcionálního přístupu v 90. letech 

jsou generační rozdíly. Šiková označuje generační rozdíly za podstatné ve vztahu 

k feministickému hnutí obecně, mladší generace žen vůči němu nestála v porevolučním 

období a priori v opozici, ale živěji se o feministické hnutí a inspiraci čerpala z pobytů v 

zahraničí (Šiklová, 2017). 

2.7  Používaná terminologie 

2.7.1Diskurz  
Diskurz v předkládané práci pojmu v jeho postsrukturalistickém pojetí 

inspirovaném M. Foucaultem, který v souvislosti s diskurzem a mocí konceptualizuje i 

téma vědění, které je dle jeho názoru s oběma pojmy v úzce souvislosti (Hall, 2001). 

Vědění přitom úzce souvisí s mocí, protože bylo vždy v daném historickém kontextu 

využíváno k uplatňování vlivu na společenské chování (Hall, 2001): 

„Je třeba přijmout komplexní a nejistou hru, v níž může být diskurz zároveň 

nástrojem i účinkem moci, avšak rovněž překážkou, zábranou, bodem odporu či 

východiskem opačné strategie. Diskurz uvádí moc do pohybu a produkuje ji, posiluje ji, 

ale také ji podkopává, vystavuje ji pohledu, činí ji zranitelnou a umožňuje její omezování“ 

(Foucault, 1999, str. 118-119). 

Dle Foucaulta není moc uplatněna pouze hierarchicky od shora dolů nebo jedním 

směrem od nějaké autority nebo centra (Hall, 200). Moc je dle Foucaulta spíše 

organizována formou mocenských sítí, jejichž součástí jsme my všichni. Jsme přitom 

zároveň těmi, kdo jsou disciplinováni a těmi, kdo disciplinují (Hall, 2001). Objektem 
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působení disciplinačních procesů je přitom tělo, Foucault přitom dle Halla zdůrazňuje, že 

tomu není tak, že by se moc pouze zrcadlila do těl, naopak je v nich přímo zakořeněná, 

stejně jako v chování a vztazích na lokální úrovni (Hall, 2001). Rozdílné diskurzivní 

praxe se přitom vpisují do těl různě v rámci uplatňování svých režimů moci a pravdy 

(Hall, 2001). 

2.7.2 Gender 
Konstruktivistické paradigma se promítá i do definice genderu. Gender chápu jako 

kategorii, která je neustále konstruována. Důležitou roli přitom hraje jazyk. Tento 

prostředek slouží ke spoluutváření společenské organizace, ale i jako “prostor konstrukce 

genderových identit” (Zábrodská, 2009, str. 28). Přitom je třeba mít na paměti, že gender 

nevytváříme jen na naší individuální úrovni, ale jedná se do velké míry o vztahovou 

záležitost. Connell v této souvislosti zdůrazňuje, že na lidské jednání není možné nahlížet 

jako na izolovanou akci, protože je součástí širších společenských struktur (Connell, 

2005). Femininita a maskulinita jsou “konfiguracemi genderové praxe” (Connell, 2005, 

str. 72) s důrazem na neustále probíhající proces jejího konfigurování.  

Obdobně jako na gender lze uplatňovat konstruktivistickou optiku i na pohlaví a 

nahlížet na ně jako na konstrukt. G. Šmausová v této souvislosti uvádí, že „diference mezi 

získanými a připsanými znaky je jen dalším naturalistickým omylem“ (Šmausová, 2002, 

str. 22). I pohlaví je výsledkem neustálé práce subjektů na tom, aby byli rozpoznáni 

v souladu s tím, jaké pohlaví jim bylo dříve připsáno (Šmausová, 2002). Zdánlivou 

stabilitu kategorii pohlaví odůvodňuje Šmausová tím, že se pohlaví „vpisuje do 

genderového kulturního těla“, které je více méně stabilní (Šmausová, 2002, str. 22). 

I West a Zimmermann při definování genderu kladou důraz na jeho „dělání“, které 

popisují jako „nepřetržité činnosti zakořeněné v každodenních interakcích“ (West a 

Zimmermann, 2008, str. 103). Nicméně, v souvislosti s každodenními interakcemi i 

fungováním v rámci širších sociálních organizací, je třeba mít na paměti, že se nejedná o 

jedinou kategorii, které bychom měli věnovat pozornost. M. Kolářová v souvislosti 

s intersekcionálním přístupem zdůrazňuje, že „…genderové nerovnosti a identity nelze 

analyticky oddělit od rasových/etnických, třídních a dalších rozdílů“ (Kolářová, 2008). 

Intersekcionalitu je třeba vnímat jako spolupůsobení různých kategorií možného 

znevýhodnění, které jsou silně kontextuální, a projevují se tedy v každém kontextu různě. 

Existuje řada různých praxí, jakým způsobem intersekcionální přístup uplatňovat. 
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Například bývá rozlišováno mezi tzv. kumulativním, nebo-li aditivním modelem, a 

modelem prolínání/interlocking (Kolářová, 2008). Kumulativní model vychází z toho, že 

dochází k několikanásobného útlaku a na dopady znevýhodnění bývá nahlíženo oddělení 

(Kolářová, 2008). Uplatníme-li přístup prolínání, „nerovnosti je třeba vidět jako součást 

struktur a interakcí, které ovlivňují zkušenost a vnímání všech skupin“ (Kolářová, 2008, 

str. 4). Intersekcionální optika má vliv na vnímání genderu, stejně jako ostatních 

kategorií. Měly bychom je vnímat jako 1) sociálně konstruované, 2) nejen jako životní 

styly, ale jako součást systémů mocenských vztahů, přičemž k mocenským vztahů 

dochází i v rámci jedné kategorie/lidmi jedné skupiny (liberalismus vs. konzervatismu 

apod.), 3) projevují se na mikro- i makro- úrovni (tj. psychologické i strukturální úrovni), 

4) projevují se v každé sociální situaci (aspoň některé) a u každého člověka, přičemž se 

různě kombinují (Weber, 1998, citace dle Kolářová, 2008). 

2.7.3 Sexualita   
Sexualitu lze definovat v závislosti na paradigmatu, ze kterého vycházíme. Patrně 

nejzásadnější rozdíly nalezneme mezi sexuálním esencialismem a konstruktivismem. 

Sexuální esencialismus spočívá v předpokladu, že sex je přirozeným jevem, který 

existoval ve své neměnné ahistorické podobě ještě před ustanovením společenských 

pravidel a institucí (Rubin, 2012). Sexuální diskurz do velké míry ovlivňuje medicína, 

včetně psychiatrie a dalších odvětví jako je psychologie (Rubin, 2012). Tyto disciplíny 

připisují sexualitu konkrétním lidem, jako jejich vlastnictví a specifikum.  

Subverzivně vůči diskurzu sexuálnímu esencialismu působil v angloamerickém 

prostředí zejména výzkum J. Weeks, dále pak M. Foucaulta. J. Weeks v této souvislosti 

upozornil zejména na homosexualitu jako celkem moderní fenomén (Rubin, 2012). M. 

Foucault v kontextu genealogie sexuality, které se věnoval, konstatoval, že 

homosexualita je vynálezem 19. století (Foucault, 2009). 

M. Foucault se dlouhodobě věnoval výzkumu genealogie sexuality a došel tak 

k závěru, že neexistuje biologická podstata touhy, ale že touha je ve společenském 

kontextu konstruována v průsečíku různých expertíz (Foucault, 2009). Sexualita je i 

průsečíkem moci: 

“Ukazuje se spíš jako mimořádně vytížený bod, jímž procházejí mocenské vztahy: 

mezi muži a ženami, mezi mladými a starými, mezi rodiči a potomky, mezi vychovatelé a 

žáky, mezi kněžími a laiky, mezi úřady a populací“ (Foucault, 2008, str. 121).   
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V souladu s konstruktivistickým přístupem lze sexualitu chápat jako soustavu 

praxí, které jsou konstruovány v rámci komplexního společenského rámce (Weeks, 

2011). Sexuální praxi je propůjčován význam prostřednictvím jazyka (Weeks, 2011). 

Jazyk používaný v oblasti sexuality má nejen dopad na to, jakým způsobem vnímáme tělo 

a možnosti jeho využití v programování našich sexuálních životů (Weeks, 2011). Děje se 

tak v rámci diskurzu (sebe)konstrukce a důraz je kladen na vlastní agentnost (agency) 

v tomto procesu (Weeks, 2011).  

M. Foucault připisoval společnosti spíše konstitutivní než represivní roli, která 

umožňuje vznik nových sexualit. Nicméně, neznamená to, že by popíral existenci 

represivních politik (Rubin, 2012). Svou roli v procesu konstituování nových sexualit 

může hrát i vyjadřování vzdoru: “Je tu ale možná ještě jiný důvod, jenž činí formulování 

vztahů sexuality a moci v termínech útlaku pro nás tak uspokojivým: totiž to, co lze nazvat 

ziskem mluvčího. Je-li sexualita potlačována, jinými slovy, je-li vystavována zákazu, je-li 

popírána její existence a je-li nucena mlčet, pak sám fakt, že se o ní mluví a že se mluví o 

jejím potlačování, má podobu úmyslné transgrese. Ten, kdo mluví touto řečí, staví se do 

jisté míry mimo moc, rozvracení zákon, anticipuje, jakkoli nepatrně, budoucí svobodu“ 

(Foucault, 1999, str. 13). 

Řešením sexuálního útlaku by dle Rubin neměl být příklon ke konzervatismu, ale 

tematizace problematiky sexuálního útlaku a nerovností (Rubin, 2012). Rubin přichází 

s konceptem hierarchizace, který je časově (text je z roku 1984) i socio-kulturně 

(prostředí USA) podmíněný, nicméně ráda bych ho zde stručně představila.  

Na vrcholu pomyslné erotické pyramidy dle hierarchie stanovené dle sexuální praxe 

jsou heterosexuální páry žijící v manželství a mající děti, následovaní heterosexuálními 

páry žijícími mimo institut manželství. Další dalším stupni pomyslného žebříčku jsou 

ostatní lidé heterosexuální orientace (Rubin, 2012). Nejednoznačně se umísťuje 

autoerotika, tedy masturbace, obecně je lépe přijímaná, pokud se jedná o náhražkové 

jednání pro jedince fungující aktuálně mimo vztah (Rubin, 2012). Gay a lesbické páry 

jsou dle Rubin na hranici přijatelnosti, následování LGBTQ+ lidmi, kteří jsou singles. Na 

pomyslném dně této hierarchie jsou transvestité a lidí praktikující různé fetiše nebo 

BDSM praktiky, stejně jako porno herci a herečky a pracovníci*ce v sexuálním byznyse, 

stejně jako lidé preferující transgenerační vztahy (Rubin, 2012). Čím výše jste 

v pomyslné hierarchii, tím většímu se těšíte společenskému respektu, právní opoře, tím 
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méně se pochybuje o Vašem duševním zdraví, sklonům ke kriminálnímu jednání, těšte se 

větší materiální a ekonomické stabilitě (Rubin, 2012).  

Pokud bychom chtěli podobný hierarchický model aplikovat v dnešní době, bylo 

by dobré po zohlednění socio-kulturních okolností model rozšířit o intersekcionální 

perspektivou. Gender, ani sexualita nejsou jedinou kategorií možného znevýhodnění, 

zohlednit je třeba působení i dalších kategorií, jako rasa/etnikum nebo třída (Kolářová, 

2008). 

Warner v souvislosti se sexuální hierarchizací upozorňuje na překážky na cestě 

k sexuální autonomii, mezi které řadí moralizování, omezení v právní oblasti, stigma, 

stud a sociální izolaci, a označuje je za projevy sexuální nesvobody (Warner, 2000). 

Zároveň se jedná o prostředky, jak vyjádřit svou dominanci v sexuální oblasti nad 

ostatními (Warner, 2000). 

2.7.4 Heteronormativita 
J. Butler v této souvislosti hovoří o heterosexualitě, která působí prostřednictvím 

genderových norem (Butler, 2016). V praxi jsou tak z našeho genderu odvozovány 

úsudky ohledně našeho sexuálního chování.  

Nicméně, Butler v této souvislosti upozorňuje, že „gender označuje místo složitě 

propletených vztahů, jež heterosexuální matrici zahrnují i přesahují“ (Butler, 2016, str. 

311). Autorka zároveň upozorňuje, že heterosexuální normy fungují jako ideál, kterému 

není možné dostát (Butler, 2016). Je tomu tak, protože heterosexualita se prosazuje tím, 

že konstituuje „hyperbolickou podobu“ mužů a žen (Butler, 2016, str. 310), kterou lze 

označit za „vnucenou performanci“, protože my všichni jsme nuceni se vůči nim nějakým 

způsobem vymezit (Butler, 2016), ať už konformně nebo subverzivně.  

Neúčinnost heterosexuálních norem vede k jejich přeznačování, to vše se děje 

v rámci procesu reartikulace těchto neúčinných norem (Butler, 2016). 

2.7.5 Homofobie 
Teorie homofobie se objevují v celé řadě oborů od antropologie po queer studies. 

V rámci předkládané práce bude homofobie zasazena do kontextu kritických mužských 

studií. Na homofobii lze podobně jako na sexuální objektivizaci žen nahlížet jako na 

toxickou strategii, jak konstruovat vlastní heterosexuální subjektivitu. V obou případech 

se jedná o opresivní a diskriminační praxi (Pease, 2000). B. Pease zároveň poukazuje na 
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skutečnost, že je projevem neschopnosti přiznat si domnělost vlastní heterosexuality a 

křehkost celého konceptu normativní heterosexuality. Homofobie je přitom založena na 

stereotypní představě o gay mužích, kterým bývá přisuzována zženštilost (Pease, 2000).  

M. Foucault na příkladu dělící linie mezi změkčilým a mužným mužem v době 

Aristotela, demonstruje arbitrárnost asociace homosexuality se zženštilostí. Neuměřenost 

ve smyslu ztráty sebekontroly byla spojována s pasivitou, (stereo)typicky ženskou 

vlastností (Foucault, 2003). Muž nesměl být nespoutaný ve vztahu k sexuální vášni, 

protože to znamenalo slabost nebo podřízení. Sebeovládání bylo ctností připisovanou a 

ceněnou u mužů. Pokud se muž neovládal v sexuální oblasti, byl považován za 

zženštilého. Naopak, pokud je muž ve vztahu ke své vášni a má ji pod kontrolou není 

považován za zženštilého bez ohledu na to, jaký typ sexuálních objektů ho přitahují (muži 

nebo ženy): „Dělící čára mezi mužským a zženštilým mužem se neshoduje mezi naším 

protikladem mezi hetero- a homosexualitou, neomezuje se ani na opozici mezi aktivní a 

pasivní homosexualitou. Vyznačuje rozdíl v postoji ke slastem a tradiční znaky tohoto 

ženství – lenost, netečnost, odmítání drsnějších sportovních aktivit, zalíbení ve voňavkách 

a ozdobách, změkčilost…(malakia) nejsou určujícím prvkem někoho, kdo bude v 19. 

století nazýván ´homosexuálem´, ale toho, kdo se nechává unést slastmi, které ho 

přitahují: je podřízen vlastním žádostem i žádostem ostatních“ (Foucault, 2003, str. 117). 

Samotný pojem homofobie je z pohledu některých autorů problematický. B. Pease 

ve svém shrnutí dosavadní kritiky pojmu upozorňuje zejména na koncovku „fobie“, 

kterou lze považovat za psychologizující (Pease, 2000). Důsledkem používání tohoto 

pojmu by tam mohlo dojít k odvrácení pozornosti od společenských a institucionálních 

aspektů homofobie (Pease, 2000). Zároveň je tu riziko přehnané psychologizace tohoto 

jevu. Tím, že označujeme subjekty aplikující homofobní postoje za nemocné, dochází 

k individualizaci homofobie a zamlžování politické roviny vyjadřování těchto postojů 

(Pease, 2000). Jde o obrácený diskurz, zatímco dříve byli za nemocné považováni 

homosexuální jedinci, dnes je tomu naopak (Dollimore, 1991 citovaný dle Pease, 2000). 

V praxi se homofobie projevuje snahou o očištění veškerých vztahů s muži o 

sexuální konotaci (Sedwick, 1985 citovaná dle Pease, 2000). B. Pease dále apeluje na 

nutnost překonání homofobie jako toxického projevu chování, který brání vzniku větší 

intimity mezi muži navzájem (Pease, 2000). Homofobie dále brání prohloubení intimity 

mezi mužem a ženou, protože muž se dle této logiky musí neustále hlídat, aby působil 
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dost mužně v protikladu k domnělé zženštilosti jiných mužů. Šmídová v této souvislosti 

upozorňuje na rizika spojená s demonstrováním přehnané konformity: “Nejistota v 

identitě způsobená strachem z obvinění z homosexuality může totiž vést k hyperkonformitě 

ke vnímaným standardům chování vhodného pro vlastní gender“ (Šmídová, 2004, str. 12). 

K těmto projevům hyperkonformity patří i objektivizace žen, která je na překážku 

nastolování intimity ve vztahu se ženami (Pease, 2000).  

Vymezování se vůči homosexuálním mužům také může být projevem snahy o 

marginalizaci nebo subordinaci odlišného typu mužů v zájmu upevnění konceptu 

hegemonické maskulinity (Connell, 2005). Homofobie je tak neoddělitelně spojena 

s patriarchátem, pokud jsme homofobní nepřímo tak podporujeme misogynii a sexismus 

(Pease, 2000). 

2.7.6 Hegemonická maskulinita 
V případě hegemonické maskulinity se nejedná o nějakou fixní podobu 

maskulinity, která by byla transhistorická univerzálně platná pro každé socio-kulturní 

prostředí (Connell, 2005).  

Autorem konceptu hegemonie je A. Gramsci, v dalšímu rozpracování tohoto 

konceptu se věnoval E. Laclau a Ch. Mouffe (Matonoha, 2015).  V tomto pojetí 

hegemonii charakterizovat jako „takový stav dominance, který není jako takový 

podrobenými subjekty rozpoznán a v němž subjekty sami bezděky, nevědomky na svém 

vlastním podrobení spolupracují“ (Matonoha, 2015, str. 359). Hegemonie je vždy nějak 

historicky ukotvená, vázané k určitému časovému rámci a sledu událostí, v rámci nichž 

nějaký jev dominuje, dominuje, získává nebo udržuje moc (Carrigan, Connell, Lee, 

2002). Z toho lze odvodit, že hegemonickou maskulinitu charakterizuje dominantní 

postavení v konkrétním genderovém řádu (Connell, 2005). 

Máme-li ve stručnosti definovat maskulinitu, je zároveň místem v rámci 

genderových vztazích a praxe, které muži a ženy vykonávají v rámci konstruování své 

pozice v rámci genderového řádu (Connell, 2005). Podstatné jsou dle Connell i dopady 

této praxe na „tělesné prožívání, osobnost a kulturu“ (Connell, 2005, str. 71). 

Halberstam dále zdůrazňuje, že maskulinita je konstrukt, máme potíže s jejím 

definováním, ale ne rozpoznáním a potvrzením, o které hovoří jako o “ratifikaci“ 
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žádoucího typu maskulinity, které dle autorky věnujeme ve společnosti spoustu 

pozornosti (Halberstam, 2002, str. 355). Ačkoli v praxi dochází k heroizaci určitých 

forem maskulinity při současné subordinaci ostatních forem maskulinity, Halberstam 

konstatuje, že heroické formy maskulinity performované muži v (americké – vl. 

poznámka) popkultuře jsou spíše společensky konformní než rebelující (Halberstam, 

2002). Tito konformní muži za svou konformitu odměněni respektem ve společnosti 

(Halberstam, 2002). 

2.8 Diskurzivní praxe v souvislosti s genderem a sexualitou 
V této části bych se ráda věnovala genderovanému diskurzu, resp. představení 

diskurzivních analýz a teoretických prací věnovaných genderovým vztahům nebo 

diskurzů týkajících se sexuality z různých vědních disciplín.  

O genderovém diskurzu můžeme dle Zábrodské hovořit, pokud můžeme nacházet 

ve výpovědích, praktikách nebo jednání subjektů, skupin nebo institucí pravidelnosti a 

koherenci (Zábrodská, 2009). Takový diskurz dodává “genderu význam, kterými o něm 

vypovídají [subjekty, skupiny nebo instituce], ve vztahu k němuž jednají a sebe sama 

prožívají” (Zábrodská, 2009, str. 82). V této části uvedu příklady z různého socio-

kulturního prostředí, tj. jak z anglosaského prostředí (Hollway), Švédska (Sandberg) i 

českého postsocialistického prostředí (Zábrodská). 

Reflexi identifikovaných diskurzů v této oblasti bych zahájila představením 

Foucaultových dispozitivů. Dispozitiv v sobě přitom zahrnuje diskurzivní i nediskurzivní 

praktiky, které mohou zahrnovat široké spektrem výpovědí nebo jednání od vědeckých 

poznatků, zákonů nebo jiných předpisů a dalších projevů působení institucí. Těmito 

dvěma dispozitivy jsou dispozitiv manželského svazku a dispozitiv sexuality (Foucault, 

1999). Co se týče dispozitivu manželského svazku, zahrnuje dle Foucaulta sexuální 

vztahy, nicméně je to primárně systém založený na uzavření manželství v zájmu rozvoje 

příbuzenských vztahů, ale i uspořádání majetkových poměrů (Foucault, 1999). 

Oba dispozitivy dle Foucaulta do určité míry stojí proti sobě. Zatímco se dispozitiv 

manželského svazku konstruuje okolo “pravidel, která definují dovolené a zakázané, 

předepsané a nepřípustné” (Foucault, 1999, str. 124-125), dispozitiv sexuality “funguje 

na základě dynamických polymorfních a konjunkturálních technik moci” (Foucault, 1999, 

str. 125). Nicméně Foucault připouští, že oba dispozitivy jsou do určité míry spojeny s 
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ekonomií (Foucault, 1999). Zatímco dispozitiv manželství hraje roli v majetkových 

záležitostech díky možnosti podpory převodu a oběhu bohatství a v oblasti reprodukce, 

kdy se diskurzivně pracuje spíše s tzv. společenským tělem (Foucault, 1999). Dispozitiv 

sexuality je s ekonomií spojen množstvím jiných vazeb, z nichž Foucault vyzdvihuje 

propojení prostřednictvím těla v roli produkujícího i konzumenta (Foucault, 1999). 

Foucault tak přikládá tělu v rámci tohoto dispozitivu významnou roli a vychází z růstu 

jeho hodnoty jako “předmětu vědění a jako opravdu v mocenských vztazích” (Foucault, 

1999, str. 126). Diskurz sexuality není spojen s reprodukcí ve společenském smyslu, ale 

jeho význam spočívá “...ve vlastním množení, inovování, zabírání dalších území, 

vynalézání a ve stále detailnější pronikání těl a stále globálnější kontrole populace” 

(Foucault, 1999, str. 125). V rámci dispozitivu sexuality se nepracuje se zákazy formou 

zákonů, ale s tzv. “Politikou sexu”, která spíše produkuje sexualitu, než aby se věnovala 

její represi (Foucault, 1999, str. 134).  

Dispozitiv manželského svazku je do jisté míry zastíněn dispozitivem sexuality, 

nicméně není nahrazen úplně (Foucault, 1999). Naopak, Foucault argumentuje, že se 

dispozitiv sexuality prosadil právě díky dispozitivu manželského svazku, resp. že do sebe 

navzájem pronikají. Toto tvrzení podporuje argumentem, že to byla právě rodina, která 

se stala od 18. století privilegovaných centrem emocí, pozorností a lásky, sexualita přitom 

hrála svou roli (Foucault, 1999).  

Velmi často citovanou autorkou využívající metodu diskurzivní analýzy k analýze 

genderových vztahů je sociální psycholožka Wendy Hollway. Hollway se ve své práci 

zabývala analýzou diskurzu spojeného s heterosexualitou. Co se týče metody, zvolila ve 

svém výzkumu, který bych zde chtěla krátce shrnout, metodu skupinových rozhovorů 

(Zábrodská, 2009). Ve své analýzy přitom definovala tři dominantní diskurzy: “diskurz 

mužského sexuálního pudu”, “diskurz mít/uchovat” a “diskurz permisivní sexuality” 

(Zábrodská, 2009, str. 78-79). Diskurz mužského sexuálního pudu je založen na tradiční 

binaritě mezi aktivní mužskou sexualitou, která objektivizuje a dobývá pasivní ženu. 

Mužská sexualita je přitom považována za přirozenou a blízkou přírodě v souladu s 

biologickým nastavením muže. Žena dává k takové sexualitě podnět (Zábrodská, 2009). 

Tento diskurz je dle Sunderland problematický zejména v tom, že prezentuje některé 

mužské vlastnosti stereotypně přisuzované mužům jako přirozené a působí tak 

apologeticky například ve vztahu k chybějícímu konsentu v sexuálních vztazích a 
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kontaktech (Sunderland, 2004). Diskurz mít/uchovat působí vůči dříve představenému 

diskurzu poněkud kontrastně, důraz je kladen na vzájemnost, emotivní pouto mezi 

mužem a ženu a snahy směřující k monogamnímu vztahu a založení rodiny (Zábrodská, 

2009).  

Nicméně je třeba si všimnout odlišného přístupu ke konstrukci maskulinit a 

femininit. Zatímco ženy jsou v pozici těch, které mají být drženy, muži jsou tím 

subjektem, kterému je přisuzována agentnost ve smyslu uplatňování moci (Sunderland, 

2004). Žena je buď v roli té, která je ve svých sexuálních vztazích pasivní nebo je její 

sexualita nenormativní nebo vzbuzující žárlivost. Dle tohoto diskurzu musí být žena pod 

kontrolou muže (Sunderland, 2004). Diskurz permisivní sexuality vychází z 

heterosexuality jako přirozeného normativního nastavení vztahů mezi muži a ženami, 

která by nicméně ve své realizaci neměla být omezena společenskými konvencemi jako 

je například monogamie apod. Tento diskurz kontrastuje s předchozími dvěma v tom 

ohledu, že přistupuje k mužům a ženám jako k rovnocenným subjektům (Sunderland, 

2004).  

V českém prostředí se poststrukturalistickou diskursivní analýzou zabývala 

například Zábrodská. Autorka se ve své publikaci, která vychází z její disertační práce v 

oboru sociální psychologii na FSS Masarykovy univerzity, zabývala analýzou rozhovorů 

s muži a ženami s cílem ověřit, jaké diskurzy tyto subjekty využívají ke konstrukci jejich 

genderových identit, jak se k sobě tyto diskurzy vztahují a s jakými důsledky jsou 

diskurzy uplatňovány ve vztahu k dominantnímu genderovému řádu (Zábrodská, 2009). 

Zábrodská v rámci své analýzy identifikovala několik diskurzů, a sice diskurz 

genderového esencialismu, diskurz heterosexuality, diskurz socializace, diskurz 

individualismu, biologizující diskurz a diskurz jinakosti (Zábrodská, 2009). 

Diskurz genderového esencialismu vychází z hypotézy o přirozenosti člověka, která 

je určitým způsobem genderovaná. Tento diskurz se do velké míry opírá o binaritu mezi 

maskulinitou a femininitou, rozdíly mezi nimi jsou přitom ceněné a tím, že se přirozené 

vlastnosti mužů a žen doplňují. Za přirozené ženské vlastnosti jsou považovány marnost, 

pasivita, emocionalita a orientace na vztahy (Zábrodská, 2009). U mužů jsou za přirozené 

vlastnosti považovány orientace na výkon, rozhodnost a aktivita. U mužů je také za 

přirozené považované prosazování zájmu s využitím asertivity, někdy až agresivity 

(Zábrodská, 2009). 
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Na muže a ženy je tak touto optikou nahlíženo jako vzájemně se doplňující celek, 

který je kompatibilní. Na tomto ideálním a přirozeném stavu tedy není dle zastánců 

esencialistického přístup třeba nic měnit. Dle tohoto diskurzu se jedná trvalý a přirozený 

stav (Zábrodská, 2009). Jak již bylo zmíněno výše, esencialismus přispívá k udržování 

statusu quo ve společnosti.  Lze ho označit za “nástroj reprodukce a stvrzování 

genderových rozdílů, a potažmo genderových nerovností, které legitimizace odkazy na 

jejich přirozenost” (Zábrodská, 2009, str. 100).  

Obdobným způsobem funguje diskurz heterosexuality, když přispívá ke konstrukci 

mužů a žen jako přirozených kategorií (Zábrodská, 2009). Zároveň se v rámci diskurzu 

heterosexualiaty vychází z přirozené sexuální atraktivity mezi muži a ženami, která je 

ustavována jako norma ve společnosti. V této souvislosti lze také hovořit o diskurzu 

heteronormativity (Zábrodská, 2009) automaticky předpokládající heterosexualitu a 

zneviditelňující jakékoli jiné sexuální preference.  

I diskurz heterosexuality dle Zábrodské přispívá k upevňování mocenských 

nerovností ve společnosti. Zatímco žena je v rámci tohoto diskurzu situovaná do role 

sexuálního objektu, který je objektivizován, zatímco muži náleží role toho, kdo 

objektivizuje. Žena je tak v závislé pozici, kdy jde o to, “zda a kdy bude mužským 

subjektem rozpoznání jako žádoucí sexuální objekt” (Zábrodská, 2009, str. 109).  

Ačkoli Zábrodská naznačuje, že muž vychází z aplikace diskurzu heterosexuality 

lépe, jako bytost nezávislá na ničem (Zábrodská, 2009), jsem toho názoru, že tato optika 

dopadá nelichotivě nejen na ženy, ale i na muže. Na tomto diskurzu vidím jako 

problematické zejména to, že ženám upírá agentnost, mohou pouze pečovat o svůj vzhled 

a doufat, že budou co nejdéle působit sexuálně přitažlivě na muže, protože to je 

významným faktorem pro zhodnocení její hodnoty ve společnosti. Co se týče mužů, tato 

optika muže dle mého názoru redukuje na povrchně uvažující a svým pudům podléhající 

jednoduché bytosti. Nicméně, přesto se tento diskurz ve společnosti objevuje a svým 

důrazem na binární rozlišení přispívá k tomu, že je na muže a na ženy nahlíženo jako na 

odlišné kategorie lidí (Zábrodská, 2009). 

Co se týče diskurzu jinakosti, i tento diskurz se opírá o genderovou binaritu, tj. 

existenci mužů a žen jako odlišných kategorií, nicméně je to žena, která je konstruována 

jako ta “druhá” (Zábrodská, 2009). V praxi je tak muž konstruován jako norma a cokoli 

odlišného od muže, tedy žena, je “... viděna z pozice normativního mužského subjektu” 
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(Zábrodská, 2009, str. 110). Ženský svět je přitom spojován s jakousi magičností a 

tajemností a s touhou muže toto tajemství objevovat (Zábrodská, 2009). Opět je tu tedy 

snaha tuto jinakost udržet jako status quo v zájmu zachování přitažlivosti mezi oběma 

pohlavími a jistot spojených s “normálním” chodem světa. Spolu s přitažlivostí nicméně 

uchováváme i nerovné postavení žen a dalších odlišných subjektivit ve společnosti.  

Zábrodská dále identifikovala diskurz individualismu založený na důrazu na 

unikátnost jednotlivých lidí bez ohledu na pohlaví, genderovou roli a další kategorie 

(Zábrodská, 2009). Tento diskurz může být v určitých případech (jako v případě 

citovaného výzkumu Zábrodské) ze strany mluvčích vnímán jako forma rezistence vůči 

genderové binaritě a nerovnému genderovému řádu, který může být vnímány jako 

“neslučitelné s osobními právy a individualitu jedince” (Zábrodská, 2009, str. 105). 

Tento diskurz přitom dle Zábrodské vychází z liberálně humanistického 

paradigmatu (Zábrodská, 2009). Přístup vychází z toho, že lidé jsou“...racionální, plně 

vědomé bytosti schopné sebepoznání a sebekontroly, která existuje nezávisle na okolním 

světě a která má privilegované postavení nad ne-lidskými objekty, jako je příroda a 

hmota” (Zábrodská, 2009, str. 50). 

V rámci liberálně humanistického paradigmatu se přitom často pracuje s pojmem 

“identita” a vychází přitom z jejího neměnnosti a možnosti ji odhalit v průběhu života. V 

tomto liberálně humanistické paradigma velmi výrazně kontrastuje s 

postrukturalistickým přístup, který předpokládá to, že identita je relační a že se jedná o 

proces. Spíše než o odhalování vlastní jedinečné identity se dochází k opakovanému 

konstruování identity v průběhu života formou “...exkluze, tedy opakovaného oddělování 

se od druhých subjektů” (Zábrodská, 2009, str. 51). Vlastní konstruování identity je 

založeno na využívání binarit a jejich hierarchizací, jako například muž-žena, 

heterosexuální-homosexuální, zdravý-nemocný. Zábrodská přitom zdůrazňuje, že se obě 

části binarit se přitom navzájem potřebují: “Privilegovaná identita je umožněna 

vyloučením neprivilegované, kterou potřebuje ke své existenci” (Zábrodská, 2009, str. 

52). 

Pojetí identity v rámci diskurzu individualismu a liberálně humanistického přístupu 

obecně se stalo předmětem kritiky z několika důvodů. Zastánci*kyně 

poststrukturalistického přístupu mu vytýkají zejména východisko, že je identita 

rezistentní a nezávislá na vnějších vlivech jako je kontext a čas. Toto východisko považují 
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za iluzorní (Zábrodská, 2009). Z pohledu feministické poststrukturalismu lze diskurzu 

individualismu vytknout zejména skutečnost, že ačkoli si diskurz individualismu může 

klást za cíl se vymezit se vůči tradičnímu genderovému řádu, skutečnost, že se tak děje 

pouze na individuální úrovni s odvoláním se na práva a svobody jednotlivce s minimální 

nebo žádnou ambicí měnit genderové nastavení ve společnosti na systémové úrovni, ke 

změně genderového řádu ve společnosti nedojde. Na tyto individuální snahy tak ve 

společnosti může být nahlíženo jako na určitou anomálií, odlišnost jedince a snaha řešit 

si záležitosti po svém.  

Zábrodská v této souvislosti upozorňuje na to, že naopak může docházet k upevnění 

stávajícího genderového řádu díky rámování genderovaných výpovědí a jednání jako akty 

svobodné volby konkrétní osoby (Zábrodská, 2009). Zábrodská v souvislosti s vlastním 

výzkumem založeným na diskursivní analýzy označuje prostředky, které jsou v rámci 

diskurzu individualismu používány za “přeznačení aktů”, které nejen, že vycházejí z 

genderové binarity, ale tuto binaritu zároveň reprodukují (Zábrodská, 2009).  

Biologizující diskurz odvozuje kategorii žena a muž od biologických rozdílů, které 

považuje za ukotvené v přírodě a tedy neměnné. Pracuje se zde tedy nejen s binaritou 

žena-muž, ale i příroda-kultura, a zejména pak pohlaví-gender, přičemž pohlaví je 

považováno za přirozené, vrozené neměnné, přináležející k přírodě (Zábrodská, 2009). V 

praxi jsou tak biologické rozdíly mezi muži a ženami jako například schopnost ženy 

porodit a nakojit dítě vnímané jako relevantní odůvodnění pro rozdíly v socioekonomické 

oblasti. Nicméně, vzhledem k tomu, že vycházejí z něčeho přirozeného a neměnného, 

není důvod ani měnit tyto nerovné podmínky, naopak dochází k “legitimaci a reprodukci 

genderových rozdílů” (Zábrodská, 2009, str. 108). 

Diskurz socializace k genderovým rolím vychází z existence vnějších vlivů, jako je 

výchova v rodině nebo ve škole, které nás formulují do podoby jedince, který jedná v 

souladu se společensky žádanou genderovou identitou. Gender je tak prezentován jako 

uměle vytvořená kategorie, což s sebou dle Zábrodské nese implicitní předpoklad, že 

existuje nějaká lidská přirozenost, která je v průběhu socializačního procesu přetvářena 

do podoby té umělé (Zábrodská, 2009). Diskurz socializace tedy pracuje s binaritami 

“jedinec-společnost” a “svoboda-podmanění” (Zábrodská, 2009, str. 101). S diskurzem 

socializace je dle Zábrodské spojeno několik rizik, jedná se zejména o voluntarismus ve 
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smyslu možnosti odmítnout genderovou identitu na základě svobodné volby a možnosti 

jasně identifikovat společenské tlaky ve vztahu k genderovým rolím (Zábrodská, 2009).  

Co se týče vztahů mezi jednotlivými diskurzy, Zábrodská upozorňuje, že jednotlivé 

diskurzy se prolínají, přičemž se některé diskurzy stávají “nevyhnutelný předpokladem” 

jiných (Zábrodská, 2009, str. 108). Příkladem je diskurz heterosexuality, který navazuje 

na diskurz esencialismu, který konstruuje muže a ženy jako bytosti protikladných 

vlastností a schopností, které se navzájem doplňují a tedy i přirozeně sexuálně přitahují. 

Zároveň dochází k socializaci mužů a žen v domácnosti v souvislosti s “přirozeným” 

rozdělením domácích prací, na jednu stranu se tak připouští význam socializace, na 

druhou stranu se vychází z určité genderové esence, nicméně heterosexualita prostupuje 

minimálně v případě výzkumu Zábrodské všemi těmito diskurzy (Zábrodská, 2009).  

Sandberg v souvislosti se svým výzkumem sexuality u stárnoucích mužů ve 

Švédsku definuje diskurz zralé a nezralé sexuality (Sandberg, 2019). Důležitým tématem 

výzkumu Sandberg je jinakost, jinakost ve smyslu odlišnosti vyprávění mužů od 

dominantního diskurzu o mužské sexualitě a jinakost ve smyslu porovnání toho, jak 

stárnoucí muži vnímají sexualitu v mládí a ve stáří (Sandberg, 2019). Sandberg zároveň 

argumentuje, že tento diskurz je přenositelný i mimo kontext stárnutí, protože zralost je 

dle Sandberg relativní pojem, který se nemusí nutně vázat na konkrétní období v čase 

(Sandberg, 2019). Sandberg shrnuje význam diskurzu zralosti v kontextu formování 

vlastní sexuální nebo maskulinní subjektivity: “Důraz na sexuální pokrok a tvarování 

svého sexuálního já do formy zralejšího, pozornějšího a schopnějšího člověka, můžeme 

následně chápat jako způsob formování maskulinity a mužské sexuality pomocí odstupu 

od nezralé minulosti (či ostatních nezralých mužů v současnosti” (Sandberg, 2019, str. 

46). 

Tento diskurz může být relevantní pro předkládanou práci z důvodu přítomnosti 

erektilní dysfunkce v případě některých z komunikačních partnerů. V rámci diskurzu 

zralosti dochází k dekonstrukci dominantního pohledu na sexualitu, který ji úzce spojuje 

a penetrací závislé na mužské erekcí. V rámci diskurzu zralosti definovaného Sandberg 

dochází mj. k asociování zralé sexuality se zralostí a nezištností a vymezování se vůči 

nezralé sexualitě, která je spojována s egoismem a stereotypní maskulinitou (Sandberg, 

2019). Tuto změnou v přístupu k sexualitě dochází dle Sandberg považovat za 

“strategický způsob konstruování žádoucí subjektivity” (Sandberg, 2019, str. 50) pod 
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vlivem nevratných tělesných změn spojených se stárnutím. Závěrem je nutné zdůraznit, 

že i vymezováním se vůči hegemonické maskulinitě dochází k jejímu upevňování 

(Sandberg, 2019). 

3. Empirická část 

3.1 Metodologie 
V rámci předkládané práce jsem provedla kvalitativní výzkum. Tento typ výzkumu 

dle Hendla “zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo individuálních lidských 

problémů a jeho podstatou je vytvoření komplexního, holistického obrazu o zkoumaném 

problému” (Hendl, 1997, str. 12). Důraz je přitom kladen na zkušenost lidí a porozumění 

tomu, jakým způsobem dochází k jejich interpretaci jevů sociálního světa (Hendl, 1997). 

Jak jsem již uvedla v teoretické části, v diplomové práci uplatňuji feministický 

poststrukturalistický přístup. Pozornost směřuji primárně na jazyk jako nástroj nebo 

prostředek ke spoluutváření společenského řádu, včetně genderového řádu a identit 

(Zábrodská, 2009, str. 28). Vycházím tedy z toho, že jazyk působící v rámci diskurzu a 

tyto subjekty mají možnosti prostřednictvím jazyka a diskurzu zvýznamňovat sociální 

jevy a spoluutvářet tak sociální realitu (Zábrodská, 2009). 

3.1.1 Diskurzivní kontext  
Problematika závislosti na pornografii je do velké míry ovlivněna uznání tohoto 

typu závislosti v rámci behaviorálních závislostí ze strany Světové zdravotnické 

organizace (v rámci tzv. DSM-5, MKN-116 a jejich příslušných aktualizací). Nezařazení 

závislosti na pornografii mezi oficiální závislosti, má své dopady v oblasti dostupnosti 

odborné péče. V roce 2018, kdy jsem rozhovory dělala, neměli komunikační partneři a 

partnerka oporu ani v odborném sexuologickém diskurzu, kde se v posledních letech 

(před rokem 2018) dle vlastních výpovědí setkávali spíše s liberálním postojem 

nahlížejícím na pornografii jako na vítaný zdroj inspirace pro vlastní sexuální život. Je 

zde patrný posun od roku 2008, kdy prováděla diskurzivní analýzu v sexuologicko-

kriminalistickém prostředí K. Lišková (Lišková, 2008). Závěrem této analýzy je 

                                                
6 V případě DSM-5 se jedná o Diagnostický a statistický manuál. MKN je zkratka pro Mezinárodní 

klasifikaci nemocí, která má v angličtině zkratu ICD. 
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převažující antipornografický diskurz u sexuologicko-kriminologické odborné veřejnosti, 

ačkoli lze dle závěru Liškové pozorovat rozdíly mezi sexuologických a kriminologickým 

diskurzem v tom smyslu, že se sexuologická veřejnost méně důrazně vymezovala vůči 

sexismu a násilí obsaženému v pornografii než veřejnost kriminologická (Lišková, 2008). 

V současné době je možné hovořit o spíše liberálním tónu v sexuologickém 

diskurzu ve vztahu k pornografii, i když můžeme zaznamenat určitou opatrnost v rámci 

původně liberálního postoje ke sledování pornografie, zejména v kontextu závislostí na 

internetu obecně, která aspiruje na zařazení do Diagnostického manuálu manuálu (DMS-

5). Tato závislost na internetu v sobě zahrnuje hraní on-line her, kybersex, gambling a 

používání sociálních sítí..7 

Komunikační partneři a partnerka tak stáli před výzvou spoléhat sami na sebe, 

případně na svépomocnou skupinu Anonymních sexholiků (SAA), kde docházelo na 

základě zahraniční praxe k definování toho, čím se tato závislost vyznačuje. Samotný 

program, jak změnit  své chování, obsahuje 12 kroků, jejichž součástí je přiznání si ztráty 

sebekontroly a přiklonění se ke spiritualitě8, které rezonuje i ve výpovědích 

komunikačních partnerů. 

3.1.2 Výzkumná otázka 
V rámci mé diplomové práce jsem si stanovila výzkumnou otázku vycházející z 

feministického poststrukturalismu: Jaká je diskurzivní praxe lidé se zkušeností se 

závislosti na pornu a sexu k (re)konstrukci své subjektivity v rámci snahy zbavit se této 

závislosti? Jako výzkumné podotázky jsem si stanovila: Jak se tyto diskurzy vztahují k 

dominantnímu genderovému řádu? Dále pak: jaké jsou vztahy mezi jednotlivými 

diskurzy? Zajímat mě bude i odpověď na otázku: Jaké diskurzivní strategie jsou 

využívány? 

                                                
7 Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapie (2021). Existuje závislost na internetu? [online]. 
12.4.2021 [cit. 6.1.2022]. Dostupné z: https://www.kappa-praha.cz/blog/existuje-zavislost-na-internetu 
8 SAA Anonymní sexholici, ČR: 12 kroků SAA – Anonymních sexholiků. [cit. 6.1.2022]. Dostupné z: 

https://www.saa-cesko.cz/12_kroku.html 
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3.1.3 Volba metod 
V rámci předkládané práce jsem zvolila kombinaci metod, a sice kombinaci designu 

zakotvené teorie, metody diskurzivní analýzy dat získaných prostřednictvím metody 

hloubkových rozhovorů  

3.1.3.1 Zakotvená teorie 
Zakotvená teorie vznikla v 60. letech 20. století a za její autory se považují Barney 

Glaser a Anselm Strauss. Zakotvená teorie od té doby prošla vývojem a existuje řada 

způsobů, jak ji interpretovat (Dey, 2004). Zakotvenost teorie přitom spočívá v datech a 

pozorováních (Ezzy, 2002). Jedním ze stěžejních východisek zakotvené teorie tak je, že 

bychom neměli formulovat hypotézy a teorie před samotným sběrem dat nebo jejich 

analýzou (Ezzy, 2002). Argumentem proti formulování teorií a hypotéz před sběrem a 

analýzou dat je možné ovlivnění výzkumníka*ice těmito hypotézami, což by mohlo být 

na překážku formulování nových teorií a závěrů v reakci na analýzu dat (Ezzy, 2002).  

Využití této metody klade nároky na osobu badatele*ky, předpokladem pro úspěšné 

zvládnutí této metody je citlivost k empirickým datům a jejich schopnosti vypovídat 

(Dey, 2004).. Designem zakotvené teorie se inspiruji, protože umožňuje přispívat k 

vytváření nového vědění ohledně poměrně známých fenoménů jako je heteronormativita 

nebo homofobie, které se mohou nebo nemusí vztahovat k již známé teorii a mohou ji tak 

nějakým způsobem doplnit (Strauss a Corbin, 1999). 

3.1.3.2 Diskurzivní analýza 
V rámci předkládané práce jsem se rozhodla pro diskurzivní analýzu jako metodu, 

od které si slibuji nahlédnout nejen do toho, jakým způsobem komunikační partneři svou 

zkušenost diskurzivně rámují, ale i jakým způsobem přistupují ke konstruování své 

vlastní subjektivity, jako identity, která je “konstituovanou iterativní silou diskurzu” 

(Zábrodská, 2009, str. 61). V praxi to znamená, že je subjektivita konstruována 

prostřednictvím diskurzu, který spoluutváří.  

Co se týče konkrétního typu diskurzivní analýzy, zvolila jsem poststrukturální 

diskurzivní analýzu. Ptáme-li se, jakým způsobem heterosexuální muž konstruuje svou 

maskulinitu, jaký diskurz se váže k maskulinitě/femininitě, kterou by rádi reprezentovali, 

dochází ke zpochybnění zdánlivě samozřejmého vědění. Tímto způsobem se přispíváme 

k vytvoření “...prostoru pro alternativní pohled na sociální problémy a strategie jejich 
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řešení” (Zábrodská, 2009, str. 76).  Od zodpovězení výzkumné otázky si v souladu s cíli 

poststrukturální diskurzivní analýzy slibuji “...porozumět vytváření a udržování současné 

sociální reality, a napomoci tím řešení současných společenských problémů” (Zábrodská, 

2009, str. 76).  

3.1.3.3 Metoda hloubkových rozhovorů 
Metoda hloubkových rozhovorů je využívána s cílem pochopení „žité zkušenosti“ 

komunikačního partnera*ky ve vztahu k tématu výzkumného záměru (Hesse-Biber, 

2013, str. 187). Tato metoda se na rozdíl od biografických rozhovorů osvědčuje, pokud 

se zaměřujeme na konkrétní aspekt nebo oblasti lidského života 

Při přípravě rozhovorů jsem pracovala tak, že jsem si připravila několik témat, které 

jsem měla v pánu v rámci rozhovoru pokrýt a které jsem definovala na základě studia 

literatury/tématu jako klíčové, zajímal mě moment rozpoznání vlastních potíží ve vztahu 

ke konzumaci pornografie nebo sexu, otázka, nakolik měl*a dotyčný*á oporu při 

vypořádání se s problematikou ve svém okolí a/nebo odborné veřejnosti, do jaké míry je 

to téma, o kterém může otevřeně mluvit. Dále mě zajímala reflexe pomoci v rámci 

svépomocné skupiny a představa o ideální maskulinitě/femininitě. Tato témata jsem 

postupně revidovala na základě zkušeností z předchozích rozhovorů. Nicméně, nejednalo 

se o pevnou strukturu rozhovoru, rozhovor jsem se nechávala volně plynout. 

3.1.4 Používané koncepty 
V rámci analýzy diskurzivních strategií bych ráda využila typologii 

sebeprezentačních strategií, jejíž autorem je Godenzi (Godenzi, 1999). Godenzi vyvinul 

tuto typologii v kontextu diskurzu ohledně ženského emancipačního hnutí v 90. letech ve 

Švýcarsku. Tuto typologii považuji za vhodnou, ačkoli v našem případě nepůjde čistě o 

reakce na ženské hnutí jako takové, ale spíše mi půjde o to, jakým způsobem, diskurzivně 

rámují vlastní závislost na pornografii, a to jakým způsobem se s ní snaží vypořádat. V 

rámci sledování pornografie si přitom někteří komunikační partneři*rky v rámci 

sebereflexe přiznali, že u nich docházelo k objektivizaci ženského těla.  

Je tu tedy paralela s kontextem, ve kterém Godenzi formuluje svou typologii, a tyto 

projevy lze vnímat jako “občasné sklouznutí do patriarchálního chování” (Godenzi, 

1999, str. 66). Zároveň se téměř všichni komunikační partneři a partnerka explicitně 
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vyjadřovali k tomu, jak vnímají feminismy. Tyto postoje budu tedy mapovat také s 

využitím Godenziho typologie. 

Godenzi rozlišuje čtyři vzorce, nebo-li typy, sebeprezentace, a sice asertivní 

sebeprezentační strategii, defenzivní sebeprezentační strategii, asertivní taktiku a 

defenzivní taktiku. Mluvčí využívající asertivní sebeprezentační strategii mají zájem o 

budování vlastní reputace a věhlasu, které by byly následně uplatnitelné v různých 

situacích a kontextech (Godenzi, 1999). Prostředky, které k tomu využívají, jsou 

prezentace vlastních kompetencí a zkušeností, prezentace sebe sama jako atraktivního 

jedince, který je zároveň spolehlivý a důvěryhodný. Další důležitým znakem této 

komunikační strategie je otevřenost, mluvčí se prezentují jako ti, kteří jsou ochotni sdílet 

zkušenosti z vlastního života včetně nelichotivých skutečností spojených s vlastní 

sexualitou. Ve srovnání s ostatními muži se tak mohou jevit jako přímí a drsní zároveň 

(Godenzi, 1999). 

Mluvčí uplatňující defenzivní sebeprezentační strategii cílí na to, aby nebyli 

vnímání jako zodpovědní za své chování a jednání. Prezentují se jako bezmocní a plaší, 

případně jako závislí (např. na alkoholu, drogách, v našem případě závislosti na 

pornografii). Dále využívají symptomů fyzických nebo duševních nemocí, jako je úzkost 

pramenící z traumat z dětství nebo pracovního vypětí (Godenzi, 1999). Dalším možným 

prostředkem v rámci této strategie jsou výmluvy (Godenzi, 1999). 

Pro asertivní strategii jsou typické snahy získat ženy jako spojence pro uplatnění 

vlastní společenské moci a “zajištění imunity“ vůči výzvám, které se pojí s feminismem 

a požadavky na rovnoprávnost apod. (Godenzi, 1999. str. 65). Děje se tak prostřednictvím 

lichocení, zastrašování, sebepropagace nebo stavění se do pozice vzoru (Godenzi, 1999). 

Defenzivní strategie je oproti tomu strategie, pro kterou je typické úsilí o zabránění ztráty 

vlastní prestiže prostřednictvím odmítání skutečnosti, že by docházelo k nějaké 

nerovnosti, přehodnocování nebo relativizace privilegovaného postavení mužů a 

marginalizace dopadů tohoto postavení (Godenzi, 1999).  

Procesy redefinování maskulinit se vyznačují určitou dynamikou, k této dynamice 

přispívají vztahy mezi jednotlivými typy maskulinit. Za účelem analýzy jejich působení 

vyvinula Connell typologii těchto vztahů. Jedná se hegemonii, subordinaci, komplicitu a 

marginalizaci (Connell, 2005).Představená této dynamiky by nebylo kompletní, 
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kdybychom nezmínily, že se do ní samozřejmě promítají i vztahy se ženami, které mohou 

zpochybnit roli hegemonické maskulinity v určitém kontextu apod. (Connell, 2005). 

Samotná hegemonická maskulinita nemá dle Connell fixní podobu a může se lišit 

v závislosti na sociokulturním prostředí (Connell, 2005). Co se týče hegemonické 

maskulinity, není nutné, aby jednotliví muži její charakteristiku typickou pro konkrétní 

sociokulturní kontext naplňovali, je dostatečné, pokud se s ní ztotožňují nebo se vůči ní 

přímo nevymezují. Tento vztah se označuje jako komplicita, bývá motivovaný výhodami 

v podobě tzv. „patriarchálních dividend jako je úcta, prestiž, přístup k moci a materiálním 

hodnotám (Connell, 2005, str. 82).  

Zastánci dominantní maskulinity se mohou vymezovat vůči jiným typům 

maskulinity, které označují za druhořadé a pomáhají tak konstituovat jejich podřízení 

postavení. Děje se ta v zájmu zachování statusu quo ve společnosti. Typicky se jedná o 

heterosexuální muže vymezující se vůči homosexuálním mužům. Tento proces můžeme 

označit za subordinaci (Connell, 2005). Dalším způsobem vymezování se vůči jiným 

typům mužů je marginalizace, např. v podobě snahy o jejich zneviditelnění ve 

společnosti.  Prostřednictvím subordinace a marginalizace dochází k autorizaci 

dominantní hegemonické maskulinity (Connell, 2005).  

V souvislosti s využitím tohoto analytického nástroje Connell upozorňuje, že je 

třeba na dynamiku procesů spoluutvářejících maskulinitu nahlížet genderovou 

perspektivou s využitím intersekcionálního hlediska (Connell, 2005). Je tedy třeba 

přihlížet ke konkrétnímu kontextu a zohledňovat i další kategorie znevýhodnění jako je 

třída, rasa, znevýhodnění apod. V opačném případě je tu riziko, že budeme na alternativní 

typy maskulinity nahlížet optikou voluntarismus, naopak je třeba mít na paměti, že ne 

všechny typy jsou všem mužům vždy k dispozici (Connell, 2005).  

3.1.5 Výzkumný vzorek a sběr dat 
Pro svůj výzkum jsem nejprve zvažovala využít přispěvatele*lky do diskuzí na 

internetové stránce „život na pornu“, nicméně kontakt na administrátory webu nepřinesl 

žádnou odezvu, tak jsem se rozhodla jít cestou kontování členů*nek svépomocné skupiny 

Anonymních sexholiků (SAA).  

Na základě zaslání e-mailu s poptávkou po komunikačních partnerech a 

partnerkách a stručného přiblížení tématu mého výzkumného záměru prvotně 

zaměřeného na konzumaci pornografie, jsem obdržela první reakce s nabídkou 
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rozhovoru. Touto cestou jsem zrealizovala několik rozhovorů v Praze, Brně a Ostravě. 

V momentě, kdy se přestali další zájemci hlásit, ale vzorek ještě nebyl saturovaný, jsem 

využila stručného letáčku v papírové podobě a požádala jednoho z komunikačních 

partnerů, aby ho umístil na nástěnku na místě, kde se svépomocné skupiny scházejí, 

případně doporučil přímo na skupině. To se také osvědčilo. 

V jednom případě jsem dostala doporučení na konkrétního člověka, který měl o 

zapojení do výzkumu zájem, nicméně jednalo se o sexholika. Po konzultaci s vedoucí 

práce jsem se tak rozhodla rozšířit prvotní zaměření předkládané práce o sexholismus.  

V rámci snahy o zajištění větší diverzity mezi komunikačními partnery s ohledem 

na gender a sexuální orientaci, jsem využila příležitost prezentovat svůj výzkum na jedné 

z akcí Alt* Pride v roce 2018 v souvislosti s diskusí o pornografii. Cílová skupina tedy 

byli LGBTQ+ lidé se zájmem o kritiku neoliberalismu atd. tímto způsobem se mi podařilo 

zapojit do výzkumu komunikační partnerku.   

Celkem jsem do výzkumu zapojila sedm komunikačních partnerů a jednu 

komunikační partnerku. Rozhovory probíhaly na místech dle volby komunikačních 

partnerů a partnerky, často se jednalo o kavárny a restaurace v Praze, Brně a Ostravě, 

v jednom případě rozhovor proběhl v místě pořádání setkání Anonymních sexholiků 

v Praze. 

V přístupu ke komunikačním partnerům jsem nemohla využít pozici insiderky, ani 

pocitu sounáležitosti, jak jsem původně s ohledem na mou sexuální orientaci 

předpokládala (Hesse-Biber, 2007). Naopak jsem brzy zjistila, že mě spíše konzervativně 

založení komunikační partneři vnímají jako členku opačného názorového tábora, gender 

studies, ani feministické teorie se u nich netěší oblibě a přistupovali tak k rozhovoru 

s určitou dávkou skepse a obezřetnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o skupinu osob, 

která je zvyklá o potížích v oblasti vztahů a sexuality sexuální zkušenosti opakovaně 

hovořit v rámci svépomocných skupin, případně terapie, nebyl problém tyto zkušenost 

sdílet ani se mnou. 

Nicméně, zpravidla trvalo déle, než jsem vycítila, že by se mi mohli více otevřít a 

sami se rozpovídat o širším kontextu problematiky, tj. vnímání genderu, ideální 

maskulinitě apod. Rozhovory trvaly v rozsahu od 60 minut po 2,5 hodiny.  
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3.1.6 Práce s daty 
 Zásady spojené s etikou výzkumu a s tím související reflexivita mě provázely i 

v dalších fázích zpracování dat, včetně samotné analýzy a psaní. V souvislosti se zásadou 

o nezpůsobení újmy komunikačním partnerům a partnerce, dodržuji zásadu anonymizace 

a bezpečného uložení dat ve všech fázích výzkumu. Rozhovory byly anonymizovány již 

v průběhu jejich přepisu vypuštěním osobních údajů nebo dalších údajů umožňujících 

identifikaci mluvčí*ho nebo jejich náhradou za údaje fiktivní. 

Ve fázi sepsání analýzy a jejích výsledků jsem se rozhodla neuvádět v předkládané 

práci medailonky jednotlivých komunikačních partnerů s uvedením „diagnózy“ a místa 

působení. Je tomu tak z etických důvodů a s ohledem na zásadu anonymizace. Tyto údaje 

by mohli vést nejen ke stigmatizaci jednotlivých komunikačních partnerů a jejich redukci 

na potíže, které prožívají v sexuální oblasti, ale mohlo by dojít k identifikaci 

komunikačních partnerů, minimálně v kontextu svépomocných skupin (o cca 4-5 členech 

v regionu). 

Sesbíraná data jsem začala přepisovat a paralelně k tomu prováděla analýzu již 

přepsaných dat. Při analýze jsem se inspirovala designem zakotvené teorie. Přepis 

rozhovorů jsem pro lepší orientaci očíslovala jednotlivé řádky, barevně jsem odlišila 

jednotlivé výpovědi, ke kterým jsem později přiřadila otevřené kódy. Následovalo 

přiřazení selektivních kódů tam, kde to pomohlo lepšímu rozlišení a další analýze. 

Selektivní kódy často představovali označení identifikovaného diskurzu. Kódovací knihu 

jsem si vedla v přehledných tabulkách v excelové tabulce. 

S ohledem na kombinaci metod, zejména pak využití diskurzivní analýzy jsem byla 

zpočátku skeptická k axiálnímu kódování, také trvalo uvědomit si, jak fenomén uchopit, 

abych se hledáním příčin závislostního chování například nedopouštěla psychologizace 

problematiky sexuálních odlišností, která mi odborně nepřísluší. Nakonec jsem se při 

axiálním kódování zaměřila na fenomén (re)konstrukce vlastní subjektivity, tedy 

otázkami, co této rekonstrukci předchází, v jakém kontextu se odehrává a co jsou její 

důsledky (resp. důsledky diskurzivní praxe) ve vztahu k genderovému řádu. 

3.1.7 Vlastní pozicionalita 
 Jsem cis žena, feministka, lesba, ateistka s vysokoškolským vzděláním, je mi 36 

let a žiji celý svůj život postsocialistické České republice. Pro realizaci výzkumu na toto 

téma jsem se rozhodla, protože jsem nabyla mylného dojmu, že bych mohla být díky své 
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zkušenosti s odlišnou sexuální orientací insiderkou v problematice (Hesse-Biber, 2013). 

Zaujala mě představa, že bych mohla lépe porozumět zkušenostem a prostředí ostatních 

„sexuálních disidentů“, o kterých hovoří G. Rubin (2012, str. 21). Má pozicionalita mě 

pravděpodobně činí citlivější k problematice homofobie a transfobie, která se objevila ve 

výpovědích komunikačních partnerů poměrně organicky, aniž bych ji u nich 

předpokládala nebo se na jejich postoje v této oblasti přímo doptávala.  

 

Zároveň jsem se od počátku snažila reflektovat rozdíly mezi mnou a komunikačním 

partnerem*rkou, abych se nedopouštěla jejich vytěsňování (tzv. „bracketing“ v: Hesse-

Biber, 2013, str. 203) pod dojmem mé vlastní neutrality. Rozdíly jsem identifikovala 

zejména po dvou prvních rozhovorech, ze kterých vyplynul silný anti-feministický a 

konzervativní diskurz s důrazem na náboženské hodnoty. Některé z rozhovorů bych i přes 

názorové a politický odlišnosti mezi mnou a komunikačními partnery považovala za 

oboustranně obohacující i po osobní stránce, umožnili mi mimo jiné proniknout do 

konzervativního názorového spektra, který je zcela mimo moji sociální bublinu. 

Skutečnost, že jsem feministka a mám zájem realizovat feministický výzkum, se 

projevila ve snaze reflektovat hierarchii mezi mnou jako výzkumnicí a účastníkem*nicí 

výzkumu, její vývoj a snaha předcházet přílišné hierarchii, ale i vytváření účelové 

blízkosti pro navození osobní atmosféry (Hesse- Biber, 2013). Proti nežádoucí hierarchii 

jsem se snažila působit svou otevřeností ohledně mých postojů nebo sexuální orientaci 

tam, kde komunikační partner*ka projevil*a o tyto informace zájem.  

V některých případech proti případné hierarchizaci našeho vztahu působili samotní 

komunikační partneři, když explicitně nebo implicitně naznačovali převahu, protože já 

na normalizaci své sexuální orientace nepracuji, zatímco oni o změnu svého sexuálního 

chování usilují. V jiných případech mi bylo na otázku ohledně ideálu maskulinity 

odpovězeno otázkou ohledně mého věku. Z toho vyvozuji, že otázky na fenomény jako 

je ideální mužství, mohli komunikačním partnerům připadat náročné nebo do určité míry 

nepříjemné k zodpovězení, často proto, že se nad něčím pro ně tak samozřejmým dosud 

nezamýšleli.  

V souladu se zásadami feministického výzkumu, se snažím nestigmatizovat na 

úrovni jazyka, ani přístupu. Co se týče jazyka, ve většině případů používám terminologii 

komunikačních partnerů, tedy „sexholik“, „pornoholik“, případně „závislost“, což je 
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v psychologických kruzích v kontextu sexu a pornografie sporný pojem vzhledem 

k chybějícímu oficiálnímu zařazení této problematiky mezi behaviorální závislosti. 

V některých případech využívám i odborných pojmů, jako např. lidé s kompulzivní 

sexualitou apod., namísto využívání slangových výrazů jako jsou „kompulzivové“, které 

mají stigmatizační potenciál a důsledně se jim vyhýbám. 

4.  Analýza 
Ačkoli problematiku (re)konstrukce (hetero)normativní sexuality není možné 

vnímat jako lineární vývoj od bodu A do bodu B, ale je to poměrně komplexní proces 

zahrnující často hlubokou sebereflexi. Tento proces může mít u každého individuální 

průběh včetně tzv. relapsů, které vedou dotyčného*ou k tomu, že začíná znovu od 

začátku: “A prostě si vynuluju takový pomyslný počítadlo a jedu znovu” (Komunikační 

partner, Aleš, řádek 241-242).  

Nicméně pro zjednodušení je tato kapitola rozdělena do tří hlavních částí, což nám 

umožní seznámit se s diskurzivní praxí spojenou s jednotlivými fázemi kompulzivního 

sexuálního chování a pornoholismu tak, které jsem identifikovala na základě analýzy.  

V části “výchozí stav” analyzuji diskurzivní praxi spojenou s rozpoznáním 

závislosti na pornografii nebo sexuálního chování, které působí nějaký diskomfort. 

Součástí této části je mapování motivací pro změnu dle diskurzivní praxe. Následně v 

části (Re)konstrukce (hetero)normativní sexuality se budeme zabývat analýzou diskurzů, 

které se ve výzkumu pojí se snahou o změnu vlastního sexuálního chování nebo 

preferencí. V závěrečné třetí části “ Hledání ideálního mužství a (re)konstrukce resp. 

vlastní subjektivity“ se zaměřuji na to, jakým způsobem se komunikační partneři a 

partnerka diskurzivně vztahují k mužství nebo ženství. Zároveň nastíním typologii 

mužství, ke které se komunikační partneři svou diskurzivní praxí v době sběru dat (2018) 

nejvíce vztahovali.  

V rámci analýzy výzkumného materiálu budu postupovat tak, že představím 

identifikovaný diskurz, který doplním formou citace z rozhovoru k dokreslení přítomnosti 

daného diskurzu. Tento diskurz včetně jeho uplatnění u jednotlivých mluvčích budu 

analyzovat za využití představených přístupů a konceptů.  Následně se budu zabývat 

vztahy jednotlivých diskurzivních praxí, včetně případných kontradikcí. Zároveň se 
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zaměřím na působení daného diskurzu na dominantní genderový řád a hegemonickou 

maskulinitu. 

4.1 Výchozí stav 

4.1.1 Volná sexualita, její příležitosti a limity 
S nástupem neoliberalismu došlo k rozšíření představy o tom, že je to jedinec, který 

svobodně rozhoduje o svém životě. Volná sexualita přitom může být prostředek ke 

konstruování sebe sama a svého životního stylu (Hawkes, 1996). 

Tuto zkušenost explicitně popisuje komunikační partnerka, Klára: 

„Já když jsem měla první sex, tak jsem říkala, že s nikým spát nebudu, protože jsem 

byla, nebyla jsem vůbec žádoucí typ dívky, nevím (.). A pak se to nějak stalo, nevím a 

prostě se mi to zalíbilo a asi jsem si připadala chtěná, jako, že někam zapadám, asi někam 

mezi lidi, co mají sex, nebo já nevím, co je to za skupinu. A tak jsem to jako prostě 

vyhledávala a nechala jsem se (...) všechno.  

BV: Takže to byla cesta k nějakýmu přijetí v nějaký skupině lidí? 

K: Asi, jo. Jsem měla pocit, že něco, něco (..), jako že jsem cool nebo nevím. A že je 

to vlastně taková jednoduchá věc, jak nemuset nikdy vyjadřovat svoje názory, protože 

máš prostě péro v hubě, nebo já nevím, jak to říct.“ 

(Klára, řádky 147-150) 

V případě Kláry tak docházelo k instrumentalizaci sexu ke konstruování sebe sama 

a svého životního stylu.  

V následující části přiblížím, jak volnou sexualitu prožívali mí komunikační 

partneři a partnerka. Využívají k tomu diskurz permisivní sexuality, diskurz sexuálního 

pudu a diskurz (ne)zralosti. 

4.1.1.1 Diskurz permisivní sexuality 
Diskurz permisivní sexuality dle definice Hollway zaznívá ve výpovědi Kláry, která 

se v mladším věku věnovala sexuálnímu životu bez větších omezení. Tento diskurz dle 

Hollway vychází z heterosexuality jako přirozeného nastavení vztahů, která by ale 

neměla být omezována například monogamií, partneři by si měli být rovní (Sunderland, 

2004). 
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Svou zkušenost s volnou sexualitou reflektuje Klára, včetně rizik, která 

v souvislosti s tímto sexuálním životním stylem vnímá: 

“K: Potom jsem v těch vztazích začala podvádět. Když jsem byla s něčím třeba 

nespokojená. BV: Takže spíš jsi to řešila tak, že sis našla to, co ti chybělo někde jinde?  

K: No, a nebo jsem ten vztah ukončila tím, že jsem tohle udělala, což jsem v tý době 

nevěděla. Já jsem neměla pocit, že dělám něco špatně vůbec, já jsem neměla pocit viny. 

A to porno, já jsem potom, tak jako (.), přišlo mi normální zkoušet různý věci, jako že 

jsem hodně těch věcí třeba vyzkoušela i v reálu. Ale bylo to tak, že: “Teď to vidím v pornu, 

tak to vyzkouším.” Bylo to spíš, že když někde někdo něco řekl, že bychom mohli dělat: 

“Tak, jo”. No, pak jsem jednou chtěla zkusit jako klasickej sandwich, ale to se jako 

nepovedlo, protože to je hodně nepraktický. Takže to bylo takový, že jsme to zkoušeli s 

kamarádama: “Haha, to prostě jako nejde.” To klouže, to se přes to všechno tělo se tam 

blbě dostává.” 

(Klára, řádky č. 170-180) 

V následující promluvě Klára reflektuje limity diskurzu permisivní sexuality, tak 

jak je vnímá ze své zkušenosti: 

“Já jsem prostě, když jsem šla ven do hospody, což bylo často, tak jsem se vždycky 

v podstatě s někým vyspala skoro. Nebo jako aspoň něco. Já tedy myslím spíš, že to bylo 

nějaký sebeničení nebo jako částečně nejdřív nějaká svoboda jako, že mě to bavilo a 

potom se to prostě zvrátilo v něco, co mě začalo ničit. Protože tam je hrozně tenká ta 

hranice prostě.” 

(Klára, řádky 111-115) 

„BV: Jako že i tam jsi měla nějaký hranice, jako že sis řekla: “Aha, tak tohle už 

(…), tím už si nějak ubližuju nebo tohle je moc?” 

K: Jo, já jsem se vystavovala nebezpečným situacím úplně běžně. Jako mám fakt 

štěstí, že nemám AIDS, nemám tři děti nebo něco. Fakt nechápu, jak se to stalo.“ 

(Klára, řádky 147-150) 

Komunikační partner, Andrej, hledal v rámci svého manželského vztahu 

uspokojení a intimitu u pracovnice v sexbyznysu. Svou zkušenost reflektuje následujícím 

způsobem: 

„A co se týče těch prostitutek, tak pro mě ze všeho nejvíc to bylo vlastně jakoby o 

potřebě nebo o naplnění nějaký potřeby přijetí, která se projevuje i v tom fyzickým 
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kontaktu. No, to bych asi mohl vyprávět dlouho, ale bylo několik jakoby situací, kdy pro 

mě prostě bylo důležitější jakoby s tou prostitutkou být a šlo o to – nahatý s ní v posteli v 

nějakým jako obětí a třeba si jako vyměňovat nějaký řeknu jako něžnosti nebo mluvme 

třeba o nějaký předehře nebo něčem takovým – než ten akt samotný jako takový. Já nechci 

říkat, že to tak bylo vždycky, nechci, abyste si teď dělala romantickou představu, že jsem 

si chodil s prostitutkama povídat. Takhle to nebylo. Takhle to nemyslím, ale to, co vím 

úplně určitě je, že pro mě to přijetí a možná bych to (...), kdybych to měl vyjádřit jakoby 

přesněji, který se projevilo fyzicky jako obětím, tak to bylo jako to, co pro mě bylo tak 

důležitý a (...)“ 

(Andrej, řádky 409-419) 

Andrej tuto úvahu ohledně sexuální práce a intimity dále rozvíjí následujícím 

způsobem: 

„…prostitutky se jako obvykle jako nějak obvykle moc neobjímají, velmi málo jako 

nějaký líbání a v podstatě asi teda záleží na nějaký kategorii tý prostitutky, ale je to takový 

tak jako: rychle, rychle a (...), protože jí jde o peníze. A tím pádem o čas. A já vím, že v 

okamžiku, kdy to probíhalo takhle, tak to pro mě vlastně bylo na stejný úrovni, i když 

došlo k nějakýmu aktu, tak to bylo asi na stejný úrovni, jako když mě manželka doma 

odmítla prostě jako, že ji bolí hlava nebo nějaký obvyklý důvody, proč jako ne. A to 

znamená, že ta frustrace potom byla enormní.“ 

(Andrej, řádky 421-427) 

Komunikační partner, Karel, hovoří o tom, co pro něho znamenala tzv. „volná 

sexualita“, která dle jeho slov vyústila v erektilní disfunkci objevující se v momentě, kdy 

se pokoušel o tzv. normální styk: 

„Paradoxně pak docházelo k tomu, že mě v té pornografii, to je zas ten paradox 

těch psychických procesů, že když se jako něčeho bojím a utíkám, pře tvou dominanci, tak 

pak dojde k něčemu paradoxnímu, že mě to začalo v rámci té takové té volné sexuality 

vzrušovat. Takže já jsem i kromě prostitutek navštívil i několik takových žen, které dělali 

dominantní, DOMINANCI (důraz komunikačního partner, a) jako (…). Ne, nějaké sado 

maso, ne. Ale dominanci a hráli jsme tyhle hry na dominu a submisiva. A zjistil jsem, že 

tohle mě vzrušuje víc, ty hrátky kolem toho (…), než byla taková ta normální, přirozená, 

jo (…) taková ta, co očekává každej. A to je ta impotence. Protože já jsem zjistil, že i když 



 

54 

jsem šel za prostitutkou a ona řekla: “Pojďme si jenom tak normálně (…).” Já jsem říkal: 

“Já toho nejsu schopen, nejsu. Já vůbec (…), já jsem se vůbec (…). 

(Karel, řádky 218-226) 

4.1.1.2 Diskurz sexuálního pudu 
Jiří referuje o tom, jakým způsobem se může permisivní sexualita v případě 

kompulzivní sexuality “překlopit” do sexuality, která nemá s rovnoceným postavením 

partnerů ve vztahu založeným na konsentu nic společného. Svou roli zde sehrál alkohol: 

“...ale v době, kdy jsem chlastal, tak jsem byl schopen třeba vlézt v noci do hotelu 

nějakým okénkem a zkoušet tam jednotlivé dveře, jestli tam nenajdu nějakou samotnou 

ženu, se kterou se budu moci spářit, jo, když to takhle řeknu. A byly to šílené stavy ve 

smyslu, přijel jsem třeba do práce do kanclu, otevřel jsem a přišli utkvělé představy, ten 

kufr jsem zkrátka zavřel, skáknul jsem do auta, odjel jsem někam, kde jsem mohl 

biologickou potřebu naplnit a mohl jsem se vrátit zpátky pracovat.” 

(Jiří, řádky 22-29) 

O diskurz sexuálního pudu se jedná díky volbě jazykových prostředků, viz 

explicitní zmínka “biologické potřeby”. I zde zaznívá apologetický tón podobně jako u 

defenzivní sebeprezentační strategie v podobě odkazu na nutkavou potřebu mimo 

kontrolu v kombinaci s alkoholickým opojením. Jiří tento moment ve smyslu uvědomění 

si rizika spáchání překročení zákona a způsobení traumatu pro potenciální přeživší 

označuje za motivaci pro změnu svého chování. Sociobiologické argumenty jsou často 

využívány v rámci esencialistického diskurzu (Clatterbaugh, 1997). 

4.1.1.3 Diskurz (ne)zralosti 
Co se týče volné sexuality, zmiňuje Aleš vliv porna na jeho první sexuální zážitek, 

protože porno dle jeho slov představuje „špatný manuál“. Jeho zkušenost se dále týkala 

chybějící nezištnosti a vzájemnosti v poskytování sexuálního potěšení. Nezištnost je 

přitom důležitým aspektem konceptu diskurzu zralosti tak, jak ho vnímá Sandberg 

(2019): Tato nezištnost a zaměření na vzájemné potěšení některým z komunikačních 

partnerů na počátku jejich sexuálních zkušeností chyběla.  

Komunikační partner, Aleš níže reflektuje omyly, kterým věřil, v době dospívání 

pod vlivem pornografie při absenci sexuální výchovy, které ho paradoxně přivedly 

k intenzivnější masturbaci u porna: 
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„To je vlastně další věc, že jsem si uvědomil, že když jsem byl na základní škole, 

nebo na základce a začátku střední, tak jsem jako přemýšlel o spaní s holkama, a většinou 

jsem slyšel, že kluci nic nevydrží, a já jsem jako cíleně jsem se otupoval a teď to vnímám 

jako blbost, že jsem se na to díval mnohem víc, než bych měl, že jsem se tak jako nějak 

trénoval být otupělý.“ 

(Aleš, řádky 892-896) 

Svou první sexuální zkušenost spojenou s nezralostí a působením „špatného 

manuálu“ v podobě pornografie reflektuje Aleš následujícím způsobem. 

“BV: Tak, jestli jste měl frustraci jako z tohohle nebo jestli jste si myslel, třeba i 

předtím prvním sexuálním zážitkem, že je to takhle normální a třeba ta realita byla jiná. 

A: Neřekl bych úplně zklamání, spíš jako překvapení, že jsem právě dlouho myslel, 

že je to nějak, protože jsem měl špatný manuál, nebo (smích). Takže tam nebylo to, že 

bych byl frustrovanej, ale že jsem byl třeba blbec nebo hrozný sobec. Třeba moje nějaké 

první sexy, tak byly jenom o mně, vůbec mě nenapadlo, že by jako (..). Zpětně, když jsem 

si to nějak uvědomil, tak jsem se cítil hrozně jako hloupě.” 

(Aleš, řádky č. 270-276). 

Komunikační partner, Jiří, používá diskurz (ne)zralosti jak v rámci vlastního 

přístupu ke vztahům, tak i sexualitě. Zralost je přitom definována jako emoční odolnost 

v případě rozchodů a vymezení se vůči nezralému “uplakánkovi”: 

“Na druhou stranu, já jsem nebyl zralý ještě, já jsem se vždycky trápil po rozchodu, 

já jsem to probrečel, půl roku jsem byl nešťastný. Ptal jsem se lidí, jak to řešíte, když se 

rozejdete: “No, hnedka si najdu novou partnerku.” Já jsem říkal: “To nejde přece, to 

myslíš furt na tu jednu, ne?” A teďka v současné době, už tak možná deset, patnáct roků, 

kdy jsem v průběhu jednoho roku dvakrát dal kopačky nějaké partnerce, tak se ve mně 

něco zlomilo a najednou z toho uplakánka se stal chlap.” 

(Jiří, řádky 711-718) 

Diskurz (ne)zralosti se nicméně do velké míry týká i potíží s intimitou, které 

explicitně reflektuje komunikační partner, Andrej: 

„A pak vlastně přišel nějaký první vztah, kdy v době, kdy ten vztah fungoval, tyhlety 

věci nějak vymizely, ale pak ten vztah, ta intimita, mezi mnou a manželkou a nemluvím 

jenom o sexu, ale mluvím o tom provázání nějakým citovým, kde to tam dostalo nějaký 
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rány, a tak asi se projevila nějaká ta moje tendence řešit svoje napětí útěkem tady do těch 

fantazií spojených prostě s pornografií.“ 

(Andrej, řádky č. 17-21) 

Komunikační partner, Jiří, reflektuje vlastní (ne)zralost v kontextu sexuální práce: 

“J: Já Vám řeknu třeba příklad konkrétní, přišla nová žena do nějakého podniku. 

A když se svlékla, to už bylo vidět v očích, že je nějaký problém. A když se svlékla, tak 

jsem viděl ty modřiny na tom těle, naprosto jasné, není třeba se ptát více. A já jsem se jí 

věnoval tak, tu hodinu, že neříkám, že na sebe bych vůbec nemyslel, to ne. Zase tak 

nesobecký jsem nebyl, ale že jsem ji chtěl nahradit to, o co přišla třeba za x roků toho 

života. A myslím si, že pokud to jde v jedné hodině, tak že se mi to povedlo, ale takhle 

vlastně jako bych přistupoval ke každé, individuálně. A rozhodně ne jakoby nějakým (…), 

potřeboval jsem to, biologicky jsem potřeboval se vyprázdnit, ale vždycky to bylo 

propojené (…) Protože o to jsem měl z toho lepší pocit, že ta žena u toho taky se zajíká 

blahem, než kdyby jako (.), tak jak mi to popisovaly holky, že sotva tam přijde: “Tady 

máš, starej se.” Potom zaplatil, Pán Tvorstva. Tohle ne, zkrátka.” 

(Jiří, řádky 664-677) 

V další části své výpovědi Jiří dále rozvádí motivaci pro pozornost, kterou věnoval 

sexuálním potřebám sexuálních pracovnic z pohledu klienta. Odůvodňuje to 

nedostatečným sebevědomím, se kterým se dříve potýkal:  

“J: Jo, do té doby, jo, možná to, co popisuju, jo, ta péče o ty ženy, souvisela možná 

do té míry s nějakým nesebevědomím, které jsem si potřeboval dokazovat tím, že ty ženy 

budou se zajíkat. 

BV: A pak už vlastně ne? 

J: Ale jo, jo, já jsem to nezměnil toto. Ale už jsem to neměl až tak zapotřebí a byl už 

jsem víc takový ten macho, který zkrátka: ´Tady, pojď, roztáhni nohy, a uvidíš.´ Uvidíš, 

ne, že (.), ale uvidíš ten jazýček, co tam dokáže, třeba. Možná, že tak. Určité dozrání bylo 

potřebné. A ta cukrovka k tomu, no. Ideální kombinace.” 

Jiří ve výpovědi výše reflektuje svou snahu uspokojit sexuální pracovnici a získat 

ocenění, osvědčit se jako schopný milenec do kontextu se svým nezralým já. S tím 

kontrastuje jeho zralejší já, ke kterému se později propracoval. Zralá sexualita se dle něho 

projevuje   sebevědomým vstupováním a převzetí kontroly nad situací. V této souvislosti 

nicméně zmiňuje i pojem “macho”, se kterým se tímto ztotožňuje. V podstatě se tak hlásí 
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k hegemonické maskulinitě, ke které se nicméně v dřívějších výpovědích vymezoval, 

když se o mužích, kteří se nesnaží uspokojit partnerku, vyjadřoval jako o „Pánech 

Tvorstva“. Co se týče vzorů sebeprezentace, lze v případě Jiřího hovořit o defenzivní 

taktice spočívající ve zdůrazňování mluvčího, že nepatří k mužům páchajícím sexuálního 

násilí na ženách (Godenzi, 1999). 

4.1.2 Sebereflexe 
V následující části se budu zabývat sebereflexí, která je typická pro neoliberální 

subjekt. Nicméně, je třeba mít na paměti, že tato sebereflexe může vést nejen k vlastnímu 

seberozvoji, tedy konstruování sebe sama, ale i vytváření závěrů ohledně normality ve 

společnosti a soudů o ostatních subjektech ve společnosti (Adkins 2002, citováno dle 

Weeks, 2011).  

4.1.2.1 Sebereflexí k vlastnímu seberozvoji 
Sebereflexe je často vnímána jako nástroj k vlastnímu rozvoji a jako taková je u 

neoliberálního subjektu i poměrně ceněná: 

„A takže jako si říkám, že možná i tahle věc, jako tantra by mi mohla pomoct. Ale 

je tam právě spoustu lidí, kteří tomu vůbec nerozumí, takže to vnímám jako nějaké 

sebevzdělání. Tím, že si o tom budu snažit co nejvíc přečíst a potom samostatnou prací 

třeba doma (.). Protože je pravda, že přítelkyně třeba nemá problém u mě s masturbací, 

kdybych se ji snažil dělat podle nějakých tantrických zásad, že bych prostě (.), že by mě 

to mělo něco dát, než že by to bylo jenom pro zábavu nebo (.) 

BV: Takže v rámci nějakého seberozvoje? 

A: Uhm, že by mě to mohlo posunout někam dál. Že potřebuji nějaký impuls zvenčí 

pořád. K něčemu prostě lepšímu, jinému.“ 

(Aleš, řádky 769-778) 

Komunikační partneři se často v rámci sebereflexe zabývali nízkým sebevědomím, 

se kterým se řada komunikačních partnerů sdílela svou zkušenost s nízkým sebevědomím 

od dětství nebo raného dospívání. Ukazuje se nicméně, že nízké sebevědomí může být i 

získané v důsledku neobvyklého sexuálního chování, které může být náročné na množství 

času a plnění profesních cílů nebo náplň volného času, která nám také pomáhá 

konstruovat sebe sama:  
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„Potom třeba, u toho testu jsem měl často problém, zjistit, jestli jsem jako se 

rozhodoval pro nějakou odpověď, tak jsem to vždycky hodnotil podle toho, jak žiju, jak 

přemýšlím a co jsem dělal v minulosti. Ale právě často jsem nevěděl, jestli právě některé 

věci nejsou ovlivněné třeba tou závislostí. Že třeba člověk je víc izolovaný, nemá třeba 

takové sebevědomí. Teďka vlastně (.), tady to poslední období, s nějakou nevěrou, s 

nějakým jako mým špatným psychickým stavem, tak koreluje s dokončením vysoké, což se 

mi nepodařilo a prodloužil jsem o dva roky a potom jsem se třeba nechtěl vídat s mými 

spolužáky, protože tam je nějaké srovnání. Takže, vnímám, že nějak nepřímo to ovlivňuje 

třeba to, jak jsem společenský.“ 

(Aleš, řádky 550-558) 

4.1.2.2 Diskurz esencialismu 

Diskurz esencialismu bývá dle Clatterbaugha v některých případech spojen se 

snahou normalizovat (Clatterbaugh, 1997). Diskurz esencialismu se v rozhovorech 

objevuje v souvislosti s rozpoznáním vlastní závislosti nebo “nenormality” svého 

sexuálního chování nebo objektů své touhy. V některých případech se diskurz 

esencialismu objevuje v kombinaci s normativním přístupem, což je dle Connell běžné 

(Connell, 2005).  

Adam ve své promluvě reflektuje, jakým způsobem došel k závěru, že závislost na 

pornografii není z jeho pohledu v pořádku, vychází přitom z přirozeného rozlišování 

dobrého a špatného chování, které je dle něho dostupné každému člověku: 

“No, já si myslím, že to Vám nikdo říkat nemusí, to asi každý člověk ví. Já věřím 

tomu, že lidi mají svědomí a že to svědomí jim to říká. A že to svědomí je dost (.) do jistý 

míry nezávislý na společnosti. Pokud ho člověk čistě umí v sobě najít, ale vlastně to byla 

jiná otázka.” 

(Adam: řádky 114-117). 

Esencialistický diskurz využívá i komunikační partner Aleš, který se ve své 

výpovědi zamýšlí nad tím, čím se odlišuje od normy: 

“..vždycky se mi líbilo něco, co bylo trochu jiné než by se mi třeba v tom věku mělo 

líbit, třeba když jsem byl mladší, tak jsem se díval spíš jako na starší ženy (.). A postupem 

času se to měnilo, že když (.). Teďka vlastně (.) a vnímám to tak, že mě to trochu změnilo, 

že se dívám spíš jako na silnější ženy a transsexuály a protože, co to tak jako v sobě 
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probírám, tak vnímám to, že potom třeba, že vlastně jako potřebuju, aby ten stimul byl 

jako větší. Takže když potom vidím nějakou hodně hezkou ženu, která ale je hubená a není 

prostě tak nějak jako výrazně erotická (.)... A v tom vnímám, že asi se mi to mohlo trochu 

posunout, že asi kdybych se na pornografii vůbec nedíval, tak asi bych to neměl takhle 

specifické.” 

(Aleš, řádky 84-95) 

Ve výše uvedené odpovědi je implicitně uvedený předpoklad, že je normální a 

přirozené, když mladého muže sexuálně přitahují krásné dívky, on sám připouští, že se 

této normě vzdálil. Komunikační partner, Aleš, reflexi normality a přirozenosti dále 

rozvíjí ve vztahu k mužské sexualitě a sledování pornografie:  

“Může to být nějaká moje domněnka, ale nějakým sebestudiem jsem zjistil, že asi 

my chlapi jsme víc vizuální než ženy a že my tady na té skupině jsme to tak jako dotáhli 

do extrému a jako pornografii nebo erotiku beru jako normální věc, ale problém je právě 

to, jak jste řekla, ta intenzita, a dostupnost, i to že tam máte různé kategorie a přesně si 

vyberete něco a vlastně pak už vlastně to nemá nic (...), Není to prostě jako přirozené. Že 

si vyberete přesně nějaký druh, přesně něco, a to nejde takhle jako (.) 

BV: V reálu? 

A: V reálu. Takže jako to vnímám, že to není úplně normální. Určitě to pak přešlo 

do nějakých jiných žánrů, třeba trochu asi od normálu, trochu jako dál. Ale tím, že jsem 

víc jako liberální, tak jsem to nikdy nebral jako něco špatnýho. Jsou věci, na které jsem 

se podíval ze zvědavosti a řekl jsem si, že to není pro mě.” 

(Aleš, řádky 36-46). 

Ve výpovědi výše komunikační partner, Aleš, přisuzuje vizuální zaměření v oblasti 

sexuality mužské přirozenosti, i když přiznává, že k tomuto závěru dospěl na základě 

sebestudia. Jedná se tedy o zobecňující tvrzení podložené vlastní individuální zkušeností, 

ze které je odvozena nějaká přirozená norma. To odpovídá definici esencialismu, který 

se dle Connell vyznačuje mj. tím, že jsou nahodilé vlastnosti připisované mužům a 

prezentované jako univerzální pravdy o maskulinitách (Connell, 2005). 

Aleš normalizuje ve svém vyjádření ohledně toho, jaká míra sledování pornografie 

je přirozená a jaký nikoli. Sám sebe považuje za liberálního, nemá výhrady vůči různým 

porno kategoriím, nicméně přiznává, že společnost by výhrady mít mohla:  
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“Ale ty kategorie, tak vlastně není nic, jako já to nevnímám jako něco až tak 

nenormálního, ale společnost by mohla, (...).” 

(Aleš, řádky 82-83) 

Do výpovědí se nicméně promítá i esencialismus spojený s představou o tom, že 

výchovu a socializaci jednotlivce mohou plnohodnotně zajistit jen oba rodiče 

(Clatterbaugh, 1997). Diskurz esencialismu se v tomto kontextu dle Clatterbaugh 

projevuje v tom, že je na svět nahlíženo striktně binárně (1997): 

“Prostě jsem si nevěřil, měl jsem malý sebevědomí. Já jsem vyrůstal v rodině bez 

otce, takže já jsem neměl ten vzor jakýsi, takže já jsem spíš měl na tohleto mnohem větší 

problém, než byla pornografie. Že jsem neměl jakýsi ty vzory v rodině a tím pádem jsem 

to musel nějak hledat a tak.” 

(Adam, řádky č. 179-182) 

4.1.3 Pocit osamění, resp. pocit nedostatečné podpory 
Neoliberalismu s sebou nese i značnou míru individualismu. Na jednu stranu žijeme 

jako neoliberální subjekty v iluzi svobody, že máme možnost být designéry*kami a 

konstruktéry*kami svých vlastních životů, na druhou stranu tu jsou rizika s tím spojená 

(Weeks, 2011). Ve vztahu k sexholismu nebo pornoholismu to mohou být zejména rizika 

spojená s nedůvěrou okolí nebo nedostatečná dostupnost odborné pomoci, pokud se 

subjekt rozhodne se ohledně svých potíží svěřit. Dále se hovoří o riziku týkajícího se 

subjektu, který je v důsledku své sebereflexe příliš zahleděný*á sám*a do sebe, což se 

může projevit v neschopnost vidět problematiku v širším kontextu (Weeks, 2011).  

 

4.1.3.1 Diskurz individualismu 

Individualizace není dle Weeks abstraktním procesem, ale velmi konkrétní silou 

formující naše individuální životy (Weeks, 2011). Jsou to společenské procesy, které na 

jednotlivce vytvářejí tlak, ale zároveň vymezují individuálním lidem určitý manévrovací 

prostor, ve kterém mohou strukturovat a designovat svůj vlastní život (Weeks, 2011). 

Diskurz individualismu se objevuje například ve výpovědích Aleše, který sám sebe 

označuje za liberálního člověka, na druhou stranu se neváhá vymezit vůči společenské 

normě v podobě schvalování pornografie, pokud jemu samotnému způsobuje diskomfort: 

“A: Jako není tam často ta nevěra, nebo, buď tam není, nebo mi to neřeknou. Ale, 

já myslím, že tak 90 procent mužů konzumuje pornografii fakt jako hodně. A pak je otázka, 
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co je normální a jestli (.). Ale já to vnímám tak, že to může být normální, ale pokud mě to 

nějak nenaplňuje, nebo je tam nějaký nesoulad, tak se to snažím řešit, ale není to ´protože 

Bůh´ nebo ´společnost´, ale protože já v sobě chci být v pohodě.” 

(Aleš, řádky 392-396) 

Tento diskurz souvisí s liberálně humanistickým přístupem, ke kterému se Aleš 

otevřeně hlásí. Ve vyjádření výše se navíc vymezuje vůči konzervativnímu přístupu svých 

kolegů ze skupiny Anonymních sexholiků (SAA), kam dochází, vycházejícím často z 

náboženského vyznání. 

Jiří, který se v minulosti potýkal s kompulzivní sexualitou, která vymizela po jeho 

onemocnění cukrovkou, reflektuje chybějící oporu v odborné veřejnosti a 

institucionálním nastavení péče o tento typ klientů následujícím způsobem: 

“Dneska můžu říct, že jsem šťastný, spokojený, protože i když jsem jednu dobu chtěl 

po urolozích a sexuolozích, ať mě sterilizujou nebo dokonce i vykastrujou, a oni to 

nechtěli udělat, dokud jim nepřinesu nějaký papír o tom, že jsem úchyl.” 

(Jiří, řádky 7-12)  

Diskurz individualismu v některých výpovědích zaznívá i implicitně, když se 

někteří komunikační partneři nebo partnerka setkávají s nepochopením ze strany svých 

známých, kolegů*yň nebo odborné veřejnosti. Nepochopení s sebou přináší omezenou 

možnost uznání a podpory. Příkladem mohou být následující výpovědi: 

“No, já jsem o tom třeba mluvila i dneska s lidma v práci, protože já jsem jakoby 

hodně otevřená. Tak jako, že jsem jim říkala, že jdu na tohle a oni mi říkali: “Ale ty nejsi 

závislá na pornu. ”Já jsem říkala: “Jak to víte?” A ona: “No, to bys koukala třeba v 

práci, a to bych tě chytla.” A já jsem řekla: “A to se mnou chodíš na záchod, nebo jakože 

(.)?” A ona říkala: “Aha, hm, to mě nenapadlo.”  

(Klára, řádky 7-11) 

4.1.4 Reflexe etického aspektu pornografie a komodifikace 
Komodifikace úzce souvisí s individualizací jako procesem, kdy si jednotlivci 

v rámci určitých společenských mantinelů konstruují svůj vlastní životní styl (Weeks, 

2011). Sex se stává komoditou, která nás definuje podobně jako zboží nebo služby, které 

si pořizuje (Hawkes, 1996). 



 

62 

4.1.4.1 Diskurz komodifikace v kontextu sexuální práce 
Diskurz komodifikace sexu se ve výpovědi komunikačních partnerů objevuje 

například v kontextu sexuální práce. Ve výpovědi níže Jiří přiznává, že se vždy snažil o 

uspokojení sexuální partnerky bez ohledu na to, jestli šlo o sexuální pracovnici nebo 

nikoli: 

„J: No, doufám, že tohleto zůstane anonymní? 

BV: To určitě. 

J: Mi to bylo jedno, jestli to je partnerka, kterou jsem sbalil někde na karaoke nebo 

kterou jsem s ní byl na tom privátu poprvé a naposled v životě. Já jsem se vždycky snažil, 

aby ta žena si to užila stejně jako já.“ 

(Jiří, řádky 112-117) 

Mezi komunikačními partnery se objevuje i odsuzování sexuálního styku za úplatu, 

snaží se o normalizování ve smyslu vyjadřování soudů o tom, jaké chování má být 

normou a jaké nikoli. Využívá k tomu diskurzu zdraví a nemoci: 

„No, já si myslím, že jako prodávat se obecně je neuctivý, sebeúcta. Jako mě 

připadá (…), zdravý člověk přece si má najít životního partnera, tak jako zdarma láska 

daná a ne abych si ji chodil kupovat. A to ani není láska, to je vlastně jenom to 

sebeuspokojování.“ 

(Daniel, řádky 410-412) 

Z dalších výpovědí Jiřího vyplývá, že jazykově i diskurzivně rozlišuje mezi tzv. 

„kurvou“ a „prostitutkou“ dle toho, do jaké míry má ze sexuální práce sama potěšení: 

„...tak jak dneska někdo řekne: “No, já chodím za kurvama.” Ne, já jakoby slovo 

“kurva” pro prostitutkou nepoužívám. Kurva je ta, které se to líbí, má to ráda, má to 

radši možná víc než chlap, jo, ale prostitutka je v mnoha případech žena, která tam jde 

vydělat, protože má idiota chlapa, kterej skončil v kriminále a ona musí splácet půjčky a 

ještě se starat o děcka.“ 

(Jiří, řádky 124-130) 

Svůj odpor k profesionálním sexuálním pracovnicím a preferenci lidštějšího 

přístupu vyjadřuje Jiří i v následující výpovědi: 

„Problém je u těch holek, že (...). Z mého pohledu, čím větší profesionálka, tím já 

jsem už tam nikdy nepřišel. Já jsem chtěl, takové to lidské, proto jsem třeba tady v Praze, 

když jsem tady párkrát byl, tak jsem taky šel. Jo, na té Moravě, ať už Ostrava, Olomouc, 
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ty holky byly takové jako v podstatě kamarádky jako, kdybyste je znala deset dvacet let, a 

to mi vlastně vyhovovalo, že oni si, neříkám, že vždycky, ale často na nic nehrály.“ 

(Jiří, řádky 326-332) 

Jiří ve svých výpovědích výše reflektuje svou strategii vyhýbat se neosobním 

projevům komodifikace sexu ztělesněnou profesionálními sexuálními pracovnicemi, 

kterým se spíše vyhýbá. Oproti tomu preferuje lidštější přístup sexuálních pracovnic a 

osobnější vztahy s nimi.  

Obavy z možnosti stát se objektem komodifikace vyjadřuje tentokrát zcela 

explicitně Andrej v reflexi své zkušenosti klienta v oblasti sexbyznysu. Stejně tak 

prezentuje své strategie, jak se nestát objektem komodifikace v oblasti sexbyznysu: 

„A naopak, když ta prostitutka byla (...) nebo řeknu vybočovala z tady těch úplně 

zaběhnutých běžných věcí, tak to bylo tak silný, ten prožitek, že tam prostě stokrát došlo 

z mý strany k nějakýmu pocitu zamilovanosti, který jsem honem rychle si nějak odmítl pro 

sebe, protože to je prostitutka, protože jsem jí zaplatil. A tím, že to byla prostitutka, tak 

pak jsem šel za nějakou jinou, že jsem se záměrně nevracel, aby tam nenabíhaly nějaký 

vztahy, který pak jsou mnohem pokroucenější než jako vztah mezi klientem a prostitutkou, 

to už je úplně tedy jako příběh sám pro sebe.“ 

(Andrej, řádky 427-433) 

„BV: Jak Vám připadá, že ta sexuální pracovnice čeká od toho nějaké sexuální 

uspokojení nebo je to zase případ od případu? 

A: Uhmm (...). Sexuální uspokojení rozhodně ne. Protože si představte, že zase jsou 

různý druhy prostitutek, ale jestli za ní přijde za ten den klidně jako 10, ale taky 20 chlapů 

(...). Ano, potkal jsem několik prostitutek, který jsem spočítal na prstech jedný ruky, který 

asi bych označil nějakou tou nálepkou jako nymfomanka nebo něco takovýho. Jako 

pravda je, že tenkrát mi to přišlo jako zajímavý, ale stejnou měrou mi to přišlo jako 

odpuzující a to z toho důvodu, že u prostitutky, která od toho čeká i sexuální uspokojení, 

tam se pak ten klient, tedy já, dostává přesně do té polohy (...), to je takový zrcadlo jako, 

že (...) když to řeknu hodně natvrdo, jestli já jsem si takhle vybíral v mobilu, za kterou 

prostitutkou půjdu nebo někam jsem přišel a teď: „Ententýky a ty“, tak to je opravdu jako 

si vybírat kus masa na krámě. A vlastně ta prostitutka, která v tom hledá i to sexuální 

uspokojení, tak tam pak z toho leze to, že jí je to úplně jedno, kdo jste a jestli jste pátej a 
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nebo osmej a ještě jich bude za ten den 10 dalších, ale ten pocit jako cítit se jako kus 

masa, jo (...). To je to nastavení toho zrcadla, to je taky dost hrozný.“ 

(Andrej, řádky 434-448) 

4.1.4.2 Reflexe etického aspektu pornografie 
Komunikační partner, Andrej, reflektuje vlastní zkušenost s kompulzivním 

sledováním pornografie, přičemž sebekriticky přiznává, že z jeho strany docházelo 

v souvislosti s pornografií k objektivizaci žen: 

„To si vysvětluju úplně jednoduše, to je problém obecně té intimity, že dneska my 

jednotlivci jako členové týhle společnosti jsme více a více povrchní a v některých 

oblastech jsme tak jako masírovaný těma médiema, teď mám na mysli zobrazování sexu 

nebo sexualizace (...). Pro muže, který sleduje pornografii se ta ženský stane s odpuštěním 

kusem masa a už má hodnotu podle objemu poprsí, a nebo nějakých jiných kategorií a už 

vlastně v tu chvíli za tím ten, kdo to porno sleduje jako nevidí jako lidskou bytost.“ 

(Andrej, řádky 251-256) 

Vnímání etické stránky pornografie a pornoprůmyslu reflektuje Andrej 

v následující částí výpovědi. Tento aspekt je přitom jedním z důvodů, proč se před lety 

rozhodl s pornografií přestat: 

„Třetí věc, já jsem to vlastně zmínil, ala jenom to vypíchnu znovu, že vlastně se 

ukazuje, že v rámci pornografickýho průmyslu dochází k obchodu s lidmi a vlastně třeba, 

jak furt eskalují ty žánry, tak to, co třeba za mýho mládí bylo tvrdý porno, tak dneska to 

je romantický příběh, že jo. A třeba se jako otevřeně mluví o tom, jako sami aktéři v pornu, 

že řada znásilnění je skutečně znásilnění. A že řada těch lidí je nucených nějakými 

okolnostmi a těmi, kdo ten porno průmysl ovládají k věcem, ke kterým by třeba souhlas 

vlastně nedali. A spousta věcí (...), oni tam vlastně nějaký souhlas dávají, ale vlastně není 

to plně informovaný souhlas a tak. Takže tam je spousta problematických věcí jako 

takových a tím, že to někdo sleduje, tak to nějakým způsobem podporuje. A je to hlavně 

business, že jo. Jsou lidi, kteří na tom vydělávají nehorázný prachy a lžeme sami sobě, že 

se díváme na dva až dvacet lidí, který mají rádi sex, ale pravda je jiná. To si myslím, že 

je třetí věc.“ 

(Andrej, řádky 589-596) 
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Karel přirovnává kompulzivní sledování pornografie k sexuálnímu aktu, který 

nechtěl. V tomto vyjádření je implicitně obsažený motiv sebekontroly (vlastní 

zdůraznění): 

“Druhá věc je ta, že zvlášť pro ty z nás, kteří si uvědomujeme ten problém, tak 

vždycky z toho vylezeme jako s něčím, co jsme nechtěli. Jako emocionálně nás to dráždí, 

ale samo porno je čistě technická záležitost. 

BV: A co tam třeba dráždí emocionálně? 

R: Co se týče emocí, tak nejhorší je ten fakt, že jsme se dívali na porno a že jsme to 

zase porušili. Nebo vlastně to byl sexuální akt, kterej jsme nechtěli, ať už to je vlastně 

pornografie, erotické flirtování.” 

(Karel, řádek č. 67-73) 

Komunikační partner, Aleš, reflektuje komodifikaci sexu prostřednictvím 

pornografie a dopad této komodifikace na vlastní prožívání: 

“A: No, já nevím, jestli je to i tím kapitalistickým systémem, že prostě všechno je 

komodita. A to je ta další věc, to je ten problém taky u mě, že to vnímám jenom jako 

komoditu. 

BV: No, ale ono je to i tím, jak nám to servírují média apod. Oni z toho sexu dělají 

komoditu, takže to, že to tak vnímáme, tak jsme vlastně v souladu tady s tím. 

A: No, jo, ale nechci, aby to bylo jenom tady tím. Jako víc teďka vnímám tady ty 

vlivy, a mám z toho radost, teďka si uvědomuji, proč jsem předtím neměl funkční vztahy, 

proč jsem dělal nějaká rozhodnutí. Takže mám radost z toho, že vím, na čem jsem. Protože 

jednu dobu jsem vůbec nevěděl, proč to dělám, nevím, cítil jsem se, že jsem nějaký zlý 

člověk. A vnímal jsem, že to nikdy prostě neskončí.” 

(Aleš, řádky 808-816) 

Získání náhledu na svou situaci a uvědomění, že by mohla souviset s komodifikací 

sexu, a být tedy viděna jako „účinek odosobněné struktury“ (Godenzi, 1999, str. 66), 

přináší Alešovi úlevu. Nabízelo by se tvrzení, že se jedná o projev defenzivní taktiky 

(Godenzi, 1999). Nicméně, Aleš se vůči sklouznutí do tohoto defenzivního postoje 

vymezuje prohlášením: “...ale nechci, aby to bylo jenom tady tím”. Toto prohlášení 

interpretuji tak, že se nechce vzdávat spoluzodpovědnosti za vlastní chování. 

Komodifikaci reflektuje i Aleš následujícím způsobem:  
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“Mně to připadalo takový hrozně odlidštěný v něčem. Ale to je asi stejný, jako kdyby 

šel někdo do bordelu a pak si stěžoval, že tam nenašel lásku. Nevím, jestli je něco takovýho 

možný, asi jo. Možná, že by to k něčemu vedlo taky. Já si myslím, že to není reálný, že s 

tím nic dělat nechtějí, protože ti, co to vyrábějí mají jiný typ myšlení a jim spíš vyhovuje 

to myšlení přenést na společnost, než aby oni přizpůsobovali to (...)” 

(Adam, řádky 365-370) 

Ve výše uvedené citaci se Adam explicitně vymezuje vůči mužům, kteří se na porno 

průmyslu podílejí. To je dalším znakem defenzivní strategie ve smyslu nepopírání 

diskriminace, ale zdůrazňování, že on osobně na ni nemá podíl (Godenzi, 1999). 

V případě obou výše uvedených Adamových výroků se jedná o projevy defenzivní 

taktiky v zájmu udržení vlastní prestiže ve společnosti, stejně jako statusu quo (Godenzi, 

1999). 

 

4.1.5 Ztráta sebekontroly a ohrožení pozice žádoucího subjektu 

Sebekontrola, nebo-li seberegulace, je jedním z pilířů disciplinační moci 

v neoliberálním zřízení (Harvey, 2011). Ztráta této sebekontroly může vyvolat pocit 

nedostatečnosti nebo jiné nejistoty ohledně vlastních kvalit jako individuálního subjektu, 

který si programuje vlastní život na základě své (iluzorní) svobodné volby (Weeks, 2011).  

Sexuální životní styl pornoholika nebo sexholika nicméně často zasahuje do 

organizace nejen volného, ale i pracovního času. Žádoucí subjektivitu lze na základě 

předkládané práce definovat jako a) subjektivitu v roli výkonného ekonomického 

subjektu, b) subjektivitu atraktivní pro ostatní (přátelé, potenciální partnery*rky. 

Skutečnost, že musí v práci masturbovat na toaletě a tím v podstatě ohrožuje svoji 

roli výkonného ekonomického subjektu, reflektuje Klára následujícím způsobem: 

R: Jako asi je blbý, že jsem si to jednou dělala v takovým prostoru, kde vlastně … 

Jako, že je tam takovej prostor, kde máme takový schody a jakože je tam promítací plátno 

a u těch stolů se jako sedí a tam máme jako místo, tam máme takový sedací vaky, že se 

tam dá vyspat prostě, když někdo potřebuje pracovat přes noc. Prostě jsem si to tam 

udělala a vím, že by to lidem mohlo připadat jako nechutný…Ale měla jsem i sex v práci, 

tak co. 

(Klára, řádky 335-343) 
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Kompulzivní sledování pornografie jako projev nedostatečné sebekontroly nad 

trávením svého volného času vede k tomu, že si Karel nepřipadal dostatečně atraktivní 

v oblasti seznamování: 

B: Takže riskujete i to odmítnutí? Že víte, že v tom pornu Vás nikdo neodmítne? 

N: Nejenom odmítnutí, ale i takový to (.). Ona se zeptá, jak žiješ, a já bych musel 

začít lhát. Tak radši jako (...). 

B: Tak i takové sebeodhalení, vlastně? 

N: No, jasně, že bych měl říct, že od rána do večera sleduju porno? By se asi sbalila 

a šla pryč. 

(Daniel, řádky 666-668) 

Komunikační partner, Adam, reflektuje pocity spojené se selháním v oblasti 

sebekontroly, které se mohou dle jeho zkušenosti projevovat i na psychosomatické 

úrovni, v podobě fyzické nevolnosti atd.: 

„Tak to hrozně zachycuje ten pocit, kterej jakoby prožívají ti lidi potom. Nebo 

samozřejmě, jak kdo samozřejmě, ale ty lidi, co jsou na tom závislí, tak podle mě potom, 

co se udělaj, tak je jim hrozně zle a cítí se znechuceně. A cítí se, že selhali, že nechtěli a 

že zase znovu a znovu.“ 

(Adam, řádky 653-656) 

 

4.1.6 Diskurzivní strategie 

Co se týče diskurzivních strategií, setkáváme se v souvislosti s rozpoznáním 

závislostí především s defenzivní sebeprezentační strategií. Tuto sebeprezentační strategii 

definuje Godenzi jako strategii využívající dojmu bezmoci a plachosti, případně 

chorobných symptomů nemoci nebo závislosti, případně výmluv (Godenzi, 1999). Cílem 

této strategie je dle vytvoření dojmu, že mluvčí není zodpovědný za své chování 

(Godenzi, 1999). 

Nicméně, je třeba upozornit na to, že přiznání vlastní bezmocnosti je prvním bodem 

v rámci dvanáctibodového programu, kterým se řídí svépomocná skupina Anonymních 

sexholiků v České republice, ve které se sdružuje většina komunikačních partnerů s 

výjimkou komunikační partnerky. Přiznání vlastní bezmocnosti tedy nelze z jejich strany 

vnímat pouze jako snahu vyhnout se odpovědnosti, ale i jako jeden z kroků v rámci 

(re)konstrukce vlastní subjektivity. 
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Můžeme se setkat s rozdílnými způsoby, jakým mluvčí defenzivní sebeprezentační 

strategii využívají. Někteří mluvčí přiznávají závislosti určitou subjektivitu nebo 

agentnost, v rámci které na ně působí (vlastní zdůraznění): 

“...Stejně jako, když sleduje pornografii, tak ona sama z něho dělá (…), ona sama 

si ho vede, ona sama si z něho dělá jakéhosi závisláka tím, že mu vždycky nabídne něco, 

co nevěděl, že jde. Ať už to jsou výrazy dívek nebo sexuální praktiky, místa, zvrhlosti, 

cokoliv. Jestli něco existuje, tak v pornu. A porno podporuje jako tu zvídavost a když 

potom člověk z toho vyleze, tak všechno ostatní mu přijde všední. Tam je ten problém, že 

je všechno tak nablýskané…” 

(Karel, řádky č. 95-100). 

Rozdílně k této strategii přistupuje komunikační partner, Aleš, který si uvědomuje, 

že by jeho vyjádření mohlo působit defenzivně a budit dojem, že se tím vzdává 

odpovědnosti za své chování a ztrácí tím agentnost. Aleš se tak vůči defenzivnímu tónu 

v rámci výpovědi vymezuje. Tímto způsobem (vlastní zdůraznění): 

“...a potom vlastně ještě jsem si uvědomil, že (.). Když jsem se začal dívat na 

pornografii a další věc je třeba, že jsem dost času hrál počítačové hry, takže jsem to bral 

jako takový únik od sebe, od reality, protože vlastně to začalo v době, kdy se rozvedli 

rodiče. A mám takový zvláštní vztah s tátou, spíš takový jako nevztah, nikdy jako v té 

rodině moc nefiguroval. Tak jsem si to začal víc skládat jako puzzle, že by to tohle mohlo 

ovlivňovat. Ale není to tak, že bych si teďka říkal: “Za všechno může můj táta” nebo 

“Všechno, co dělám, je jenom o té pornografii, a vlastně já za nic nemůžu.” To ne. Ale 

myslím si, že mě to nějak určitě ovlivnilo.” 

(Aleš, řádky č. 19-26) 

4.2 (Re)konstrukce (hetero)normativní sexuality 
Ve výpovědích se můžeme setkat s (re)konstrukcí sebe sama prostřednictvím 

vymezování se vůči ostatním, a sice vůči ženám, lidem s jinou sexuální praxí nebo jiným 

mužům. Komunikační partneři ve svých výpovědích dále často nechávali zaznít diskurz 

homofobie a transfobie. Dalším způsobem, který se komunikačním partnerům osvědčil, 

bylo obrácení se ke konzervativním hodnotám. Tyto hodnoty se v případě komunikačních 

partnerů projevily antifeministickým diskurzem, upřednostňováním monogamních 
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manželských nebo partnerských vztahů před volnou sexualitou, dále pak příklonem 

k intimitě a větší hloubce partnerských (ale i obecně mezilidských) vztahů. 

4.2.1 Muž jako binární opozice ženy 
Komunikační partner, Adam, níže reflektuje, jakým způsobem se mu daří 

(re)konstruovat svou maskulinitu prostřednictvím práce, kterou nemůže mj. z důvodu její 

fyzické náročnosti vykonávat žena: 

„A prostě strašně se mi to líbilo, že jsem pak zjistil o čem je ta práce XY (odstraněno 

v rámci anonymizace), že ji nemůže dělat každej, kdo nemá tu fyzickou sílu, nemá tu 

vytrvalost, nemá tu houževnatost. Nemá prostě tady tyhle vlastnosti, který jsou prostě 

charakteristický pro ty mužský, protože ta žena nemá dispozice fyzický pro takovouhle 

práci.“ 

(Adam, řádky 481-484) 

Jiří ve své výpovědi reflektuje rozdíly mezi mužskou a ženskou sexualitou ve 

vztahu k přístupu k nevěře. Jiří zde využívá dichotomie muž vs. žena: 

“My opravdu, když zahneme, je to jiné než, když ta žena. Jako tomu chlapovi stačí, 

že se ta žena líbí a nepotřebuje žádné emocionální jako (…). Jo, možná, že jsem trošku 

jiný ještě v tom, že já jsem ještě za tu hodinu s tou ženou na tom podniku, ona se stala pro 

mě partnerka, milenka, manželka, kamarádka. Já jsem třeba za dvě hodiny už nevěděl o 

ní, ale na tu hodinu byla pro mě vším.” 

(Jiří, řádky 134-136) 

Jiří se v úvodu své promluvy otevřeně hlásí ke (stereo)typickým mužům, kteří 

nespojují nevěru s emocemi, děje se tak použitím zájmena “my” a množného čísla. V 

další části výpovědi upozorňuje na svou výjimečnost v tom, jak samotný sexuální akt 

prožívá, včetně určitého napojení na partnerku. Nicméně, v závěrečné části se opět vrací 

ke (stereo)typické maskulinitě tím, že prohlašuje, že vzápětí na sexuální partnerku 

zapomíná. Tato diskurzivní strategie působí ve prospěch udržení hegemonické 

maskulinity jako normy, na kterou se odkazuje a k níž se muž snaží přiblížit, i když 

životní zkušenosti prožívá odlišně. 

4.2.2 Hierarchizace sexuálního chování 
Dle Rubin, můžeme ve společnosti hovořit o hierarchizaci sexuálního chování 

(Rubin, 2012). Na vrcholu společenské hierarchie jsou heterosexuální lidé žijící 
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v manželství, dále můžeme hovořit o tom, že komerční sex se ve společnosti těší nižší 

prestiži než nekomerční sex, samotná masturbace je přitom na téměř nejnižší příčce v této 

hierarchické struktuře (Rubin, 2012).  

Společenské vnímání masturbace reflektuje Klára následovně, když se zamýšlí nad 

odlišným způsobem, jakým je vnímána masturbace a sex v práci a masturbace u žen ve 

srovnání s masturbací u mužů: 

„K: To je vlastně taková legrace, ale masturbace je fakt jako ubohý. Ona si spousta 

lidí myslí, že ženský nemasturbujou prostě…Nebo, že si myslí, že ženy mají menší libido 

než muži, což taky není pravda. ..Ale myslím, že i ta mužská masturbace je někdy vnímaná 

jako (.). To jsou ty odstrašující případy těch chlapů, co si to honějí někde na veřejnosti.“ 

(Klára, řádky 354-365) 

Na společenskou hierarchii sexuálních praktik diskurzivně reaguje i Karel, který se 

v důsledku kompulzivního sledování pornografie potýká s erektilní disfunkcí, není tedy 

schopen penetrativního styku, i na základě zkušeností se sexuální pracovnicí: 

„Já jsem po nějakém čase zjistil, že jsem fakticky impotentní. Protože i kdybych 

navázal vztah  (…) a dokonce i s tou prostitutkou.“ 

(Karel, 175-176) 

  Karel se ve snaze o změnu svého chování nyní nachází v celibátu, vyjadřuje se 

odmítavě k sexuální práci s odůvodněním, že je vyjádřením nedostatečné sebeúcty klienta 

k sobě samému a k ženě poskytující služby. Nicméně, v další větě naznačuje, může být 

sexuální práce i projevem agentnosti a snahy o finanční nezávislosti ze strany žen, tento 

projev nicméně nerespektuje.  

„Zaprvé, nemám partnerku a chodit za prostitutkama, to NE, jsem řekl, že NE. To 

ani k ničemu nevede. Navíc je to (…) 

BV: Je to asi i finančně náročný? 

K: To je jedna věc, ale na druhé straně je to taky sebeúcta a taky úcta k té ženě. I když 

ona (…), ty holky řeknou: “Já si vydělám.” Jo, prostě.“ 

(Karel, řádky 393-397) 

 Karel se v promluvě výše implicitně vymezuje vůči mužům, kteří tyto služby 

vyhledávají a podsouvá jim tak nedostatek sebeúcty a úcty k ženám. Nicméně, má 

potřebu se diskurzivně vymezovat i vůči mužům žijícím v manželství, kteří jsou závislí 

na pornografii, ale nesnaží se své chování změnit: 
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„K: No, ne u mě ano. To je potom ještě problém, já Vám řeknu, že jsou i ženatý 

chlapi, kteří jsou závislí na pornu. A můžu Vám říct, že jsem přesvědčen o tom, že plno 

manželství a vztahů se na tomhle hroutí. Ale můj problém je, že jsem se ani neoženil, jo. 

Ani žádný vztah jako... A ti ženatí chlapi, protože to znám z té komunikace, tak on si lehne 

(…). Paradoxně tihle chlapi radši zhasnou, protože jim se lépe představuje nějaká 

pornoherečka v té fantazii než ta jeho žena, která ho nebaví. Protože on je zafixovanej.“ 

(Karel, řádky 167-176) 

Ke srovnávání se s ostatními a uplatňování optiky hierarchizace dochází i v rámci 

samotné skupiny Anonymních sexholiků, což může mít dle vyjádření jednoho 

z komunikačních parrnerů motivační i demotivační efekt: 

A: Tam mi to pomáhá takovým způsobem (.). Pozitivní i negativní motivace je tam 

vidět. Jsou tam lidi, kteří jsou na tom líp a nějak si to dali v sobě do pořádku a pak tam 

vidíte prostě někoho, kdo na tom není dobře, a hlavně jsou tam i starší lidi a třeba, já 

nevím, že dvoje manželství jim díky tomu ztroskotaly, tak pak si člověk řekne, že pokud to 

nebudeš řešit teďka a řekne si, že to třeba není problém, tak třeba dopadneš takhle, takže 

(.) 

BV: Takže tam máte i takový jako antivzor, jak byste nechtěl, aby to úplně dopadlo. 

A: Jo, ale pak tam mám i vzor, že to jde překonat. 

(Aleš, řádky 329-335) 

V rámci této hierarchizace je přitom nejvíce ceněn monogamní heterosexuální 

svazek, níže v pomyslném žebříčku se objevuje svazek nebo vztah, který je reálný (nikoli 

virtuální) se skutečnou ženou. Obecně je oceňován sociální kontakt oproti asociálnímu 

sledování pornografie o samotě. V tomto ohledu se vyjádřil například komunikační 

partner: 

“Nebo spíš takhle, někteří lidi, kteří potom měli problémy, že třeba chodili za 

prostitutkami nebo takhle a ti jsou takoví trošku normálnější než ti, co se jenom upnuli k 

tomu pornu a nebyli (.), ti jsou takoví víc mimo, mi připadlo. Ale to jsou samozřejmě 

velice individuální dojmy prostě z lidí, kterých jsem viděl třeba 10 nebo možná 12 a těžko 

to nějak zobecňovat. Netroufal bych si říkat, že takhle to je, no. Ale prostě, že je někdo IT, 

je uzavřený, čumí furt na porno. On, kdyby na to porno nečuměl, tak bude divnej, a když 

na to porno furt čumí, tak ho to ještě víc semele, no.” 

(Adam, řádky 590-597) 
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 Dále se sexuální hierarchizace projevuje i v hodnocení toho, jaký sexuální styk má 

větší váhu, jestli se ženou, které není třeba platit nebo zda jde o sexuální styk za úplatu: 

“Prostě takhle. Tam byli kluci, kteří tam přišli, protože chodili po těch prostitutkách 

nebo prostě různě i neprostitutkách podle toho, jak se jim dařilo. Ale potom prostě už to 

porno tolik nesledovali, samozřejmě je to finančně ničilo a obrovsky je to fyzicky 

vyčerpávalo.” 

(Adam, řádky 609-611).  

V oblasti hierarchizace sexuální praxe, je nicméně placený sex na nižší úrovni než 

sex s vlastní partnerkou. To dokládá výpověď Jiřího: 

„Přesně, já jsem se hlásil třeba do Vyvolených a tam byla otázka na počet 

sexuálních partnerů a já jsem napsal: “Několik set.” No, a vlastně: “Co to je několik 

set?” A já: “Ne, moc, ne tak 800-900, ale tak 200-300 jenom.” Ale asi mi moc nevěřili. 

A kamarád, ješitný, tady z Prahy: “Ale ty se nepočítají, když jsou placené.” ((Smích)) 

Jsem ho předběhl, tak se mu to nelíbí ((smích)).“ 

(Jiří, řádky: 472-477) 

Jednou z možností, jak tento styk rehabilitovat dle výpovědi komunikačních 

partnerů, je provést styk se sexuální pracovnicí bez ochrany nebo sexuální pracovnici 

sexuálně uspokojit (ideálně v kombinaci), jak dokládá několik výpovědí Jiřího: 

„A že jsem byl tady v tomhle tom celkem úspěšný svědčí to, že mám x desítek 

nechráněných styků, kdy ta žena tohleto většinou neudělá. Jako že jsou takové, kterým to 

je jedno, která to udělá. Ale potom jsou spousta, které jsou už tak rozdrážněné, že už je 

jim to jedno, jestli to tam bude ´s´ a nebo ´bez´ nějaké pláštěnky. Jo, a tady toto mi tak 

nějak ukazovala, že i když nejsem žádný jako Don Juan nebo Casanova, takže něco jsem 

za ty roky naučil, co se těm ženám líbilo.“ 

(Jiří, řádky 117-174) 

4.2.3 Hierarchizace a subordinace jiných mužů  
Nicméně, k hierarchizaci nedochází jen na základě sexuálního chování, ale i na 

základě kategorií genderu, sexuality a třídy. Adam se v následující promluvě 

pozicionalizuje do role společenského subjektu a zároveň se vymezuje vůči kolegům ze 

skupiny pracujícím v IT profesích: 

“Mě to neovlinilo, některý lidi asi jo. Že to ještě prohloubilo ty jejich (…), jak bych 

to řekl, že jsou třeba víc sociálně narušení, že se to ještě prohloubilo. Ale to není můj 
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problém, protože já jsem celkem společenský člověk, jsem rád s lidmi, do jistý míry 

vyhledávám lidskou společnost, takže já jsem nebyl takový ten IŤák, který prostě je celý 

život u klávesnice, jo.” 

(Adam, řádky 182-186) 

Komunikační partner se v promluvě výše uchyluje k hierarchizaci a stereotypizaci. 

Adam se tak jako muž věnující se fyzické práci diskurzivně vymezuje vůči mužům 

pracujícím v IT, což je povolání, které se v naší společnosti těší větší prestiži. Ze strany 

Aleše to tak může být viděno jako snaha o rehabilitaci vlastní maskulinity založené na 

výkonu fyzické mužské práci a jako snaha dosáhnout v hierarchizaci lepší pozice díky 

sociálním kompetencím.  

Nicméně, je třeba zdůraznit kontextualitu této snahy o subordinaci při využití této 

intersekcionální optiky. Adam se v některých kontextech cítí komfortně se svým 

pracovním zařazením, od fyzické práce do velké míry odvozuje svou mužskou identitu, 

tím, že vytváří binární opozici k ženám, které by tuto práci nezvládly. V jiných 

kontextech si může připadat méně privilegovaný s ohledem na třídní zařazení, nicméně 

kontext anonymních sexholiků, SAA, skýtá příležitost pro vlastní diskurzivní rehabilitaci, 

společenské chování a práce mimo prostředí výpočetní techniky ho činí odolnějším vůči 

pornoholismu. 

Vymezování se vůči určitým typům mužů je dle Connell typickým způsobem, jak 

upevňovat hegemonickou maskulinitu ve společnosti, dle představené typologie se 

v tomto případě jedná o příklad subordinace (Connell, 2005). 

4.2.4 Heteronormativita, homofobie a transfobie 
Dá se říci, že se heteronormativita objevuje (implicitně nebo explicitně) ve 

výpovědích velké většiny komunikačních partnerů. Ačkoli lze u komunikačních partnerů 

v rámci tohoto výzkumu hovořit o převažujícím diskurzu homofobie a transfobie, 

diskurzivní praxe je u jednotlivých mluvčích rozdílná. Zatímco za heteronormativními 

předpoklady nebo vyjádřením se často skrývá esencialistický diskurz, projevy homofobie 

a transfobie můžeme vnímat jako samostatný diskurz, kterým mluvčí často sleduje nějaké 

strategické cíle, jako je v tomto případě marginalizaci nebo subordinace skupin mužů, 

resp. lidí, jejichž práva jsou ve společnosti častěji diskutována a těší se pravděpodobně 

většímu respektu než potřeby a práva sexholiků. 
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4.2.4.1 Diskurz esencialismu 
Z níže uvedené výpovědi komunikačního partnera, Daniela, je kromě explicitně 

zdůrazňované heteronormativity ještě velmi patrný esencialistický diskurz: 

“Mně je v 53 letech trošku líto, že nemám syna. Nebo nemám dceru. Říkal jsem si: 

“Trošku jsem to, to (.)” Ale už jsme to přijal, už to tak beru, už to tak je. Nakonec jsou 

různé způsoby, adopce a tak dále. Ale přesto, v člověku to je. To je DANÝ (vlastní důraz) 

antropologicky, že chlap přece jenom by (.). To je daný přirozeně, že chlap by chtěl mít 

potomka, stejně jako žena by chtěla mít potomka. Většinou, teda. Ono, co si představím, 

co je mužství? No, to je (.), právě tím způsobem, já vím, že řeknete, že to může být kulturně 

podmíněný, ale já bych řekla, že třeba africký muž a bílý muž Evropy se budou v některých 

kulturních vzorcích lišit, ale vždycky se tam nějakým způsobem, těm chlap bude 

přitahován ženou a žena bude přitahována mužem, kulturní vzorce jsou jiné.” 

(Daniel, řádky: 600-607) 

4.2.4.2 Diskurz homofobie a transfobie 
Můžeme se setkat s tím, že mluvčí patologizují homosexualitu přirovnáním k 

psychickému onemocnění, se kterou je třeba nějakým způsobem pracovat, ideálně 

podstoupit léčbu nebo terapii. Mluvčí Adam tak níže uplatňuje diskurz zdraví a nemoci: 

“Nebo stejně jako homosexualita, že je jako forma sexuální neurózy, která souvisí 

právě hodně často se schopností identifikovat se s rodičem stejného pohlaví, protože měl 

chování, které je pro to dítě nepřijatelné, což je dost častý rys u homosexuálů. A o tom se 

nemluví, je to do jisté míry tabu, stejně jako ty rekuperativní terapie9, které, když ten 

člověk by s tím přišel, tak ho budou kamenovat pomalu, protože by byl vlastně proti tomu 

trendu. A to jsou takový moje postřehy, já třeba to vnímám takhle, jinej pohled. Ale není 

to povrchní pohled, není to pohled nějaký jakoby zatracující, protože díky tomu, že mám 

mezi svými blízkými přáteli homosexuály, tak vlastně jsem měl možnost to potom poznat, 

že fakt to tak často bylo. Že nejsou schopni se identifikovat se svým otcem a samozřejmě 

tu sexualitu potom prostě transformovali do něčeho úplně jinýho a vidím pak to jejich 

neštěstí, jo.” 

(Adam, řádek č. 562-572) 

                                                
9 Zde má komunikační partner podle všeho na mysli konverzní terapii dříve využívanou ve snaze o 

změnu sexuální orientace. 
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Z Adamovy výpovědi výše je patrný esencialistický přístup, který se dle 

Clatterbaugha svým důrazem na binaritu mezi muži a ženami přenáší i do oblasti výchovy 

v tom smyslu, že se předpokládá, že jen muž dokáže vychovat muže (Clatterbaugh, 1997) 

V rámci následujícího vyjádření komunikační partner přiznává, že život lidí s 

odlišnou sexuální orientací může výrazně zkomplikovat to, jak je na ně ve společnosti 

nahlíženo:  

“Jo. Vidím, že jsou nešťastní (vl. pozámka: homosexuálové). Někteří ano, a někteří 

jsou, právě bych řekl, narušený osobnosti vlivem tý výchovy a ta jejich sexualita jim k 

tomu moc nepřidává, no, protože se cítí společensky jako kdyby (.). Homosexuálové 

zažívají, že jsou jiní, jsou na okraji, že vlastně nepatří do toho proudu, jsou outsideři, 

protože prožívají něco jiného, jo. Takže samozřejmě to jim nepřidá, no.” 

(Adam, řádky č. 574-578) 

Komunikační partner, Jáchym, který je sám homosexuální orientace, nicméně snaží 

se ji překonat podobně jako svou zoofilii, považuje homosexualitu jako tu poslední 

možnost, můžete tak „skončit“ jako homosexuál, přičemž rozlišuje mezi pojmy gay a 

homosexuál: 

„V podstatě, já si myslím, že jsem se nestal gayem kvůli nedůvěře, že jsem lidem 

nevěřil, protože, když bych odmítl mužství a přitom lidem důvěřoval nebo ženám 

důvěřoval, tak bych skončil asi u té homosexuality a dneska bych byl buďto 

homosexuálem a nebo gayem, a já si myslím, že se svou povahou spíš homosexuálem.  

BV: A tam vidíte jaký rozdíl mezi homosexuálem a gayem? 

J: Homosexuál je člověk, který trpí homosexuální atraktivitou. Gay je člověk, který 

svou homosexualitu prezentuje jako svůj životní styl.“ 

(Jáchym, řádky 904-911) 

Nicméně v rámci tohoto diskurzu je u komunikačních partnerů patrné vymezování 

se vůči queer lidem, kteří se za svou sexuální orientaci nebo genderovou identitu nestydí, 

nesnaží se podstupovat žádnou léčbu ve smyslu potlačování svých tužeb a pociťované 

dysforie. 

“Že třeba příklad, někdo osloví transsexuála, pro mě je to člověk s poruchou 

sexuální identity. A které vlastně má nemoc a ta společnost místo aby to byla schopná 

pojmout jako nemoc, samozřejmě s následnou terapií, tak z něho ještě dělají hrdinu, a to 

mi připadá, jako kdybych dělal. Víte, to je takový to, že někdo řekne, že každý má právo 
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na svůj pohled a vlastně je rovnocenný. Tak sexholici mají taky svý pohledy, ale 

rovnocenný si s ostatníma nejsou. A můžete si říct, že mají na to právo, ale (…)” 

(Adam, řádky 542-547) 

Z Adamovy výpovědi výše vyplývá, že vnímá jako problematické, že je se svým 

sexuálním chováním marginalizován a nucen přizpůsobit se normě, zatímco jiní se svou 

pohlavní identitou (v případě translidí) a sexuální orientací (v případě gayů, leseb a 

bisexuálních lidí) netají a neusiluje o léčbu. Adam a další komunikační partneři tak 

formulují požadavek na rovný přístup ke všem v tom smyslu, že všichni by se měli 

přizpůsobit normě ve společnosti a udržet status quo. Adam zároveň využívá diskurz 

zdraví a nemoci, v souvislosti s translidmi hovoří o „poruše“, která by se měla napravit 

formou terapie. 

Vymezování se vůči lidem s odlišnou sexuální orientací v podobě homofobních 

tvrzení a postojů je projevem subordinace, který dle Connell slouží k autorizaci 

hegemonické maskulinity (Connell, 2005).  

Na druhou stranu se mezi komunikačními partnery našel i našel i názor, že je to 

naopak zkušenost se (zdánlivě) odlišnou sexuální preferencí, která mluvčího učinila 

citlivějším vůči jakýmkoli projevům nepřátelství k lidem s odlišnou preferencí, včetně 

homofobie: 

„BV: Takže myslíte, když to takhle shrnu, třeba to shrnu i špatně, ale že ta 

pornografie, i když je to negativní zkušenost, tak vás posunula v tomhle sebepoznání 

někam dál?  

A: Tak jako, co se týče, já nevím, jestli nějaké sexuality, tak vím, co se mi líbí, co se 

mi nelíbí. Vím, že se mi líbí i věci, které se mohou líbit spoustě lidem, ale vůbec o nich 

nemluví. Takže potom třeba jsem mnohem citlivější vůči tomu, když někdo mluví proti 

homosexuálům nebo tak, tak i když se jako necítím jako jeden z nich nebo že bych patřil 

do té subkultury, tak prostě to nevnímám jako něco (.). Vnímám to naprosto přirozeně, že 

někdo se narodil takto.“ 

(Aleš, řádky 618-625) 

4.2.5 Příklon ke konzervativním hodnotám 
Další, ze strategií, jak (re)konstruovat sám sebe je v případě komunikačních 

partnerů příklon ke konzervativním hodnotám. Konzervativní postoje jsou přitom 

v kontrastu s neoliberálními hodnotami zejména v oblasti morálky (Harvey, 2005). 
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Individuální svobody a s nimi související určitý chaos ve společnosti tak konzervativci 

nahrazují pevně daným mravním rámce, ve kterém hraje důležitou roli náboženství, 

rodinné hodnoty atd. (Harvey, 2005). 

4.2.5.1 Diskurz antifeminismu 
Diskurz antifeminismu se objevuje ve výpovědích komunikačních partnerů v 

několika různých podobách. Můžeme se setkat s explicitním vymezování se vůči všemu, 

co souvisí s feminismem nebo gender studies, nicméně i velmi konkrétní kritikou 

feministického výzkumu spojeného s konstruktivismem apod.  

“No, já vnímám gender jako ideologii, která nemá vědecký základ. Gender studies 

z tohoto proto považuji vědecky asi tak jako astrologii bych tak řekl, prokázanou pavědu. 

Říkám, jak to vidím, abych ze svého pohledu dokázal uvést určité vědecké důkazy, 

například o nevrozenosti homosexuality a několika zatím pouze hypotéz, které tímto 

směrem směřují.” 

(Jáchym, řádky 34-37)  

Adam ve své výpovědi nicméně připouští, že určitá nepopularita feminismů ve 

společnosti může být i důsledkem nedorozumění a zkreslené představy o tom, o co 

feministům*tkám v rámci feministické kritiky jde. Na druhou stranu komunikační partner 

normalizuje snahou o definici toho, co je extrém ve vztahu k užívání genderové optiky 

ve výzkumu a feministické kritiky: 

  “Jo, ono je to asi o tom, že to Gender Studies má takový špatný zvuk asi z toho 

důvodu, že zaprvé lidi to špatně chápou a že prostě občas to jde do nějakých extrémů.” 

(Adam, řádky: 540-541). 

Adam dále zpochybňuje konkrétní teoretická východiska, o která se opírá 

feministická kritika, jako je poststrukturalismus: 

“Já prostě takovou tu relativizaci do jistý míry nemám rád. Do jistý míry zase je to 

asi dobrý v tom, že člověk může některý věci pochopit. Ale taková ta relativizace pro 

relativizaci a rozklad pro rozbor jenom pro (.) dekonstrukci jenom pro rekonstrukci je 

samoúčelná, a hlavně jako bude potom vypadat život lidí, kteří toto hlásají. Že bude asi v 

rozvratu. Stejně jako jsem viděl na FSS, kdo učí ten gender, tak mi bylo jasný, že má 

osobní problém, který si řeší na genderovém studiu a nechci se Vás dotknout, možná že 

to bude o všeobecně ten problém těch lidí, že oni mají nějaký problém a pak se snaží z 

toho udělat jako vědu, aby si řekli, že jsou v pořádku, když v pořádku nejsou.” 
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(Adam, řádky 530-534) 

Výše uvedenou promluvu, kterou je možné vnímat i jako osobní napadení 

vyučujících na jednom z pracovišť v ČR, kde se uplatňuje genderová optika ve výzkumu 

a vzdělávání. V kontextu dalších promluv Adama lze tento pohled vnímat v kontextu jeho 

obecného despektu k lidem, kteří dle jeho názoru nemají jasný hodnotový rámec. 

Hodnotový rámec se v případě Adama rovná esencialistickému přístupu k vidění 

sexuality a genderových vztahů. Alešovi přitom dle jeho výpovědi tento jasný hodnotový 

rámec pomohla upevnit víra v Boha.   

Adam se dále ve své výpovědi odvolává na části feministické kritiky, které 

považuje za přínosné, resp. které se vyhovují jeho diskurzivnímu záměru: 

“Teďka byla vynikající přednáška, taky jsem to zaznamenal, to byla vlastně nějaká 

socioložka, která vlastně vysvětlovala, že muži jsou v nevýhodě díky tomu, že mají nižší 

komunikační dovednosti a že ve školách jsou upřednostňované dívky. A na vysokých 

školách jsou upřednostňování, protože je jim to bližší. A že vlastně je diskriminován bílý 

pracující muž, jo, že to jde do extrému.” 

(Adam, řádky 530-534) 

Výše uvedená výpověď svědčí o instrumentálním přístupu komunikačního partnera 

k feministické kritice. Ačkoli Pease vidí v apropriaci feministických postojů a inkorporaci 

feministické kritiky ze strany mužů příležitost k prezentaci feministické kritiky jako méně 

ohrožující (Pease, 2000), to se v kontextu dalších výpovědí Aleše se toto nepotvrdilo. 

Nicméně, lze potvrdit, že se komunikační partner ve vztahu k feminismu snaží uplatňovat 

vlastní agentnost ve snaze o uplatnění vlivu na formulování feministického diskurzu 

(Pease, 2000).  

Na druhou stranu je tu riziko odvedení pozornosti od mužských privilegií a chování 

vůči ženám (Pease, 2000). To se projevuje i v případě výše uvedené citace. Z vyjádření o 

tom, že mluvčí považuje diskriminaci bílého pracujícího muže za extrém, lze usuzovat, 

že existenci diskriminace zaměřené proti jiným skupinám lidí komunikační partner 

připouští, nicméně, snaží se jí omlouvat nebo relativizovat tvrzením o tom, že je to i bílý 

pracující muž, který je diskriminován. Jde o relativizaci mužských privilegií a projev 

defenzivní taktiky (Godenzi, 1999).  
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Další znaky defenzivní taktiky jsou patrné i z vyjádření k feministickému pornu a 

obecně k nerovnému zastoupení žen v porno průmyslu v roli režisérek, producentek 

apod.: 

“Potom tam měl někdo takovou zajímavou úvahu na ČSFD, že muži jsou více 

vizuální a prostě ženy ne. A že s tím nikdo nic neudělá, že prostě těch režisérů a režisérů 

bude míň.” 

(Adam, řádky 378-379). 

Ve výpovědi výše je uplatněn esencialistický přístupu, kterým se mluvčí odvolává 

na přirozenost žen a mužů, přičemž naznačuje, že profese režisérky porno filmu není pro 

ženu přirozená, protože je dle rozšířeného stereotypu méně vizuálně zaměřená než muž. 

Uplatnění tohoto esencialistického přístupu vypovídá o snaze přijmout nerovné 

zastoupení jako fakt, který nelze změnit. 

Závěrem lze shrnout, že uplatňování antifeministického diskurzu přispívá k 

upevnění postavení hegemonické maskulinity ve společnosti, stejně jako používání 

defenzivní taktiky (Godenzi, 1999) a esencialistického přístupu (Connell, 2005).  

Nicméně, je třeba upozornit, že ne všichni komunikační partneři a partnerka 

antifeministický diskurz uplatňují. Někteří jsou například schopni reflexe potřebných 

změn ve společnosti pro to, aby se v ní lépe cítili: 

„A potom ještě změna náhledu o tom, co je skutečné mužství. Že mi přijde, že v 

tomhle, že ty otcové předávají prostě nějakou starou školu, která vůbec nefunguje. Nebo 

fungovala někdy jako v dřívějších dobách, ale je prostě strašně daleko od reality, i těch 

žen.“ 

(Aleš, řádky 862-864) 

Aleš dále reflektuje, že některé role jsou ve společnosti konstruované nebo 

„naučené“, nicméně význam přikládá socializaci: 

„Já si myslím, že to je asi možná ovlivněné tím, že jsou nějaké role v té společnosti, 

že většinou, nebo to není z mojí hlavy, ale viděl jsem dokument: “The Mask you live in.” 

Jo, a ještě je tam právě “Misrepresentation”, jako, že jedno je o ženách ve společnosti a 

druhé je o mužích. A právě ten první, co je zaměřený na muže, tak je tam, že vlastně, je to 

z americké střední. Ti kluci jsou třeba členové gangu a tam je to ještě víc, ta maskulinita 

podporovaná, že od malička ti kluci slyší prostě (…) a prostě, když máš nějaký problém, 

tak ho musíš vyřešit ty a jedině ty, ideálně formou násilí, někoho zmlátit nebo ukázat mu, 
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dobýt si ten respekt, takže potom i třeba to vnímám v té naší skupince, že třeba, když je 

tam někdo starší, tak mu tam dělá problém prostě říct něco citlivějšího, protože vlastně 

jsme tak vychováni, že prostě jako muž nebrečí nebo prostě, to si myslím, že je, proč chci 

o tom mluvit, protože vlastně jsme tak vychováni.“ 

(Aleš, řádky 439-449) 

4.2.5.2 Diskurz sexuality vs. diskurz manželského svazku (“boj mezi srdcem a 

rozumem”) 
Diskurz sexuality a diskurz manželského života jsem odvodila z dispozitivu 

sexuality a dispozitiv manželského svazku, které definoval Foucault. Vzhledem k tomu, 

že pojem dispozitiv zahrnuje diskurzivní a nediskurzivní praxi a v případě předkládané 

práce není na základě rozhovorů možné posoudit, jaká je nediskurzivní praxe 

komunikačních partnerů a komunikační partnerky, volím pojem diskurz.  

Foucault vychází z toho, že tyto dva dispozitivy stojí spíše proti sobě jako navzájem 

si konkurující, nicméně připouští, že se i do velké míry překrývají (Foucault, 1999).  

Jiří v souvislosti s permisivní sexualitou reflektuje její uplatňování v rámci svého 

současného vztahu a v podstatě tak ilustruje přechod od permisivní sexuality k 

monogamii, resp. k diskurzu manželského svazku (viz výše): 

 „Kdyžtak s tou současnou, my jsme v jednom období, kdy jsme spolu asi 8 let, jsme 

spolu vlastně žili v tom, že když někdo s někým jiným, tak to tomu druhému řekne, měli 

jsme to tak i ona, i já. Ne, že by to bylo každý den, ale stávalo se to. U mě asi častěji než 

u ní. Prakticky, nedělali jsme z toho vědu. Jsme si řekli teďka po těch osmi letech, že 

dneska už by nám to asi vadilo podstatně víc než tenkrát. Tenkrát já jsem byl v podstatě 

erotoman a ona byla ta nymfa. Ale narodila se malá a od té doby, ta sexualita úplně šla 

(.). Já jí dneska vnímám jako matku svého dítěte. Ne už tu divokou Xenu, jo, a (.).“ 

(Jiří, řádky 218-227) 

Jednoznačnou preferenci pokojného manželského života před sexuálním 

potěšením, resp. nevázanou sexualitou pak ilustruje následující tvrzení Jiřího: 

“Viagru bych mohl zkusit, ale jsem po infarktu, a hlavně partnerka má z toho 

strach, tak jako zůstala by sama s malou kvůli tomu, kvůli nějaké vášni.” 

(Jiří, řádky 461-463) 

Své rozloučení se s diskurzem sexuality reflektuje Jiří následujícím způsobem 

(vlastní zdůraznění): 
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“Jako, že tím, že dneska už to nemám, tak si občas poškádlím ty příjemné vzpomínky. 

Na druhou stranu říkám, že to bylo příjemné, ale zároveň (.). Jo, takový možná boj mezi 

srdcem a rozumem.” 

(Jiří, řádky 692-695) 

Z výše uvedené výpovědi vyplývá určitá nostalgie, se kterou se komunikační 

partner Jiří loučí s diskurzem sexuality. Dále je tu patrná tendence vracet se ve 

vzpomínkách ke své předchozí méně žádoucí subjektivitě, která je nicméně ve 

vzpomínkách spojena s příjemnými pocity. Tato nostalgie a spojování kompulzivní 

sexuality se „srdcem“ je přitom v rozporu s tím, jak na jiných místech referuje o svém 

období s kompulzivní sexualitou jako o období, kdy byl “zmítaný vášní” nebo také 

“otrokem závislosti”.  

Následující výpověď dokládá, že diskurz manželského svazku nemusí být spojen 

jen s nutností přehodnotit své sexuální chování, ale například i pracovní zařazení v zájmu 

konstrukce sebe sama jako důvěryhodného a seriózního muže. Dle výpovědi níže nemusí 

být společenská prestiž měřena jen finančním ohodnocením: 

“J: No, ale to není jenom tohleto, i další věci. Když jakoby si seriózní čtyřicátník 

vydělává tím, že hraje v kasinu poker nebo na internetu, tak to není úplně to ideální, co 

by po Vás ta partnerka chtěla. Je sice fajn mít ty peníze, ale (…).” 

(Jiří, řádky 518-521) 

Rodina je dle Foucaulta místem průsečíku obou dispozitivů (Foucault, 1999). Toto 

své tvrzení dokládá mimo jiné historickým vývojem od 18. století, kdy se rodina stala 

centrem emocí a citů, přičemž sexualita stála dle Foucaulta u zrodu rodiny (Foucault 

1999). Téma rodiny figuruje i ve výpovědi komunikačního partnera Adama, pro kterého 

je muž orientující se na rodinný život prototypem ideálního mužství:  

“Asi kdybych hledal mužský vzory (…), a jo, potom v těch kolezích v práci, že jsem 

třeba viděl takoví, kteří měli uspořádanej rodinnej život, byli soustředěný na tu rodinu.” 

(Adam, řádky 487-494) 

Andrej ve svém vyjádření níže reflektuje určitá omezení v sexuální oblasti v 

souvislosti s manželstvím ve vztahu ke sledováním pornografie a související sexuální 

praxi: 

“A: Takže na jednu stranu si člověk sledováním pornografie (.) nebo já, klidně můžu 

mluvit za sebe, jsem se tady dostával k tomu, že jsem chtěl vidět mnohem vlastně tvrdší a 
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tvrdší věci. A k tomu, že vlastně v rámci svých hodnot, které jsem neopustil, tak vlastně 

manželka, vlastně jsem si neuměl představit, že bych to, co jsem měl a vlastně doopravdy 

chtěl dělal s ní, to prostě nešlo dohromady. 

BV: Takže nedokázal jste si představit, že byste jí to navrhl? 

A: To bych se i styděl jí to navrhnout.” 

(Andrej, řádek č. 214-220) 

Na příkladu výpovědi Andreje můžeme vidět, že existují sexuální praktiky, na které 

musí člověk rezignovat, pokud potřebuje žít v manželství a rodině v souladu se svými 

křesťanskými hodnotami. Zde se k tomu Andrej vyjadřuje poměrně explicitně z pohledu 

muže praktikujícího křesťana: 

“Otázka je, kde vzniká to napětí, a to napětí vzniká v tom, že ta většinová společnost 

nevyznává nějaký hodnoty, který v tom křesťanským pojetí s tou rodinou jsou jakoby 

spojený v tom slova smyslu, že sex patří do rodiny a do manželství... A může vznikat napětí 

z určitý obrany tý instituce toho manželství jako takovýho v protikladu s nějakým jakoby 

nevázaným sexem.” 

(Andrej, 191-196) 

I z dalších výpovědí komunikačních partnerů je patrné, že jsou si vědomi rozporu 

mezi diskurzem manželského svazku a diskurzem sexuality, to dokládá například jeho 

neochota sledovat spolu s partnerkou porno: 

“...ale my chlapi, když se díváme na porno, tak se prostě díváme na tu ženskou, já 

si nedokážu představit, že já bych spal s přítelkyní, jakože, kdysi jsem to dělal a díval jsem 

se na porno, ale mně víc bavila ta pornoherečka než ta přítelkyně, ta přítelkyně tam byla 

jako taková omáčka.” 

(Karel, řádek č. 248-251) 

Obdobné napětí vnímá i Aleš, který si uvědomuje, že by ho volná sexualita mohla 

uspokojovat a zbavit frustrací, které zažívá v monogamním vztahu. Nicméně zároveň má 

obavu, že by skončil jako člověk bez jakéhokoli vztahového ukotvení jen sledujícího své 

vášně. Takového člověka vnímá jako “trosku”. 

“BV: Že Vám to zabírá tu kapacitu jakoby v mozku, že byste se mohl věnovat jakoby 

něčemu (.). Že byste mohl myslet na jiné věci? 

A: Ano, a potom ono něco jinčího je, kdybych byl single, ale tam si myslím (.) Nebo 

to řešíme denně s přítelkyní, protože pořád to máme tak, že ještě nevíme, jestli se to mezi 
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náma nějak zlepší. Tak to třeba jedna část v mojí hlavě říká, že kdybych s ní nebyl, tak si 

můžu dělat, co chci. Ale vím, že prostě (.) Na jednu stranu bych prostě nebyl tak sexuálně 

frustrovaný, ale spokojenější bych nebyl, protože já bych jenom (.). Se trochu bojím, že 

bych byl dopadl jako nějaká troska. Protože vím, že pokud v sobě něco nezměním, tak mě 

to prostě nenaplní. 

(Aleš, řádek: 145-153) 

Alešovi se zřejmě podařilo najít řešení v podobě sexuality v manželském nebo 

partnerského svazku, který založen na hluboké citové vazbě: 

“Takže můj cíl je obnovit důvěru v ten vztah, co jsem teďka, jako aby tam byla 

nějaká intimita a city, protože jinak to nebude fungovat.” 

(Aleš, řádek č. 345-346) 

Komunikační partner, Andrej, v průběhu (re)konstrukce sebe sama došel k závěru, 

že sexualita patří výhradně do manželství. Vzhledem ke skutečnosti, že v manželství 

v současné době nežije, volí celibát:  

“...ten sexuální život se jakoby víceméně pro mě dostal někde na nulu, protože 

hodnotově já to mám postavený tak, že to, co bych chtěl a k čemu jsem se vždycky 

vztahoval a co teda můžu žít nebo žiju teda, je buď sex v manželství a nebo ne.“ 

(Andrej, řádky 47-50) 

Zatímco je dle Foucaulta trendem narůstající význam dispozitivu sexuality na úkor 

dispozitivu manželského svazku (Foucault, 1999), na základě předkládaného výzkumu 

můžeme pozorovat spíše opačný trend. Je to právě diskurz manželského svazku pomáhá 

řadě komunikačních partnerů ke (re)konstrukci své “žádoucí subjektivity” (Sandberg, 

2019, str. 50). 

4.2.5.3 (Znovu)objevení náboženské víry 
Někteří komunikační partneři zmiňují svůj příklon k víře jako důležitý moment 

v (re)konstrukci jejich subjektivity. Komunikační partner, Adam, níže objasňuje přínosy, 

které s sebou jeho nová spiritualita přináší. Jedná se zejména o větší jednoznačnost 

v oblasti morálních hodnot: 

„Pro mě třeba hodně znamenalo, že já jsem vlastně uvěřil v Boha a pro mě se tím 

hodně změnilo, jako i ty postoje, co se týče tý pornografie, a hlavně tam jsem viděl jako 

kdyby jasně daný hodnotový rámec, jo. 
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BV: Který Vám chyběl do té doby? Nebo nebylo to tak jasné? 

A: No, jasně. To je jako kdyby, to je prostě o tom, že člověk ví, tohle je dobrý, tohle 

je špatný a tím pádem, já vidím, že mi to dává o dost větší sílu v dnešní společnosti, kdy 

si všichni myslí, že si mohou dělat, co chtějí a že to bude bez následků. A ty následky jsou 

na jejich životech a ti lidi jsou slepí a nevidí to. V lepším případě se tomu nediví, v horším 

případě se tomu diví, proč ten jejich život stojí za hovno, když prostě dělají věci, který 

jsou v rozporu s tím, jak to má být.“ 

(Adam, řádky 502-511) 

V této souvislosti je třeba upozornit na to, že ne všichni komunikační partneři 

účastnící se setkání SAA, vnímají víru stejným způsobem. Spiritualita v českém pojetí 

jako křesťanská víra nemusí vytvářet inkluzivní prostředí pro liberálně smýšlející, ani pro 

osoby identifikující jako LGBTQ+: 

„Tohle taky vnímám na té skupině, že někdy mi přijde, že je to až jako zbytečně (…), 

třeba jako to modlení. Třeba jako to, že si pokaždé přečteme dvanáct kroků, tak to vnímám 

jako dobrou věc, že si to tak jako úplně vryjeme do hlavy. Většinou se modlím s nimi z 

nějaké slušnosti nebo tak, ale spíš si říkám, že to bere drahocenný čas. A navíc tam třeba 

teď máme jednoho kluka, který je gay a on třeba jako říkal, jako vycítil, že je tam taková 

trochu jako (.) trochu nějaké nepochopení, takže přemýšlí, že tam i přestane chodit.“ 

(Aleš, řádky 640-645) 

4.2.6 (Re)konstrukce „normality“ 
 Pod „normalitu“ zahrnuji v následující kapitole snahu o vlastní „uzdravení“ a 

návrat k intimitě. Zdraví a usilování o co nejdelší životnost a produktivitu je považováno 

za cíl v rámci působení tzv. biomoci (Foucault, 1999). Není proto překvapivé, že se 

v zájmu distancování se od předchozí nežádoucí sexuální praxe využívá diskurz zdraví a 

nemoci, resp. nemoci a uzdravení.  

Individualizace vede mj. k oslabení blízkosti a intimity mezi lidmi, autentické 

vztahy jsou dle Weeks nahrazovány narcistickými a hedonistickými hodnotami (Weeks, 

2011). Není tedy až tak překvapivé, pokud komunikační partneři v rámci vlastního 

„uzdravování“ volí cestu návratu k intimitě a sdílené. 
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4.2.6.1. Diskurz zdraví a nemoci 
Komunikační partner Daniel reflektuje svou zkušenost s přechodem od diskurzu 

sexuality (v jeho případě v podobě závislosti na pornografii) k diskurzu manželského 

svazku. Využívá k tomu diskurz zdraví a nemoci, když hovoří o změně svého sexuálního 

chování jako o „uzdravení“ (zdůraznění je původní): 

„Ono se paradoxně (.), toto UZDRAVENÍ přichází v tom, že (.). Já už jsem zapomněl 

na ty sado maso, dominantní, fetišistický všelijakých představy, to jako jde pryč. A díky 

své přítelkyni a díky tomuhle prostě všemu najednou jsem zjistil několikrát, že začíná 

odcházet nebo odchází už i ta impotence, protože, když jsem s ňou, tak jsem někdy mírně 

vzrušený z představy, z pohlazení, z milování. Z takového toho opravdu MILOVÁNÍ 

(vlastní důraz). Pohladit, podržet za ruku a pak třeba milovat se. Dřív mě vůbec (.), pořád 

jsem měl před očima ty pornografické scény a dneska se se zalíbení podívám, když jde 

nějakej mužskej s ženou. A najednou cítím, že mě to začíná znovu po mnoha letech 

oslovovat. Už mě neoslovujou fetiše a tady ty “Pch”, promiňte.“ 

(Daniel, řádky 454-462) 

4.2.6.2 Diskurz (ne)zralosti 
Sandberg definuje diskurz zralosti jako diskurz, který spojuje zralou sexualitu s 

nezištným poskytováním slasti partnerovi*rce, zatímco nezralá sexualita je spojována s 

egoismem a stereotypní maskulinitou (Sandberg, 2019). Diskurz zralosti působí v binární 

opozici k diskurzu nezralosti. Diskurz zralosti byl používán u různých komunikačních 

partnerů*rek různým způsobem. Nicméně, u řady z nich v souvislosti se žádoucí sexuální 

praxí zaznívá touha po intimitě a sdílení: 

I komunikační partner, Daniel, v době rozhovoru držel přechodný celibát do doby, 

než bude schopen vnímat sexualitu ve spojení s emocemi a intimitou: 

„To, že já dočasně držím celibát, je v tom, že potřebuju tu sexualitu i tu emocionalitu 

a tohle všechno uzdravit. A především vztah. Dokud zavřu oči a vidím nějaké fetišistické 

hrátky a nic jiného, tak to nejde, ani nešlo, ani se mi nechtělo do vztahu. Ale teďka - my 

chodíme na výlety, začali jsme spolu cvičit. Řekli jsme si, že každý měsíc musíme zhubnout 

1-2 kila, nebudeme to hrotit.“ 

(Daniel, řádky 527-530) 

Komunikační partner, Aleš, se dlouhodobě potýkal s potížemi v podobě 

oddělováním emoční a fyzické stránky při prožívání vlastní sexuality. V rámci návratu k 
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v jeho očích normálnímu prožívání sexuality se bude muset vzdát dlouholetého vzorce, 

který uplatňoval při prožívání sexuality: 

“A to jsem vlastně, to je takové moje uvědomění před tím rokem, kdy jsem vlastně 

zjistil, že vnímám jako ne špatně, ale trochu jinak prostě sex, moji sexualitu, a že znám 

jenom jeden nějaký pohled a že to může být jinak, a hlavně že ten pohled je hrozně jako 

omezenej. Když je to vlastně jenom vizuální, jenom fyzické, tak je jasné, že ten jeden 

člověk vám nebude stačit vždycky. Že to může být vlastně ještě o něčem jiném.” 

(Aleš, řádek č. 256-261) 

Za řešení této problematiky Aleš považuje obnovení intimity ve vztahu a změnu v 

přístupu k sexu. Zmiňuje tedy, že je třeba k sexu přestat přistupovat jako ke spotřebnímu 

zboží, kterým se obohacujeme: 

“BV: Nebo jaký by ten muž neměl být? Třeba i v té sexualitě? Spíš jako touhle 

cestou? 

A: Spíš je tam změna nějakého pohledu a myšlení v tom, že prostě (.), vnímám sex 

jako, že něco od někoho beru sobě, ale spíš, že nic jako nepotřebuju brát a že jsem takový 

ucelený v sobě a nemám takovou potřebu prostě (.), není to pro mě až tak (.). A je to o 

jiných věcech, není to prostě o tom, jak já se obohatím, jak já něco. Protože pokud to 

takhle bude tak s tím jedním člověkem prostě nevydrží. Takže můj cíl je obnovit důvěru v 

ten vztah, co jsem teďka, jako aby tam byla nějaká intimita a city, protože jinak to nebude 

fungovat.”  

(Aleš, řádky: 340-346) 

V rámci předkládané práce se můžeme setkat s diskurzy, které pojímají zralost 

rozličnými způsoby. Někteří mluvčí považují sebe sama za zralé za předpokladu, že se 

vzdají volné sexuality a budou žít v monogamním svazku se ženou/mužem, se kterou*ým 

je bude spojovat hlubší citové pouto. Jiní považují za zralou sexualitu pouze sexualitu 

praktikovanou v manželství. 

4.3 Hledání ideálního mužství a (re)konstrukce vlastní 

subjektivity 
Ačkoli můžeme v případě většiny komunikačních partnerů hovořit o příklonu 

k neokonzervatismu, a jejich hodnotový systém se tedy příliš neliší, přesto je možné 



 

87 

identifikovat rozdíly, jakým způsobem jednotliví komunikační partneři (re)konstruují 

svou maskulinitu. 

Za účelem analýzy typů maskulinity zastoupených u komunikačních partnerů jsem 

se inspirovala typy používané ve výzkumu především L. Oates-Indruchovou a okrajově 

pak I. Šmídovou. Ačkoli se nejedná o nejaktuálnější výzkumy, vztahují se přímo 

k českému prostředí a považuji za relevantním k nim přihlédnout z důvodu možné 

existence tzv. „reziduálního diskurzu“ ve smyslu diskurzu majícího kontinuitu 

s minulostí (Oates-Indruchová, 2014). 

Tři dominantní typy maskulinit, se kterými ve svém výzkumu pracuje Oates-

Indruchová a které jsou typické pro období perestrojky jsou, středostavovská maskulinita, 

druhým typem maskulinity je maskulinita dělnická (Oates-Indruchová, 2014, str. 405). 

Třetím typem maskulinity, je maskulinitu „nového muže“. I. Šmídová se ve svém 

výzkumu věnovala typu „jiného muže“ (Šmídová, 2004). Samotné označení tohoto typu 

dle Šmídové reflektuje situaci v ČR, kde chybí dostatečná reflexe hegemonické 

maskulinity i jejich alternativních modelů (Šmídová, 2004).  

Tabulka č. 1: Typologie maskulinit na základě Oates-Indruchové (2014) a Šmídové 

(2004) 

Středostavovská maskulinita Soutěživost, vysoké osobní ambice, 

společenská odpovědnost a emocionální 

zdrženlivost 

Dělnická maskulinita  Bezprostřední agresivní styl chování 

Maskulinita nového muže Jemnější a emocionálnější projev a 

vědomě sexuální chování  

Tělesná maskulinita Alternativní maskulinita pro muže 

s potřebou vymezit se vůči dostupným 

vzorům,  

Využívají tělo a kontrolu nad ním jako 

jediný prostor pro vlastní agentnost 

Jiná maskulinita Nejistota ohledně vlastní maskulinity a 

její správnosti, důraz na rodinný život jako 

prostředí pro seberealizaci 
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Zdroj: Tolston (1987), citace dle Oates-Indruchová (2014), Segal (1990), str. 291, citace dle 

Oates-Indruchová (2014). Šmídová (2004). 

 

Úvodem analýzy bych ráda upozornila na skutečnost, že k typologii maskulinit 

můžeme přistupovat pouze jako k analytickému nástroji, nikoli transhistorické pravdě o 

mužích bez ohledu na kontext, ve kterém typologie vzniká (Connell, 1995). U 

komunikačních partnerů jsem identifikovala rysy těchto typů maskulinit v daném 

prostoru (postsocialistická Česká republika) v roce 2021 na základě dat z roku 2018. 

Connell dále doporučuje nevěnovat se maskulinitě jako objektu vědeckého zájmu, ale 

věnovat se spíše “procesům a vztahům, v rámci kterých žijí muži a ženy své genderované 

životy” (Connell, 1995, str. 71).  

V rámci předkládané analýzy jsem identifikovala 3 různé typy maskulinit a jednu 

genderově neutrální subjektivitu. Jedná se o dělnickou maskulinitu, tělesnou maskulinitu, 

alternativní maskulinitu a jinou subjektivitu (bez důrazu na gender). 

 

Adam - typ dělnického intelektuála 

Adam v souvislosti s hledáním vlastní identity zmiňuje fyzickou práci, ze které do 

velké míry čerpá při (re)konstrukci své žádoucí subjektivity: 

“A v podstatě já dělám takovou mužskou práci, takže v podstatě pro mě jakoby (..) 

I ta moje identita je odvozená od té práce. Já mám jednu takovou jakoby (.) kádrovou 

rezervu a on je vystudovaný archivář. On má i tu konstituci jako archivář, ale snaží se a 

něco potáhne taky třeba. A říkám vždycky: „Tak co, Jiříku, co na to říkáš?“ a on odpoví 

(jemným hlasem): „No, je to taková chlapská práce“.  

(Adam, řádky 476-481) 

Kromě práce instrumentalizuje Adam ke konstrukci vlastní subjektivity i 

dichotomii žena-muž. Je to práce, resp. její fyzický charakter, který Adamovi pomáhá 

jednoznačně se vymezit od všeho ženského a konstituovat tak svou maskulinní identitu: 

“A prostě strašně se mi to líbilo, že jsem pak zjistil o čem je ta práce..., že ji nemůže 

dělat každej, kdo nemá tu fyzickou sílu, nemá tu vytrvalost, nemá tu houževnatost. Nemá 

prostě tady tyhle vlastnosti, který jsou prostě charakteristický pro ty mužský, protože ta 

žena nemá dispozice fyzický pro takovouhle práci.” 

(Adam, řádky 481-484) 
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 Vzhledem k důrazu na fyzický charakter Adamovy práce by přicházela v úvahu i 

tělesná maskulinita, tomu by nasvědčovala i skutečnost, že Adam provozuje svůj vlastní 

podnik, kde zaměstnává další muže. Obrazu dělnické maskulinity příliš neodpovídá 

Adamův široký přehled v oblasti filozofie a feministického diskurzu (za účelem vyjádření 

svého antifeministického postoje cituje Slavoje Žižka). Rozhodla jsem se proto přiřadit 

Adama k dělnické maskulinitě a modifikovat ji na „maskulinitu dělnického intelektuála“.  

Hlavním důvodem je jeho diskurzivní strategie, která by se dala označit za 

agresivní. Adam neváhá se diskurzivně vymezovat vůči ostatním mužům, buď na základě 

třídní, resp. profesní příslušnosti nebo sexuální orientace a genderové identifikace. Adam 

se poměrně nevybíravě vymezoval vůči IT pracovníkům, kteří tráví svůj život u 

klávesnice, jsou (stereotypně) uzavření, celkově „narušení“, a tedy více zranitelní ve 

vztahu ke kompulzivnímu sledování pornografie. Z jeho úst zaznívá i diskurz homofobie 

a transfobie, přičemž má tendenci LGBTQ+ lidi patologizovat označením homosexuality 

za „sexuální neurózu“. Translidem dále přisuzuje „poruchu“, kterou je třeba odstranit 

terapií. Tuto diskurzivní praxi využívá k rehabilitaci vlastní pozice fyzicky pracujícího 

muže v kontextu skupiny SAA a muže s atypickým sexuálním chováním. 

Co se týče ideálního mužství, komunikační partner přisuzuje ideálnímu muži nejen 

fyzickou sílu, ale i vytrvalost, houževnatost, čestnost a skromnost. Mělo by se jednat o 

muže s uspořádaným rodinným životem, silně zaměřeného na rodinu. 

 

Jiří - typ čestného businessmana  

Ačkoli komunikační partner Jiří na rozdíl od Adama explicitně nezmiňuje práci 

jako zdroj své vlastní identity. Nicméně z jeho vyjádření je patrné, že v práci čerpá 

inspiraci pro vlastní nastavení morálních hodnot, které následně uplatňuje v osobním 

životě. Z vyjádření výše dále vyplývá jeho paternalistický postoj k ženám: 

“Teďka jsem od pana Urbance ze Slovenska slyšel něco na téma manažerských 

mužů, že dobrý manažer je měkký vůči člověku a tvrdý vůči systému. Že on bude vlastně 

toho člověka napomínat, když ten člověk udělá něco záměrně špatně, i když ví, že to nemá 

dělat. Ale pořád tam bude ta míra milosrdenství, ale když ten člověk udělá něco 

nevědomky, tak nebude vůči němu tvrdý, protože to je něco, co se ten člověk učí. A zkrátka 

šlápnul špatnou nohou na špatnou stranu. A stejně tak je ten muž vůči té ženě.” 

(Jiří, řádky 543-551) 
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Co se týče strategií ke konstrukci vlastní maskulinity, Jiří k tomu využívá binární 

opozice muž-žena. Jako jeden z mála z komunikačních partnerů je ve spokojeném 

manželství. Z fungujícího manželství odvozuje další část své subjektivity: 

“To mi tam napsala, stejně tak jako (.) To je její styl. Tady vlastně (ukazuje diář, 

datum narozenin ženy): “Však já vím, že vy to zapomínáte.” Jo, muži, takže. Jo, napíše 

mi tam vzkaz. A za to ji mám ještě radši, je to, takový vtipný, takovej správném přístup. 

Co ten chlap, my si opravdu nemůžeme pamatovat všechno. Ale narozeniny to bych věděl. 

V tom mě trošku podcenila.” 

(Jiří, řádky 236-241) 

Na základě vyjádření Jiřího výše můžeme vysledovat jeho diskurzivní strategii, 

kterou Jiří zopakuje ještě několikrát během rozhovoru. Začne nástinem typického 

stereotypu ohledně chování žena a mužů, využívá k tomu esencialistický diskurz. Tím 

toto stereotypní tvrzení upevní. V další větě se přitom vůči této typické vlastnosti vymezí, 

naznačí, že on osobně je výjimkou. Tím se staví do pozice vzoru v souladu s asertivní 

sebeprezentační strategií (Godenzi, 1999). Celkový efekt diskurzivní praxe Jiřího spočívá 

v příspěvku k udržování statusu quo ve společnosti, a tedy i upevňování hegemonické 

maskulinity. 

Z rozhovoru s Jiřím vyplývá, že ho velmi naplňuje otcovství, role otce je pro něho 

zdrojem radosti, ale zdrojem pro vlastní (re)konstrukci. Tato role také pravděpodobně 

přispívá k (re)definici sebe sama. Jako otec podléhá velké míře sebereflexe, zejména se 

věnuje úvahám o své přílišné „změkčilosti“: 

“A hlavně já jsem možná měkoučký méďa, ale jsem důslednější než ta tvrdá 

maminka. Ta tvrdá maminka se to snaží silou řešit a já spíš tím, že neuhýbám doprava a 

doleva a že se to snažím jakoby v té jedné (...). Maminka, když má dobrou náladu, tak 

povolí to, když má špatnou náladu, tak nepovolí vůbec nic. A já se snažím, jak říkám, 

držet nějak tu jednotnou linii.” 

(Jiří, řádky 566-571) 

Z vyjádření výše vyplývá Jiřího snaha o diskurzivní rehabilitaci vlastní změkčilosti, 

která nepatří mezi stereotypně maskulinní vlastnosti, důrazem na důslednost, díky které 

je opět v binární opozici vůči vlastní manželce. 

Jiří dále využívá diskurzivní nástroj vymezování se vůči odlišným mužům, nemusí 

se přitom jednat pouze o odlišnost v sexuálním chování, ale například i vzhledu. Své 
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potenciální komplexy se tak snaží diskurzivně rehabilitovat dehonestováním konkurenta 

a zdůrazněním svých silných stránek: 

„Jo, takže proto je možná tolik rozvodů, protože ty ženy, které se snaží ulovit ty 

chlapy, už pochopily, že ten chlap, který už něco prožil v rodině s těma dětma je podstatně 

lepší partner než nějaký metrouš, který i při sexuálním aktu si bude obdivovat bicepsy a 

do zrcadla čumět, jestli ty vlasy nemá nakřivo.“ 

(Jiří, řádky 182-186) 

Ideální muž je dle Jiřího spravedlivý a zároveň milující, tolerantní, důsledný ve 

výchově dítěte a zásadový. Muž by měl být hlavou rodiny, měl by jí být oporou a tuto 

svou roli vykonávat zodpovědně. Co se týče paternalistických postojů k ženě, disciplína 

ženy by se měla odvíjet od snahy nezklamat muže, zde používá přirovnání ke vztahu otce 

a dítěte.  

Tento sklon k paternalistickému chování Jiřího zřejmě nejlépe vystihuje diskurz 

“mít/uchovat”. Hollway tento diskurz definuje tak, že se týká vztahů založených na 

vzájemné důvěře a emotivním poutu. Nicméně muži jsou ti, kteří ve vztahu uplatňují vůči 

ženám moc a kontrolu (Zábrodská, 2009). 

 

Jáchym - Typ tělesné maskulinity 

Komunikační partner, Jáchym, v době realizace hloubkového rozhovoru primárně 

řešil svou vlastní tělesnost nejen ve smyslu sebekontroly, ale i prožívání maskulinity 

uvnitř v těle. 

Co se týče sebekontroly, v úvodu naší schůzky mi předal svou diagnózu formou 

lékařské zprávy na základě testování prostřednictvím penilní pletysmografie (PPG), která 

zkoumá erektilní reakce na různé typy podnětů a zaznamenává je pomocí měřitelné škály. 

Adam se takto nechává dle jeho slov testovat každý rok, aby měl přehled o tom, jak se 

mění jeho sexuální preference směrem k těm normativním (heterosexualita). Po nějakém 

čase od rozhovoru mi zaslal e-mailem další lékařskou zprávu dokládající posun směrem 

k normalitě. 

Co se týče tělesného prožívání, je před Jáchymem dle jeho slov ještě dlouhá cesta, 

nicméně věří, že dojde do cíle. Svou situaci odůvodňuje problematickým vztahem 

s otcem, zejména chybějícím pocitem přijetí. Do dnešního dne má potíže při fyzickém 

kontaktu s lidmi, obtíže mu dělá i obětí. Nemá zkušenosti se vztahy s ženami, ani s muži 
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(i přes vlastní homosexuální orientaci). Pocit přijetí hledá v sexuálním styku se zvířaty, 

kde klade důraz na konsent. Snaží se léčit jak svou homosexualitu, tak i svou zoofilii. 

Při konstrukci vlastní maskulinity uplatňuje biologický diskurz, vychází přitom 

z existence biologického pohlaví a toho, že gender by měl být v souladu s tímto 

biologickým pohlavím. Jáchym se zatím nepovažuje za muže, považuje se za samce: 

„BV: Takže je to o té sebedůvěře? 

J: No, do určité míry. Možná bych tím chtěl říct, já sám sebe definuji: „Co povím, 

to zrobím.“ A někdy mi to dělá problémy a trvá mi, ale opravdu je to tak. A já si myslím, 

že tohle je ta definice mužství, že jsem to kdysi někde napsal na seznamce, i to mám 

napsáno, že „Ideál mužství je, jak jsem to tam napsal, stojí pevně, když vše se kolem 

hroutí, stojí rovně, když vše se uhýbá.“ Už jste si asi všimla slzy v očích, takže ano, to je 

pro mě ideál mužství. Takový bych chtěl být. 

BV: Takže je to o tom obstát v nějakých složitých situacích? Být jako oporou? 

J: Vy kladete otázky tak, jako, že to zní jako by to měla být role, ale ona to není 

role. To je vnitřní pocit toho, že takový jsem. Tak jako není role, že bych byl samcem, že 

bych byl mužem ve smyslu biologickém, tak já o tom nemusím uvažovat, já nemusím 

předkládat důkazy, já se podívám dovnitř sebe a vím, že to tak je. Ti, kteří tuto genderovou 

identitu, že jsou mužem, nemají, tak mají velký problém. Pochybují o tom. 

BV: Pak se to musí nějakým způsobem naučit? Ale vy si myslíte, že to naučené 

vlastně není. 

J: Že to je naučené. Že to přirozeným vývojem v rodině, kdy dítě má možnost 

sledovat muže a má možnost sledovat ženu a uvědomuje si v případě muže (.)“ 

(Jáchym, řádky 557-573) 

 Ačkoli se Jáchym zdráhal popsat ideální maskulinitu v behaviorální rovině nad 

rámec vlastní tělesnosti, nakonec si vzpomněl na svůj ideál mužství, který kdysi 

proklamoval na seznamce. Tuto výše uvedenou citaci interpretuji jako stálost a stabilitu 

v morálních postojích, schopnost být svému okolí oporou.   

 

Aleš a Klára – jiná subjektivita 

Aleš a Klára jsou příklady neoliberálních subjektů, jejichž hodnoty a další 

směřování v době rozhovoru zřejmě nejvíce vystihoval diskurz permisivní sexuality. 

Diskurz permisivní sexuality dle Hollway vychází z heterosexuality jako přirozeného 
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normativního nastavení vztahů mezi muži a ženami. Nicméně, tato sexualita by neměla 

být omezena společenskými konvencemi jako je například monogamie apod. V rámci 

tohoto diskurzu je k mužům a ženám přistupováno jako k rovnocenným subjektům 

(Sunderland, 2004). 

Klára tak prozatím nezačala svou situaci ohledně kompulzivního sledování 

pornografie řešit a rozhodla se jít cestou otevřenosti, otevřeně s partnerem hovoří o svých 

potížích a on jí vychází vstříc, nedochází tedy k žádné společenské izolaci nebo 

stigmatizaci: 

“Nebo když jsem to říkala nějakýmu klukovi, kterej předtím neměl vztah, takže 

vlastně z toho byl hrozně smutnej a já jsem to vlastně předtím nikomu neřekla, tak jsem 

myslela, že to není normální. Teďka mám třeba prostě partnera, kterej to vnímá jako 

úplně normální věc, že mi i sám jako říká jako scénáře jako o sexu jako prostě. Vlastně 

je to hrozně hezký. Já se o to pokouším taky a vlastně se mi to jako líbí. Že jsem to vlastně 

nakonec přestala vnímat jako tolik negativně jako něco, za co se musím stydět, no.” 

(Klára, řádky 205-211) 

Aleš se pro tuto chvíli rozhodl setrvat v monogamním vztahu s přítelkyní, protože 

si velmi dobře rozumí. Bude usilovat o budování intimity, se kterou má dlouhodobě 

potíže. Nicméně do budoucna si dokáže představit sám sebe v otevřeném nebo vztahu 

založeném na polyamorii:  

“...protože když jsem nad tím přemýšlel, tak kdyby tohle náhodou nevyšlo, tak jsem 

si řekl, že kdybych měl další vztah, tak by byl otevřený, že bych prostě (…), abych jako 

(…), že by tam odpadlo spousta nějakých prostě výčitek, jak ode mě, tak i od toho druhého 

(..).” 

(Aleš, řádky 355-358) 

Nicméně, na cestě k polyamorii Aleše brzdí společenské konvence typické pro naše 

kulturní prostředí. Domnívá se, že se vztahy založené na polyamorii (nebo jiném 

nemonogamním uspořádání) se v českém prostředí nesetkávají s velkým společenským 

pochopením: 

“Jako na jednu stranu tohle chápu, že člověka nemůže (…) ten jeden člověk prostě 

mu dát úplně všechno. Takže jako žít třeba v nějaké kultuře, kde je jako více lidí ve vztahu 

normální, tak možná tady nesedím a neřeším, že můj problém.” 

(Aleš, řádky č. 169-172) 
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Aleš je schopen reflexe svých potíží v širším kontextu, předávání vzorců z otce na 

syna dle jeho názoru v dnešní době nestačí, protože se může jednat o zastaralé vzorce:  

„A potom ještě změna náhledu o tom, co je skutečné mužství. Že mi přijde, že v 

tomhle, že ty otcové předávají prostě nějakou starou školu, která vůbec nefunguje. Nebo 

fungovala někdy jako v dřívějších dobách, ale je prostě strašně daleko od reality, i těch 

žen.“ 

(Aleš, řádky 862-864) 

 

Karel – alternativní maskulinita 

Karla bych (podobně jako ostatní komunikační partnery) zařadila pod alternativní 

maskulinitu. Jsou to muži, kteří se přiklánějí ke konzervativním hodnotám, jedná se o 

zastánce tradičních rodin a monogamních svazků. Ačkoli se vymezují vůči feminismu, 

jsou zastánci rovného přístupu mužů i žen k sexualitě, nicméně ženy by se měly i nadále 

chovat typicky žensky a muži typicky mužsky. Poměrně atypický je jejich přístup 

k sexualitě, kde se jednoznačně přiklánějí k manželskému/partnerskému sexu a 

monogamním vztahům. Někteří volí raději celibát než alternativu jiných než manželských 

vztahů. 

„A ABY BYLO JASNO (důraz mluvčího), já nejsem stoupencem patriarchálního 

(...), v tom smyslu, že chlap by měl vládnout ženě, to ne, já jsem jenom proti smazávání 

rozdílů.“ 

(Karel, řádky 606-608) 

Nežensky se dle komunikačního partnera, Karla, chovají například političky, které 

označuje za „muže v sukních“. Karel tedy dle vlastního vyjádření není stoupencem 

patriarchátu, nicméně ženy v mužských profesích by raději netoleroval, nejsou pro muže 

atraktivní. 

Náš gender by měl být definován naším biologickým pohlavím, snaha o smazání 

rozdílků mezi mužem a ženou připomíná totalitu. Co se týče translidí, v individuálních 

případech bychom jim měli pomoci, nicméně měnit kvůli nim společenské nastavení není 

třeba: 

„Především, je to soulad, jak biologického, tak sociálního a společenského. A teď 

samozřejmě neberu ty lidi, kteří jsou třeba biologicky muž a najednou se cítí jako ženy. 

Ano, to je problém a k nim je třeba přistupovat samozřejmě nějak a pomáhat jim nebo 
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nějak prostě, to už je jiná věc, ale (…). Takže to mužství je právě to, že (…). Vám je kolik 

let, jestli se mohu zeptat?“ 

(Karel, řádky 594-597) 

 Co se týče přístupu k sexualitě, měl by být rovný a sexuální styk by měl být 

konsenzuální. Karel to demonstruje na vyjádření níže: 

„Je strašně zajímavé, že moje babička byla vychovávána kdysi ještě dávno, dávno 

před sexuální revolucí, která mimochodem byla dobrá v tom, že si poprvé si lidé uvědomili 

(.), v něčem byla negativní, mimo jiné pornografie. V něčem byla pozitivní, mj. v tom, že 

žena má také svoji sexualitu, protože do té doby bylo tak nějak povědomí dáno, že je pro 

chlapa, jo. Musí být povolná. A nás i dodneška vzpomínám, já jsem byl ještě mladej kluk 

a babička mi vyprávěla takovej příběh z Kunštátu, že tam přišel chlap takovej přiopilej z 

hospody, že ta jeho žena umývala schody a že on jak by přiopilej, tak jí prej vytáhl sukni 

a normálně ji souložil na schodech. A já jsem říkal: “Babi, ale to přece je takové (.)” - 

teda pokud se na tom nějak nedomluvili, že je to nějaká hra - a babička povídala: “To tak 

je, když je chlap a vydělává, tak ona mu musí být po vůli.” A já jsem na ni čučel jako 

hrom. Já jsem kritik určitých genderových (.), jak jsem říkal, ale toto mě úplně zarazilo. 

To je právě ta úcta k té ženě a k tomu druhému člověku, takže tady bychom, asi byli na 

stejné lodi.“ 

(Karel, řádky 611-622) 

 Karel svým vyjádřením výše ilustruje pokrokovost svého názoru ve srovnání 

s názory vlastní babičky a staví se tak do role vzoru nebo jde o “nafukování” vlastní 

důležitosti. V obou případech se jedná o asertivní sebeprezentační strategii (Godenzi, 

1999). 

 Alternativní muži zapojení do mého výzkumu kladou důraz na rodinu, 

monogamní heterosexuální vztahy, emocionální blízkost ve vztahu a intimitu mezi 

partnery. 

 

Tabulka č. 2: Typologie maskulinit na vlastní analýzy 

Typ maskulinity Charakteristické rysy Vztah k hegemonické 

maskulinitě/genderovému 

řádu 
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Typ dělnického intelektuála  Agresivní styl vyjadřování, 

diskurz esencialismu, 

homofobie a transfobie, 

důraz na rodinný život a 

seberealizaci 

Komplicita  

Tělesná maskulinita Alternativní maskulinita 

pro muže s potřebou 

vymezit se vůči dostupným 

vzorům (z vlastní rodiny),  

Využívá tělo a kontrolu nad 

ním jako jediný prostor pro 

vlastní agentnost 

Komplicita  

Typ čestného businessmana Morální hodnoty 

z businessu uplatňuje 

v rodinném životě 

(zásadovost, férovost), 

k manželce se chová 

paternalisticky, svou 

subjektivitu odvozuje od 

práce a funkční rodiny (je 

milující, ale i důsledný otec) 

Komplicita  

Alternativní maskulinity Konzervativní hodnoty, 

důraz na rodinu, 

monogamní vztahy, 

emocionální blízkost a 

intimitu 

Komplicita  

Jiná subjektivita Svou subjektivitu neopírá o 

genderovou příslušnost, 

důraz klade buď na hluboké 

vztahy založené na intimitě, 

do budoucna se nebrání ani 

otevřeným vztahům nebo 

Subverze (potenciální) 
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formě polyamorii zaměřené 

na hedonistické cíle 

(přesvědčení, že jeden 

člověk nám nemůže na celý 

život stačit a/nebo že život 

bez pornografie není 

možný) 

 Zdroj: Inspirace dle Tolston (1987), citace dle Oates-Indruchová (2014), Segal (1990), 

str. 291, citace dle Oates-Indruchová (2014). Šmídová (2004). 

4.4 Vztah diskurzivní praxe k dominantnímu genderovému řádu  
Závěrem bych chtěla shrnout, že všechny identifikované typy maskulinit (s 

výjimkou jiné subjektivity) se vzhledem k používané diskurzivní praxi vztahují 

k hegemonické maskulinitě, a sice působí komplicitně ve vztahu k hegemonické 

maskulinitě (Connell, 1995).  

Komplicitu Connell definuje jako postoj k hegemonické maskulinitě u mužů, kteří 

sek ní vztahují, nicméně ji sami nepraktikují (Connell, 1995). Tito muži těží z existence 

a postavení hegemonního maskulinity, a nemají tedy zájem v rámci současného 

genderového řádu cokoli měnit (Connell, 1995). Tito muži se od stereotypní maskulinity 

liší zejména svým důrazem na intimitu, praktikování sexu pouze v monogamních 

vztazích, ideálně v manželství, důraz na konsenzuálnost sexuálního styku. V souladu 

s diskurzem hegemonní maskulinity jsou komunikační partneři svým vnímáním genderu 

v rámci tzv. heterosexuální matice (Butler, 2016). Ta spočívá v předpokladu, že 

biologické pohlaví je v souladu s genderovou identitou a sexuální touhou (Butler, 2016). 

Vnímání genderu se tedy odvozuje od dichotomie žena-muž. Ačkoli řada komunikačních 

partnerů zastává názor, že by si měli být muži a ženy rovni, minimálně v přístupu 

k sexuálnímu potěšení, konzervatismus se promítá od požadavků na zachování 

současného genderového řádu a stereotypní ženskosti a mužskosti v rodině i profesním 

uplatnění. 

Typu „jiné subjektivity“ přisuzuji subversivní potenciál k dominantního 

genderovému řádu a hegemonické maskulinitě zejména díky skutečnosti, že ani Aleš, ani 

Klára nezakládají (re)konstrukci své subjektivity na příslušnosti ke konkrétnímu genderu. 
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Co se týče sexuálního chování, oba preferují monogamní partnerství jako řešení jejich 

současné situace, nicméně Aleš se netají svou preferencí vztahů založených na 

polyamorii, i nadále nicméně jako velmi limitující vnímá společenské normy v České 

republice, které dle jeho názoru podobným vztahovým konstelacím nepřejí. Diskurz 

spojený s tímto typem subjektivity bych označila jako  „vznikající“ naznačující kontinuitu 

s budoucností (Oates-Indruchová, 2015, str. 398).10 

4.5 Jazykové prostředky 
V následující části bych stručně zanalyzovala vybrané jazykové prostředky, které 

se v rámci analýzy objevily a kterým přikládám význam. Někteří komunikační partneři 

používají poměrně expresivní jazykové prostředky, přičemž k jejich použití přistupují 

instrumentálně v rámci sledování nějaké strategie. 

Jiří se například vyjadřuje o typickém zástupci hegemonické maskulinity jako o 

„Pánu Tvorstva“, aby se mohl vymezit vůči mužům, kteří svým sexuálním partnerkám z 

řad sexuálních pracovnic nevěnují dostatečnou pozornost. Zároveň se tím od této skupiny 

mužů distancuje. Na druhou stranu, v další části své výpovědi označuje toto své chování 

na nezralé a upozorňuje na to, že se mu podařilo v tomto ohledu dozrát a stát se „macho“ 

mužem, který sice nadále uspokojuje sexuální pracovnici, nicméně vystupuje přitom 

sebevědomě a má situaci pod kontrolou. 

Někteří komunikační partneři dále volí jazykové prostředky k vyjádření nějakého 

hodnotového přesvědčení, případně za účelem hierarchizaci skupin obyvatel, ke kterým 

si vytvořili nějaký postoj. V případě předkládané práce se jedná o sexuální pracovnice a 

gay muže. 

Komunikační partner, Jiří, dále v rámci diskurzu komodifikace využívá odlišného 

jazykové označení pro sexuální pracovnici v závislosti na tom, jaký má vztah k sexu a 

vlastnímu potěšení při výkonu práce. „Kurva“ podle něho označuje ženu, která si sex 

užívá, jejich služeb raději nevyhledává. Zatímco „prostitutka“ je žena, která se této 

profesi věnuje z důvodu existenciální nouze, typicky jsou to dle výpovědi Jiřího matky 

                                                
10 L. Oates-Indruchová rozlišuje mezi reziduálním diskurzem vztahujícím se k minulosti, vznikajícím 

diskurzem vztahujícím se k minulosti. A alternativním diskurze bez jakékoli implikace pro minulost nebo 

budoucnost (Oates-Indruchová, 2015). 
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samoživitelky. Tento druhý zmíněný typ sexuálních pracovnic je Jiřímu o poznání 

sympatičtější.  

Podobná narace se týká rozlišování mezi označením gay a homosexuál. Jáchym 

prezentoval svou interpretaci rozdílu mezi oběma pojmy následujícím způsobem: 

„Homosexuál je člověk, který trpí homosexuální atraktivitou. Gay je člověk, který svou 

homosexualitu prezentuje jako svůj životní styl“.  Tato interpretace je přitom dle Warnera 

typická pro zástupce*kyně konzervativního názorového spektra (Warner, 2000). 

Někteří komunikační partneři využívali jazykové prostředky sloužící k patologizaci 

chování (vč. sexuálního) nebo sexuální orientace druhých. O mužích, kteří dbají o svůj 

vzhledem se tak někteří vyjadřovali jako o „metrouších“ (metrosexuálech – vl. 

poznámka). Homosexualita byla ve vyjádřeních některých komunikačních partnerů 

označena jako „sexuální neurózou“, o translidech se hovoří jako o lidech s „poruchou“, 

kterou je třeba odstranit terapií.  

Jazykovým prostředkům, které používáme v souvislosti se sexualitou, se zabývala 

G. Rubin již v polovině 80. let. Rubin doporučuje, abychom se sexualitou zabývali a 

přistupovali k ní stejně jako k jiným lidským konstruktům, jako je urbanismus, migrace, 

epidemiologie apod. (Rubin, 2012). Co se týče používaného jazyka, autorka doporučuje 

používat jazykové prostředky, které jsou méně hodnotově zatížené a předejít tak 

používání termínů jako je „hřích, nemoc, neuróza, patologie nebo dekadence.“ (Rubin, 

2012, str. 150).  

4.6 Shrnutí analýzy 
Předkládaná práce se zaměřuje na analýzu diskurzivní praxe u komunikačních 

partnerů a partnerky usilující o změnu chování v souvislosti s kompulzivní sexualitou 

nebo pornoholismem.  

V úvodní analytické kapitole 4.2.1 Volná sexualita a její limity se zaměřuji na to, 

jakým způsobem je diskurzivně rámována zkušenost s kompulzivní sexualitou a 

pornoholismem, zejména pak, jakým způsobem komunikační partneři a partnerka potíže 

identifikují a v jakém kontextu pociťovali diskomfort. Komunikační partneři a partnerka 

cítí diskomfort v souvislosti se svým sexuálním chováním, případně jeho frekvencí, nebo 

skutečností, že ho nemají zcela pod kontrolou. Nicméně, tento diskomfort se v některých 

případech týká vlastního rizikového chování v podobě možného překročení zákona, 
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potenciálního spáchání trestného činu znásilnění, vystavení se riziku nákazy pohlavně 

přenosnou nemocí nebo nechtěného těhotenství, příkladem může být reflexe Kláry: „Jo, 

já jsem se vystavovala nebezpečným situacím úplně běžně. Jako mám fakt štěstí, že nemám 

AIDS, nemám tři děti nebo něco. Fakt nechápu, jak se to stalo.“ 

Co se týče kompulzivní sexuality, v souvislosti s volnou sexualitou se na jednu 

stranu komunikační partneři*rka setkávají s pocitem svobody a možnosti sexuálním 

chováním konstruovat své já jako životní styl.  Na druhou stranu docházejí ke zjištění, že 

je jejich sexuální životní styl dlouhodobě ničí. Někteří komunikační partneři využívali 

služeb sexuálních pracovnic, přičemž motivy pro jejich vyhledávání byly různé, kromě 

čistě sexuálních motivů, šlo o hledání intimity nebo přijetí. Intimita se stala pro některé 

z komunikačních partnerů v běžných nekomerčních vztazích nedostatkovým zbožím. 

Důsledkem volné sexuality v oblasti kompulzivního sledování pornografie může být i 

erektilní disfunkce. Komunikační partner, Karel, hledal u sexuálních pracovnic možnost 

vyzkoušet si sex v reálném prostředí po mnoha letech sledování pornografie, aby zjistil, 

že sexuálního aktu není fyzicky schopen.  

Komunikační partneři a partnerka obecně uplatňují velkou míru sebereflexe. 

Prostřednictvím sebereflexe dospívají mj. k závěru, že je trápí nízké sebevědomí, které 

do určité míry souvisí s jejich odlišným sexuálním stylem a zejména pak jeho časovou 

náročností znemožňující naplňovat čas smysluplnými aktivitami. Sebereflexe je 

významným nástroje konstruování sebe sama. Ačkoli jim tato sebereflexe jistě pomáhá 

dosáhnout změny ve svém chování na individuální úrovni, zároveň se dopouštění 

normalizování ohledně vlastního chování a chování ostatních, což je typické pro 

sebereflexi v neoliberálním kontextu (Adkins 2002, citováno dle Weeks, 2011).  

Komunikační partneři a partnerka dále zmiňují pocit osamění a nedostatečné 

podpory okolí v době identifikace vlastního chování jako nějakým způsobem škodlivého 

nebo hodného změny. Nedostávalo se jim podpory a pochopení od laické veřejnosti 

v rámci svého okolí, ani od odborné veřejnosti. Svépomocnou skupinu SAA vnímali jako 

možnost získat podporu od lidí s obdobnou zkušeností v bezpečném anonymním 

prostředí. 

Z analýzy dále vyplývá reflexe etických aspektů pornografie. Někteří tak vnímají 

porno průmysl jako formu businessu, ze kterého někdo jiný profituje, kde dochází 
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k objektivizaci žen, a kde velmi pravděpodobně neprobíhají všechny sexuální styky 

konsenzuálně. Andrej například reflektuje vlastní objektivizaci žen v rámci sledování 

pornografie: „Pro muže, který sleduje pornografii se ta ženská stane s odpuštěním kusem 

masa a už má hodnotu podle objemu poprsí, a nebo nějakých jiných kategorií, a už vlastně 

v tu chvíli za tím ten, kdo to porno sleduje jako nevidí jako lidskou bytost.“ Klára například 

vnímala jako problematické, že se jí komerční porno scénáře objevují v sexuálních 

fantaziích během sexuálního aktu s někým blízkým. 

Obavy z komodifikace vlastního těla a sexuální touhy nebo touhy po intimitě se 

komunikačních partnerů dále objevují v souvislosti se sexbyznysem. Vyvíjejí přitom 

strategie, jak se nestát objektem komodifikace. Jednou z těchto strategií je vyhýbání se 

sexuálním pracovnicím, které působí příliš profesionálně a sexuálním pracovnicím, které 

si sex příliš užívají a mohly by jim tak „nastavit zrcadlo“, jak se vyjádřil komunikační 

partner. V podstatě by tak došlo k obrácené objektivizaci: „…ale ten pocit jako cítit se 

jako kus masa, jo (...). To je to nastavení toho zrcadla, to je taky dost hrozný.“  

Dalším častým tématem je ztráta sebekontroly. Tato ztráta sebekontroly se dle 

komunikačních partnerů a partnerky může projevit v oblasti vztahů. Jiří, který sám sebe 

označuje za sexholika, například reflektoval svou omezenou schopnost ovládnout 

sexuální vzrušení v případě kamarádek, což považuje za obtěžující. Velká část 

komunikačních partnerů a partnerka čelili obavám ze ztráty sebekontroly nad svým časem 

v pracovní i volnočasové oblasti, stávali se tak méně žádoucím subjektem buď na 

pracovním nebo partnerském „trhu“. Člověk, který se ve volném čase nevěnuje ničemu 

zajímavému, o čem by mohl povídat svým známým a potenciálním partnerů*kám 

nesplňuje ideál neoliberálního člověka neustále pracujícím na vlastní zdokonalení a upadá 

do hlubší sociální izolace. 

V další části analýzy se zabývám způsoby a strategiemi, které komunikační partneři 

a partnerka využívají na nevědomé i vědomé úrovni k (re)konstrukci své subjektivity. 

K této rekonstrukci dochází řadou možných způsobů. Je to vymezováním se vůči jak vůči 

ženám (konstituce tzv. binárních opozic) a/nebo jiným mužům na základě jejich 

pracovního zařazení, vzhledu nebo charakteru (např. introverze vs. extraverze), zejména 

pak sexuální praxe. Dalším způsobem jak (re)konstruovat svou subjektivitu, je 

prostřednictvím heteronormativních vyjádření (explicitních nebo implicitních), diskurzů 

homofobie a transfobie. To do určité míry opět souvisí se snahou o hierarchizaci, resp. 
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subordinaci jiné skupiny mužů nebo LGBTQ+ lidí (Connell, 2005), dominantně se zde 

projevuje esencialistický diskurz, stejně jako diskurz zdraví a nemoci. 

V případě diskurzu homofobie a transfobie lze vycházet z konzervativních hodnot 

mluvčích uplatňujících tyto diskurzy, příklon k těmto hodnotám je dalším častým 

způsobem, jak (re)konstruovat svou heteronormativní sexualitu. Tento příklon se dále 

projevuje v antifeministickém diskurzu, preferencí monogamních partnerských nebo 

manželských vztahů před volnou sexualitou a v neposlední řadě (znovu)objevením 

vlastní spirituality, často v podobě křesťanské víry. Co se týče přínosů, je víra pro některé 

komunikační partnery vnímána jako kompas v oblasti morálních hodnot. 

V závěrečné části analýzy byla nastíněna typologie maskulinit, resp. subjektivit u 

jednotlivých komunikačních partnerů*rky a zanalyzován jejich vztah k hegemonické 

maskulinitě a genderovému řádu. Ve většině případu lze hovořit o komplicitě (Connell, 

2005), subversivní potenciál má pouze „jiná subjektivita“.  

Co se týče jazykových prostředků, za pozornost stojí zejména instrumentalizace 

některých jazykových prostředků k vyjádření svého hodnotového přesvědčení nebo za 

účelem nastolení hierarchického vztahu k jiné skupině mužů.  

4.7 Diskuze výsledků 
Ze závěrů analýzy vyplývá, že problematiku odlišnosti na základě sexuálního 

chování nebo životního stylu je třeba vnímat v širším kontextu mocenských vztahů, 

zejména pak v kontextu neoliberalismu. Neoliberalismus na jednu stranu vytváří dojem 

sexuální svobody, který je v ostrém kontrastu s perzekucemi a represí, se kterou se 

potýkaly sexuální menšiny zejména v 50. letech a později v 70. a 80. letech v západním 

kulturním kontextu (Rubin, 2012). Záměrem předkládané studie není tyto represe 

nějakým způsobem upozaďovat, ale zároveň jde o zviditelnění sexuálního útlaku těch, 

kteří na první pohled nepůsobí zranitelným dojmem a spíše těží z hegemonické 

maskulinity. Jedná se převážně o heterosexuální bílé muže žijící ve Střední Evropě, 

v postsocialistické České republice.  

Cílem je přiblížit způsob prožívání potíží v sexuální oblasti u lidí, jejichž chování 

je ve společnosti považováno za normu, jako je mužská promiskuita nebo sledování 

pornografie. Ačkoli se jedná o poměrně různorodou skupinu komunikačních partnerů, 
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jednalo se o 7 mužů a jednu ženu cca ve věkovém rozmezí od 21 let do 55 let, přičemž 

pocházejí z různých částí republiky (Praha, Brno, Ostravsko), jistě nepřekvapí 

různorodost jejich zkušeností a postojů, na druhé straně můžeme odhalit i některé 

společné rysy. Práce vychází z konstruktivistického paradigmatu a jedná se o kvalitativní 

výzkum, nemám tedy ambici výsledky analýzy jakýmkoli způsobem zobecňovat. 

Analýzu je třeba vnímat v kontextu postsocialistické ČR, časově pak jako na výzkum, 

který proběhl v období let 2018 (sběr dat) až 2021 (transkripce a analýza dat). 

Hawkes upozorňuje na iluzorní charakter svobody spojené se sexuální svobodou 

(Hawkes, 1996). Co se týče sexuality, Rubin objasňuje svůj koncept „sexuálního 

hodnotového systému“ tak, že bývá rozlišováno mezi sexualitou dobrou, normální a 

přirozenou a jejím opakem (Rubin, 2012, str. 150). Součástí diskurzivní práce je nejen si 

tato rozlišení obhájit, ale i najít hranici mezi dobrým a špatným sexem (z morálního 

hlediska). Rubin argumentuje, že dělící linií mezi těmito dvěma póly je strach (Rubin, 

2012). Strach se týká překročení hranice od monogamního heterosexuálního, 

reproduktivního nekomerčního sexu na tzv. druhý břeh, tedy od sexuálního pořádku 

k chaosu. To dokládá například výpověď Aleše: „Tak to třeba jedna část v mojí hlavě 

říká, že kdybych s ní nebyl, tak si můžu dělat, co chci. Ale vím, že prostě (...) Na jednu 

stranu bych prostě nebyl tak sexuálně frustrovaný, ale spokojenější bych nebyl, protože 

já bych jenom (.). Se trochu bojím, že bych byl dopadl jako nějaká troska.“ 

Komunikační partneři na základě vlastní zkušenosti docházejí k závěru, že hranice 

mezi volnou sexualitou a potíži v důsledku určitého morálního vakua spojeného se 

sexualitou v neoliberální společnosti jsou tenké (kapitola 4.2.1 Volná sexualit a její 

limity). Pornografie v kombinaci s neexistující sexuální výchovou ve škole a rodině se 

projevuje jako „špatný manuál“ pro první sexuální zkušenosti. Komunikační partneři a 

partnerka hovoří o potížích s prožíváním intimity a problémech ve vztazích jako možném 

důsledku jejich volného sexuálního životního stylu. Někteří začali vyhledávat nejen sex, 

ale i intimitu v komerčním prostředí placené sexuální práce, kde je nicméně intimita 

poměrně nedostatkovým zbožím. Jakýkoli relaps ve smyslu porušení plánovaného 

omezení sledování pornografie vede u komunikačních partnerů k pocitu znechucení 

sebou sama a k psychosomatickým potížím například v podobě fyzické nevolnosti. U 

některých z komunikačních partnerů se objevila erektilní disfunkce.   
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Hovoří-li Rubin o tom, že čím více se v pomyslné hierarchii nacházíte, tím většímu 

společenskému respektu se těšíte (Rubin, 2012), doplnila bych toto tvrzení o rovinu 

sebehodnocení. Čím níže se svým sexuálním chováním nebo preferencemi v pomyslné 

hierarchii řadíme, tím nižší sebeúctu máme. Téma nedostatečné sebeúcty a stigmatu úzce 

souvisí se společenskou izolací, do které se člověk s odlišným sexuálním životním stylem 

dostává. Tato izolace dle Warnera přispívá k intenzivnějšímu prožívání vlastního studu 

(Warner, 2000).  

Významným tématem je ztráta sebekontroly. Ztratit sebekontrolu je pro 

neoliberální subjekt poměrně traumatizující sebestigmatizační zkušenost, nicméně dle 

ideologie Anonymních sexholiků (SAA) je přiznání si ztráty sebekontroly důležitým 

krokem na cestě ke změně vlastního chování. Komunikační partneři v důsledku 

kompulzivního jednání nejsou schopni efektivně nakládat se svým časem a podávat 

výkon v oblastech, kde se to od nich očekává (studium, práce apod.). Nicméně důsledky 

neefektivního nakládání s časem se projevují i v chybějících volnočasových aktivitách, 

které by byli prezentovatelné navenek a které by činily neoliberální subjekt atraktivní a 

čitelný ve společenském kontaktu. Společenská izolace se tak nadále prohlubuje. 

Společenská izolace jsou přitom podobně jako moralizování, bariéry v právní oblasti, 

stigma a stud projevem sexuální nesvobody (Warner,  2000). 

V rámci identifikace potíží komunikačních partnerů a partnerek se dále implicitně 

objevovalo téma obav komodifikace vlastní touhy a vlastního těla v souvislosti se 

sledováním pornografie a využíváním sexuálních služeb. Tyto obavy se projevují 

v postojích a vzorcích chování, které komunikační partneři uplatňují v přístupu k sexuální 

práci z pozice klientů. Dle závěrů analýzy tak lze hovořit o strategiích, jak se nestát 

objektem komodifikace. Tyto strategie sahají od navazování přátelských vztahů se 

sexuálními pracovnicemi, po vyhýbání se těm poskytovatelkám služeb, které působí příliš 

profesionálně nebo si poskytovaný sex příliš užívají a „nastavují tak zrcadlo“ klientovi 

ve smyslu jeho objektivizace.  

Kromě komodifikace komunikační partneři*ky reflektovali i téma etických aspektů 

pornografie. Tuto skutečnost interpretuji jako schopnost reflexe širších společenských 

souvislostí potíží v sexuální oblasti. Lze tedy tvrdit, že individualizace a „terapeutická 

kultura“ (Weeks, 2011, str. 129) není vždy spojená s nedostatečnou schopností vidět 

problematiku v širších souvislostech. Na toto riziko upozorňuje Weeks v souvislosti 
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s individualizací (Weeks, 2011). Nicméně, schopnost vnímat širší mocenské vztahy ještě 

není předpokladem pro snahu tento kontextu nějakým způsobem měnit, to se ukazuje na 

sebeprezentačních diskurzivních strategiích jednotlivých komunikačních partnerů. 

Příkladem může být defenzivní taktika, kterou využívá komunikační partner Adam 

přirovnávající porno průmysl k fungování “odosobněných struktur”(Godenzi, 1999, str. 

66). Tato výpověď implikuje, že se s touto praxí nedá nic dělat. O producentech se mluví 

jako o těch druzích, čímž bývá implikována vlastní nevinnost v celé záležitosti (Godenzi, 

1999). 

V reakci na reflexi svých potíží můžeme spíše pozorovat tendenci normalizovat 

sebe sama, což se projevuje v rámci (re)konstrukce vlastní subjektivity komunikačních 

partnerů*rky.  V další části analýzy se zabývám způsoby a strategiemi, které komunikační 

partneři a partnerka za tímto účelem  využívají. Jedním ze způsobů rekonstrukce je 

prostřednictvím heteronormativních vyjádření (explicitních nebo implicitních), diskurzů 

homofobie a transfobie. Ačkoli B. Pease označil zkušenost s vlastní objektivizací za 

předpoklad pro schopnost reflexe heterosexuality jako konstruktu a eventuálně přiklonění 

se k „alternativní konstrukci nepatriarchálních sexualit“ (Pease, 2000, str. 76), 

v předkládané studii se tento předpoklad potvrdil pouze v případě jednoho 

komunikačního partnera, který na sobě pozoruje větší citlivost k homofobnímu diskurzu. 

Diskurzivně se také odlišuje Klára, která nemá potřebu homosexualitu nebo 

heterosexualitu tematizovat nebo sebe sama v rámci těchto konstruktů nějak 

pozicionalizovat, ačkoli má sexuální zkušenost jak s ženami, tak muži. 

Co se týče ostatních komunikačních partnerů, je na homosexualitu nahlíženo 

optikou esencialismu, která nahlíží na heterosexualitu jako na jedinou přirozenou 

sexualitu. Tato optika zároveň často odvozuje naše sexuální chování od genderové 

identity (Butler, 2016). Homosexualita dle těchto konzervativních postojů vnímána jako 

získaná v důsledku nefunkčních rodinných vztahů, chybějících mužských nebo ženských 

vzorů apod. Esencialistický přístup k výchově se projevuje i ve zpochybnění ženské 

schopnosti vychovat muže apod. tematizoval například Clatterbaugh (1997).  

V rámci některých homofobních a transfobních vyjádření, které od komunikačních 

partnerů zazněla, lze kromě esencialistického diskurzu identifikovat i diskurz zdraví a 

nemoci. Ten se projevuje například označením sexuality za „sexuální neurózu“ apod. 
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Používání binární opozice zdraví-duševní nemoc je přitom typickým projevem 

disciplinace již od začátku 19. století, stejně jako označení toho, co by se s člověkem 

s touto nálepkou mělo stát (Foucault, 2000). 

Homofobní a transfobní vyjádření lze interpretovat jako projev konzervativních 

projevů mluvčí, ale i jako snahu o subordinaci menšinové sexuální orientace (Connell, 

1995), která se v české společnosti podařilo etablovat do (více či méně) respektované 

pozice v závislosti na kontextu. Jednotliví mluvčí tak opakovaně vyjádřili vlastní frustraci 

nad tím, že se jim ve společnosti nedostává minimálně stejného postavení jako LGBTQ+ 

lidem: „Víte, to je takový to, že někdo řekne, že každý má právo na svůj pohled a vlastně 

je rovnocenný. Tak sexholici mají taky svý pohledy, ale rovnocenný si s ostatníma 

nejsou.“ 

V případě diskurzu homofobie a transfobie lze vycházet z konzervativních hodnot 

mluvčích uplatňujících tyto diskurzy, příklon k těmto hodnotám je dalším častý 

způsobem, jak (re)konstruovat svou heteronormativní sexualitu. Tento příklon se dále 

projevuje v antifeministickém diskurzu, preferencí monogamních partnerských nebo 

manželských vztahů před volnou sexualitou a v neposlední řadě (znovu)objevením 

vlastní spirituality, v českém prostředí v podobě křesťanské víry. Co se týče přínosů, je 

víra pro některé konzervativně založené partnery vnímána jako kompas v oblasti 

morálních hodnot. Pro liberálně smýšlející je víra a společná modlitba na setkáních SAA 

vnímána jako ztráta času. 

Z analýzy vyplývá existence hierarchie na základě sexuální praxe, kterou je možné 

vysledovat u komunikačních partnerů, tedy mužů zapojených do svépomocné skupiny 

SAA. V souladu s konceptem hierarchie představený Rubin v 80. letech stojí na vrcholu 

hierarchie heterosexuální muži žijící v manželském svazku, na dalším stupni pomyslného 

žebříčku jsou muži, kteří mají partnerku (Rubin, 2012). Další v pořadí jsou heterosexuální 

muži, kteří jsou single, ale mají sex na nekomerční bázi. Dále se v hierarchii dle 

předkládané analýzy umísťují heterosexuální muži, kteří mají sex se sexuální pracovnicí. 

Tento styk je hodnocený jako sexuální styk nižší kategorie. Nicméně, i tento sexuální styl 

je možné v rámci pomyslné hierarchie rehabilitovat, a sice za předpokladu, že tento styk 

proběhne bez ochrany nebo, že sexuální pracovnice po muži nevyžaduje předem 

domluvenou úplatu. Na následujícím stupni lze dle diskurzivní praxe komunikačních 
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partnerů umístit muže, kteří nejsou v důsledku kompulzivní pornografie schopni žádného 

penetrativního styku a věnují se pouze masturbaci u pornografii. 

I tito muži se nicméně snaží svou pozici nějakým způsobem rehabilitovat, například 

diskurzivním vymezováním se vůči mužům žijícím v manželství, aniž by reflektovali 

svou konzumaci pornografie a snažili se své chování měnit. Další možností je vymezit se 

vůči mužům konzumující sexuální služby s ohledem na jejich domnělou chybějící 

sebeúctu a úctu k ženě, která sex poskytuje. 

Na nižších stupních hierarchického žebříčku jsou muži s homosexuální orientací, 

kteří na svou orientaci nejsou hrdí. O něco níže stojí tzv. „gayové“ (dle terminologie 

používané v konzervativním prostředí), pro které je homosexualita životním stylem, na 

který jsou hrdí. Na nejnižších stupních hierarchie jsou muži se zoofilní preferencí, 

nicméně toto řazení podléhá subjektivním nuancím. Například jeden z komunikačních 

partnerů, který se sebe identifikuje jako homosexuální zoofil, má tendenci stigmatizovat 

sám sebe spíše kvůli své homosexuální orientaci než tendenci k zoofilnímu jednání. 

Nicméně, obě tyto preference se snaží překonat v rámci snahu o konstrukci své 

heteronormativní maskulinity. 

Do hierarchizace chování se promítá i intersekcionální perspektiva, a sice v podobě 

spolupůsobení kategorií gender a třída. Práce se pro neoliberální subjekt stala jednou 

z důležitých oblastí seberealizace a zdrojem pro (re)konstruování své vlastní subjektivity. 

Komunikační partner, Adam, připisuje roli práci i v oblasti konstrukce své vlastní 

maskulinity, zakládá si na jejím fyzickém charakteru a využívá k tomu binární opozici, 

když se srovnává se ženami, které by tuto činnost fyzicky nezvládly. Jeho pracovní 

zařazení je pro něho tedy v určitém kontextu přínosem a zdrojem pro konstrukci vlastní 

maskulinity. Nicméně, v jiných kontextech tuto fyzickou činnost vnímá jako méně 

prestižní, než je například práce v IT sektoru. V kontextu svépomocné skupiny SAA 

nicméně opět vnímá svou převahu nad IT pracovníky, a má potřebu se vůči nim 

diskurzivně vymezovat a tuto převahu diskurzivně demonstrovat. Svou převahu vyvozuje 

jak ze své společenské povahy, která ho dle jeho vnímání činí odolnějším vůči 

společenské izolaci, tak ze svého pracovního zařazení daleko od klávesnice: „Netroufal 

bych si říkat, že takhle to je, no. Ale prostě, že je někdo IT, je uzavřený, čumí furt na 
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porno. On kdyby na to porno nečuměl, tak bude divnej, a když na to porno furt čumí, tak 

ho to ještě víc semele, no.“ 

Adam ve své diskurzivní praxi využívá stereotypní představy o lidech pracujících 

IT sektoru (uzavřenost, omezené sociální kompetence). Cílem této diskurzivní praxe je 

rehabilitovat sebe a svou profesi založenou na manuální práci v rámci pomyslné 

společenské hierarchie, minimálně v kontextu diskurzu o pornoholismu.  

Co se týče ideální maskulinity/subjektivity, ke které komunikační partneři a 

partnerka ve svých snahách směřují, identifikovala jsem pět typů maskulinity, které byly 

na základě analýzy v jednotlivých promluvách zastoupeny. Jedná se o tělesnou 

maskulinitu, maskulinitu dělnického intelektuála, alternativní maskulinitu, maskulinitu 

čestného businessmana a jinou subjektivitu.  

Co se týče vztahů jednotlivých diskurzivních praxí k hegemonické maskulinitě a 

stávajícímu genderovému řádu, tento vztah je komplicitní. Komplicitu definuje Connell 

jako situaci, kdy se muži, kteří hegemonickou maskulinitu sami nepraktikují, k této 

hegemonické maskulinitě vztahují (Connell, 1995). Tento přístup hegemonickou 

maskulinitu a stávající genderový řád posiluje a umožňuje udržovat status quo ve 

společnosti. Jedinou subjektivitou, která má tendenci působit subverzivně vůči 

genderovému řádu, je „jiná subjektivita“. Je to subjektivita, která se nezakládá na genderu 

jako hlavní konstituující kategorii jednotlivých subjektů. Subjekty nepraktikují 

antifeministický, ani homofobní diskurz, jsou schopné reflexe vlastní problematiky 

v širších souvislostech mocenských vztahů a požadují redefinici „maskulinity“ a 

„feminity“, protože vzorce předávané našimi rodiči, nemusí být nadále vyhovující. 

Diskurz spojený s tímto typem subjektivity bych označila jako  „vznikající“ naznačující 

kontinuitu s budoucností (Oates-Indruchová, 2015, str. 398), protože komunikační 

partner vnímá jako překážku pro realizaci svých vztahových preferencí (polyamorie) 

lásku k současné partnerce a společenské normy. 

Z analýzy vyplývá, že kritika neoliberalismu poskytuje vhodný rámec pro zasazení 

analýzy způsobů (re)konstrukce vlastní (hetero)normativní subjektivity, protože je na 

problematiku třeba nahlížet v širším kontextu postsocialistické společnosti. Příklon 

k tradičním hodnotám není dle Weeks vhodným řešením morálních dilemat současné 

společnosti (Weeks, 2011). Tím řešení naopak může být neustálý dialog o tom, jak by 
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měl hodnotový systém vypadat bez ohledu na to, jak náročné je, takový dialog vést 

(Weeks, 2011). 

5. Závěr 
Předkládaná práce si klade za cíl zodpovězení jedné hlavní výzkumné otázky:  

 

Samotná výzkumná otázka v sobě implicitně obsahuje diskurz individualismu, 

vycházející z toho, že jako neoliberální subjekty žijeme v iluzi svobody o tom, že máme 

možnost být designéry*kami a konstruktéry*kami svých vlastních životů bez ohledu na 

rizika s tím spojená (Weeks, 2011). 

Co se týče způsobů, jakým komunikační partneři a partnerka přistupovaly k 

(re)konstrukci své vlastní (hetero)normativní sexualitě, tyto způsoby a diskurzivní praxe 

se lišily dle toho, zda se vztahovali k období, kdy teprve identifikovali své potíže se 

sexualitou nebo poté, v době, kdy na (re)konstrukci své subjektivity intenzivně pracovali. 

V období identifikace potíží dochází k reflexi volné nebo tzv. permisivní sexuality. 

Diskurz permisivní sexuality vychází dle Hollway z heterosexuální orientace jedince, 

která je svobodná ve smyslu fungování bez omezení, např. v podobě monogamie nebo 

očekáváními spojenými s genderem apod. (Hollway dle Sunderland, 2004).  

K tomuto diskurzu se nicméně komunikační partneři a partnerka staví skepticky 

tím, že se vymezují vůči nevěře a reflektují limity i příležitosti volné sexuality. Volná 

sexualita je na jednu stranu zdrojem pro konstruování vlastního (sexuálního) životního 

stylu, na druhou je spojená s kompulzivní sexualitou nebo pornoholismem, která s sebou 

nese řadu omezení, včetně (sebe)stigmatizace, ztráty sebeúcty, sebekontroly nebo 

schopnosti intimity ve vztazích. 

Nízkou sebeúctu lze odvozovat od úcty a respektu, kterému se dané sexuální 

chování nebo sexuální životní styl těší ve společnosti, souvislost mezi sexuální praxí a 

respektem tematizovala již v 80. letech G. Rubin (Rubin, 2012). Chybějící sebekontrola 

je v rámci neoliberálního diskurzu vnímána jako problematická, protože se naše 

společenské uspořádání o sebekontrolu jedinců do velké míry opírá s tím, jak se změnila 

disciplinační praxe ve společnosti (Foucault, 1999). Ztráta intimity může být naopak 

průvodním jevem diskurzu individualismu, kdy jsou autentické vztahy nahrazeny 

hedonistickými hodnotami (Weeks, 2011). Zároveň se v rámci předkládané práce 
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potvrdilo, že sebereflexe je účinný nástroj nejen k neustálému zlepšování sebe sama, které 

je vnímáno jako žádoucí, ale i jako nástroj k normalizaci sebe a ostatních. V souvislosti 

se sebereflexí můžeme hovořit o normalizačním diskurzu, na toto spojení upozorňoval 

také Weeks (2011). Normalizační diskurz se dále často objevuje v souvislosti s diskurzem 

esencialismu (Clatterbaugh, 1997), což se potvrdilo i v předkládané práci. 

Co se týče diskurzivní praxe v souvislosti s (re)konstrukcí vlastní 

(hetero)normativní subjektivity, dochází k ní u komunikačních partnerů několika 

způsoby, a sice formou binární opozice k ženám, vymezováním se vůči jiným typům 

mužů lišícím se (nejen) sexuálním chováním nebo sexuální orientací. Dochází k tomu 

zejména prostřednictvím subordinace v zájmu upevnění nebo rehabilitace vlastní pozice 

(Connell, 1995). Z výpovědí je patrná zejména homofobie a transfobie, přičemž i tyto 

projevy lze interpretovat v kontextu snahy o subordinaci. Komunikační partneři mají 

snahu vymezovat se vůči LGBTQ+ lidem, kteří se i přes svou přetrvávající marginalizaci 

těší větší viditelnosti a určité míře tolerance v české společnosti. Tento vývoj vnímají 

účastníci výzkumu v kontrastu s vlastním postavením „sexuálních disidentů“ (Rubin, 

2012), a tedy jako nerovnost. Homofobie a transfobie je tedy z jejich strany využívána 

jako nástroj k vlastní rehabilitaci (případně k rehabilitaci vlastní sebeúcty) a/nebo 

vyjádření frustrace touto situací.  

Diskurz homofobie velmi účinně doplňuje diskurz heteronormativity (případně 

esencialismu), který se ve výpovědích také objevuje v explicitní i implicitní podobě. Teze 

B. Pease, dle které je šance, že u mužů se zkušeností s objektivizací dojde ke zvýšení 

povědomí o tom, že je heterosexualita společenský konstrukt (Pease, 2000), se v rámci 

předkládané diplomové práce nepotvrdila, až na jednu výjimku. Komunikační partner, 

Aleš, uvádí, že ho zkušenost s vlastní marginalizovanou sexualitou učinila citlivějším 

vůči homofobnímu diskurzu. 

Diskurz homofobie a transfobie, stejně jako diskurz heteronormativity, dokreslují 

příklon většiny komunikačních partnerů ke konzervativním hodnotám a náboženské víře. 

Neokonzervatismus je obecně vnímán jako jeden z důsledků neoliberalismu, resp. 

odpověď mj. na volnější systém hodnot, který neoliberalismus přenechává k interpretaci 

subjektu v rámci tzv. „mikropolitiky samotvorby“ (Barša, 2002, str. 268).  

Co se týče vztahu jednotlivých diskurzivních praxí k hegemonické maskulinitě a 

dominantnímu genderovému řádu, můžeme hovořit o tzv. komplicitě (Connell, 2005). 
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Komplicitu definuje Connell jako situaci, kdy se muži, kteří hegemonickou maskulinitu 

sami nepraktikují, k této hegemonické maskulinitě vztahují a tím ji posilují, resp. udržují 

ve společnosti status quo (Connell, 2005). Dochází tak z jejich strany k “ratifikaci“ 

žádoucího typu maskulinity (Halberstam, 2002, str. 355). Jediný identifikovaný typ 

subjektivity, který má tendenci působit subverzivně vůči genderovému řádu, je tzv. „jiná 

subjektivita“. Je to subjektivita, která se nezakládá na genderu jako hlavní konstituující 

kategorii. Komunikační partneři, Aleš a Klára, dále nepraktikují antifeministický, ani 

homofobní diskurz, jsou schopni reflexe vlastní problematiky v širším společenském i 

mocenském kontextu. Požadují redefinici „maskulinity“ a „feminity“, protože vzorce 

předávané našimi rodiči, nemusí být nadále vyhovující. 

Komunikační partneři*rka jsou schopni vnímat vlastní potíže v širších 

společenských souvislostech, nejsou tedy příliš ponoření do vlastního mikrosvěta 

v souvislosti s diskurzem individualismu (Weeks, 2011). Nicméně, namísto změny 

společenských poměrů, usilují o normalizaci sebe sama. Příklon ke konzervatismu 

můžeme vnímat jako snahu o překonání dlouhodobého nepřijetí a sociální izolace 

(Weeks, 2011), se kterými se komunikační partneři v souvislosti se svou sexualitou 

potýkali.   
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