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Abstrakt

Participace, nebo reprezentace? Dva modely prosazování žen do veřejných 
rozhodovacích procesů

Otázka nedostatečného zastoupení žen ve veřejných rozhodovacích procesech je jedním z 

důležitých témat feministického myšlení. Pojmy „politická reprezentace žen” a „politická 

participace žen” bývají v rámci zkoumání tohoto problému často používány jako synonyma bez 

hlubší reflexe toho, k jaké argumentaci odkazují. Cílem práce je ukázat, že za pojmy 

„reprezentace” a „participace” stojí dva odlišné způsoby argumentace ve prospěch prosazování žen 

do veřejných rozhodovacích procesů. První typ lze pokládat za silnější nárok v tom smyslu, že se 

musí vyrovnat se musí dvěma otázkami – reprezentace koho a čeho je vlastně požadována. 

Reprezentace je tedy v mém pojetí propojena jednak s otázkou zájmů a jednak s určitým pojetím 

ženské identity. Druhý typ – participace – naopak zakládá nárok slabší v tom smyslu, že požaduje 

„pouze” reálné zajištění přístupu žen (resp. osob, které jsou jakožto ženy identifikovány) k právům, 

která jsou jim formálně zaručena, na základě argumentu spravedlnosti. Praktické využití těchto 

modelů je ilustrováno na příkladu pozitivní akce a jejího ospravedlnění.

Klíčová slova: feminismus, politická participace, politická reprezentace, politická filosofie, 

pozitivní akce

Participation or Representation? Two Models of Bringing Women into Politics

The question of underrepresentation of women in decision-making is one of the most important 

issues of feminist thought. Within inquiry of this problem the terms „political representation of 

women” and „political participation of women” are often used as synonyms without considering 

their different sense. The aim of this thesis is to show that concepts of „representation” and 

„participation” refer to two different ways of justifying bringing more women into politics. The 

first type can be considered as stronger claim due to carrying two additional questions – who and 

what should women in politics actually represent. In my view representation is connected first with 

the issue of interests and second with some concept of women’s identity. The second type –

participation – is presented as weaker claim in the sense of demanding “only” actual access to 

rights which are formally secured for women (or rather persons identified as women) on the basis 

of justice. Practical use of these two models is illustrated on the case of affirmative action and its 

justification.

Keywords: feminism, political participation, political representation, political philosophy, 

affirmative action



Úvod

Otázka zastoupení žen v exekutivních i legislativních politických orgánech (nebo 

obecněji ve veřejných rozhodovacích procesech) je velmi aktuální, což dokazuje i 

množství prací, které se této otázce věnují. V českém prostředí jde však spíše o tematizaci 

na poli sociologie či empiricko-analytické politologie, zatímco především v rámci anglo–

amerického myšlení je tato otázka také

předmětem (feministické) politické filosofie. Rovina politické filosofie a rovina 

empirického bádání či praktické argumentace ve prospěch paritního zastoupení žen v 

rozhodovacích orgánech jsou však neodmyslitelně propojeny. Zkoumání situace žen v 

politice se neobejde bez teoretického ukotvení, které badatelkám a badatelům umožňuje 

jednak odhalovat celou šíři aspektů a jednak tyto aspekty interpretovat. V souvislosti s 

praktickou argumentací je třeba si uvědomit, že většina těchto argumentů do určité míry 

vychází z teorií formulovaných v rámci politické filosofie, často si však tohoto původu 

není vědoma. Důsledkem toho je pak směšování různých modelů argumentace a odlišných 

teoretických východisek.

Následující diplomová práce částečně navazuje na moji bakalářskou práci, která byla 

zaměřena na empirické zkoumání podpory politické participace žen uvnitř politických 

stran aktuálně zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

(Šprincová 2007). V průběhu jejího psaní se objevovaly obecnější teoretické otázky, pro 

jejichž širší uchopení již nezbýval prostor. Tyto nejasnosti mě však inspirovaly k hlubšímu 

prozkoumání argumentace ve prospěch paritního zastoupení žen ve veřejných 

rozhodovacích procesech.

Mým východiskem je předpoklad, že argumenty ve prospěch zastoupení žen v 

politice lze rozdělit do dvou proudů či modelů. První z nich tvoří argumenty založené na 

požadavku reprezentace (silnější nárok) a druhé na požadavku participace (slabší nárok).  

Tyto pojmy však bývají v empirických i teoretických pracích často zaměňovány, proto k 

modelu participace budu řadit i ty přístupy, které s tímto pojmem explicitně nepracují nebo 

hovoří o reprezentaci žen a naopak. Cílem práce však není vyčerpávajícím způsobem 

analyzovat jednotlivé pojmy v lingvistickém smyslu, ale představit a kriticky zhodnotit 

modely, k nimž tyto pojmy odkazují. Na základě toho bude navržena argumentace ve 

prospěch zvyšování zastoupení žen ve veřejných rozhodovacích procesech, kterou 

považuji za ospravedlnitelnou a kterou následně propojím s praktickou otázkou pozitivní 

akce. Takové propojení je v souladu s požadavkem Alison Jaggar formulovaným v 



8

kontextu feministické etiky. Jaggar vznáší požadavek na to, aby projekt feministické etiky 

nebyl utopický, ale aby se snažil být „rozšířením spíše než alternativou feministické 

politické teorie a cvičením nikoliv v tom, co Rawls nazývá ideální teorií, ale spíše 

v neideální teorii“ (Jaggarová 1992: 795). Herta Nagl-Docekal navíc upozorňuje, že 

formální zrovnoprávnění žen jakožto „nedostatečný prostředek toho, aby ženy mohly 

uskutečnit svoje cíle” lze považovat za morální problém (Nagl-Docekal 1995: 29), proto 

považuji částečnou inspiraci feministickou etikou za adekvátní.

Záměrem práce není přinést vyčerpávající přehled veškeré literatury zabývající se 

problematikou zastoupení žen v politice, ale vybrat z děl různých autorů a autorek – jak 

klasických, tak zcela aktuálních – klíčové argumenty, které jsou v této souvislosti 

používány a využít je pro osvětlení jednotlivých modelů argumentace. Stejně tak nejde ani 

o popis nějakého konečného „ideálního stavu”, ale spíše o hledání možností reálného 

zajištění přístupu žen k právům, která jsou jim formálně přiznána, v kontextu současného 

nastavení veřejného rozhodování. Práce si neklade nárok ani na osvětlení „skutečného” či 

„pravého” významu pojmů reprezentace a participace, ale využívá těchto pojmů k 

uchopení dvou linií argumentace ve prospěch prosazování žen do veřejných rozhodovacích 

procesů. Zároveň je ponechán prostor pro úvahu, zda je možné podobný model 

argumentace (s určitými korekcemi) využít i ve prospěch jiných znevýhodněných skupin, a 

nakolik je možné prosazovat pozitivní opatření na základě takto vedené argumentace v 

českém kontextu. Těmto otázkám se vzhledem k rozsahu práce nevěnuji.

V první kapitole se budu zabývat nejobecnějším problémem – tedy relevancí 

kategorie gender pro politické rozhodování. V první řadě se zaměřím na otázku, proč je 

gender pro politické myšlení vůbec relevantní a zda se vůbec odděleně zabývat 

problematikou zastoupení žen v politice. Poté se zaměřím na konkrétnější otázky 

specifičnosti kategorie gender ve vztahu k jiným kategoriím a významu, jaký lze genderu v 

souvislosti s politickým rozhodováním přikládat.

Druhá kapitola bude zaměřena na otázku občanství. Zde se krátce zastavím u 

konvenčních teorií občanství, dále se však budu zabývat především feministickým 

výhradám vůči nim. Ústředním bodem kapitoly bude oddělování veřejné a soukromé 

(domácí) sféry a jeho dopady na přístup žen a mužů k občanství. Feministické myšlení je 

velmi různorodé a ani v souvislosti s pojímáním občanství tomu není jinak. Budou proto 

představeny teorie ovlivněné jak různými proudy politického myšlení, tak různými proudy 

feminismu, v nichž právě dichotomie soukromé/veřejné sehrává zásadní roli.
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V následující dvou kapitolách se zaměřím na hlavní téma práce, tedy na modely 

reprezentace a participace. V souvislosti s reprezentací stručně představím různé přístupy k 

pojmu a k jeho teoretickému ukotvení. Za zásadní považuji v tomto ohledu předpoklad, že 

se v požadavku na reprezentaci skrývá požadavek na zastupování určitých zájmů. Tento 

požadavek je však problematický v tom smyslu, že přináší další důležité otázky: zda lze 

definovat „zájmy žen” a proč by měly být tyto zájmy obhajovány právě ženami. S druhou 

částí otázky pak neodmyslitelně souvisí i otázka kolektivní identity, její konstrukce a 

relevance v politickém rozhodování.

V souvislosti s participací se k této otázce vrátím a zaměřím se především na kritiku 

esencialistických přístupů a na jejich možné alternativy. Stručně se zastavím i u pojmového 

rozlišení participace a přítomnosti (presence), o kterém hovoří Anne Phillips. Hlavní 

pozornost bude zaměřena na otázku spravedlnosti – v této souvislosti bude představena jak 

kritika konvenčního pojetí spravedlnosti, tak její feministické reinterpretace. Pozornost 

bude soustředěna především na teorie Nancy Fraser a Iris Marion Young.

Ve čtvrté kapitole se přesunu k praktické otázce pozitivní akce jakožto nástroje 

prosazování žen do veřejných rozhodovacích procesů. Zaměřím se na klasické 

ospravedlnění pozitivní akce („obrácené diskriminace”) u Ronalda Dworkina a na 

argumentaci, která je v souvislosti s pozitivními opatřeními používána. Naznačím také 

možnosti, které prosazování pozitivních opatření nabízí pojetí reprezentace a participace.

V závěru práce pak budou shrnuty teze představené v rámi jednotlivých částí a 

zrekonstruována hlavní linie argumentace. Navíc v této části znovu propojím teoretické 

modely reprezentace a participace s praktickou otázkou ospravedlnění zavádění 

pozitivních opatření s cílem ukázat, který model je v této souvislosti udržitelný a 

ospravedlnitelný.

Ještě než přikročím k práci samotné, zmíním několik poznámek o jazyce, který v 

práci používám. Vzhledem k tomu, že se zabývám feministickou politickou filosofií, 

snažím se v práci používat i genderově korektní jazyk. Ženská příjmení zahraničních 

autorek tedy ponechávám v původním, nepřechýleném tvaru. Tvary v mužském rodě jsou 

v práci uvedeny výhradně tam, kde se skutečně jedná pouze o muže. Ve zbytku práce se 

generickému maskulinu vyhýbám a s cílem zachovat maximální přehlednost a 

srozumitelnost využívám různé možnosti, jak toho dosáhnout. Na některých místech jsou 

tedy mužské a ženské tvary uvedeny pomocí lomítek, jinde jsou uvedeny oba tvary v plné 

podobě, přičemž je obměňována jejich přednost, a na dalších místech používám neutrální 

označení (např. osoba). Vzhledem k tomu, že velká část prací, s nimiž pracuji, je dostupná 
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pouze v angličtině – případně slovenštině –, byla jsem postavena před otázku, zda 

jednotlivé termíny a pasáže překládat, nebo je ponechat v originále. Ve snaze zpřístupnit 

práci co nejširšímu okruhu čtenářstva jsem se rozhodla pro překlad, avšak termíny, pro 

které neexistuje zavedený český překlad, uvádím v závorce i v původní podobě.



1. Relevance genderu pro politické rozhodování

V první kapitole si položím základní otázku, z níž budou vycházet všechny

následující části: je kategorie gender1 relevantní pro otázku zastoupení ve veřejných 

rozhodovacích procesech? A pokud ano, proč? V první části se proto zaměřím na 

empirický fakt, že ženy jsou v rozhodovacích orgánech zastoupeny nedostatečně, druhá 

část kapitoly bude věnována teoretickým otázkám – do jaké míry lze považovat gender za 

specifickou kategorii a jaký význam jí lze v teorii přikládat.

1.1. Empirický fakt nedostatečného zastoupení žen v rozhodovacích procesech

Empirická data ukazují, že v současné době jsou ženy v České republice zastoupeny 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v poměru 15,5% a v Senátu 

Parlamentu České republiky v poměru 17%, a to i přesto, že v rámci populace tvoří více 

než polovinu. Existuje také řada empirických prací2, které se otázkou nedostatečného 

zastoupení žen v rozhodovacích orgánech zabývají. Problém si uvědomují i některé 

politické strany, které se snaží přijímat různá opatření, jak tento stav zlepšit, nebo zakládají 

ženské organizace3. Na alarmující nedostatky a postupný regres v oblasti prosazování 

genderové rovnosti v České republice (zejména v oblasti podílu žen na moci4) upozorňuje i 

zpráva Social Watch za rok 2008, která letos vyšla poprvé i v českém jazyce (Bissio, 

Tožička 2008).

O tom, že systematická nedostatečná reprezentace určitých sociálních skupin je 

politickým problémem, hovoří i Anne Phillips (Phillips 1998: 231). Sama se však zaměřuje 

pouze na ženy a „sociální skupiny” již netematizuje – hovoří tedy o empirickém rozměru 

nedostatečné reprezentace žen. Upozorňuje na to, že zastoupení žen v rozhodovacích 

procesech neodpovídá poměru žen v rámci voličstva (Phillips 1998: 225). Její práce tak  

potvrzuje trend, že se hovoří zpravidla o zastoupení žen a ve stejné míře již nejsou v 

souvislosti s politickou sférou tematizovány jiné kategorie zakládající nerovné zacházení 

                                                
1 Používám pojem gender, nikoli pohlaví, jelikož se v práci snažím ukázat, že nejde o biologické pohlaví, ale 
spíše o společenské charakteristiky, které jsou lidem na základě pohlaví připisovány. V tomto duchu se v 
souvislosti s participací pokusím ukázat, že problém spočívá nikoli v biologické odlišnosti žen, ani v jejich 
osobní identitě, ale v tom, že jsou některé osoby společností rozeznávány jakožto ženy a na základě toho jsou 
diskriminovány (viz např. Renzetti, Curran 2003: 20).
2 Za všechny např. Bačová 2009, Havelková 2002, Havelková 2006; Maříková 1997; Rakušanová 2003, 
2006a, 2006b; Rakušanová, Václavíková-Helšusová, 2006.
3 Podrobněji jsem se tímto tématem zabývala ve své bakalářské práci (Šprincová 2007).
4 Česká republika se podle ukazatele genderové spravedlnosti GEI, který zohledňuje vzdělání žen, 
socioekonomické postavení žen a jejich podíl na moci, zařadila s hodnotou 69 vedle země jako je Čína, Peru, 
Brazílie, Kypr či Honduras (Bissio, Tožička 2008: 64, 73, 80-82).
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(věk, třídní či etnická příslušnost nebo sexuální orientace). Jedním z důvodů může být i 

skutečnost, že gender prostupuje napříč všemi těmito kategoriemi a zpravidla jej lze  

poměrně jednoduše identifikovat. Můžeme se také domnívat, že svoji roli hraje i 

pragmatický aspekt – gender je relativně málo kontroverzní kategorií, jelikož požaduje 

zastoupení osob, které jsou co možná nejpodobnější těm, které již v rozhodovacích 

orgánech zastoupeny jsou.

Z uvedeného však v žádném případě nevyplývá, že by ostatní kategorie politicky 

relevantní nebyly, a diskusi o politickém zastoupení žen můžeme z tohoto pohledu 

považovat za model argumentace, který je s určitými obměnami použitelný i pro jiné 

znevýhodněné skupiny. V dalších kapitolách uvidíme, že některé přístupy5 dokonce 

počítají s rozbíjením takto úzce vymezovaných kategorií a vyzývají spíše ke společnému 

boji proti různým formám marginalizace.

1.2. Zvláštní postavení genderu

Jiné teorie však poukazují na zvláštní postavení genderu (příp. sexuální orientace) v 

porovnání s jinými společenskými kategoriemi. Jednou z prvních teoretiček, která na 

specifičnost genderu poukázala, byla Simone de Beauvoir. Její kniha Druhé pohlaví je v 

mnohém inspirována marxismem a hegelovskou dialektikou, proto upozorňuje na fakt, že 

ženy netvoří „třídu”, a ani nelze hledat analogie mezi ženami (jakožto skupinou) a rasou. V 

obecnější rovině říká, že se jedinci nemohou vymezovat jakožto skupina, pokud se 

nevymezují vůči „druhým“ – a horším6 (Beauvoirová 1966: 11). Beauvoir tak upozorňuje 

na to, že ženy nikdy nevystupují homogenně, netvoří soudržné „my”7, procházejí napříč 

různými třídami a ve všech mají, byť v odlišné míře, podřadné postavení. Vedle toho na 

rozdíl od rasy netvoří ve společnosti menšinu, ba naopak. Proto emancipace žen nemůže  

podle ní probíhat ani podle vzoru navrženého Marxem – biologický fakt odlišnosti nelze 

zrušit –, ani podle vzoru zrovnoprávňování ras (Beauvoirová 1966: 14). 

Významný je v tomto ohledu také poukaz Susan M. Okin na odlišnost genderu od 

kulturně či nábožensky definovaných kolektivit, které explicitně sdílejí určité hodnoty 

(Okin 1998a). Podobný argument předkládá i Věra Sokolová, když tvrdí, že „stejná 

sexuální orientace či genderová identita sama o sobě (...) není dostatečným zdrojem 

                                                
5 Především jde o Chantal Mouffe a její pojetí radikální demokracie a podobné pojetí koaliční politiky u 
Judith Butler.
6 Srov. Bauman 2000: 45.
7 Často lze pozorovat, že ženy jsou velkými odpůrkyněmi snah o zrovnoprávnění žen (viz např. Gilligan 
2001: 147).
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sounáležitosti a společné identity” (Sokolová 2006: 254). Z toho vyplývá, že heterogenita 

žen (věkové, třídní, etnické, náboženské rozdíly, různá sexuální orientace apod.) velmi 

zásadně komplikuje pozitivní vymezení pojmu „žena“ či „ženy“. Smyslem je tedy ukázat, 

že jediným způsobem, jak kategorii „ženy“ definovat jakožto skupinu či vůbec naplnit 

pojem „žena” významem, je poukaz ke společné zkušenosti diskriminace (ibid.). Jinými 

slovy – gender je distinktivním znakem, podle něhož jsou ženy rozpoznány jakožto ženy a 

na základě této vnější identifikace jsou pak v určitých kontextech diskriminovány bez 

ohledu na jejich osobní identitu.

Iris Young upozorňuje na to, že výjimečnost feminismu jakožto politického hnutí 

spočívá právě v problému pojmenování žen jakožto zvláštního kolektivu v rámci 

společnosti. Možnosti pojímání například etnických, náboženských, kulturních či 

národnostních skupin jsou podle ní problematizovány jen zřídka, protože samotná jejich 

společenská existence je založena na sdílení určitých tradic – jazyka, rituálů, písní a 

příběhů nebo místa, kde komunita žije. Ženy jsou však rozptýleny napříč těmito skupinami 

(Young 1994: 718). O zvláštním postavení genderu hovoří i Virginia Sapiro, která 

poukazuje na to, že zatímco například barva vlasů nezakládá žádné sdílené politické zájmy, 

na základě genderové příslušnosti takové zájmy definovat lze. Na základě tohoto 

argumentu pak obhajuje tezi, že ženy zastupitelky budou hájit zájmy žen voliček (Sapiro 

1998, podrobněji viz kap. 3.3.1.). Poněkud odlišnou verzi tohoto argumentu nalezneme u 

Herty Nagl-Docekal, která říká, že diskriminace byť jedné ženy na základě jejího pohlaví, 

se týká všech žen (Nagl-Docekal 2007: 256n). Navíc upozorňuje, že se specifičnost 

genderu projevila i v případě udělení volebního práva ženám – ženy byly až poslední 

skupinou, která práva volit dosáhla, navíc v diskusích o udělení tohoto práva nešlo o 

rozšíření pojmu „všeobecné”, ale hovořilo se zpravidla o zavedení zvláštního „volebního 

práva pro ženy” (Nagl-Docekal 2007: 180n).

Relevanci pro politické rozhodování je však v mém pojetí možné genderu přisuzovat 

pouze do té míry, do jaké slouží jako znak, na jehož základě je určitým osobám odepřen 

rovný přístup k rozhodování. Touto relevancí nemám namysli vliv genderové identity 

jednotlivců na jejich politické rozhodování – jak upozorňuje Anne Phillips „můžeme pouze 

doufat v to, že pohlaví zastupitelů/ek má vliv na jejich konání” (Phillips 1998: 237n). Pro 

politickou relevanci genderu je proto důležité výhradně jeho působení navenek (jak jsou 

jedinci identifikováni ze strany svého okolí), nikoli dovnitř (na psychologii jedince a 

utváření jeho identity).
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Některé teoretičky – zpravidla náležející k esencialistickým proudům – však 

považují genderovou identitu zastupitele či zastupitelky za zcela zásadní pro jeho či její 

rozhodování. Tyto přístupy pracují poměrně neproblematicky s pojmem genderové identity 

(kategoriemi žena muž) a zpravidla také s představou „zájmů”, které by z této identity měly

vyplývat. Jiné přístupy – především ty, které jsou ovlivněny poststrukturalistickými 

teoriemi a myšlením tzv. postmodernismu 8– naopak zdůrazňují společenskou 

konstruovanost genderových kategorií a „vnější” společenské/diskurzivní podmínky na 

úkor „vnitřní” identity jedince. Pokud se identitou zabývají, nikdy ji nepojímají jako 

celistvou, ale vždy jako fragmentovanou či hybridizovanou (podrobněji viz např. Gibson-

Graham 1996/1999: 11n).

                                                
8Mouffe však upozorňuje na problematičnost významu pojmu „postmodernismus” či „poststrukturalismus” 
(Mouffe 1993/2005: 74), proto je třeba toto tvrzení chápat jako značně zjednodušené.



2. Občanství

K tomu, abychom lépe pochopili možnosti prosazování žen do veřejných 

rozhodovacích procesů, je třeba alespoň stručně ukázat, jak lze k postavení žen v rámci  

sféry politicky vůbec přistupovat. Proto se v následující kapitole zaměřím na dvě 

nejvýznamnější koncepce občanství, jak je tematizuje politická filosofie 20. století i jejich 

feministické reformulace a na otázku, jak která z nich formuje přemýšlení o prosazování 

žen do rozhodovacích procesů.

2.1. Kritika univerzálního občanství

Otázka občanství je klasickým tématem politického myšlení, avšak zejména jeho 

liberální pojetí bývá ze strany feministických teoretiček kritizováno za to, že podporuje 

nerovné podmínky ve společnosti. V následující části kapitoly uvidíme, že tyto teoretičky 

poukazují především na skutečnost, že liberální představa spočívá v univerzálním pojetí 

občanství – „všichni občané jsou si rovni” –, které je založeno jednak na falešné 

univerzalitě a jednak na představě dvou oddělených sfér, veřejné a soukromé.

Jednou z nejvýznamnějších teoretiček, která kritizuje univerzální pojetí občanství v 

liberální tradici, je Susan Moller Okin. Její analýza je zaměřena právě na problém 

oddělování „veřejné” a „soukromé” sféry, který se v západním politickém myšlení 

objevuje nejpozději od 17. století – a kořeny má již v klasickém řeckém myšlení (Okin 

1998b: 116). Cílem Okin je poukázat na to, že setrvávání na oddělenosti soukromé a 

veřejné sféry pouze zakrývá genderové nerovnosti. Liberální teorie podle ní předpokládá 

existenci dvou oddělených sfér – veřejné a soukromé, přičemž první z nich je propojena se 

státem, zatímco zásah státní moci do druhé z nich vyžaduje zvláštní ospravedlnění (Okin 

1998b: 117). Takový předpoklad pak zakrývá nerovnosti (a porušování pravidel 

vyžadovaných ve sféře veřejné) a zásadně tak komplikuje jejich odstraňování (např. 

domácí násilí nebo zneužívání dětí9 – Okin 1998b: 134).

Problematičnost oddělování veřejné a soukromé sféry však Okin spatřuje již v 

samotném užití terminologie. Tato dichotomie je užívána jak k označení rozdílu mezi 

státem a společností (veřejným a soukromým vlastnictvím), tak rozdílu mezi životem 

mimo domácnost a uvnitř ní. Nedostatečnost takto vymezených pojmů spočívá v propojení 

se sociálně–ekonomickou oblastí (Hegelovou „občanskou společností”), která v prvním 

                                                
9 Jak je uvedeno níže, na stejný problém upozorňuje v trochu jiné souvislosti i Mary Dietz (Dietz 1985: 24).
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případě náleží do sféry soukromé a ve druhém případě sféře veřejné. Navrhuje proto 

používat přesnější pojmovou dvojici „veřejné/domácí” (Okin 1998b: 117n). Navíc, jak 

uvidíme vzápětí, takto jasné oddělení obou oblastí neodpovídá skutečnosti. Osvětlení 

problémů s tím spojených nám umožňuje zohlednění kategorie gender a feministického 

myšlení vymezujícího se vůči klasickému politickému (zejm. liberálnímu) myšlení.

Jako další problém liberalismu identifikuje Okin pojetí subjektu ve veřejné sféře, 

kterým je explicitně (nebo v novějších teoriích implicitně) osoba mužského pohlaví, nebo 

přesněji muž jakožto hlava domácnosti (Okin 1998b: 118). Ovšem ani užití genderově 

neutrálního jazyka neznamená skutečně reflektované zahrnutí žen do konkrétních teorií. 

Zpravidla jde spíše jen o formální změnu, která směřuje k falešnému univerzalismu10 a 

zakrývání předpokladů vlastního myšlení (Okin 1998b: 120n). Na nutnost problematizovat 

jasné oddělení veřejné a soukromé sféry života jasně poukazuje i heslo některých proudů 

druhé vlny feminismu „osobní je politické”11 (Okin 1998b: 122). Feministické analýzy by 

se podle Okin neměly zaměřovat pouze na problémy spojené s nemožností žen realizovat 

se ve sféře veřejné (zejm. v oblasti politiky a ekonomie), ale i na nerovnosti existující ve 

sféře domácí – zejména na různý přístup k soukromí, na který poukázala již Virginia Woolf 

(Okin 1998b: 130-133, 135n). Okin proto dochází k závěru, že „pokud mají ženy 

dosáhnout rovných příležitostí s muži, ať již v ne–domácích oblastech jako jsou práce, trh 

a politika, nebo těžit z výhod, které nabízí soukromí, budou muset být instituce a praktiky 

spojené s genderem výrazně proměněny” (Okin 1998b: 136).

Představa univerzálního občanství a oddělování veřejné a soukromé sféry je 

propojena s teoriemi společenské smlouvy (Hobbes, Locke Rousseau a částečně Rawls), 

které byly podrobeny zásadní kritice ze strany Carole Pateman. Ta ve své knize Sexual 

Contract (slovensky Sexuálna zmluva – Pateman 2000) dokazuje, že všechny tyto teorie 

aplikují smluvní vztahy pouze na veřejnou sféru, zatímco ve sféře soukromé je naprosto 

nereflektovaně a v tichosti uzavírána mnohem významnější sexuální smlouva, která zcela 

zásadně upravuje vztahy mezi muži a ženami12. Klasické teorie společenské smlouvy jsou 

                                                
10 Pojmy jako „jedinec” nebo „občan” jsou konotovány jako mužské a v důsledku toho se nejen hypotetická 
společenská smlouva, ale i konkrétní zákony státu vztahují jinak na osoby mužského a na osoby ženského 
pohlaví (např. Pateman 2000: 62).
11 Podobně jako Okin v souvislosti s důrazem na aspekt moci (Okin 1998: 124) poukazuje i Mary Dietz ke 
skutečnosti, že politika zasahuje (nebo může zasahovat) do každé oblasti lidského života (Dietz 1985: 27).
12 V této souvislosti hovoří Pateman o manželství jakožto o prostituci (Pateman 2000: 244-279, srov. Fraser 
1997: 231-234).
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vždy ospravedlňovány nějakým příběhem13 o přechodu od „vlády otců” k „vládě občanů”. 

Vzniká tak dojem, že nový společenský řád je z podstaty antipatriarchální či 

postpatriarchální, že smlouva a patriarchát14 jsou nutně v protikladu (Pateman 2000: 13).

Problém podle ní nastává v momentě, kdy si uvědomíme, že smluvními stranami této 

smlouvy jsou vždy muži15. Místo skutečně otevřené občanské společnosti je tak zakládáno 

spíše bratrstvo16, které je považováno za základ demokratických společností. Koncept 

bratrství rozpracovává Pateman podrobněji jinde (Pateman 2006), v souvislosti se 

společenskou smlouvou je však třeba si uvědomit, že v jejím základu je zabudován falešný 

univerzalismus, který byl zpochybněn již v počátcích feministického myšlení – zejména 

proto, že ženám nepřiznává právo na vlastnictví své osoby (Pateman zdůrazňuje především 

J. S. Milla a Mary Wollstonecraft) –, přesto si však stále udržuje svoji platnost. 

Vedle problematičnosti společenské smlouvy, jejíž smluvní strany17 přijímají svůj 

závazek dobrovolně, se Pateman věnuje problému, který považuje za zásadnější, a to 

smlouvě sexuální. Ženy nevlastní své tělo a osobu, ale jsou spíše předmětem obchodu na 

sňatkovém trhu (Pateman 2000: 82). Manželství v patriarchálních společnostech proto 

přirovnává spíše k otroctví, než k dobrovolně přijatému smluvnímu závazku (Pateman 

2000: 59-104, 153-200). Pateman proto vyzývá k rozbíjení dichotomií a nastolení skutečně 

svobodné občanské společnosti, která již nebude založena na fiktivním příběhu o prvotní 

smlouvě, která „zastírá rozdíl mezi svobodou a podřízeností” (Pateman 2000: 297).

Obsáhlé shrnutí feministické kritiky klasických pojetí občanství poskytuje Herta 

Nagl-Docekal (Nagl-Docekal 2007: 273-301), která se věnuje i smluvním teoriím a 

potřebě jejich reformulace. Nagl-Docekal si v první řadě uvědomuje problematičnost 

rozporu mezi teoretickým požadavkem spravedlnosti a jejího reálného dosahování. 

Upozorňuje tedy na to, že „určitý typ problémů vzniká v důsledku aplikace práva, a nikoli 

zákonů samých” (Nagl-Docekal 2007: 273). Řešení těchto problémů spatřuje v takové 

aplikaci práva, která bude zohledňovat koncept „politické korektnosti” (ibid.), a pomůže 

tak překonat fenomén androcentrismu (Nagl-Docekal 2007: 274). Konkrétně jí jde o 

                                                
13 Pateman upozorňuje na psychoanalytické vysvětlení u Freuda, ve kterém se explicitně projevuje genderový 
rozměr tohoto přechodu (Pateman 2000: 24).
14 Podrobněji k pojmu „patriarchát” a „patriarchalismus” viz Pateman 2006: 74n.
15 Podobně je tomu i v případě Johna Rawlse a jeho konceptu závoje nevědomosti, který byl podroben kritice 
ze strany feministických teoretiček. Na základě kritiky však svoji koncepci rozšířil a umožnil uvažovat o 
smluvních stranách jakožto genderově různorodých a závojem nevědomosti zahalit i genderovou příslušnost 
(Rawls 1993/2005: 79, 466-474, srov. Okin 1987: 46, Nagl-Docekal 2007: 295-298).
16 Vzpomeňme na heslo francouzské revoluce „Volnost – rovnost – bratrství” (Pateman 2006: 77).
17 V patriarchální společnosti jsou smluvními stranami vždy výhradně muži, společenská smlouva je pak 
spíše „bratrskou úmluvou” (Pateman 2006: 73).
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překonání falešného univerzalismu, který zneviditelňuje rozdíly mezi muži a ženami18

(dané především rozdílnou úlohou při reprodukci), a místo, aby znevýhodnění žen 

eliminoval, spíše jej podporuje. To však neznamená, že bychom se neutrálních kritérií a 

formulací měli úplně vzdát, ale spíše bychom je měli podrobit zásadnímu kritickému 

zkoumání z hlediska toho, zda jsou skutečně neutrální, nebo pouze genderově slepé (Nagl-

Docekal 2007: 276).

Tím se dostáváme k dalším dvěma aspektům, které je třeba vedle aplikace práva 

zohlednit – konkrétní formulaci zákonů a základům státoprávních východisek (Nagl-

Docekal 2007: 274). Z obrácené perspektivy se totiž ukazuje, že zákony zaměřené přímo 

na ženy mohou být paradoxně stejně diskriminující jako ty neutrálně formulované19. 

Nejobecnější rovinou analýzy je pak zkoumání společných základů diskriminujícího práva. 

Nagl-Docekal si pokládá zásadní otázku: „Má moderní stát již ve svých základech 

maskulinní charakter?” (Nagl-Docekal 2007: 279), která nás opět přivádí ke smluvním 

teoriím, o kterých již byla řeč. Co se týká klasických smluvních teorií (Hobbes, Locke, 

Rousseau a Kant), dochází Nagl-Docekal k podobnému závěru jako Carole Pateman –

tedy, že tyto teorie mají maskulinní charakter. 

V dalším výkladu však Nagl-Docekal odhaluje některé nedostatky přístupu Pateman 

a dochází navíc ke zcela opačnému závěru než ona: smluvních teorií by se ani feministická 

teorie neměla vzdát, navíc je sporné, zda je úplné opuštění těchto východisek možné. To 

však neznamená nekriticky přijmout genderově slepé teorie, ale důsledně reformulovat 

pojmy „společenský” i „smlouva” (Nagl-Docekal 2007: 301). V této souvislosti zohledňuje 

tři aspekty, které jsou z feministického hlediska komplikovanější než pouhé zjištění, že 

občanství má v klasických teoriích maskulinní charakter. Nejprve hovoří o tom, že 

exkluzivní definice občanství je historicky nahodilá, dále na příkladu volebního práva 

ukazuje, že zrovnoprávnění mužů následovalo i zrovnoprávnění žen. Upozorňuje také na 

fakt, že smluvní teorie sama doznala výrazných změn a konečně vyzývá k potřebě 

reformulace konceptu občanství (Nagl-Docekal 279n). Diamond a Hartsock v této 

souvislosti upozorňují, že oddělení femininního světa domácnosti a maskulinního 

veřejného života má hluboké důsledky jak pro naše vnímání vlastní existence ve 

společnosti20, tak pro celkové nastavení politiky (Diamond, Hartsock 1998: 195). 

                                                
18 Nagl-Docekal uvádí příklad aplikace mužských kariérních vzorců na ženy (Nagl-Docekal 2007: 274n).
19 Jedná se především o zákony týkající se regulací pracovního trhu a sociální oblasti (Nagl-Docekal 2007: 
276-278).
20 Autorky hovoří o „falocentrické společenské existenci” (Diamond, Hartsock 1998: 195).
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Ke kritice ideálu univerzálního pojetí občanství významně přispěla i Iris Marion 

Young. Podle ní byl sice tento ideál důležitým zdrojem emancipace (tj. vyvazování se 

buržoazie z nadvlády šlechty), který však s sebou přinesl i nejasnosti ohledně toho, kdo je 

za občana/občanku považován, ale především otázku, co občanství a univerzalita v 

takovém pojetí vlastně znamená (Young 1998: 401). Moderní politické myšlení podle ní 

vychází z představy univerzality občanství, která překonává partikularitu a rozdílnost –

jakkoli jsou členové a členky společnosti rozdílní co do bohatství, statusu a moci, 

občanství každému a každé z nich zaručuje rovnocenný status v rámci politické veřejnosti. 

Upozorňuje však také na to, že pojímání univerzality jakožto stejnosti implikuje dva 

významy: obecná univerzalita definovaná v opozici k partikularitě; univerzalita ve smyslu 

zákonů a pravidel, které se vztahují na všechny stejně (jsou slepé k individuálním 

odlišnostem – ibid.).

Young vychází z předpokladu, že v moderních kapitalistických společnostech je 

všem jejím členům a členkám přiznáno rovné občanství, přesto jsou však některé skupiny 

pojímány jako občané a občanky druhého řádu. Vysvětlení tohoto paradoxu lze podle ní 

částečně najít v marxistické teorii  – ekonomický život není zcela pod kontrolou občanů a 

občanek, vedle toho je však třeba hledat ještě vysvětlení jiná. Důležitá jsou v tomto ohledu 

společenská hnutí, která vyzdvihují skupinovou specifičnost a vznášejí požadavky na 

diferencované občanství (Young 1998: 402). Přístup Young je důležitý nejen v otázce 

občanství, ale i pro otázky participace a reprezentace, které jsou hlavním tématem této 

práce. Na příkladu občanství ukazuje, že zahrnutí a participace na veřejné diskusi a 

rozhodování všech členek a členů společnosti zároveň vyžaduje mechanismy skupinové 

reprezentace. 

Za zajímavé považuji i její pojetí depolitizace politiky v moderních kapitalistických 

společnostech blahobytu – Young se ztotožňuje s kritikou pluralismu různých zájmových 

skupin, který vede k privatizaci a fragmentaci politického procesu, což umožňuje prosazení 

zájmů „mocných” (korporací, armády apod.). Možné problémy však spatřuje v návratu ke 

klasickým teoriím a občanským ctnostem (Young 1998: 403-405), a repolitizace veřejného 

života proto podle ní nevyžaduje návrat k univerzalismu, ke sjednocení veřejného prostoru, 

ale spíše diferencované občanství a heterogenní veřejnost, kde jsou odlišnosti veřejně 

uznávány a považovány na neredukovatelné. Takový přístup však vyžaduje možnost 

společné komunikace navzdory těmto odlišnostem (Young 1998: 409) a vznášení 

požadavků ze strany všech členů a členek společnosti (Young 1998: 427).
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Podobným směrem se ubírá i teorie Nancy Fraser formulovaná především v knize 

Justice Interruptus (Fraser 1997) a v polemice s Axelem Honnethem nazvané 

Přerozdělování nebo uznání? (Fraserová, Honneth 2004). Další rozšíření této teorie pak 

nabízí práce Rozvíjení radikální imaginace (Fraser 2007). Hlavním přínosem Fraser je 

propojení dvou zdánlivě oddělených požadavků –  požadavku přerozdělování (ekonomický 

nárok) a požadavků na uznání (kulturní nárok). Fraser ukazuje, že znevýhodnění není 

nikdy jednorozměrné, ale vždy je určitým způsobem poznamenáno jak ekonomickými, tak 

kulturními faktory, jakkoli se jejich vliv může lišit. Poukazuje tak na nedostatečnost 

politiky identity21, která přehlíží ekonomické aspekty útlaku (zjednodušeně řečeno třídní 

zájmy) a zaměřuje se pouze na kulturní uznání jednotlivých skupin (ustavovaných na 

základě národnosti, etnicity, „rasy”, genderu či sexuality – Fraser 1998: 430).

V souvislosti s občanstvím a veřejnou a soukromou sférou se ještě krátce zastavím u 

jejího vyrovnání se s konceptem „sexuální smlouvy”, který navrhuje Carole Pateman. 

Fraser – ačkoli přístup Pateman oceňuje zejména kvůli jeho originalitě – není o některých 

základních momentech její práce zcela přesvědčena. Konceptu sexuální smlouvy Fraser 

rozumí jako dyadickému vztahu dominance a podřízenosti (pána a otrokyně), ať již v rámci 

smluvních teorií, nebo v reálných smluvních vztazích22, a právě v tom spatřuje zásadní 

problém celé teorie (Fraser 1997: 225-235, Fraser 1993: 173n). Vrací se proto ke třem 

příkladům, které sama Pateman používá (manželská smlouva, zaměstnanecká smlouva a 

smlouva o prostituci) a na jejich základě poukazuje k nedostatečnosti jejich uchopení 

prostřednictvím dichotomie pán/otrokyně. Takový přístup podle Fraser totiž vede k falešné 

představě, že pokud bude tento asymetrický vztah zrušen, nebude se již mít nadvláda mužů 

nad ženami o co opřít. Fraser tvrdí, že jsou tak přehlíženy hlubší struktury podřízenosti žen 

ve společnosti, které nemohou být takto jednoduše překonány (Fraser 1997: 234, Fraser 

1993: 179). Její vlastní přístup, tedy upřednostňuje překonání osobní povahy23 vztahu pána 

a otrokyně přesunutím pozornosti ke strukturálním mechanismům, které ve společnosti 

přežívají v podobě „fluidních kulturních norem” (Fraser 1993: 180).

Young i Fraser24 překonávají přemýšlení v dichotomních kategoriích a snaží se 

nalézat určitý kompromisní přístup k uspořádání politického prostoru a s tím související 

                                                
21 Podrobněji viz kap. 3.3.2.
22 Fraser hovoří o „společenském” a „kulturním” rozměru mužské dominance (Fraser 1993: 174).
23 Což však neznamená, že subjekty tohoto vztahu nejsou reálné osoby. Cílem této transformace je přesnější 
teoretické uchopení problému, které umožní zpochybňování stávajících kulturních forem a vytváření nových 
modelů politického odporu vůči nim (Fraser 1993: 180).
24 Podrobněji se jejich teoriím věnuji v kapitole 4.4.2.
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pojetí občanství. Nárokem obou autorek je rovnocenné zahrnutí všech členů a členek 

společnosti. K implikacím těchto teorií se ještě vrátím v souvislosti s modelem participace, 

na tomto místě se ještě krátce zastavím u možností, které může feminismu poskytnout jiný 

proud politického myšlení, který se snaží liberální pojetí univerzálního občanství překonat, 

a tím je komunitarismus.

Feministickou kritiku jak liberálního pojetí občanství, tak jeho kritiky ze strany 

komunitarismu nabízí Susan Hekman. Podobně jako Will Kymlicka upozorňuje, že je 

liberalismus založen na představě univerzálního unitárního subjektu, pozornost je tedy 

zaměřena především k veřejné sféře, v níž by si měli být všichni jedinci (občané25) rovni 

(Hekman 1992, Kymlicka 2002: 284-287). Upozorňuje i na to, že toto pojetí bylo 

kritizováno ze strany komunitarismu. V této souvislosti pak zmiňuje Alasdaira 

MacIntyra a jeho tezi, formulovanou v knize Whose Justice? Which Racionality?, že 

dobro není (a nemůže být) založeno na osobní představě jedince, ale je spíše definováno a 

umožňováno společenstvím, v němž žije (Hekman 1992: 1103, srov. Kymlicka 2002: 

221n). Takové společenství je v MacIntyrově pojetí založeno na občanských ctnostech, je 

hierarchizované, společenské role jsou v něm pevně dány a statusu občané nedosahují, ale 

je jim připisován (Hekman 1992: 1104n).

MacIntyre sice pokládá liberalismu zásadní otázky (Čí spravedlnost? Jaká 

racionalita?), které by mohly sloužit jako dobrý základ feministické kritiky, Hekman však 

dobře upozorňuje na to, že sám zůstává uvězněn v patriarchálním myšlení a otázku žen 

vůbec netematizuje, resp. implicitně předpokládá, že jejich místo (pevně dané a neměnné) 

je ve sféře soukromé. Vedle MacIntyra zmiňuje Hekman ještě jiného (podle ní typičtějšího) 

představitele komunitarismu – Michaela Sandela, který svoji teorii nazývá „formativním 

projektem” či „formativní politikou” a zakládá ji na dialektickém pojetí společenství. Tento 

typ společenství je založen na představě, že individualita a kolektivita jsou vzájemně 

provázány (Kymlicka 2002: 224-228, 286). Hekman k tomu dodává, že na jedné straně je 

tak překonána polarita debaty mezi liberalismem a komunitarismem, na druhé straně však 

zůstává předpoklad existence dvou oddělených sfér, veřejné sféry mužů (nebo žen, které 

do ní vstupují jakožto muži) a soukromé sféry žen a rodiny (Hekman 1992: 1006n).

Základní otázkou komunitarismu tedy podle Hekman je, jak transformovat 

individuální „já” do kolektivního „my”26. Výsledná odpověď může mít podle ní dvě 

                                                
25 Generické maskulinum používám v této souvislosti záměrně, jelikož většina teorií je formulována v 
mužském rodě a charakteristiky, které jsou subjektu/občanovi připisovány jsou zpravidla maskulinní.
26 Srov. Fraser 1997: 78n.
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podoby – předmoderní (MacIntyre), nebo dialektické pojetí komunity (Sandel). Dochází 

však k závěru, že z feministického hlediska není zcela vyhovující ani jeden přístup. 

Problém předmoderního pojetí byl již částečně naznačen – MacIntyre romantizuje 

představu předmoderních společností (zejm. antického Řecka27), které však nelze 

považovat za otevřené rovnosti mužů a žen. Jeho pojetí se tak (byť implicitně) vrací ke 

konzervativnímu antifeminismu (Hekman 1992: 1110). Dialektické pojetí je podle Hekman 

z hlediska feminismu přijatelnější a některé teoretičky 28 se jím nechaly inspirovat, přesto s 

sebou nese jeden zásadní problém, na který v souvislosti s liberálními koncepcemi 

upozornila Carole Pateman, a to představy „bratrství” a společenské smlouvy, která z ní 

vychází, jakožto základních organizačních principů společnosti (Hekman 1992: 1009). 

Můžeme tedy shrnout, že problém obou představených komunitaristických přístupů 

spočívá v nereflektovaných patriarchálních předpokladech, které vedou k reprodukci 

patriarchálního diskurzu. Pro feministické myšlení proto není vhodně přijmout klasické 

komunitaristické přístupy jako takové. Pokud se však zaměříme na odhalování jejich 

patriarchálních předpokladů a na jejich odstraňování, mohou tyto teorie sloužit jako 

zajímavý inspirační zdroj.

2.2. Dichotomní kategorie ve feministickém pojímání občanství

U konvenčního pojímání duality veřejné a soukromé sféry naopak zůstává Jean 

Bethke Elshtain, která v knize Veřejný muž, soukromá žena (Elshtainová 1999) 

zdůrazňuje nikoli problematičnost jasného oddělení obou sfér, ale historického zakotvení 

pojmů „veřejný” a „soukromý” a jejich hierarchie. Ústředním bodem jejího myšlení je 

teze, že politika by měla být uspořádána analogicky ke vztahům v rodině (tj. ve sféře 

soukromé) – vzorem vztahů politických aktérů a aktérek by měl být především vztah 

matky a dítěte. Základem rekonstrukce veřejného a soukromého je tedy převrácení 

hierarchie a spolu s tím i změna vzájemného postavení veřejné a soukromé sféry 

(Elshtainová 1999: 20-29, Elshtain 1998: 366n). Elshtain se v této souvislosti vymezuje 

nejen vůči klasickým představitelům politického myšlení (především jde o Rousseaua, 

Hegela a Marxe), ale i vůči feministickým přístupům, kterým se zdánlivě podařilo 

překonat dichotomii soukromého a veřejného. Ty podle Elshtain buď pouze používají jiné 

pojmy – moc, násilí, kontrola –, ale otázku dichotomií spíše odsouvají, než že by ji 

                                                
27 Na problematičnost inspirace antickým Řeckem upozorňují například Diamond a Hartsock 1998: 199n.
28 Jako příklad uvádí Teresu de Lauretis, Lindu Alcoff, Marilyn Friedman a Dianu Meyers (Hekman 1992: 
1110n). Podrobněji ke vztahu komunitarismu a feminismu viz Kymlicka 2002: 272.
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překonaly, nebo se přizpůsobují maskulinnímu nastavení veřejné sféry a stavějí své teorie 

na požadavku univerzálního občanství (Elshtainová 1999: 202-240).

Zásadním úkolem feminismu je podle ní rekonstrukce pojmu mateřství, a to opět jak 

hegemonních představ o něm, tak feministických přístupů k němu (Elshtainová 1999: 

296n, 316-319, Elshtain 1998: 374-376). Vedle toho je však třeba zdůraznit, že si Elshtain 

do určité míry uvědomuje limity své teorie a říká, že kniha nemá být „návodem k akci”, 

diskuse29 má podle ní sloužit jako „prubířský kámen reflektujícího myšlení, jež se časem 

stane konstituujícím rysem politické akce vedené morálními cíli a důrazem na limity”

(Elshtainová 1999: xiii), navíc upozorňuje, že „nikdo nemůže předpovědět plody závažné 

společenské změny” (Elshtainová 1999: 293).

Zásadní kritiku mateřského myšlení naopak provedla Mary Dietz, která se vymezuje 

především vůči oddělování veřejné a soukromé sféry či jejich rekonstrukce, kterou nabízí 

právě Elshtain, a snaží se hledat způsoby jejich možného propojování (Dietz 1985). 

Základem občanství by podle ní měla být politická aktivita, spolupráce s ostatními, nikoli 

mateřství. Zásadní problém přístupu Elshtain (a dalších „prorodinných” teoretiček) 

spatřuje v nereflektovaném spojování žen s mateřskou rolí, tj. výlučně se soukromou 

sférou (Dietz 1985: 21). Navíc upozorňuje na to, že není jasné, co je vlastně míněno 

pojmem „mateřská myslitelka” (Dietz 1985: 24) – jde o matky, potenciální budoucí matky, 

nebo ženy obecně (i pokud nemají, nechtějí či nemohou mít děti)? 

Otázka úlohy žen v rodině je podle Dietz v rámci feminismu kontroverzním 

tématem, stručně proto shrnuje základní přístupy v rámci tzv. první i druhé vlny 

feministického myšlení. Významnými myslitelkami jsou podle ní Kate Millett, Betty 

Friedan, Juliet Mitchell a Shulamith Firestone, jejichž práce vyzývají k odbožštění rodiny a 

demystifikaci mateřství. Dietz v této souvislosti upozorňuje na „železný trojúhelník útlaku 

žen” (Dietz 1985: 19), kterým je vzájemná propojenost byrokratického státu, kapitalismu a 

patriarchální rodina. Problém spatřuje v tom, že až do poloviny 70. let 20. století byla 

pozornost zaměřena především na vztahy mezi kapitalismem a patriarchátem a rodina 

zůstávala mimo zorné pole většiny feministických teoretiček.

                                                
29 K otázce diskuse a významu lidské řeči Elshtain říká: „Politický diskurs, který míří ke konstrukci nových 
významů, k tomu, aby se subjekty staly samy pro sebe průhlednějšími, se musí odehrávat v aréně, kde lidská 
řeč nebo diskurzivní reflexe je svobodná, nepodléhá nátlaku ani manipulaci, je aproximací Habermasovy 
,ideální řečové situace’.” (Elshtainová 1999: 298) a potřebnost dialogu ilustruje na příkladu Hnutí pro život, 
kterému dle ní není poskytován dostatečný přístup k diskusi, ačkoli je podle ním významným prostorem pro 
politickou angažovanost žen (Elshtainová 1999: 298n).
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Silným proudem feministického myšlení druhé vlny je podle Dietz i mateřské 

myšlení, které se vůči tomuto předpokladu vymezuje. Odkazuje především k práci Sary 

Ruddick a jejímu pojetí mateřského myšlení jakožto alternativě „mužské” kultury a 

„mužskému” způsobu bytí ve světě a již zmiňované Jean Bethke Elshtain, které se podle ní 

vymezuje vůči „matrofobii feministického hnutí” (Dietz 1985: 20, srov. Kymlicka 2002: 

306n). Sama Elshtain se vymezuje především vůči Simone de Beauvoir a jejímu 

požadavku „sebepopření ženy” (Elshtainová 1999: 296). De Beauvoir podle ní zobrazuje 

ženu jako „oběť druhu” a těhotenství popisuje „odstrašujícími pojmy jako odcizení ženy 

sobě samé” (ibid.). Elshtain v této souvislosti poukazuje k tomu, že plod je v knize Druhé 

pohlaví charakterizován jako „,nájemník’, jako parazit na existenci matky. Menstruace je 

hrozivá a nechutná. Kojení matku pouze vyčerpává. (…) Jedna konkrétní formulace 

vyjevuje hloubku autorčina odporu k celému ženskému lidstvu. Nazývá ženská prsa 

,prsními žlázami’, které ,nemají žádný význam v individuální ekonomii ženy: v kterékoli 

životní fázi mohou být odstraněny’.” (Elshtainová 1999: 296n).

Cíle návratu k uctívání rodiny rozděluje Dietz na dva typy – praktické, mezi něž řadí 

zejména snahu o odejmutí tématu nové pravici, která zdeformovala a zatemnila úlohu žen 

jakožto matek a manželek, a teoretické, motivované snahou o znovuobjevení mateřství 

jakožto rozměru ženské zkušenosti a jeho obhajobu jakožto nezbytnosti jak pro 

genderovou identitu, tak pro feministické politické uvědomění (Dietz 1985: 19n). Na 

základě těchto dvou cílů se pak zformoval proud označovaný jako „sociální feminismus” 

(Dietz 1985: 20). Poměrně jednoduchým argumentem, který Dietz vůči adoraci rodiny 

vznáší, je empirický poukaz k existenci rodin, které nefungují nijak ideálně (nejsou místem 

lásky a péče, objevuje se v nich domácí násilí či zneužívání dětí, ale i zdánlivě méně vážné 

problémy jako neplacená práce v domácnosti – Dietz 1985: 24). 

Závažnější připomínkou je pak poukaz k abstraktnímu oddělování veřejné a 

soukromé sféry, které podle Dietz nesmí nebo by nemělo být podporováno (Dietz 1985: 

25). Navíc pokládat oblast soukromého (konkrétně vztahu matky a dítěte) za vzor politiky 

považuje za nebezpečné z důvodu přehlížení mocenského aspektu30 (vztah matky a dítěte 

je asymetrický, naopak vztahy mezi občany a občankami by měly být založeny na ideálu 

rovnosti a svobody – Dietz 1985: 31).  Dietz na rozdíl od Elshtain tvrdí, že každá oblast je 

potenciálně otevřena regulaci či vlivu politiky a politika sama nenáleží do určité sféry, jde 

spíše o určitý druh lidské aktivity (Dietz 1985: 27). Základem občanství by tedy podle ní 
                                                

30 Dietz vychází z reálného nastavení vztahů v rodině, dále však otázky autority a hierarchie v rodině 
(především ve vztahu matka/rodič–dítě) nezpochybňuje.
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měla být politická aktivita, spolupráce s ostatními, nikoli mateřství (takový přístup může 

být kontraproduktivní v tom smyslu, že zabraňuje zviditelňování „ženských problémů” ve 

veřejném prostoru a komplikuje tak snahu o jejich řešení – Dietz 1985: 33). Stručně řečeno 

– cílem feminismu by měla být politizace, nikoli „pomateřšťování” vědomí (Dietz 1985: 

34).

Poněkud odlišný přístup k dichotomnímu pojímání kategorií31 nabízí Alison M. 

Jaggar, která se zabývá na dilematem integrace versus separace a řeší podobné otázky, 

které byly načrtnuty v souvislosti s Okin. Jako úvodní problém článku On Sexual Equality

předkládá definici pojmu „feminist(k)a”32 a uvádí proto krátkou říkanku (Jaggar 1974: 

275):

Oh Ma, what is a feminist? 

A feminist, my daughter, 

Is any woman now who cares 

To organize her own affairs 

As men don't think she oughter
33

.

V návaznosti na to pak Jaggar nabízí konvenčnější verzi, podle které je feminist(k)ou 

osoba, která „věří, že spravedlnost vyžaduje rovnost mezi ženami a muži” (ibid.). Ačkoli se 

z definice všechny osoby hlásící se k feminismu shodnou na nutnosti odstranění sexismu, 

panují mezi nimi rozpory ohledně toho, jakým způsobem by toho mělo být dosaženo. 

Tradiční odpovědí na tuto otázku je podle ní ideál rovnostářské společnosti, ve které 

nebude fyzickým rozdílům mezi muži a ženami přikládán žádný význam34. Takového 

ideálu je dle tradičních feministických teorií možné dosáhnout prostřednictvím zákonného 

zajištění ochrany žen před odlišným zacházením v oblasti tzv. veřejné sféry (Jaggar 1974: 

276n). Novější teorie (zejm. radikální feminismus) však spolu s odmítnutím dichotomie 

veřejné/soukromé, tj. základu klasického liberalismu, požadují zrovnoprávnění i ve sféře 

                                                
31 V souvislosti s definicí „ženských zájmů” uvidíme, že na dichotomních kategoriích je založena i teorie 
Carol Gilligan, která se však otázce občanství věnuje jen okrajově. V rámci své argumentace na ni však 
navazuje Elshtain (Elshtainová 1999: 318, 335, 354).
32 V originálním textu není jasné, zda Jaggar hovoří o ženě feministce, či obecně o osobě hlásící se k 
feministickému programu bez ohledu na pohlaví. Vyznění citované básničky sice odkazuje výhradně k 
ženskému rodu, ve vlastním textu se však Jaggar důsledně vyhýbá jakýmkoli generickým tvarům (viz Jaggar 
1974: 276, pozn. 2), proto jsem zvolila genderově neutrální označení.
33 Vzhledem k tomu, že se text rýmuje, uvádím jej v originále a nabízím pouze volný překlad: Mami, co je to 
feministka? – Feministka, má milá, – Je každá žena, která se snaží – Vzít život do svých rukou – Ačkoli si 
muži myslí, že by neměla.
34 Jaggar toto označuje jako „deinstitucionalizaci pohlavní odlišnosti” (Jaggar 1974: 276n).
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tzv. soukromého života (Jaggar 1974: 276) a s ohledem na odlišnosti mezi ženami 

problematizují „integrační” – univerzalistický – přístup. Tyto teorie pak upozorňují na 

skutečnost, že pohlaví (podobně jako „rasa”) je nevyhnutelný a důležitý rys, na jehož 

základě by měla být osoba společensky uznávána spíše než ignorována (Jaggar 1974: 278). 

Na obecnější úrovni Jaggar prozkoumává filosofické základy a důsledky obou 

přístupů a obhajuje tradičnější koncept integrace založený na rovnosti a 

deinstitucionalizaci pohlavních rozdílů, který však vyžaduje důsledné změny především v 

oblasti jazyka a nabourání sexistického vědomí (Jaggar 1974: 288-291). Jako ilustraci 

nabízí výrok Floryce Kennedy týkající se často problematického odlišení dívek od chlapců: 

„Proč to [pohlaví osoby] vůbec chtějí vědět? Aby mohli/y diskriminovat?” (Jaggar 1974: 

291).

2.3. Redefinice občanství ovlivněné poststrukturalismem

V následující části se zaměřím na přístupy k občanství ovlivněné postmoderním 

myšlením. Chantal Mouffe uvádí dva přístupy k dekonstrukci v rámci feminismu. První z 

nich kritizuje dekonstrukci esencialisticky interpretovaného subjektu a identity35 na 

základě tvrzení, že tak bude znemožněna politická akce (jednoduše nebude za čí práva 

bojovat), druhý přístup naopak chápe dekonstrukci jako podmínku „porozumění vztahům, 

na které by měly být uplatněny principy spravedlnosti a rovnosti” (Mouffe 1993/2005: 77). 

A právě k tomuto druhému proudu náleží jak Mouffe, tak Judith Butler 36. Význam těchto 

přístupů spočívá především v tom, že do značné míry překonávají dilema rovnost versus 

diference tím, že pojímají skupiny žen a mužů jako vnitřně heterogenní a nekladou takový 

důraz na na jejich vzájemné odlišnosti. Z polemiky mezi Judith Butler a Ernestem 

Laclauem lze v této souvislosti odvodit, že feminismus diference s rozdílnostmi vlastně 

příliš nepracuje (Butler, Laclau, Laddaga 1997) – zaměřuje svoji pozornost na rozdíly mezi 

muži a ženami a nikoli již na rozdílnosti a rozpory uvnitř těchto skupin. Tato otázka je 

naopak jedním z hlavních témat autorek, jimiž se budu v této části práce věnovat. 

Judith Butler obhajuje projekt tzv. koaliční politiky37 (Butler 1990/1999: 20-22), 

která je v mnoha ohledech blízká radikální demokracii38 v pojetí Chantal Mouffe. 

                                                
35Nejde jen o zpochybnění esenciálních genderových kategorií, ale i „humanismu, racionalismu a 
universalismu” (Mouffe 1993/2005: 88); podrobněji viz kap. 4.1.
36Mouffe na Butler explicitně odkazuje – odpověď na otázku Butler: „Jaká nová forma politiky se objeví, 
když identita jakožto společný základ přestane omezovat diskurz feministické politiky?” spatřuje právě v 
projektu radikální demokracie (Mouffe 1993/2005: 87).
37 Podrobněji k širšímu kontextu otázky koaliční politiky nejen u Judith Butler viz Stavro 2007.
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Klíčovým předpokladem je pro Butler problematičnost kategorie „ženy” (Butler 

1990/1999: 20n, Butler 1998: 273), kterou překonává představou o diskurzivním utváření 

identity (podrobněji viz Butler 1990/1999: 22-33, Butler 1998: 274n). Další problém 

spatřuje ve skutečnosti, že falešná univerzalita liberálního pojetí subjektu byla v mnoha 

proudech feminismu (výrazně například v rámci tzv. francouzského feminismu) nahrazena 

falešnou univerzalitou ženského subjektu (Butler 1998: 276n). Z tohoto hlediska pak 

poukazuje na limity politiky identity, která je založena na pozitivně definovaných 

kategoriích a zakládá homogenní skupiny, které bojují o uznání. Podle Butler je naopak 

třeba si uvědomit, že pro politickou akci nemusí být poukaz k jednotě a souhlasu 

založenému na solidaritě nutně účinnější než zahrnutí různých rozdílností či rozporů. 

Navíc nelze dopředu stanovit, jaký bude přesný obsah jednotlivých kategorií (např. žen), 

ten se vytváří až v průběhu formování koalic (Butler 1990/1999: 21). Zároveň však 

upozorňuje na limity dialogu, který bývá s koaličním pojetím politiky spojován –

především na jeho kulturní specifika a na mocenský aspekt, který nezaručuje všem rovný 

přístup k dialogu (Butler 1998: 287n). 

Podobně radikální přístup zaujímá i Chantal Mouffe, která vychází z předpokladu, 

že moderní pojetí občanství je omezené (viz Pateman a její zjištění, že občanství je 

založeno na patriarchálních kategoriích – Mouffe 1993/2005: 80) a tuto limitovanost nelze 

překonat jednoduše „zpolitizováním” genderové rozdílnosti (tedy uznáním rovnosti v 

rozdílnosti). Mouffe se v této souvislosti vymezuje především vůči mateřskému myšlení a 

sociálnímu feminismu (Ruddick, Elshtain) a jejich pojetí politiky založené na idealizaci 

soukromé sféry (Mouffe 1993/2005: 79), avšak z poněkud odlišné pozice než Mary Dietz, 

jejíž přístup jsem zmínila výše. Souhlasí sice s problematičností oddělování veřejné a 

soukromé sféry a s představou prosazování „ženských” („mateřských”) hodnot do veřejné 

sféry, řešení však spatřuje nikoli v politizaci ženského vědomí, ale ve „vytvoření zcela 

nového pojetí občanství, pro které bude genderová odlišnost irelevantní” (Mouffe 

1993/2005: 82). Překonání esenciální pojetí identity jí umožňuje nahlížet na občanství 

nikoli jako na jednu z mnoha identit (liberalismus) ani jako na dominantní identitu, která 

překonává ostatní (komunitarismus), ale jako na „artikulační princip, který ovlivňuje různé 

subjektové pozice” (Mouffe 1993/2005: 84) a umožňuje tak pluralitu a respekt k osobní 

svobodě. 

                                                                                                                                                   
38 Podrobněji ke vztahu Butler k radikální demokracii viz The Uses of Equality (Butler, Laclau, Laddaga 
1997).
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Jak jsem již naznačila, problém obou klasických i mnohých feministických přístupů 

k občanství spatřuje Mouffe především v duálním pojímání veřejné a soukromé sféry 

společnosti (Mouffe 1993/2005: 83). Řešení vidí v konstrukci společné politické identity, 

která by vytvořila podmínky pro ustavení nové hegemonie39 artikulované skrze nové 

egalitární sociální vztahy, praktiky a instituce, což vyžaduje transformaci existujících 

subjektových pozic (Mouffe 1993/2005: 86-88). Stanovisko Mouffe je tak podle ní 

samotné v rozporu s teorií Carole Pateman i Iris Young40 , jejíž přístup však lze chápat jako 

první fázi přechodu k politice radikální demokracie41 (Mouffe 1993/2005: 86, srov. Fraser 

1997: 173-188, Fraser 2007: 55-57), v níž není dichotomie soukromé/veřejné zcela 

zrušena, ale je pojímána jiným způsobem než v rámci liberalismu – každá situace je v 

pojetí radikální demokracie střetem mezi „veřejným” a „soukromým” (Mouffe 1993/2005: 

84).

Podobný přístup nabízejí i Rosemary Pringle a Sophie Watson, které se tak jako 

Laclau a Mouffe nechávají inspirovat Foucaultem a docházejí k závěru, že 

poststrukturalismus nám nabízí vhodné nástroje, jak odhalit skryté mechanismy fungování 

státu a moci a hledat možnosti, jak tyto mechanismy překonat nebo alespoň nabourávat. 

Vedle toho však upozorňují i na rizika radikálního pojetí demokracie a principu 

demokratické ekvivalence42, která vyplývají zejména z odvržení identity a jejího nahrazení 

komplexnějšími a neesenciálními subjektovými pozicemi. Zásadní problém spočívá podle 

nich v tom, že ženy dlouho bojovaly za uznání vlastní identity, která je v tomto pojetí 

nekompromisně odvržena. Mnohé feministické teoretičky proto podle Pringle a Watson 

považují postrstrukturalistický přístup za ohrožení feminismu43. Samy autorky jsou si 

těchto reálných problémů vědomy, přesto zdůrazňují, že nad těmito riziky převažují 

výhody, které nám postrstrukturalismus a teorie a metody, které z něj vycházejí, poskytuje 

(Pringle, Watson 1998: 204n).

Jako jednu z hlavních výhod identifikují možnost osvětlit struktury státu a moci v 

současných „západních” společnostech. Svoji pozornost tedy zaměřují na pojem suverenity
                                                

39 Podrobněji k tomuto tématu viz Laclau, Mouffe 1985/2001: 149-195.
40 Mouffe na jedné straně uznává, že Pateman poskytuje dobrou analýzu stávajícího stavu, na druhé straně se 
však vymezuje se však vůči jejímu „pohlavně diferencovanému občanství”, tj. tvrzení, že řešení je možné 
hledat v kapacitách, které muži postrádají (mateřství). Problém spatřuje především v neproblematickém 
setrvávání na dichotomním pojetí mužství a ženství (Mouffe 1993/2005: 80n). V případě Young se vymezuje 
vůči „skupinově diferencovanému občanství” – formulovanému zejména v knize Justice and the Politics of 
Difference (Young 1990) – a „heterogenní veřejnosti”, a to především na základě esenciálně pojímané 
„skupiny” (Mouffe 1993/2005: 85n).
41 Mouffe zde upozorňuje na model „duhové koalice”, který Young prosazuje (Mouffe 1993/2005: 86n).
42 Podrobněji viz Laclau, Mouffe 1985/2001: 110, 127-134, 170n, 182.
43 Srov. kap. 3.4.
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v klasické politické teorii a upozorňují, že suverenita státu byla nahrazena 

byrokratickým/právním/donucovacím řádem, který již není jednolitý, ale naopak 

komplexní a diferencovaný (Pringle, Watson 1998: 203). Feministické teorie podle nich 

často selhávají právě na tom, že si tento posun neuvědomují a zabývají se starým 

modelem, který je dnes spíše fikcí než realitou. Z tohoto pohledu pak kritizují přístup 

Carole Pateman a její pojetí státu (veřejné sféry) jako mužského projektu založeného na 

představě „bratrství” (Pringle, Watson 1998: 206n, 210n).

Na závěr pouze zmíním, že vedle uvedených proudů argumentace, které jsem stručně 

představila na základě teorií jejich nejvýraznějších představitelek, se v posledních letech 

objevují teorie, které sahají za jejich rámec. Hlavním impulzem nového pojímání občanství 

je fenomén globalizace. V globalizovaném světě je třeba se ptát, zda lze ještě zůstávat u 

tradičních forem pojímání občanství spojených s představu národních států a klasického 

pojímání spravedlnosti (např. Young 2008). V této souvislosti si můžeme položit také 

otázku, jaký význam může mít občanská aktivita pro boj s konzumerismem, který stojí v 

základu globálních nespravedlností (např. Kleinová 2005: 447-454).

Cílem této kapitoly bylo představit hlavní proudy diskuse v rámci feministického 

politického myšlení a upozornit na rozpory, které mezi jednotlivými teoretičkami a 

přístupy panují. Viděli jsme, že hlavní otázkou, na kterou se feministické myšlení v 

souvislosti s otázkou občanství zaměřuje, je pojetí veřejného a soukromého. Feministický 

rozměr pak spočívá především v tom, jaké místo by měly ženy ve společnosti zaujímat a na 

jakých základech by měla být společnost vůbec uspořádána. Načrtnutí plochy, na které se 

tato diskuse odehrávala a odehrává, nám umožní lépe pochopit širší kontext konceptů 

reprezentace (kap. 3) a participace (kap. 4) i představy politického rámce, v nichž lze 

jednotlivé koncepty uplatnit nejlépe.



3. Reprezentace

V diskusi o „ženách v politice” se často užívá pojem „politická reprezentace žen”. Za tímto 

slovním spojením se však skrývají různé a mnohdy protichůdné přístupy, nejčastěji však jde o užití 

pojmu ve smyslu analogie k „politické reprezentaci” obecně. Jinými slovy – pokud jsou ženy 

zastoupeny v rozhodovacích procesech, vytvářejí jakousi „reprezentaci”. Často však tento pojem 

slouží také k ospravedlnění vyššího zastoupení žen ve veřejných rozhodovacích procesech, a to je 

oblast, na kterou bych se chtěla zaměřit především. 

V následující kapitole se proto budu zabývat otázkou, co se za pojmem „reprezentace” vlastně 

skrývá a jaké teoretické přístupy jsou na něm založeny. Základním aspektem reprezentace je 

představa reprezentace někoho či něčeho. Pokusím se tedy ukázat, že se nárok na reprezentaci 

neobejde bez představy sdílených zájmů, které je třeba ve veřejném prostoru obhajovat a mnohdy

také bez myšlenky, že ženy politiku obohatí a změní její maskulinně definovaný styl (viz např. 

Sawer 2000: 364).

3.1. Přístupy k pojmu „reprezentace”

„Reprezentace” je jedním z klíčových pojmů, se kterým se v rámci feministického myšlení 

setkáváme. Je nedílnou součástí velkého množství teorií a zpravidla pomáhá odhalovat různé 

aspekty mocenských asymetrií. Příkladem tohoto přístupu může být Stuart Hall (např. Hall 

1997/2003) či Gayarti Chakravorty Spivak, jejíž dvojí pojetí reprezentace shrnuje Veronika Bačová 

(Bačová 2009: 19n) a které, jak uvidíme vzápětí, odpovídá dvěma pojetím reprezentace v klasické 

práci Hanny Pitkin (Pitkin 1967)44. Bačová upozorňuje na to, že Spivak vychází ze 

staršího Marxova rozdělení pojmu reprezentace na Darstellung (zobrazení či označení) a Vertretung 

(zastupování). V souvislosti s reprezentací vyloučených skupin Spivak upřednostňuje pojetí 

reprezentace jakožto Darstellung45, které je však jen těžko dosažitelným ideálem (Bačová 2009: 20)  

– je naivní předpokládat, že zastupitelské orgány mohou a budou přesně odpovídat genderovému, 

věkovému, třídnímu, etnickému atd. složení společnosti. Spivak se tedy přiklání k pojetí Vertretung, 

které lépe odpovídá nárokům na politickou reprezentaci ve smyslu delegování či pověření46 (ibid.).

Pro tuto práci je však důležitější uvědomit si, že v kontextu veřejných rozhodovacích procesů 

však bývá pojem „reprezentace” (žen) užíván mnohdy zcela volně a nereflektovaně, pokud se na 

tato užití zaměříme blíže, zjistíme, že odkazuje k různým koncepcím. Marian Sawer podává 

                                                
44 Na kterou však Spivak přímo neodkazuje (Spivak 1994).
45 Srov. deskriptivní reprezentace a koncept „standing for” (Pitkin 1967: 60-91).
46 Srov. analogická reprezentace a koncept „acting for” (Pitkin 1967: 112-143).
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přehledné shrnutí mnohoznačnosti pojmu „podreprezentovanost” žen ve veřejných rozhodovacích 

procesech a rozlišuje jeho různé významy47 (Sawer 2000: 362):

Významy politické reprezentace

Reprezentace … zájmů

myšlenek / hodnot

perspektiv

kolektivně zprostředkovaných zkušeností

fyzických zkušeností

Reprezentativnost

symbolické argumenty … vliv na status skupiny

vliv na úsilí

legitimita instituce

Rovné právo na reprezentaci

argumenty spravedlnosti … participovat na veřejném rozhodování

nebýt diskriminován/a strukturou veřejného života

utilitaristické argumenty … rozšíření rezervoáru talentů

výhody pro politickou stranu

Jakkoli je takové dělení přehledné, jeho problém spočívá dle mého názoru v tom, že samotný 

pojem „reprezentace“ či „reprezentativnost“ neproblematizuje. Sawer navíc na mnoha místech 

svého článku (i v uvedené tabulce) zaměňuje nebo nereflektovaně propojuje tyto pojmy s pojmy 

participace či přítomnost (presence)48. V dalších částech práce se navíc pokusím ukázat, že 

argumenty spravedlnosti, o kterých Sawer hovoří v souvislosti s rovným právem na reprezentaci, 

odpovídají spíše nároku na participaci než nároku na reprezentaci.

Detailnější analýzu pojmu „reprezentace“ podává dnes již klasická práce Hanny Pitkin The 

Concept of Representation (Pitkin 1967), která ovlivnila a ovlivňuje řadu teoretiků a teoretiček 

zabývajících se konceptem reprezentace v souvislosti se správou státu. Pitkin upozorňuje v první 

řadě na to, že pojem reprezentace, jak jej chápe moderní politická filosofie, se zásadním způsobem 

liší od toho, jak jej chápe novověká politická filosofie. Nejprve se proto zaměřuje na smluvní teorii 

                                                
47 Ačkoli vzápětí uvidíme v čem je toto dělení problematické.
48 Podrobněji k tomuto pojmu viz kap. 4.2.
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u Hobbese49, která předpokládá přenesení veškeré pravomoci na suveréna (Pitkin 1967: 14-37) a 

dále rozlišuje formalistický přístup, který je založen na představě společnosti jako organismu. 

Fungování společnosti je v tomto pojetí založeno na principu rozdělení činností mezi jednotlivé 

členky a členy společnosti – některé osoby jsou tedy pověřeny výkonem moci, což však nezakládá 

zásadní hierarchii a stejně důležitý je i výkon jiných činností, bez nichž se společenský život 

neobejde (Pitkin 1967: 38-59). Dále hovoří o symbolické reprezentaci, kterou charakterizuje jako 

založenou na víře, pocitech a náladách, nikoli na racionální kalkulaci – čili na jinak pojímaném 

konceptu „standing for” (viz níže). Jako příklad tohoto typu uvádí osobu papeže (Pitkin 1967: 92-

112).

Pro otázku zastoupení žen v politice je však relevantní především deskriptivní a analogické

pojetí reprezentace. Deskriptivní reprezentaci přibližuje Hanna Pitkin metaforou zrcadla či 

zmenšeného portrétu, uvádí však také její nevýhodu, kterou spatřuje v tom, že nezaručuje jednání v 

zájmu reprezentovaných, ale upřednostňuje koncept „standing for” čili jednání za někoho (Pitkin 

1967: 60-91). Analogická reprezentace je naopak založena na konceptu „acting for” čili jednání v 

zájmu někoho (Pitkin 1967: 112-143). Sawer si pak v návaznosti na Pitkin klade otázku, zde lze 

vznášet nárok na „standing for” (jednání za někoho), či na „acting for” (jednání v zájmu někoho –

Sawer 2000).

V podobném duchu navazuje na Pitkin i Anne Phillips, která zdůrazňuje, že nárok na 

deskriptivní reprezentaci bývá zpravidla prosazován těmi, které a kteří považují zastupitelskou 

demokracii pouze za druhou nejlepší formu demokracie – když už se nepodílí na rozhodování každá 

osoba přímo, musí být zastupitelské orgány „zrcadlem” či „zmenšeným obrazem” společnosti50

(Phillips 1998: 226). Častěji je však podle ní prosazován nárok na analogickou reprezentaci a v 

důsledku toho se přesouvá důraz z otázky kdo reprezentuje, na otázku, jak zastupitel/ka jedná. Je 

tedy pravděpodobné, že se zastupitelé/ky a zastupované osoby budou lišit51, důležité je však to, co 

(jaké politiky, preference a myšlenky) reprezentují a nakolik to odpovídá požadavkům těch, které 

zastupuje. Zásadní úlohu zde tedy hraje požadavek naslouchání – „zastupitelé a zastupitelky by 

měli jednat v zájmu reprezentovaných a naslouchat jim” (Sapiro 1998: 164). V kontextu 

reprezentace žen však nyní vyvstává zásadní problém: je v této situaci vůbec ještě důležité, zda jsou 

těmito reprezentantkami a reprezentanty ženy, nebo muži (Phillips 1998: 227)?

                                                
49 Podrobněji ke kritice smluvních teorií ze strany feministických teoretiček viz kap. 2.
50 Phillips nepoužívá pojem „společnost”, ale v návaznosti na Pitkin pojem „voličstvo” (electorate – Phillips 1998: 
226). Domnívám se však, že odkaz k voličům a voličkám přináší zásadní otázku, a to, zda se struktura voličstva 
překrývá se strukturou společnosti. Pitkin a Phillips zřejmě pracují s tímto pojmem jakožto se skupinou osob, které mají 
volební právo, přesto se domnívám, že pojem „společnost” vystihuje nárok na deskriptivní reprezentaci přesněji.
51 Nejen co do sociálních a genderových charakteristiky, ale i v chápání toho, v čem spočívají „skutečné” zájmy 
zastupovaných (Phillips 1998: 226).
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3.2. Politika jako prostor obhajování zájmů

Anne Phillips se vedle samotného pojmu reprezentace věnuje i otázce pojímání politiky 

jakožto prostoru obhajování zájmů52 (Phillips 1998). Vychází z teze, že koncept reprezentace v sobě 

zpravidla nese předpoklad existence určitých zájmů, které je třeba obhajovat/reprezentovat (ať již 

jde o „skutečné” zájmy skupiny – koncept „acting for”, nebo zájmy těch, které a kteří skupinu 

zastupují – „standing for”). Upozorňuje také, že v prostředí zastupitelských demokracií je v 

souvislosti s ospravedlňováním vyššího zastoupení žen nejběžněji (byť mnohdy nereflektovaně) 

používán právě koncept „acting for”, který předpokládá artikulaci53 jasně definovaných „zájmů 

žen”. Phillips říká, že argumentace ve prospěch genderové parity v zastupitelských orgánech 

založená na zájmech náleží do oblasti politického realismu. Moderní společnosti jsou značně 

heterogenní, proto nelze identifikovat nějaký jasný „veřejný zájem”, důležitá je proto identifikace 

specifických zájmů žen, které by byly jinak přehlíženy. Jako důkaz uvádí feministickou kritiku 

Jamese Milla a jeho předpokladu, že „zájmy žen budou obhajovány otci a manželi” (Phillips 1998: 

233), která zdůrazňuje, že ženy mají specifické potřeby, zájmy a starosti, které vyplývají z jejich 

odlišné zkušenosti. Podle Phillips však zohlednění těchto zájmů není zaručeno pouhým přiznáním 

volebního práva ženám, jelikož i ženy jsou jakožto skupina značně heterogenní, existují mezi nimi 

rozdíly dané příslušnosti k různým státům, třídám, etnickým skupinám a podobně (Phillips 1998: 

234). 

Širším kontextem uvažování o relevanci zájmů v politice se zabývá Jane Mansbridge, která 

jasně favorizuje komunitaristický přístup54 k uspořádání společnosti a politiky (Mansbridge 1998). 

Každá fungující demokracie tedy podle ní vyžaduje, aby jak její občanky a občané, tak 

reprezentantky a reprezentanti neuvažovali pouze jakožto „já”, ale také jakožto „my” – zásadní jsou 

proto požadavky veřejné diskuse a zahrnutí menšinových zájmů. Stále  je však třeba mít na paměti, 

že definice „my” může být založena na falešném universalismu, který pouze zastírá vztahy, které 

jdou proti zájmům utlačovaných (Mansbridge 1998: 152). Mansbridge upozorňuje na proměny 

chápání pojmu demokracie a jejich význam pro možnost uplatňování deliberativních praktik55 v 

dílech „klasiků” politického myšlení. V chronologickém přehledu začíná u Aristotela a zdůrazňuje, 

že jeho myšlení šlo o právě o deliberativní přístup k demokracii, později – v 18. a 19. století (např. 

                                                
52 Vzhledem k teoretickému zaměření práce se empiricko-analytickým přístupům k otázkám artikulace a agregace 
zájmů přímo nevěnuji. Podrobnější shrnutí této problematiky viz Říchová 2000: 66-72, srov. Bačová 2009: 12n.
53 V této souvislosti nabízejí zajímavý přístup Laclau a Mouffe, kteří „artikulační praktiky” chápou jako dočasné 
pozastavení fluidnosti rozdílností a ustavení „uzlových bodů” s cílem dočasně fixovat význam (Laclau, Mouffe 
1985/2001: 96n, 105-114, srov. Pringle, Watson 1998: 216).
54 Srov. kap. 2.1.
55 Podrobněji k deliberativnímu pojetí demokracie viz kap. 4.5.
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v myšlení Jamese Madisona či Johna Stuarta Milla) – byla demokracie vnímána jako „společné 

rozvažování s cílem prosazovat společné blaho” (Mansbridge 1998: 143) a v období před druhou 

světovou válkou definoval Ernst Barker inspirovaný Aristotelovou Politikou demokracii jako 

„metodu vládnutí na základě společné debaty, jejímž cílem je dojít k výsledku, na kterém se shodne 

co největší počet účastníků56” (Mansbridge 1998: 144). 

Zásadní změna podle Mansbridge nastala v období po druhé světové válce, kdy byl zásadní 

důraz kladen nikoli na deliberaci a obecné blaho, ale naopak na moc a konflikt57.  Poslední posun 

pak spatřuje v osmdesátých letech dvacátého století v návaznosti na dílo Jürgena Habermase. Tehdy 

se podle ní začaly objevovat teorie poukazující na skutečnost, že některé legislativní počiny není 

možné vysvětlit bez ohledu na to, že političtí zástupci a politické zástupkyně mají zájem jak na 

dobré veřejné politice, tak na svém znovuzvolení (jako příklad uvádí malá města i ústavu Spojených 

států – Mansbridge 1998: 145). Mansbridge tak nepočítá s nějakými předem definovanými zájmy, 

ale vyzývá spíše k obnovení demokratického procesu, který bude založen na otevřeném dialogu, v 

jehož průběhu budou zájmy teprve artikulovány a následně vystaveny střetu s jinými zájmy. 

Výsledek by pak měl být vždy založen na kompromisu58 – úspěšný systém je podle ní takový, kde 

„každá osoba něco ztratí a něco získá” (Mansbridge 1998: 147).

V odkazu na článek zaměřený na reprezentaci od Allena Phillipse Griffithse upozorňuje Anne 

Phillips na zajímavý fakt – v některých případech nevyžadujeme, aby byly zájmy určité skupiny 

obhajovány jejími samotnými členy či členkami a ani nepovažujeme za pravdivý předpoklad, že 

členky a členové takové skupiny budou její zájmy hájit nejlépe. Jako příklad uvádí „blázny”, o 

kterých si obvykle nemyslíme, že budou nejlépe reprezentovat jiné „blázny” a ani není obvyklé, aby 

byl ve společnosti vznášen nárok na vyšší zastoupení „bláznů” v zastupitelských orgánech – spíše 

naopak (Phillips 1998: 225). Znovu se tak ukazuje, že rozdíly mezi zastupitelkou a zastupitelem 

mohou být v určitých případech vyžadovány spíše než považovány za porušení ideálu deskriptivní 

reprezentace. Podle Edmunda Burka navíc zájmy odrážejí „objektivní, neosobní, samostatnou 

realitu” (Phillips 1998: 234) a mohou tak být reprezentovány každým dostatečně kompetentním a 

spravedlivým individuem. Znovu se tak dostáváme k zásadnímu problému: pokud by byly zájmy 
                                                

56 Generické maskulinum zde používám záměrně vzhledem k předpokladu, že kontext Barkerova myšlení 
pravděpodobně příliš neumožňoval zahrnout do této teorie ženy.
57 Tento přístup je podle Mansbridge inspirován jednak autory jako Marx, Freud a Bentley, kteří stavějí na představě 
politického světa založeného na vlastních zájmech, moci a střetu zájmů, a jednak autory jako Joseph Schumpeter, kteří 
pojímají demokracii jako tržní prostředí založené na střetu nabídky a poptávky (kandidující osoby jsou v této představě 
zbožím, které se prodává, nebo je prodáváno), kde není místo ani pro obecné blaho, ani pro veřejný zájem (Mansbridge 
1998: 144).
58 Mansbridge upozorňuje rozlišuje mezi „kompromisem” a „integrací”, které provedla Mary Parker Follett v rámci 
argumentace proti „dominanci”, tj. vítězství jedné strany nad druhou. Follett se zároveň vymezuje vůči „kompromisu”, 
který předpokládá, že se každá strana ve jménu smírného řešení něčeho vzdá, a upřednostňuje koncept „integrace”, 
který umožňuje, aby žádná ze stran nemusela cokoli obětovat (Mansbridge 1998: 148).
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žen zřejmé každé/mu inteligentní/mu pozorovatelce či pozorovateli, neexistuje žádný důvod se 

domnívat, že musejí být reprezentovány výlučně ženami. Naopak pokud zájmy vnímáme jako

„různé, nestabilní a v neustálém procesu ustavování” (Phillips 1998: 234n), lze jejich reprezentaci 

jen stěží oddělit od osob, které je reprezentují (Phillips 1998: 235).

V následující části se proto zaměřím na možnosti ospravedlnění předpokladu, že ženy budou 

hájit „zájmy žen”, který považuji za problematický. Nejen, že mezi ženami panují ve společnosti 

ohromné rozdíly (některé ženy mohou být co do svých postojů a prosazovaných politiky bližší spíše 

jiným mužům než ženám), ale zároveň se, jak uvidíme, mnohdy implicitně předpokládá, že ženy by 

měly obhajovat zájmy feministické (tj. zájmy vyplývající z feministické interpretace „ženské 

zkušenosti”). Navíc, jak ukazuje Anne Philips, klade takové očekávání dvojnásobně vyšší nároky na 

zodpovědnost žen – zastupitelek než na muže – zastupitele. Obhajovat by totiž v tomto pojetí měly 

nejen stranické zájmy (tj. stranické politiky, programy a cíle), ale navíc ještě specifické zájmy žen. 

Vyvstávají tak dvě důležité otázky: „Jak mohou zvolené zastupitelky vědět, co jejich voličky59

chtějí? Jakým právem vyžadují odpovědnost za reprezentaci zájmů žen?” (Phillips 1998: 235).

3.3. Vztah zájmů a identity

V tomto směru je významná právě analýza Anne Phillips, která nás vede k potřebě 

prozkoumání toho, nakolik je potřeba obhajoby „ženských zájmů” relevantní k problému 

nedostatečného zastoupení žen v politice60. Pokud existují jasně identifikovatelné a artikulovatelné 

ženské zájmy (což je podmínka jejich obhajování ve veřejném prostoru), nabízí se otázka, proč by 

je měly obhajovat právě ženy. Jinými slovy, proč by je měly ženy obhajovat jinak nebo lépe než 

muži. Phillips proto nabízí tři podmínky argumentace na základě zájmů: ženy mají oddělené 

zvláštní zájmy, tyto zájmy nemohou být adekvátně reprezentovány muži a reprezentace těchto 

zájmů je zaručena zvolením žen. Taková argumentace pak vyžaduje předpoklad, že kategorie „muž” 

a „žena” jsou dvěma odlišnými entitami a že existuje něco jako „ženská zkušenost” – je tedy zcela v 

souladu s feminismem diference61.

3.3.1. Specifická zkušenost žen

                                                
59 Navíc je problematické předpokládat, že zastupitelky jsou voleny výhradně ženami a měly by proto hájit výhradně 
zájmy žen.
60 Sama Phillips se argumentace na základě zájmů nevzdává, ale tvrdí, že není dostatečná sama o sobě (Phillips 1998: 
239). V kapitole 4.5. uvidíme, že vedle zájmů zdůrazňuje i argument spravedlnosti.
61 Podrobněji k feminismu diference viz Pilcher, Whelehan 2004: 27-30, s ohledem na oblast politiky viz Uhde 2005: 
18-21.
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Představa specifické ženské zkušenosti a odlišných postojů žen a mužů bývá legitimizována 

především na základě průlomové práce Carol Gilligan Jiným hlasem: O rozdílné psychologii žen a 

mužů (Gilliganová 2001). Gilligan na základě vlastních výzkumů odhalila nedostatečnost zdánlivě 

„univerzálních” morálních kategorií k zachycení situace žen a zpochybnila tak dosavadní vnímání 

morálky, které považovalo ženy za morálně méně zdatné. Sama proto formuluje dva odlišné typy 

morálky – etiku spravedlnosti (konvenční pojetí morálky, které je založeno na „mužských 

hodnotách”) a etiku péče (založenou na ženských hodnotách vyplývajících především z jejich 

socializace a mateřské role). V souvislosti s politickou reprezentací62 žen je důležitý také koncept 

hlasu, se kterým Gilligan pracuje. V jejím pojetí nejde jen o hlas ve fyziologickém smyslu (jednak 

jako výsledek činnosti hlasivek a jednak jako „fungování hlasu v těle”), ale i o hlas ve smyslu 

kulturním a psychologickém – „mít hlas znamená být člověkem” (Gilliganová 2001: 17).

Kritiku tohoto přístupu nabízí například Jane Flax, která se vymezuje nikoli přímo vůči 

Gilligan, ale vůči francouzskému feminismu – jednak proto, že zkušenost žen pojímá výlučně na 

základě jazyka, jednak proto, že nijak nezpochybňuje univerzalitu této zkušenosti. Zároveň 

zpochybňuje i propojování zkušenosti a tělesnosti63, které je podle ní problematické zejména v 

souvislosti s pojímáním těla v rámci poststrukturalistického myšlení (Flax 1987: 632, 638). Z jiného 

úhlu přistupuje ke kritice zkušenosti Alison Jaggar, která – jak bylo zmíněno v souvislosti s 

otázkou občanství – se zabývá dilematem separace versus integrace žen64. Nejprve je potřeba 

uvědomit si, co je vlastně míněno pojmem „odlišnost na základě pohlaví”. Mnoho autorek totiž na 

fakt biologické odlišnosti navazuje i další rozdílnosti a odkazují k existenci specifické „ženské” 

kultury65. Tyto argumenty nazývá „vive la différance” (Jaggar 1974: 288) a jako jejich hlavní cíl 

identifikuje udržení rozdílností a pestrosti mezi lidmi a odvrácení nebezpečí unifikace, tj. situace, 

kdy by se ženy staly muži. 

Jaggar s tímto přístupem nesouhlasí a tvrdí, že jediná rozdílnost mezi muži a ženami je čistě 

fyziologická (tj. odlišnost reprodukčních orgánů) a nemá žádné další – psychické či morální –

důsledky (Jaggar 1974: 280). Spíše než o „ženách” je podle ní třeba hovořit o „lidských bytostech 

ženského pohlaví” a rovnost pohlaví požadovat na základě obecně lidských, nikoli specificky 

ženských práv. Odkaz ke specifické zkušenosti žen (ať již fyzické nebo sociální) je problematický, 

                                                
62 Zajímavá je také její poznámka o rozlišování veřejného a soukromého – na základě výzkumů dochází k závěru, že 
ženy rozlišují mezi „soukromým” a „veřejným” hodnocením a vnímají tak rozpor mezi tím, co by si měly myslet a mezi 
vlastním morálním uvažováním, zaměřeným na hodnoty péče o druhé a jejich potřeby a přijetí odpovědnosti za svá 
rozhodnutí i jejich důsledky (Gilliganová 2001: 45). V souvislosti s politickou reprezentací žen tak vyvstává otázka, zda 
ženy v politice prosazují spíše konvenční „veřejné” stanovisko nebo autentické stanovisko „soukromé”.
63 Srov. Oksala 2004, Nagl-Docekal 2007: 44-57, Alcoff 1988: 409n, Downs 1993: 417.
64 Článek Jaggar je však starší než kniha Gilligan, proto se nevymezuje přímo proti jejímu dílu, ale proti přístupům 
jiných autorek obhajujících feminismus diference.
65 Podrobněji k obhajobě separatismu viz Jaggar 1974: 286-288.
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protože lze jen stěží dokázat, zda je tato zkušenost skutečně navázána na pohlaví jedince, a 

rozhodnout nakolik je tato zkušenost významná (Jaggar 1974: 283). Vedle toho je podle ní potřebné 

odmítnout představu společnosti jakožto „systému rolí”, který zásadně omezuje lidskou aktivitu a 

svazuje jedince se společenskými institucemi (Jaggar 1974: 289n).

O politice zkušenosti hovoří také Chandra Talpade Mohanty, která upozorňuje na nutnost 

pojímat ženskou zkušenost nikoli jako univerzální, ale jako kontextově podmíněnou  (Mohanty 

1998, Mohanty 2003). Otázka zkušenosti (žen) je podle Mohanty jedním z ústředních bodů 

feministického myšlení, podle de Lauretis je zkušenost dokonce základem feminismu (Mohanty 

1998: 256). V článku Feminist Encounters: Locating the Politics of Experience proto Mohanty 

porovnává přístupy dvou autorek – Robin Morgan a Bernice Johnson Reagon – s cílem poukázat na 

nutnost vnímání žen nikoli jako homogenní, ale naopak jako heterogenní skupiny, a na potřebu 

zdůrazňování rozdílnosti zkušenosti žen. Zkušenost je podle ní možným základem feministické 

solidarity i feministického úsilí, nelze ji však pojímat jako „obecně ženskou” zkušenost, ale je 

potřeba ji historicky interpretovat. Morgan je představitelka „bílého” feminismu, která obhajuje 

„univerzální sesterství” (Mohanty 1998: 258). Tento přístup je podle Mohanty problematický 

zejména v tom, že „západní”66 zkušenost přenáší na všechny ostatní části světa a všechny ženy 

situuje mimo konkrétní místní či historický kontext. Morgan tedy „ženskou zkušenost” pojímá na 

základě dvou univerzálních parametrů: žena jakožto oběť a žena jakožto nositelka pravdy (woman 

as truth–teller). Tím, co všechny ženy spojuje, jsou společné podmínky (androcentrismus) a 

společný pohled na svět (Mohanty 1998: 259).

Pojímání žen jakožto obětí vyplývá právě ze společných podmínek, které jsou určovány 

univerzální „patriarchální mentalitou” (ibid.). Sdílená zkušenost útlaku pak nejen, že ženy spojuje, 

ale motivuje je také ke stejným formám boje proti mužské hegemonii. Jediná rozdílnost, kterou 

Morgan připouští, je rozdílnost mezi muži a ženami. Obě tyto skupiny jsou však pojímány jako 

jednotné a homogenní. Podobně jednotné jsou i formy útlaku a odporu67 vůči němu (Mohanty 1998: 

260, Mohanty 2003: 22n). Tento přístup předpokládá propojení biologických a psychologických 

charakteristik, což, jak bylo zmíněno výše, kritizovala již Alison Jaggar. Mohanty k tomuto 

propojení přidává ještě třetí aspekt, a tím je diskurzivně utvářená ideologie, který se u Morgan 

projevuje tím, že ženy staví zároveň do pozice nositelek pravdy. V jejím pojetí nejsou ženy 

limitovány „mužskými” představami o světě a mají proto autentičtější přístup k „pravdě” a 

„skutečnosti” čistě na základě toho, že nejsou muži. Tato představa je velmi podobná některým 

                                                
66 Srov. Mohanty 2003: 17n.
67 V pojetí Morgan jsou možnosti odporu založeny především na překonání mužského řádu a bariér, které jsou dány 
příslušností ke třídě či rase a prosazování solidarity (Mohanty 1998: 262).
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přístupům standpoint teorie vycházejícím z marxismu, které předpokládají, že utlačované skupiny 

nejsou ideologicky zatíženy a jejich vnímání reality je proto „opravdovější” (např. Hekman 1997: 

343, 346). Standpoint teorie však zároveň pojímá ženskou zkušenost nikoli jako univerzální, ale 

jako ukotvenou v čase a prostoru (Hekman 1997: 344n, Nagl-Docekal 2007: 198n).

Mohanty tento přístup kritizuje ze dvou důvodů – jednak tematizuje zkušenost jako 

bezprostředně přístupnou, srozumitelnou a pojmenovatelnou, a jednak ji pojímá  pouze na základě 

psychologie (Mohanty 1998: 262). Za vhodnější proto považuje přístup Reagon, která spíše než o 

sesterství hovoří o potřebě vytváření koalic. Představa koalice nám pak umožňuje zároveň zohlednit 

rozdílnosti mezi ženami, specifika zkušeností žen v konkrétních kontextech, ale zároveň hledat 

společné rysy jejich úsilí. Spíše než o sdíleném útlaku je podle ní třeba hovořit o přežití jakožto 

základu budování koalice – „Ke koalici se nepřipojujete, protože chcete. Jediným důvodem, proč 

byste měli/y zvažovat spolupráci s někým, kdo vás může možná i zabít, je zjištění, že je to jediný 

způsob jak zajistit vlastní přežití” (Reagon cit. in Mohanty 1998: 264n).

Vztahem ženské zkušenosti a politiky se zabývá i Jane Mansbridge68, která se pokouší 

ukázat, že ženská zkušenost může přemýšlení o politice i politiku samu v mnohém obohatit. Ačkoli 

byla politika (v teorii i praxi) po staletí výhradně doménou mužů, v nedávné době byly diskuse o 

podstatě demokratické politiky výrazně ovlivněny feministickými myšlenkami (Mansbridge 1998: 

142). Tento vliv se podle ní projevil zejména v korekci dvou protichůdných „tradičních” 

politologických představ o demokracii, tj. jak přístupu, který redukuje veškerou politiku na moc, tak 

přístupu, který odmítá moc jako takovou nebo přehlíží způsoby, jakými moc zasahuje do procesu 

deliberace (Mansbridge 1998: 147). Upozorňuje také na to, že ideál politiky bez nadvlády má v 

politickém myšlení dlouhou tradici69 a často je v souvislosti s ním odkazováno ke zkušenosti žen 

jakožto matek a pečovatelek a jejímu potenciálu obohatit politiku. Morální nárok však musí být 

ospravedlnitelný sám o sobě – tj. bez odkazu ke specifičnosti ženské zkušenosti, která však může 

sloužit jako vhodný korektiv obecných univerzálních tvrzení70 (Mansbridge 1998: 148, 150). 

Mansbridge se zabývá i významem feministického pojetí moci71, které však podle ní selhává v 

                                                
68 Srov. Fraserová, Honneth 2004: 252-263.
69 Mezi nejvýznamnější představitele a představitelky patří podle Mansbridge Claude Henri de Saint–Simon, Edward 
Bellamy, Karl Marx, John Stuart Mill, Ernst Barker, Hannah Mather Crocker, Charlotte Perkins Gilman a Mary Parker 
Follett (Mansbridge 1998: 147n).
70 Jako příklad uvádí Mansbridge výrok Roberta Nozicka, že „jedinci mají nezadatelné právo vlastnit a prodat to, co 
vyrobí”, na jehož problematičnost poukázala Susan Okin tvrzením, že v tom případě tedy matky „vlastní a mají právo 
prodat své děti” (Mansbridge 1998: 150).
71 Autorkou tohoto pojmu je Nancy Hartsock, která navazuje na rozlišení „moci nad” a „moci s”, které provedla Follett. 
Co se týče vnesení „ženskosti” a péče do přemýšlení o politice, jsou významné především autorky Sara Ruddick, Kathy 
Ferguson a Virgina Held (Manbridge 1998: 149).
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nabourávání samotné podstaty politiky založené na moci a zaměřuje se spíše na domácí sféru 

(Mansbridge 1998: 149), a etiky péče72, která zdůrazňuje význam emocí (Mansbridge 1998: 151).

Částečně obhajuje diferenci jakožto politickou strategii, jelikož je přesvědčena, že zdůraznění 

rozdílnosti mezi muži a ženami může pomoci při budování ženské solidarity. Uvědomuje se však i 

její negativa, a to především fakt, že pro nabourávání mainstreamu nemusí být tato strategie nutně 

vhodná, jelikož je příliš svázaná s pohlavím, a navíc tvrzení, že ženy mohou obohatit politickou 

teorii na základě své zkušenosti nelze  podle ní chápat tak, že ženy jsou esenciálně odlišné od mužů. 

Důraz je proto třeba klást spíše na odlišnou zkušenost (i když zkušenost žen a mužů se v mnoha 

případech překrývá) a odlišnou socializaci, kterou bychom měli chápat nikoli jako pasivní přijetí 

pod hrozbou trestu, ale jako aktivní budování vlastní osobnosti. K tomu ještě dodává že odlišná 

zkušenost se nemusí nutně projevovat v reálném chování žen a mužů, ale je ukotvena v sociálních 

obrazech „mužství” a „ženství” (Mansbridge 1998: 155-157).

3.3.2. Politika identity a její kritika

V souvislosti s otázkou propojení zájmů a identity je třeba zmínit také koncept politiky 

identity založený na zjištění, že rozdílnosti mezi ženami jsou stejně významné jako to, co mají 

společné (Pilcher, Whelehan 2004). Politika identity tak překonává problémy, které s sebou nese 

pojímání ženské zkušenosti jako radikálně odlišné od mužské, ale zároveň jako univerzální a 

homogenní (např. Gilligan, Morgan). Některé skupiny vnímají politiku identity jako nástroj 

přímého zpochybnění dominance jiných zájmových skupin v rámci feminismu. Jako příklad může 

sloužit kritika „sesterství” – kterou vedle Mohanty (viz výše) nabízí například i bell hooks –

založená na zpochybnění myšlenky sdíleného útlaku, které je utvářena v rámci bílého buržoazního 

feminismu. Nevyhnutelným důsledkem politiky identity je podle bell hooks sdružování žen do 

skupin, jejichž členky mají podobné zázemí – například Afroameričanky nebo lesby (Pilcher, 

Whelehan 2004: 73). 

Jinou kritiku politiky identity nabízejí jednak Nancy Fraser a Iris Young (viz kap. 4.4.2.) a 

jednak postmoderní a poststrukturalistické přístupy, které se vymezují vůči „nekonečnému cyklu 

politiky identity”73, tj. vytváření hierarchie autenticity, které vede k neustálému upřesňování vlastní 

identity a k obavě, že někdo jiný je více utlačovaný a má proto i větší nárok mluvit (Pilcher, 

                                                
72 Podrobněji k etice péče viz kap. 3.3.3.
73 V podobném duchu však kritizuje Peter Digeser teorii Judith Butler. Odhalování performativní povahy našeho 
jednání může podle něj vést k nekonečnému regresu v tom smyslu, že u každého konstativu odhalíme jeho 
performativní charakter. Tento přístup je podle něj možný pouze na poli teoretického bádání a nemůže být využit pro 
politickou praxi (Digeser 1994: 665n).
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Whelehan 2004: 74). Jejich cílem je odmítnutí esenciální identity74 a dominantních diskurzů, které 

nás nutí včlenit naše zájmy do rámce „nepřátelské kultury” (ibid.). Spíše než politiku identity, které 

počítá s fragmentovaným, ale celistvým subjektem, obhajují tyto přístupy rušení binárních opozic a 

zdůrazňují pluralitu a fluiditu identit. Významná je v tomto ohledu Judith Butler a queer teorie 

(Pilcher, Whelehan 2004: 75).

Elaine Stavro v této souvislosti popisuje dva odlišné aspekty kritiky politiky identity: prvním 

z nich je postmoderní/poststrukturalistický multikulturalismus, který kritizuje vytváření 

esenciálních kategorií, vzájemné vylučování a separace utlačovaných skupin; druhým aspektem je 

historický materialismus, který tvrdí, že zaměření na identitu přesouvá pozornost od skutečnosti, že 

ekonomické problémy jsou primárním zdrojem utrpení žen. Konvenčnější přístupy historického 

materialismu odmítají jak politiku identity, tak postmoderní/poststrukturalistické politiky ne–

identity (Stavro 2007: 441). O střetu politiky identity a postmoderního myšlení hovoří i Laura Lee 

Downs, která se podobně jako Linda Alcoff (viz níže) pokouší o nalezení kompromisu mezi 

esencialismem a postmoderním myšlením. 

Downs si pokládá otázku, která je pro ni natolik zásadní, že ji používá i v názvu svého článku: 

„Pokud je ,žena’ jen prázdná kategorie, proč se pak bojím chodit v noci sama?” (Downs 1993). Její 

kritika politiky identity vychází především z Joan Scott a jejího tvrzení, že důraz na autentičnost 

zkušenosti je zavádějící, protože zakrývá vnitřní fungování ideologicky nastaveného sytému 

(Downs 1993: 415). Problém politiky identity tak spočívá v zakotvení v metafyzice pravdy, která ji 

přibližuje ke konzervativní politice, proti které se staví. Postmoderní filosofie naopak jedinou 

spolehlivou pravdu zpochybňuje a zdůrazňuje, že pravda je – podobně jako jazyk – závislá na 

reprezentaci (Downs 1993: 418). Tento přístup podle Downs umožňuje odhalit diskurzivní povahu 

kategorie „žena” a dekonstruovat ji – v tom spočívá jeho osvobozující účinek. Za toto osvobození je 

však zaplacena příliš vysoká cena – znemožnění autentické, smysluplné subjektivity. Odpor skrze 

dekonstrukci tak nabízí pouze poloviční strategii na úrovni teorie, nijak však nepomáhá řešit 

problémy „skutečných” žen (subjektů), které musí každodenně čelit znevýhodnění, které vyplývá z 

jejich příslušnosti k ženskému pohlaví. Downs proto upřednostňuje historický subjekt (subjekt 

jakožto vědoucí bytost – knowing being), jehož identita je fluidní (Downs 1993: 436).

Cílem tohoto úvodu bylo poukázat na různost feministických přístupů ke vztahu identity a 

zájmů. Představila jsem především ty, které se zaměřují na otázku ženské zkušenosti a identity, i na 

jejich kritiku. Tento přehled poskytuje rámec dalších částí, které vycházejí z předpokladu, že model 
                                                

74 Esenciálně pojímanou kategorii „žena” dekonstruuje například Monique Wittig s poukazem na pozici leseb ve 
společnosti (Pilcher, Whelehan 2004: 74).
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reprezentace předpokládá určitou korelaci mezi (genderovou) identitou zastupitele/ky a zájmy, které 

prosazuje, a budou proto věnovány možnému propojování těchto dvou aspektů. Nejprve se zaměřím 

na předpoklad, že zájmy žen mohou být nejlépe obhajovány jinými ženami, a poté na koncept 

jednání „v zájmu” žen, který nutně nepředpokládá propojenost zájmů obhajovaných daným 

zastupitelem či zastupitelkou a jeho či její genderovou identitou.

3.3.3. Ženy jako obhájkyně „zájmů žen”

V souvislosti prosazováním žen do politiky se podle Sawer často (například v Pekingské 

akční platformě) hovoří o tom, že zvolení žen přinese zvýšení kvality parlamentní reprezentace a 

proměnu politiky jako takové.  Taková představa je založena na předpokladu, že spolu se ženami se 

do rozhodovacích orgánů dostanou i nové perspektivy a zvýší se tak úroveň citlivosti ke 

každodenním problémům. Do popředí se tedy dostává otázka autenticity – „mohou být zájmy těch, 

kdo jsou ve společnosti postaveny do role ,žen’, skutečně reprezentovány těmi, kdo tyto zkušenosti 

nesdílejí?” (Sawer 2000: 363).

K teoretickému uchopení tohoto předpokladu je potřeba vrátit se k práci Carol Gilligan a 

jejímu odlišení etiky spravedlnosti a etiky péče (Gilliganová 2001). Současné nastavení politiky by 

Gilligan zřejmě označila jako mužské, založené spíše na etice spravedlnosti než na etice péče. Na 

základě její teorie bychom pak mohli požadovat, aby v zastupitelských orgánech zazněl stejně silně 

i ženský hlas. Nárok na prosazování žen do politiky by se tak mohl opřít o předpoklad, že ženy jsou 

odlišně socializovány a vyznávají proto jiné hodnoty než muži. Gilligan upozorňuje na to, že 

odlišnost na základě pohlaví nutně neznamená kvalitativní rozdíl75 (tedy, že by etika péče byla 

nutně lepší než etika spravedlnosti - ibid.). Podle jejích vlastních slov jí jde pouze o to popsat 

zvláštnosti obou pohlaví bez nároku na rozhodnutí, zda je jedno z nich lepší než druhé. Zvýšení 

kvality parlamentní demokracie tedy musíme chápat nikoli jako převrácení hierarchie „mužského” a 

„ženského” hlasu, ale jako vnesení „ženského” pohledu do diskuse, které povede k jejímu 

obohacení.

Rozhodování by tak nebylo formulováno čistě na základě perspektivy abstraktních práv a 

povinností, ale také na základě zohlednění kontextu – „intimity, lidských vztahů a péče”

(Gilliganová 2001: 46). Přístup Gilligan, ačkoli se může jevit jako slibný argument pro podporování 

vstupu žen do politiky, se však musí vyrovnat s mnoha problémy. Na prvním místě je třeba si 

uvědomit, že ženy netvoří homogenní skupinu a jejich „hlasy” tak nemusejí znít vždy stejně. 

Gilligan sice část své knihy věnuje ženskému hnutí jakožto formulaci specificky ženských 
                                                

75 Ačkoli na některých místech její argumentace se zdá, že upřednostňuje „ženský” hlas před „mužským”, a myšlení, 
které na ni navazuje, explicitně upřednostňuje etiku péče před etikou spravedlnosti.
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požadavků v návaznosti na aktivitu žen v rámci jiných hnutí  a přiznává dokonce, že mnohdy bývají 

ženy nejzarputilejšími odpůrkyněmi prosazování rovných práv (ve smyslu práv skutečně 

univerzálních), nijak však hlouběji však tento rozpor neanalyzuje (Gilliganová 2001: 147). S tím 

souvisí i otázka autenticity, o které hovoří Sawer. Gilligan na základě svých výzkumů dospěla ke 

zjištění, že ženy rozlišují mezi „soukromým” (tj. autentickým) a „veřejným” hodnocením. 

Dostáváme se tak k otázce, zda budou ženy v rozhodovacích orgánech mluvit skutečně „ženským”

hlasem, nebo zda budou prosazovat spíše „veřejné” hodnocení založené na univerzálních (mužsky 

definovaných) hodnotách.

Znovu je zde tedy potřeba připomenout rozlišení přístupu „acting for” a „standing for”, jehož 

autorkou je Hanna Pitkin (Pitkin 1967). Představa, že ženy budou obhajovat zájmy žen, je založena 

na propojení obou přístupů, tedy na předpokladu, že ženy budou zároveň jednat za jiné ženy i v 

jejich zájmu. Obhajoba takového pojetí politické reprezentace žen se pak neobejde bez představy 

žen jako relativně homogenní skupiny, která se výrazně liší od podobně homogenní skupiny mužů, 

která sdílí určitou zkušenost (viz kap. 3.3.). 

Velmi explicitní obhajobu teze, že zájmy žen budou nejlépe reprezentovat ženy, nabízí 

Virgina Sapiro. Její přístup je sice argumentačně velmi nepřesný a jen málo přesvědčivý, přesto 

považuji za významné uvést na tomto místě otázku, kterou si pokládá: „Jsem žena se zrzavými 

vlasy. Proč bych si měla přát být reprezentována ženou, dokonce zrzavou ženou?” (Sapiro 1998: 

164, zvýrazněno VŠ). Důvodem by podle ní měla být skutečnost, že osoba, která je jí co možná 

nejpodobnější76 bude také nejlépe reprezentovat její zájmy. Upozorňuje však, že jako znaky 

podobnosti je třeba brát v úvahu pouze ty, které jsou politicky relevantní – gender totiž na rozdíl od 

barvy vlasů zakládá sdílenou zkušenost. Sapiro vychází z toho, že zájmy žen lze pojímat analogicky 

s třídními zájmy. Poukazuje tak jednak na nutnost uvědomění si specifické zkušenosti žen a jejich 

odlišného společenského postavení (s použitím marxistického slovníku bychom mohli říci, že jde o 

požadavek překonání falešného vědomí – např. Phillips 2001: 11) a jednak na nutnost uvědomění si 

mocenského nastavení společnosti. V této souvislosti poznamenává, že zájmy dělnictva budou lépe 

hájit odbory než zaměstnavatelé, jejichž zájmy jsou v přímém rozporu se zájmy dělnictva. Podobně 

tedy i zájmy žen budou obhajovány lépe ženami než muži, protože zájmy žen jsou v přímém 

rozporu se zájmy mužů, kteří usilují o udržení svého dominantního postavení (Sapiro 1998: 164n).

Na nepřesnosti v argumentaci Sapiro upozorňují Irene Diamond a Nancy Harsock. Ty se 

sice na jedné straně ztotožňují s jejími východisky, na druhé straně však poukazují na to, že ženy 

pojímá současně jen jako jednu ze zájmových skupin a zároveň poukazuje na specifičnost žen 
                                                

76 V této souvislosti znovu připomínám Griffithse Phillipse a jeho příklad „bláznů”, který uvádí Phillips (Phillips 1998: 
225).
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potvrzovanou zásadními rozpory ohledně začlenění žen do politiky (Diamond, Hartsock 1998: 193). 

Podobně jako Sapiro předpokládají, že ženy mají společné zájmy, na rozdíl od ní si však uvědomují, 

že zásadní problém v ustavení takových zájmů spočívá v porozumění „objektivním společenským 

situacím a jejich relevanci k politickým zájmům” (Diamond, Hartsock 1998: 194), které však 

nemusejí být ženami nutně reflektovány. Klíč k pochopení problematičnosti ženských zájmů podle 

nich spočívá v dělbě práce podle pohlaví, které zakládá dvě oddělené sféry – veřejnou sféru mužů a 

soukromou sféru žen77. Jedině tak podle nich můžeme zpochybnit vhodnost pojmu „zájmy” k 

pochopení politického života. Zájmy totiž nejsou tím jediným, co motivuje lidské jednání či 

politické rozhodování – je třeba zdůraznit například význam emocí, které nelze jednoduše 

redukovat na racionálně vykalkulované zájmy. Přístup, který zneviditelňuje jiné faktory pak v jejich 

pojetí předpokládá, že lidské společenství je „instrumentálním, arbitrárním a hluboce nestabilním 

svazkem” (ibid.) a jediné co lze s jeho pomocí zkoumat jsou „instrumentální zájmy na vlastním 

zisku” (ibid.). 

Z jejich argumentace tedy vyplývá, že není možné požadovat jednoduše začlenění žen do 

mužsky vytvořených struktur a hovořit o jejich politické angažovanosti čistě v pojmech zájmů a 

práv, které jsou založeny na liberálním pojetí individualismu. Autorky tak docházejí k podobnému 

zjištění jako Anne Phillips (Phillips 1998) – pokud nějak ustavíme „ženské zájmy” (či spíše 

identifikujeme „ženské otázky” vyplývající z odlišného postavení a role žen ve společnosti), těžko 

můžeme obhájit, že by je měly prosazovat výlučně ženy, nebo že by je ženy měly obhajovat lépe 

než muži. Zdá se tedy, že muži jsou schopní jednat v zájmu žen a reprezentovat je. Diamond a 

Hartsock však s takovým tvrzením nesouhlasí a říkají, že schopnost mužů jednat v zájmu žen se 

značně liší v různých fázích politického procesu – „jedině ženy mohou jednat ,v zájmu’ žen při 

identifikaci ,neviditelných’ problémů, které ovlivňují životy velkého množství žen” (Diamond, 

Hartsock 1998: 198). 

Jejich formulace však podle mého názoru nezakládá jasný nárok na to, aby byly ženy přímo 

zapojeny do rozhodovacího procesu. Zdá se, že stačí, aby měly prostor artikulovat své zájmy, které 

pak již mohou být obhajovány v podstatě kýmkoli, kdo se s nimi bude ztotožňovat. Navíc samy 

autorky upozorňují, že nedostatečný přístup ke zdrojům a informacím může vést zastupitelky k 

tomu, že budou jednat v zájmu ostatních žen. Možnosti aplikace jejich přístupu jsou tak závislé na 

jejich požadavku rekonstrukce politiky a začlenění otázek reprodukce a sexuality (Diamond, 

Hartsock 1998: 199) a o jeho relevanci pro diskusi o prosazování žen do rozhodovacích procesů v 

rámci stávajícího nastavení lze jen pochybovat.

                                                
77 Podrobněji ke vztahu „veřejného” a „soukromého” viz kap. 2.
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Na reálné problémy, které z představy žen jakožto obhájkyň jiných žen a jejich zájmů 

upozorňují Pringle a Watson. V kapitole o občanství jsem zmínila jejich důležitý předpoklad, že 

stát není nějakou jednotnou suverénní entitou, ale spíše prostorem, ve kterém se střetávají různé 

diskurzy. Taková představa má zásadní význam pro koncept zájmů. V návaznosti na 

poststrukturalismus proto Pringle a Watson navrhují vzdát se pojmů „identita”, „struktura” a 

„zájmy” a zaměřit se spíše na pojmy „diskurz” a „subjektivita” (Pringle, Watson 1998: 215). Vedle 

toho poukazují i na reálné příklady z britského, australského a skandinávského kontextu, které 

ukazují na falešnost předpokladu, že ženy zastupitelky (Pringle a Watson hovoří o „femokratkách”) 

budou hájit zájmy žen a zpochybňují tak samotnou představu existence nějakých předem daných 

zájmů či potřeb žen (Pringle, Watson 1998: 210, 213).

3.3.4. Jednání „v zájmu” žen

Očekávání, že ženy lze automaticky považovat za obhájkyně zájmů žen, se musí vyrovnat se 

dvěma zásadními námitkami: jak (a na základě čeho) vůbec budou takové zájmy definovat, a zda 

vše co budou prosazovat bude pro ženy jakožto skupinu přínosné. Obhajovat tedy větší zapojení žen 

do veřejných rozhodovacích procesů na základě této argumentace (kterou velmi přesně formuluje 

Sapiro a dále rozvádějí Diamond a Hartsock) je značně problematické a jen málo přesvědčivé. V 

následující části se proto zaměřím na podmínky reprezentace „zájmů žen” a na otázku, zda je tento 

přístup nějak relevantní pro požadavek vyššího zastoupení žen v rozhodovacích orgánech. 

Zásadní kritickou výtku k nároku na reprezentaci žen ženami v tom smyslu, že budou nutně 

hájit jejich zájmy, jsem zmínila v souvislosti s Anne Phillips. Podle ní očekávání, že ženy 

zastupitelky budou vedle stranických zájmů obhajovat i zájmy žen může být chápáno jako dvojí 

zátěž (Phillips 1998: 235) a zvyšovat tak nerovnosti mezi muži – kteří jsou vázáni pouze 

stranickými zájmy – a ženami – které by tak byly zodpovědné jak za obhajobu stranických zájmů, 

tak zájmů žen, které mohou být navíc mnohdy v rozporu.. Navíc platnost takového očekávání 

nabourávají i kritiky vznášené vůči teorii Carol Gilligan, které jsou založeny především na odkazu k 

jejím esencialistickým aspektům a skutečnosti, že ženy nelze pojímat jako uzavřenou, homogenní 

skupinu (např. Kiczková 1999: 130).

Zajímavý postřeh k oddělenosti zájmů a identity nabízí v kontextu sociálních hnutí  Radim 

Marada, který odděluje zájmy skupiny a náležení ke skupině (identitu). Kultura protestu je podle něj 

na rozdíl od revolty založena právě na tom, že zájmy marginalizovaných skupin hájí někdo jiný než 

samy utlačované osoby a dichotomie ovládající/ovládaná osoba ztrácí na významu (Marada 2004). 

Protestující tedy nemusejí být systémem přímo utlačováni/y a naopak utlačovaní jedinci se 

nemusejí na protestu podílet přímo – protest tak postrádá pevnou ideologickou platformu a je 
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sdíleným kulturním statkem (Marada 2004: 169-171, 182n). Pro otázku zapojení žen do veřejných 

rozhodovacích procesů se tak pouhé zdůrazňování specifických ženských zájmů jeví jako 

nedostatečné a možná spíše kontraproduktivní, protože v situaci, kdy mají muži lepší mocenské 

postavení a větší společenský vliv než ženy, mohou být právem považováni za lepší obhájce „zájmů 

žen”. Podobná logika se dá uplatnit i na příklad dělníků a odborů, který uvádí Sapiro. Je 

samozřejmě pravděpodobné, že samy/i dělnice a dělníci budou zájmy dělnictva obhajovat lépe než 

manažeři a manažerky továren, ve kterých pracují, lze si však zároveň představit situaci, kdy za 

práva dělnictva bude bojovat někdo jiný (například nezisková organizace) s lepším přístupem k 

prostředkům prosazení jeho zájmů.   

Proti takové argumentaci se částečně vymezuje Iris Young, která osvětluje koncept zájmů na 

příkladu sweatshopů78. Young konstatuje, že různí lidé a různé organizace mají různé zájmy a 

zpravidla platí, že ti a ty, kdo mají největší zájem na udržení utlačovatelských struktur, mají také 

největší moc. Na odstranění strukturální nespravedlnosti mají naopak největší zájem samy 

utlačované osoby a ony také nejlépe znají „sociální zdroje možné změny” (Young 2008: 98). Proto 

by se podle Young měly do boje proti útlaku přímo zapojit a nespoléhat na to, že se za jejich práva 

bude brát někdo jiný. Její argumentace vyznívá tak, že oběti nespravedlnosti sdílejí s ostatními 

odpovědnost za spolupráci na projektech za odstranění nespravedlnosti, které jsou vystaveny 

(Young 2008). Neúspěšnost hnutí proti sweatshopům je podle ní neúspěšné zčásti právě proto, že je 

paternalistické. Její nárok však nezohledňuje reálnou situaci, v níž je pracovnicím (a pracovníkům) 

v těchto továrnách soustavně znemožňováno například zakládat odbory a jejich pracovní vytížení je 

natolik extrémní, že mohou jen velmi obtížně samy/i bojovat proti pracovním podmínkám (viz např. 

Kleinová 2005, Wichterlich 2000).

Můžeme tedy shrnout, že pokud přijmeme předpoklad, že existují zájmy žen, které lze přesně 

definovat79, dostáváme se opět ke koncepci „acting for”, tedy jednání v zájmu někoho. Jak jsme 

však viděli, z tohoto přístupu nijak nevyplývá, že obhajovat „zájmy žen” mohou výlučně ženy a 

dokonce se nabízí otázka, zda to muži nebudou vzhledem ke svému výhodnějšímu společenskému 

postavení dělat efektivněji. Ani tento přístup nám tedy neposkytuje příliš přesvědčivou argumentaci 

ve prospěch prosazování žen do rozhodovacích procesů a dokonce se zdá, že by nás mohl vést spíše 

opačným směrem. V další argumentaci se zaměřím na otázku „zájmů žen” jako takovou a na její 

vztah k feministické politice.

                                                
78 Podrobněji k otázce sweatshopů z genderové perspektivy viz Young 2008: 74-80, Kleinová 2005: 197-260, 
Wichterlich 2000: 17-54.
79 Dále se pokusím vyvrátit i tento předpoklad.
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3.4. „Ženské” versus „feministické” /„genderové” zájmy

Dosud byly pojmy „ženské zájmy” a „zájmy žen” používány zcela neproblematicky a 

zmiňovány byly především přístupy, které s nějakou představou specificky ženských zájmů počítají. 

Mnohdy se však pod těmito pojmy skrývají spíše než obecně ženské zájmy, zájmy „feministické”. 

Sawer v této souvislosti poukazuje na nebezpečí tokenismu80 a uvádí příklad Austrálie, kde byl 

požadavek na větší zastoupení žen postupně redefinován na požadavek většího zastoupení 

feministek81 (Sawer 2000: 363).

Nejde tedy o to, aby byly ženy v rozhodovacích orgánech zastoupeny (a případně tam 

obhajovaly zájmy, které považují za zájmy žen), ale aby zároveň prosazovaly spravedlnost i pro 

ostatní ženy. Jinými slovy, poukazuje na možný nesoulad mezi „zkušeností žen” a feministickou 

interpretací této zkušenosti (ibid.). Alison Jaggar však upozorňuje, že „ne všechny ženy jsou 

feministky a (...) někteří muži jsou feministy (…) ženské [tedy] není feministické“ (Jaggarová 1992: 

793)82. Pojmy „ženský” a „feministický” se tedy v souvislosti s „ženskou otázkou“ či „zájmy žen” 

nepřekrývají, navíc se mnohé ženy s feminismem neztotožňují, ba často jsou největšími 

odpůrkyněmi boje za práva žen (např. Gilliganová 2001: 147).

V následujících částech proto budu ve dvou, resp. třech krocích problematizovat relevanci 

zájmů pro požadavek vyššího zastoupení žen ve veřejných rozhodovacích orgánech. Nejprve se 

zaměřím na koncept „ženských” zájmů, tedy představy, že lze vysledovat určitá kritéria toho, co je 

dobré pro ženy jakožto skupinu a poté na představu „feministických” zájmů a jejích sporných rysů. 

V posledním kroku se zaměřím na nejširší pojetí zájmů, které budu označovat jako „genderové” a 

které nám pomůže osvětlit předpoklad, že současný nárok na vyšší zastoupení žen v politice a na 

obhajobu zájmů spojených se ženami jakožto skupinou, je příliš silný. Cílem je tedy ukázat, že 

argumentace na základě zájmů je neospravedlnitelná, a v důsledku toho bude zpochybněn i nárok 

na reprezentaci jako takový. To však neznamená, jak bylo naznačeno v první kapitole, že by ženy v 

rámci rozhodovacích procesech nemohly jednat v zájmu jiných žen. Je však otázka, co takové 

jednání konkrétně znamená a zda jej lze a priori předpokládat, nebo spíše pokládat za jakousi 

„přidanou hodnotu” vyššího zastoupení žen v politice (viz např. Phillips 1998: 237n).

3.4.1. Zájmy pojímané jako „ženské”

                                                
80 Tedy situace „kdy je zástupce [či zástupkyně] v jiném společenství jediný [jediná] či početně vzácný [vzácná]. Pak se 
tento [zástupkyně] stává jakýmsi symbolem své skupiny, je k němu [ní] obrácena pozornost a soustřeďují se vůči němu 
[či ní] stereotypy. Reakcí tokenů bývá přijetí těchto stereotypů jako reálných charakteristik, ale zároveň [také] snaha 
přizpůsobit se pravidlům, která určuje většina.“ (Křížková 2003: 451)
81 Na možné rozpory mezi pojmy „žena” a „feministka” upozorňuje např. Iris Young (Young 1994: 722). 
82 Srov. Nagl-Docekal 2007: 252, 256-272.
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Představa jasně definovatelných zájmů žen je neodmyslitelně spojena s představou žen a 

mužů jako dvou různých skupin, jejichž členky a členové jsou nadány/i různými vlastnostmi a 

jejichž zkušenosti se proto zásadně liší. V tomto smyslu pracuje s kategoriemi „ženské“ a „mužské“ 

i Carol Gilligan, která zcela automaticky identifikuje „ženský hlas“ bez kritické reflexe toho, co 

„ženský“ v jejím přístupu vlastně znamená a zda je tato vlastnost pevně svázána s biologickým 

pohlavím (Gilliganová 2001). Právě tato skutečnost se stala jedním z hlavních terčů kritiky její 

práce (např. Jaggarová 1992: 791). Podobně s kategoriemi „ženské” a „mužské” pracuje i mateřské 

myšlení, vycházející z práce Jean Bethke Elshtain, která identifikuje odlišné „mužské” a „ženské” 

hodnoty na základě zkušenosti mateřství (Elshtainová 1999). Jak Gilligan, tak mateřské myšlení 

vycházejí z psychoanalýzy, zejména z Nancy Chodorow a její reformulace Freudova pojetí 

psychoanalýzy (Gilliganová 2001, Mansbridge 1998). 

Podle Gilligan navázala Chodorow v mnoha ohledech na psychoanalýzu založenou Freudem, 

zaměřila se však na oddělené zkoumání psychosexuálního vývoje chlapců a dívek. Při popisu 

utváření genderové identity pracuje s pojmy separace a přimknutí a analogicky k tomu identita a 

intimita – a právě na tomto členění staví Gilligan i svoji teorii. Vedle toho upozorňuje i na to, že 

Chodorow nepřisuzuje odlišnosti ve vývoji chlapců a dívek biologickým faktorům, ale skutečnosti, 

že se o děti starají převážně ženy  a vlastnosti přisuzované dívkám nepovažuje za méněcenné, nýbrž 

za pouze odlišné, bez nároku na jejich hierarchické uspořádání (Gilliganová 2001: 36n). Jane 

Mansbridge navíc zmiňuje i předpoklad Chodorow, že ženy jsou zvyklé spíše naslouchat než mluvit 

a nejsou proto motivovány k tomu, aby jasně definovaly vlastní tužby a přání. Jsou proto 

znevýhodněny v rámci politiky založené na diskusi a racionalitě argumentů (Mansbrigde 1998: 

152).

Představa ženských zájmů se však musí vyrovnat se zásadním problémem, a tím je 

heterogenita žen a jejich zkušenosti83 (např. Kiczková 1999: 130, Jaggarová 1992: 788n). Jak lze 

identifikovat „ženské” zájmy v momentě, kdy jsou ženy situovány v různých kontextech a od toho 

se pak odvíjí jejich specifická zkušenost a zvláštní zájmy? Přístupy ovlivněné marxismem by mohly 

poukázat k fenoménu falešného vědomí84 – jak si mohou ženy v podřízené situaci, která je 

diskurzivně ukotvená, uvědomit vlastní podřízené postavení a odvozovat od něj své zájmy?

3.4.2. Zájmy definované jako „feministické” či „genderové”

                                                
83 Podrobněji k otázce ženské zkušenosti viz kap. 3.3.1.
84 Viz Phillips 2001: 11. Podobný přístup nabízí pojem „symbolické násilí”, se kterým pracuje Bourdieu (Bourdieu 
2000).
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Je tedy třeba hledat jiný přístup, jak přistoupit k otázce marginalizace žen a potřebě jejího 

odstraňování. Zaměřím se jednak na zájmy, které nazývám „feministické” a jednak na zájmy, které 

označuji jako „genderové”. Jsem si vědoma problematičnosti takového pojmového uchopení, 

domnívám se však, že i přes těsnou souvislost obou pojmů a jejich překrývání85 lze mezi nimi najít 

určité rozdíly. Koncept „genderu” pojímám jako širší než pojem „feminismus” a přisuzuji mu 

jasnější poukaz k odhlédnutí od čistě „ženských” otázek a od představy, že jsou tyto otázky čistě 

záležitostí žen. Oddělení „feministických” a „genderových” zájmů je tak třeba vnímat nikoli jako 

popis reálného stavu (skutečně existujících, jasně definovaných a oddělených zájmů), ale jako 

provizorní konstrukci s cílem odlišit dva rozměry „zájmů”, které jsou nějakým způsobem 

provázány s genderem.

3.4.2.1. „Feministické” zájmy

Výraznou zastánkyní pojmů „feminismus” a „feministický” je Herta Nagl-Docekal, která 

poukazuje k potřebě „překonání vyloučení a potlačování žen, které stále charakterizuje všechny 

oblasti života“ (Nagl-Docekal 1995: 24) a upozorňuje, že opouštění pojmu „feminismus” a 

případná náhrada za pojem „gender” – který explicitně neodkazuje k ženám –, může 

zneviditelňovat diskriminaci žen (Nagl-Docekal 2007: 19, 181n) . V podobném duchu argumentuje 

i Alison Jaggar, která zdůrazňuje skutečnost, že se stále nacházíme ve stavu mužské nadvlády, 

ačkoli se její projevy zdají mnohem mírnější než kdysi a i přes to, že ženy mají formálně zaručena 

rovná práva. Podle Jaggar se stále nacházíme v předfeministické době, nelze tedy počítat s tím, že 

by byla morálka konstituována s explicitně feministickým vědomím. Naopak je mnohem 

pravděpodobnější, že v sobě ponese rysy mužské nadvlády a stereotypního pojímání žen jakožto 

méně zdatných, a proto níže postavených. Důležitou roli podle ní hraje i skutečnost, že feminismus 

je bytostně kritickým myšlenkovým proudem a právě schopnost kritické reflexe je nejprve třeba 

implementovat do způsobu uvažování mužů i žen. Pokud tohoto nebude dosaženo, hrozí nebezpečí, 

že za „univerzální“ se budou i nadále skrývat partikulární zájmy vybraných skupin – a nelze 

očekávat, že by šlo o zájmy těch skupin, které jsou marginalizované. Je proto stále třeba připomínat 

podřízené postavení žen a poukazovat na jeho projevy ve všech oblastech lidského života 

(Jaggarová 1992: 794).

Za nejvýznamnější považuji v této souvislosti přístup označovaný jako standpoint feminismus

či standpoint teorie86, na který, byť v jiném kontextu, odkazuje Herta Nagl-Docekal (Nagl-Docekal 

                                                
85 Genderové zájmy by jistě nemohly být definovány bez odkazu k feminismu a jeho kritickým poznatkům.
86 Termín ponechávám v původní anglické podobě. V knize Ženy, muži a společnosti je jako možná česká alternativa 
uveden pojem „hlediskový” feminismus (Renzetti, Curran 2003: 48).
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2007: 196-199). Tento přístup se kriticky vyrovnává s esencialismem a předpokladem, že lze a 

priori očekávat, že se ženy budou vždy nutně chovat jinak než muži, nebo že se budou všechny 

ženy chovat stejně. Spíše než na ženskou zkušenost jako takovou tedy odkazuje na její 

feministickou interpretaci (Nagl-Docekal 2007: 198). K bližšímu seznámení s tímto projektem 

využiji diskusi, které proběhla mezi Susan Hekman, Nancy Hartsock a Sandrou Harding v časopise 

Signs koncem roku 1997.

Impulzem k diskusi byl článek Susan Hekman Truth and Method: Feminist Standpoint 

Theory Revisited, který se zaměřuje na problematické body standpoint teorie, jak ji definují 

především Hartsock, Harding a Smith a navrhuje, jak tyto problémy překonat. Hekman přístup 

standpoint teorie oceňuje a nesouhlasí s autorkami, které jej považují za přežitý87, domnívá se však, 

že je třeba jej zásadně redefinovat. Základní problém spatřuje zejména v nároku na pravdivost

(Hekman 1997: 341), který je inspirován marxistickými východisky. Tento nárok je zřejmý 

především v přístupu Hartsock, který je strukturován dvěma potenciálně protichůdnými definicemi 

reality: sociálně konstruktivistickou (struktury materiálního života ustavují limity chápání 

společenských vztahů – dominantní/vládnoucí skupina prezentuje svoji perspektivu jako 

„skutečnou” a odmítá všechny ostatní) a představou, že zatímco vnímání skutečnosti vládnoucí 

skupinou je pouze „částečné a perverzní”, vnímání utlačovaných skupin odkrývá „skutečné” vztahy 

mezi lidmi a je proto osvobozující (Hekman 1997: 343). 

Vedle toho klade Hartsock také důraz na lokaci ženské zkušenosti – pojímá ji tedy jako 

ukotvenou v konkrétním čase a prostoru a zasazenou do konkrétních společenských vztahů. Takové 

pojetí ji pak vede k předpokladu, že „pokud materiální život strukturuje vědomí, pak vztahově 

definovaná existence žen strukturuje život, jemuž jsou cizí dichotomie a abstraktní maskulinita je 

odhalena jakožto parciální a perverzní” (Hartsock cit. in Hekman 1997: 344). A právě v tomto 

nároku spatřuje Hekman zásadní problém – Hartsock na rozdíl od Marxe nerozlišuje mezi 

společensky utvářenou a „skutečnou” realitou, resp. na základě radikálního oddělení zkušenosti 

mužů a žen dochází k závěru, že realita vnímaná muži je „perverzní” a naopak ženská zkušenost 

nám pomáhá nahlédnout opravdovou „skutečnost”. Tím je však takto pojatá standpoint teorie 

postavena před další zásadní problém, a tím je mnohost ženské zkušenosti (Hekman 1997: 344n).

První z těchto problémů, tedy pojímání ženského pohledu jako „objektivnějšího” lze překonat 

Foucaultovou teorií diskurzivního utváření vědění a skutečnosti – je tedy důležité uvědomit si, že 

nejen zkušenost mužů, ale i zkušenost žen je diskurzivně utvářená. Ani ženské vidění světa tedy 

nemůže být „pravdivé” a „objektivní”, může však odkrývat jiné struktury a rozšířit tak obzor našeho 
                                                

87 Ztrátu síly feministické standpoint teorie vysvětluje Hekman třemi důvody: nedůvěryhodnost marxismu v teorii i 
praxi, rozpor s nárokem na diferenci a nesoulad s postmodernismem a poststrukturalismem (Hekman 1997: 341n).
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zkoumání. Hekman se dokonce domnívá, že v samotném přístupu Hartsock je nárok na 

dekonstrukci „opravdové” reality implicitně obsažen (Hekman 1997: 345n). Explicitně však 

Hartsock říká, že diskurz utlačující skupiny je ideologický, zatímco diskurz utlačovaných není, 

jelikož odráží skutečnost jejich životů. Ačkoli jsme viděli, že je tento předpoklad neobhajitelný 

(Foucault), vede Hartsock k důležitému zjištění, a to, že „feministického stanoviska je třeba 

dosáhnout, není dané” (Hekman 1997: 346). Ne všem ženám je zřejmá povaha jejich útlaku, a 

proto je potřebná feministická analýza, která umožní artikulovat feministické stanovisko (ibid.).

Druhý problém, se kterým se musí feministická standpoint teorie vyrovnat, je mnohost ženské 

zkušenosti. Původní formulace standpoint teorie jsou, jak jsme viděli, závislé na dvou 

předpokladech: jakékoli vědění je lokalizované a situované a jedna z lokací (lokace žen) je 

upřednostňovaná, protože umožňuje nahlédnout „skutečnou” realitu. Pokud však k těmto 

předpokladům přistoupí zjištění, že ženy netvoří ucelenou kategorii (jejich stanoviska se v mnoha 

ohledech liší), narazíme na zásadní otázku – kolik různých úhlů pohledu může teorie zohlednit, aby 

neskončila v úplném chaosu? (Hekman 1997: 349). Hartsock vidí východisko v rozpoznání 

dichotomie homogenního „centra” a heterogenní „periferie” a jejího překonání tím, že se ženy 

přesunou z periferie do centra a promění tak jeho strukturu – Hekman však namítá, že by to 

znamenalo heterogenizaci „centra” a tím v podstatě jeho zrušení (Hekman 1997: 350). Za šťastné 

nepovažuje ani příklon Hartsock k teorii „situovaného vědění” (jak jej formuluje například 

Haraway) či subjektových pozic, jelikož se jí nedaří vyrovnat se s logickým důsledkem těchto 

přístupů – tj. skutečností, že žádnou subjektovou pozici, žádné hledisko nelze pokládat za 

„pravdivější” než jiné.

Jiné řešení vyrovnání se s rozdílnostmi mezi ženami nabízí podle Hekman Smith, a to důraz 

na žitou zkušenost žen v kontrastu k abstraktním konceptům sociologické analýzy. Tím se 

dostáváme zpět k významu feministické analýzy jakožto nástroje odkrývání útlaku žen a rozporu 

mezi objektivitou a situovaností. Tento přístup Hekman kritizuje za to, že konstruovanost žité 

zkušenosti žen zohledňuje jen občas a teorie proto není příliš argumentačně ukotvena. Vedle toho 

přináší další problém, a to dilema mezi esencialismem a relativismem. Tedy mezi formulováním 

společného základu „ženské” zkušenosti a naopak zohledněním mnohosti různých pozic žen 

(Hekman 1997: 354n). Jako příklad tohoto relativismu uvádí Saru Ruddick, která se snaží 

dekonstruovat mužský univerzalismus bez nároku na formulaci jediného správného stanoviska 

(Hekman 1997: 353). 

Jakousi „střední pozici” mezi esencialismem a relativismem zaujímá Sandra Harding (ačkoli 

v různých dílech se k tomuto problému staví odlišně – ibid.), které se však nedaří překonat dva 

zásadní problémy standpoint teorie, a to jednak vnímání ženského hlediska jako objektivnějšího než 
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mužského a jednak přijímání standardů „mužské” vědy (např. nárok na objektivitu), kterou se jinak 

snaží zpochybnit (Hekman 1997: 355). Hekman tedy navrhuje reformulovat cíle standpoint teorie a 

pojímat ji především jako kontrahegemonický diskurz (counterhegemonic discourse), který 

destabilizuje diskurz hegemonní (ibid.). Navíc vyzývá k opuštění inspirace Marxem a spíše k 

příklonu ke Kuhnovi – feministickou standpoint teorii je tak třeba chápat jako součást nového 

paradigmatu vědění a jeho produkce, které ustavuje epistemologický zlom (Hekman 1997: 356).

S otázkou mnohosti ženské zkušenosti se vyrovnává jinak než Okin či Nussbaum, které se 

snaží obnovit nárok na univerzální hodnoty. Hekman zdůrazňuje, že každá žena je jedinečná a 

pokud bychom chtěli dojít k nějakému zobecnění, museli bychom nutně určitá stanoviska vyloučit. 

Odkazuje také k Jane Flax, která říká, že feministické hledisko bude vždy nutně parciální, jelikož 

„nikdo z nás nemůže hovořit za ,ženu’, protože žádná taková osoba neexistuje” (Flax cit. in 

Hekman 1997: 359). Řešení vidí ve Weberově pojmu „ideální typ” – jde o teoretickou konstrukci, 

která si neklade nárok na pravdivost a uznává, že je zatížena individuálními hodnotami badatele/ky. 

Umožňuje nám tak ustavit kategorii empirického výzkumu (i politického boje – Hekman 1997: 

362n), která překonává esencialismus a zároveň nezabředává do chaosu relativismu (Hekman 1997: 

359–361).

V reakci na tuto kritiku Nancy Hartsock uznává, že Hekman dobře shrnuje současný stav 

feministických standpoint teorií a zvýrazňuje i aspekty, které bývají v diskusích často přehlíženy. 

Vedle toho však upozorňuje na tři oblasti, které Hekman problematizuje na základě určitého typu 

amerického pluralismu, který upřednostňuje pojmy „vědění” a „epistemologie” před pojmy „moc” a 

„spravedlnost”. Těmito oblastmi je podstata subjektu, podstata vědění a výsady požadované pro 

vědění, které pochází z konkrétní společenské pozice strukturované mocenskými vztahy (Hartsock 

1997: 367). Hartsock klade velký důraz na marxistické kořeny standpoint teorie, které podle ní 

Hekman přehlíží (viděli jsme však, že je Hekman spíše problematizuje než přehlíží). Kritiku, kterou 

vůči marxistickým předpokladům (zejm. nároku na „pravdivost” reality vnímané utlačovanými 

osobami) vznáší Hekman, Hartsock nezohledňuje a poukazuje především na společné 

charakteristiky marxismu a feminismu. Tyto styčné body mají zřejmě ospravedlnit přijetí 

marxistických předpokladů ze strany feministické standpoint teorie.

Šíře témat, která Hekman předkládá, je tak odsunuta do pozadí a pozornost je upřena 

především k pojmu moci, mocenským vztahům ve společnosti (zejm. Hartsock 1997: 370n) a k 

podstatě subjektu. Hartsock v souvislosti s pojímáním subjektu zdůrazňuje, že její přístup je založen 

na oddělení feministického stanoviska a „hlediska žen”. Říká tedy, že subjekty, kterým bychom 

měli věnovat pozornost, nejsou individuální subjekty, ale kolektivní subjekty nebo skupiny 

(Hartsock 1997: 371), které jsou formovány v opozici k utlačujícím silám. V odkazu na Chelu 
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Sandoval tedy upřednostňuje spíše než pojem „subjekt” pojem „subjektová pozice”88 či „kolektivní 

subjekt” (Hartsock 1997: 372).

Poslední autorkou, která se do této diskuse zapojila, je Sandra Harding, která také souhlasí s 

některými argumenty předloženými v úvodu diskuse ze strany Hekman. Její kritika však podle 

Harding směřuje především k pojetím feministické standpoint teorie, které zůstávají v zajetí 

moderních představ o pravdě a skutečnosti (navíc chronologie vývoje standpoint teorie, kterou 

Hekman uvádí, je podle ní zavádějící – Harding 1997: 388) a podobně jako Hartsock odkazuje spíše 

k pojetí standpoint teorie založenému na problematizaci vztahů mezi mocí a věděním (Harding 

1997: 382). Jako příklad uvádí přírodní vědy89, v nichž se zcela zřetelně projevuje, že pozice, kterou 

zaujmeme, zásadně ovlivňuje výsledky našeho bádání. Pro bádání ve společenských vědách je tedy 

důležité zjištění, že ne každá společenská pozice – určená třídou, genderem, rasou či imperialismem 

(Harding 1997: 384) – je stejně vhodná k nahlédnutí fungování společenského řádu. Dominantní 

skupiny navíc podle ní nemají na tomto nahlédnutí zájem (mohlo by narušit jejich výsadní 

postavení) a snaží se proto tyto otázky z bádání vyloučit. Právě v tomto ohledu je podle Harding 

významná perspektiva životů žen – jakkoli se může v rámci odlišných kontextů různit –, která nám 

umožňuje ptát se, zda jsou ženy skutečně méně racionální než muži či zda je jejich dvojí směna 

podmíněná přírodou spíše než kulturou (Harding 1997: 384n).

Všechny představené přístupy tedy spojuje představa feministické perspektivy, která 

umožňuje nahlédnout i jinak neviditelné problémy, a všechny se nějakým způsobem pokoušejí 

překonat esencialismus. Tím překonávají ústřední problém, který se jsem identifikovala v 

souvislosti s možností definovat „ženské zájmy”. 

Představa „feministických” zájmů se však musí vyrovnat s jiným problémem. Feminismus 

totiž není jednolitým, homogenním hnutím s jednotným programem, ale naopak velmi roztříštěným 

myšlenkovým směrem, což dokazují i rozpory mezi jednotlivými teoretičkami (např. Jaggar 1974, 

Okin 1987: 60). Jediným obhajitelným „feministickým” zájmem by pak hypoteticky mohl být 

požadavek zrovnoprávnění žen, ovšem ani zde nemusí nutně panovat shoda na tom, jak ho 

dosáhnout a jakými prostředky za něj bojovat90. Nárok na obhajobu „feministických” zájmů se tedy 

v mém pojetí jeví jako problematicky dosažitelný, jelikož lze jen stěží definovat jejich obsah. 

                                                
88 Podrobněji k teorii subjektových pozic viz kap. 4.2.2.3.
89 Konkrétně hovoří o pokusu, kdy se tyč ponořená do vody jeví z určitého úhlu jako zalomená a z jiného úhlu jako 
rovná (Harding 1997: 384).
90 Podobné neshody se v rámci feministických teorií objevují velmi často – výrazný byl například spor o pornografii, 
který se rozhořel mezi radikálně kulturními feministkami (Katherine MacKinnon, Andrea Dworkin či Kate Millett) 
bojujícími proti ústavní ochraně pornografie jedné straně a libertariánskými feministkami na straně druhé (podrobněji 
viz Currie 1992, Tong 1989/1995: 65-69).



53

Navíc, jak jsem zmínila výše, neexistuje žádné pevné propojení mezi takto definovanými zájmy a 

ženami jakožto jejich obhájkyněmi.

3.4.2.2. „Genderové” zájmy

Alison Jaggar upozorňuje, že s pojímáním určitých otázek jako „ženských“ jsou spojeny dva 

problémy: jednak se předpokládá, že zájem žen o tyto otázky je zcela přirozený a nevyhnutelný, a 

jednak se zdá, že se tyto otázky nijak netýkají mužů. Vyčleňování specifických zájmů je tak podle 

ní iluzorní – „ženské“ otázky jsou otázkami společenskými, proto se do určité míry týkají všech, 

tedy i mužů (Jaggarová 1992: 787). V návaznosti na toto zjištění navrhuji termín „genderové” 

zájmy, které jsou založeny na zohledňování kategorie gender na všech úrovních rozhodování, to 

znamená zhodnocení odlišného dopadu na ženy a muže91, příp. uplatnění poznatků ze studia 

fungování genderu ve společnosti i na jiné znevýhodněné skupiny.

Obhajoba takových zájmů pak podle mého názoru odkazuje spíše než k identitě zastupitelů a 

zastupitelek k teorii subjektových pozic92 (viz např. Mouffe 1993/2005), která byla zmíněna již v 

souvislosti se standpoint teorií. Marian Sawer v této souvislosti dodává, že takto široce pojaté zájmy 

nejsou vázány na identitu těch, které a kteří je prosazují, a důraz se tak přesouvá k požadavku 

zodpovědnosti (Sawer 2000: 364). Ve společnosti však podle ní neexistuje dostatek mechanismů, 

které by poháněly zastupitele a zastupitelky (které mají v rozhodovacích orgánech volný mandát) ke 

zodpovědnosti, kritizuje proto jak politiku identity, tak zrcadlové (deskriptivní) pojetí reprezentace 

(Sawer 2000: 376). V této souvislosti odkazuje k Anne Phillips, která upozorňuje na nebezpečí, že 

pokud budou zastupitelky zodpovědné za obhajobu „ženských zájmů”, ze zřetele se ztratí 

zodpovědnost všech zastupitelek a zastupitelů za „reprezentaci” žen (Sawer 2000: 377, srov. 

Phillips 1998: 236, 239).

Phillips ve svém článku hovoří o oblasti „politického realismu” (Phillips 1998: 233). Z tohoto 

pohledu samozřejmě nelze zcela vyloučit, že ženy mohou vzhledem ke své odlišné situovanosti 

hájit jiné zájmy než muži, zároveň však nelze tvrdit, že tomu tak nutně bude a že se překrývají 

zájmy všech žen a všech mužů. Ani jednu ze „skupin” nelze považovat za homogenní, proto se 

jejich zájmy různě střetávají, překrývají, nebo naopak  vzdalují a podobné procesy probíhají i uvnitř 

skupin samých (konkrétním příkladem fluidnosti zájmů může být právě přístup k otázce zvyšování 

zastoupení žen v politice).

3.5. Limity reprezentace a možnosti ustavení skupinové identity
                                                

91 Na podobném principu funguje metoda gender mainstreamingu (viz např. MPSV 2004)
92 Podrobněji se tomuto konceptu budu věnovat v kapitole 4.1.
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Cílem předchozích částí bylo poukázat na problematičnost představy „ženských” zájmů 

jakožto základu obhajování politické reprezentace žen. V této části se krátce zastavím u dalšího 

aspektu, který problematizuje nárok na politickou reprezentaci žen, a tím je představa žen jakožto 

skupiny.

Marian Sawer upozorňuje na rozdílnosti mezi ženami, které jsou dána odlišnou třídní, 

etnickou, rasovou příslušností, ale i rozdílnou ideologickou orientací. Každý z těchto rysů pak může 

mít u každé ženy jinou (Sawer 2000: 375). Takové zjištění nás tedy staví před problém, jak pojímat 

ženy jakožto skupinu a zda je to vůbec možné. V souvislosti s otázkou ženské zkušenosti a „zájmů 

žen” jsem zmiňovala teorie, které tento problém zcela přehlížejí a implicitně počítají s tím, že 

sdílená zkušenost je dostatečným základem skupinové identity. Pro feminismus diference pak není 

problém obhájit nárok na reprezentaci žen, který bude založen jak na představě, že ženy budou 

jednat za jiné ženy, tak současně v jejich zájmu (a tudíž i v zájmu jich samých). 

Tuto představu však překonává mimo jiné koncept pozicionality93, který představuje Linda 

Alcoff ve snaze překonat jak esencialistickou politiku identity, tak poststruktralistickou 

dekonstrukci. Pojem „žena” podle ní není definován určitým souborem vlastností, ale spíše 

konkrétní pozicí dané osoby. Tato pozice však není nějak pevně ukotvena (nedá se pozitivně 

definovat), je neustále v pohybu a mění se v závislosti na konkrétním kontextu – Alcoff používá 

analogii s postavením figur na šachovnici (Alcoff 1988: 433).

Autorkou, která pojem esencialismus zcela neodmítá, ale zásadně redefinuje, je Gayatri 

Chakravorty Spivak, která bývá často spojována s pojmem „strategický esencialismus”. Pilcher a 

Whelehan uvádějí v souvislosti s esencialismem tři autorky (Assiter, Modleski a Spivak), které 

ačkoli odmítají pojímání ženské zkušenosti jakožto univerzální a odkaz k „ženské podstatě” může 

být podle nich negativní, uznávají, že je v určitých situacích nezbytný. I za cenu nebezpečí 

falešného zobecnění je v jejich pojetí nezbytné pracovat s kategorií „žena” s cílem poukázat na 

podřízenost žen (Pilcher, Whelehan 2004: 43). Ashcroft, Griffiths a Tiffin propojují tento přístup 

Spivak s jejím pojetím podřízenosti a upozorňují na nutnost rozeznání toho, že „esenciální 

subjektivita [žen] byla a stále je omezena diskurzy, v jejichž rámci byly konstruovány jako 

podřízené” (Ashcroft, Griffiths, Tiffin 2000/2007: 74). Dále upozorňují, že přístup Spivak byl často 

dezinterpretován, a proto Spivak v rozhovoru s Elizabeth Grosz explicitně hovoří o strategické

užitečnosti esencialistických formulací: „Myslím, že bychom měli volit znovu  a strategicky, ne 

univerzální diskurz, ale esencialistický diskurz. Myslím si, že jakožto dekonstruktivistka… si nad tím 

                                                
93 Srov. standpoint teorie (kap. 3.4.2.1).
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vskutku nemohu umýt ruce a říci, že jsem specifická. Ve skutečnosti musím říci, že jsem čas od času 

esencialistka.” (Spivak cit. in Ashcroft, Griffiths, Tiffin 2000/2007: 74n). 

Elaine Stavro tento přístup staví do kontrastu s přístupem jiné představitelky dekonstrukce v 

rámci feminismu, Judith Butler, která zpochybňuje pojem „žena” jako takový, protože „není 

komplexním vyjádřením identity” (Stavro 2007: 444). Domnívám se však, že se oba přístupy dají 

propojit – jak jsem zmínila v souvislosti s pojímáním občanství, Chantal Mouffe částečně obhajuje 

pojímání žen jakožto skupiny pomocí konceptu sériovosti, jehož autorkou je Iris Marion Young

(Young 1994). Přístup Young upozorňuje na zásadní aspekt, který nabízí možnost, jak se vyhnout 

esencialismu a zároveň neupadnout do absolutního popření pojmu „žena”, a tím je vztah k 

materiálnímu světu. Ačkoli přístup Young považuji v určitých bodech za problematický, přínos její 

teorie spočívá v tom, že nutně nepočítá s vědomým ustavováním žen jakožto kolektivity (tj. sdílené 

„ženské” identity utvářené zevnitř), ale odkazuje spíše ke vnějším podmínkám a tedy utváření 

kolektivní identity zvenčí.

Young si uvědomuje rizika homogenizace kategorie „žena” (Young 1994: 713, 715), 

vymezuje se proto vůči pojímání žen jako jednolité skupiny se sdílenými zájmy, ale zároveň se 

ztotožňuje s pragmatickým, strategickým požadavkem na možnost pojímání žen jako kolektivity 

(Young 1994: 713, 717n), na který poukazuje i každodenní zkušenost (například v jazyce – Young 

1994: 722n). Její přístup je inspirován pojmem sériovosti u Jeana Paula Sartra, který jej používá v

souvislosti s možnostmi uchopení náležení jedince k určité společenské třídě (Young 1994: 727). 

Série jsou charakterizovány jako nahodilá seskupení, jejichž „člen(k)y” spojuje pouze vztah k 

materiálnímu světu (Sartre hovoří o prakticko-inertních objektech – Young 1994: 725). Jako 

příklady uvádí osoby čekající na autobus nebo posluchače a posluchačky rádia – v obou těchto 

případech je jediným jejich společným rysem to, že čekají na autobus nebo poslouchají rádio. 

Jednotlivci jsou v rámci sérií libovolně zaměnitelní, jelikož kromě vztahu k materiálním objektům, 

tj. jejich situovanosti, nejsou žádné jejich další charakteristiky relevantní (Young 1994: 725n). 

Skupiny jsou naopak taková sdružení osob, které reflektovaně sdílejí určité zájmy nebo cíle, jedinci 

nejsou v jejich rámci spojováni pouze pasivně, jak je tomu v případě sérií. Ze série lidí čekajících 

na autobus se tedy stává skupina v okamžiku, kdy autobus nepřijede a čekající si začnou navzájem 

stěžovat nebo společně hledat řešení nastalé situace (Young 1994: 725).

Aplikace tohoto pojetí na gender umožňuje podle Young překonat dilema, které se v rámci 

feministických teorií objevuje v souvislosti s kritikou homogenní kategorie „žena”. Otázkou tedy je, 

zda nahradit binárně pojatou genderovou identitu vícenásobným pojetím genderu (multiple gender –

Young 1994: 719n), nebo politikou identity. Politika identity je podle Young založena na 

předpokladu, že subjekty jsou sdružovány do skupiny nikoli na základě přirozené či společensky 
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předurčené identity, ale spíše na základě identity, která vyplývá z společně sdíleného fluidně 

konstruovaného feministického projektu (Young 1994: 721). Domnívám se však, že Young nechává 

některé otázky otevřené, a proto považuji pojetí genderu jakožto sériovosti za problematické pojetí 

skupinové identity, na jehož základě nelze obhajovat koncept reprezentace94. 

Na jedné straně velmi oceňuji její analýzu, která dochází k závěru, že odlišnou situaci žen a 

mužů je třeba hledat nikoli v jejich přirozených esenciálně ženských vlastnostech či v jejich odlišné 

socializaci nebo zkušenosti, ale ve vnějších „prakticko-inertních” společenských strukturách. Young 

tak nabízí dobrý způsob jak se vyhnout problémům spojeným se snahou postihnout identitu žen. Na 

druhé straně bych však Young zůstává uvězněna v binární opozici muž–žena (kterou v úvodu 

článku sama kritizuje), což jí neumožňuje uspokojivě vysvětlit, na základě čeho jsou vlastně některé 

osoby identifikovány jako ženy a jiné jako muži nebo kam zařazovat jedince, kteří zcela nenáleží 

ani do série „ženy” ani „muži”.

Young tak ve snaze přiblížit atributy, které umožňují začlenit osoby do určité série, uvádí 

pouze aspekty vycházejícího z (hetero)normativního uspořádání společnosti a nijak nereflektuje 

situaci, kdy v určitých kontextech přebíráme „mužské” a v jiných naopak „ženské” atributy. Mluví 

například o tom, že si vlastní „ženskost” uvědomujeme v okamžiku, kdy jsme někde „špatně” 

(vstoupíme do prostoru, který je výlučně mužský – ať již jde o chlapeckou kolej nebo pánské 

toalety – Young 1994: 730), neproblematizuje však, na základě čeho je taková „špatnost” a 

„správnost” určována a nakolik jsou tyto kategorie pevně ukotveny.

Shrnutí

Cílem této kapitoly bylo postupně ukázat, že argumentace na základě reprezentace s sebou 

nese mnoho otázek a problémů, které v konečném důsledku značně problematizují nebo dokonce 

znemožňují úspěšně obhájit požadavek na prosazování žen do veřejných rozhodovacích procesů. 

Model reprezentace zakládá v mém pojetí příliš silný nárok, který se musí vyrovnat s řadou 

problémů a vystavuje se tak nebezpečí, že na základě poukazu k těmto nedostatkům, bude zavržen 

nárok na paritní zastoupení žen jako takový. Základní problémy se kterými musí tento přístup 

vyrovnat jsou dva – pojímání politiky jako prostoru pro obhajování zájmů a pojímání žen jakožto 

kolektivity.

V prvním případě je třeba vyrovnat se s otázkou, jak vlastně zájmy žen identifikovat. V teorii 

(i politické praxi) se totiž ukazuje, že různé ženy pojímají „zájmy žen” různě a z hlediska 

feminismu je pak potřeba tento nárok specifikovat a požadovat obhajobu „feministických” zájmů, 
                                                

94 Tento koncept Young zpochybňuje v souvislosti s homogenním pojímáním kategorie žena (Young 1994: 715), 
současně však implicitně naznačuje, že by její teorie mohla reprezentaci redefinovat a ospravedlnit.
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tj. feministické interpretace zkušenosti žen. Ani tento nárok však není zcela neproblematický, 

protože počítá jak s homogenitou žen, tak zároveň s homogenitou feminismu. Navíc, i pokud 

necháme otázku zájmů stranou, musíme se vyrovnat s problémem, jak zaručit, že ženy budou nejen 

zastupovat jiné ženy („standing for”), ale zároveň i jednat v jejich zájmu („acting for”). Tím se 

dostáváme k druhému problému možnosti nalezení nějakého společného základu, na kterém by bylo 

možné „zájmy žen” ustavit, což vyžaduje pojímání žen jako kolektivu, který má určité sdílené a 

jasně definované zájmy. Takový předpoklad je značně problematický v situaci, kdy si uvědomíme, 

že mezi ženami panují rozdíly, které mohou být mnohdy větší než rozdíly mezi některými ženami a 

muži. Avšak i v situaci, kdy bychom takový základ nalezli (například zájem na odstranění 

podřízeného postavení žen), lze jen stěží nalézt argumenty pro to, že právě osoby ženského pohlaví 

budou tyto zájmy hájit spíše nebo lépe než muži.

V následující kapitole se tedy pokusím navrhnout způsob argumentace, který považuji za 

vhodnější, a to přístup založený na pojmu participace, který není nutně závislý na představě zájmů 

a vyhýbá se i problémům spojeným s pojímáním žen jakožto (homogenní) skupiny. Nárok na 

participaci považuji za slabší, ale právě proto ospravedlnitelnější než nárok na reprezentaci, který s 

sebou nese příliš velká očekávání.



4. Participace

V předchozí kapitole jsem se snažila postupně upozornit na různé problémy spojené 

s prosazováním žen do veřejných rozhodovacích procesů na základě nároku na 

reprezentaci. Tuto argumentaci proto považuji za nepříliš vhodnou právě z toho důvodu, že 

je z různých stran poměrně snadno napadnutelná a vystavuje tak nebezpečí, že spolu s ní 

bude odmítnut i požadavek na paritní zastoupení žen v rozhodovacích orgánech jako 

takový. Proto se v následující kapitole zaměřím na jiný koncept, který je sice nárokem 

slabším, ale právě proto je mnohem těžší jej zpochybnit – a tím je participace.

Za slabší považuji tento nárok v tom smyslu, že nutně nekonotuje specifické jednání 

žen ve veřejných rozhodovacích procesech a není ani závislý na představě specificky 

„ženských” (či „feministických”) zájmů. Požaduje „pouze” reálný přístup žen k jejich 

formálně zaručeným právům – nebo jinými slovy odstranění diskriminace při přístupu k 

rozhodování. Od zastupitelek se tedy v tomto pojetí neočekává, že ve svém jednání nadřadí 

svoji genderovou identitu jiným aspektům vlastní identity a zájmům, které s ní mohou být 

v konfliktu (např. třídní, etnické či stranické zájmy).

4.1. Přístupy k pojmu participace

Anne Phillips zmiňuje předpoklad, že reprezentace jen jiným aspektem participace a 

měla by proto být posuzována podle stejných kritérií. V souvislosti s argumentem, že být 

zastupitelem/kou není jen jedno z mnoha povolání (tedy že prosazování žen do 

rozhodovacích procesů nemůže být založeno na předpokladu, že jde o zajímavé povolání), 

propojuje nízké zastoupení žen v politice s porušením rovného práva na politickou 

participaci (Phillips 1998: 231). Dále však tento předpoklad problematizuje a zaměřuje se 

na rozdílnosti mezi reprezentací (zastupování někoho) a participací (aktivním zapojením 

do rozhodování). V kapitole 4.2. uvidíme, že Phillips se vymezuje vůči oběma těmto 

přístupům, když tvrdí, že participace je vždy záležitostí malého počtu osob a reprezentace 

jakožto jednání za někoho či v něčím zájmu nutně nezakládá nárok na vyšší zastoupení žen 

v rozhodovacích orgánech (Phillips 1998: 231n). Ačkoli se s předpokladem Phillips 

ztotožňuji, domnívám se, že její nárok na přítomnost (presence) lze uchopit i pomocí 

pojmu „participace”. 

Jasnější přístup nabízí dle mého názoru Nancy Fraser a její koncept participační 

parity (Fraserová, Honneth 2004: 62n), který vychází z její snahy propojit požadavek na 
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přerozdělování s požadavkem na uznání95. Uskutečnění participační parity je podle ní 

závislé alespoň na dvou podmínkách (Fraserová, Honneth 2004: 63n): jednak objektivní

(přiznáním práva jedné skupině nelze omezovat skupiny jiné) a jednak intersubjektivní

(instituce by měly zajišťovat rovný respekt ke všem). Obě tyto podmínky jsou pro 

participační paritu nepostradatelné a ani jedna nestačí sama o sobě (Fraserová, Honneth 

2004: 64). Fraser zároveň předpokládá, že práva nebudou skupinám přiznána automaticky, 

ale vždy pokud se o ně aktivně přihlásí a budou vlastní pozici vyjednávat ve veřejném 

prostoru. Klade tedy požadavek na dialogickou a diskurzivní aplikaci participační parity 

prostřednictvím demokraticky postupujících veřejných diskusí (Fraserová, Honneth 2004: 

71). Tento požadavek pak můžeme propojit s požadavkem spravedlnosti, jak jej formuluje 

Anne Phillips, tedy aby na konkrétních politikách i způsobech jejich formulování mohly 

participovat všechny osoby a skupiny, kterých se to týká (Phillips 2001: 13).

Fraser velmi dobře teoreticky analyzuje problém kolektivních identit (uznání nelze 

oddělit od přerozdělování96), specifičnost genderu či sexuální orientace, klade důraz na 

transformaci spíše než na afirmaci, selhává však na rovině praktické. Pokud bychom se 

striktně drželi obou podmínek, kterými Fraser participační paritu podmiňuje, nemohli 

bychom obhajovat pozitivní akci (např. kvóty pro ženy v politice), jelikož by to mohlo být 

vnímána jako porušení objektivní podmínky. Její práce tak podává obraz ideálního 

uspořádání, kdy nebude porušována participační parita (všichni tak budou mít rovný 

přístup ke všem právům), nijak však nenaznačuje, jak k takovému uspořádání vůbec dojít. 

V poslední kapitole práce se proto pokusím ukázat, jak propojit požadavek na rovný 

přístup k rozhodování s otázkou pozitivní akce jakožto prostředku k jeho dosažení.

Ačkoli pro pojetí participace, které v této práci představuji, nejsou zájmy nutnou 

součástí argumentu, některé teoretičky obhajující nárok na participaci se zájmy pracují 

(např. Phillips 1998: 233-237). Participaci lze z tohoto pohledu propojit s představou 

genderově definovaných zájmů a nárokem na zodpovědnost za rovnost mužů a žen ve 

společnosti (viz kapitola 3.4.2.2.).

4.2. Přítomnost a/nebo participace

V této části se krátce zastavím u nároku na přítomnost (presence), který obhajuje 

Anne Phillips (Phillips 1998, Phillips 2001). Nárok na participaci je podle ní příliš silný, 

protože „participace je vždy záležitostí menšiny” (Phillips 1998: 231). V jejím pojetí však 
                                                

95 Podrobněji viz kap 2.2.
96 Podrobněji viz kap. 3.3.1, srov. Stavro 2007: 442n.



60

není participace vnímaná jako právo na přístup k rozhodování, ale jako aktivita, do které se 

zapojují pouze ty osoby, které „mají politiku nejraději” (Phillips 1998: 230). Tento nárok 

však Phillips považuje za příliš silný. Zároveň však poukazuje na nedostatečnost představy 

reprezentace, kde stačí, aby byla zaručena rovnost při volbě a výsledek je ponechán čistě 

na vůli voličstva97 (Phillips 1998: 232). Ani jeden přístup podle Phillips není 

ospravedlnitelný, proto formuluje vlastní přístup – politiku přítomnosti98 (politics of 

presence – Phillips 2001: 13), tj. nárok na to, aby byly ženy v rozhodovacích orgánech 

fyzicky přítomny.

Jak bylo zmíněno v souvislosti s otázkou jednání v zájmu žen (kap. 3.3.2.), na 

obhajobu zájmů žen zvolenými zastupitelkami lze pohlížet jako na dvojí zátěž vzhledem k 

požadavku současného obhajování stranických i „ženských” zájmů (Phillips 1998: 235) a 

tedy kladení větší míry zodpovědnosti na ženy zastupitelky než na muže zastupitele. 

Koncept politiky přítomnosti Phillips popisuje jako nárok na přístup k dialogu – na 

formulaci principů i na vytváření konkrétních politik by se měly pokud možno plně podílet 

všechny skupiny, jichž se otázka týká (Phillips 2001). Zároveň dodává, že nárok na 

reprezentaci (obhajování zájmů) rovnost přítomnosti ruší, zatímco v nároku na participaci 

je rovnost přítomnosti implicitně obsažena (Phillips 1998: 232). Opačný přístup ke vztahu 

přítomnosti a reprezentace zaujímá Sawer, která tvrdí, že přítomnost žen (zastoupení v 

parlamentu) bude zároveň znamenat reprezentaci žen jakožto kolektivity (Sawer 2000: 

362), ovšem nijak neupřesňuje, co si pod pojmem „reprezentace” představuje.

Na rozdíl od Phillips se domnívám, že nárok na přítomnost lze s nárokem na 

participaci za určitých podmínek ztotožnit. Pod nárokem na participaci si pak nelze 

představovat pouze skutečně aktivní zapojení žen do rozhodování o věcech veřejných 

(nebo lépe řečeno zapojení, které by bylo aktivnější než působení mužů), ale již samotný 

přístup k tomuto rozhodování a jejich možnost se aktivně(ji) zapojit. Vedle toho se v 

rozhodovacích orgánech nelze určité míře participace (aktivity) vyhnout – zástupci/kyně o 

věcech hlasují a nutně se tak alespoň v minimální míře do rozhodování zapojují. Nárok na 

participaci tedy v mém pojetí neklade na ženy větší nároky než na muže, oběma pohlavím 

pouze zajišťuje rovné podmínky, které mohou využít v různé míře, která však již nezávisí 

na genderu, ale na osobě zastupitele/ky. Podobný argument předkládá i Nancy Fraser, když 

upozorňuje na to, že její požadavek participační parity není požadavkem na její nutné 

                                                
97 Srov. Young 2000/2002: 124n.
98 Podrobněji viz Phillips 1995/1998.
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využívání všemi členy a členkami společnosti, ale o možnost jejího využití (Fraser 1997: 

79, Fraserová, Honneth 2004: 62, pozn. 39).

4.3. Pojem subjektu a kritika esencialistických přístupů 

V souvislosti s modelem reprezentace jsem jako jeden ze dvou hlavních problémů, s 

nimiž se toto pojetí musí vyrovnat, uvedla možnosti pojímání žen jakožto kolektivity. Na 

tomto místě tedy představím přístupy vycházející z postmoderního myšlení, které tento 

nedostatek překonávají lépe než přístupy Gayatri Spivak či Iris Young, ačkoli jsou s nimi v 

mnoha ohledech slučitelné. Nejdříve se zaměřím na pojem subjektu a jeho genderový 

rozměr a poté na možnosti překonání esencialismu, kde se vedle pojmu subjekt zaměřím i 

na pojem identita.

4.2.1. Možnosti překonání karteziánského subjektu

Za účelem shrnutí přístupů k subjektu v tradičním filosofickém, postmoderním i 

feministickém myšlení využiji přístup Susan Hekman, která se vymezuje vůči 

karteziánskému pojetí subjektu a jako vhodnou alternativu nabízí teorii Julie Kristevy. 

Zároveň upozorňuje i na to, že diskuse o subjektu nejsou čistě akademické, ale mají i 

praktické, politické důsledky pro možnosti jednání a odporu v postkarteziánském světě. 

Spíše než úplný odklon od subjektu, který je typický pro strukturalistické myšlení (zejm. 

Foucault, Derrida, Lacan – Hekman 1991: 45), je podle Hekman potřeba klasické 

(karteziánské) pojetí subjektu reformulovat.

První feministické kritiky karteziánského subjektu byly podle Hekman založeny 

především na zjištění, že takto pojatý subjekt je maskulinní a legitimizuje podřízenost žen 

– „subjekt je genderovaný, nikoli generický” (ibid.). Upozorňuje také, že se tyto přístupy 

nesnažily o rekonstrukci subjektu, ale požadovaly spíše zahrnutí žen do kategorie subjektu. 

V této souvislosti uvádí analýzu Simone de Beauvoir, která subjekt (vlivem 

existencialistické epistemologie99) pojímá jako racionální, autonomní a sebeutvářející. 

Vedle toho se však v její práci objevuje i pojetí subjektu, který je utvářený a 

determinovaný – tedy ženský. Podle Hekman se zdá, že Beauvoir napětí mezi 

konstutuujícím se a konstituovaným subjektem příliš nereflektuje a směřuje svoji teorii k 

tomu, aby se „ženy staly muži”, tj. sebeutvářejícími se subjekty (Hekman 1991: 46).

                                                
99 Domnívám se však, že čtení Beauvoir pouze prizmatem existencialismu je do značné míry limitující, 
protože nezohledňuje hegelovské či marxistické aspekty její práce a vede tak k určitým zkreslením. Srov. 
např. Stavro (Stavro 2007).
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Současnější teorie na de Beauvoir v mnohém navazují a zkoumají „zaznamenávání 

způsobů, jakými jsou ženy společensky utvářeny a vylučovány z maskulinní oblasti 

subjektivity, racionality a moci” (Hekman 1991: 47). Tento přístup pak můžeme označit 

jako sociální konstruktivismus. Podle Hekman se toto pojetí dostává do konfliktu s 

neochotou opustit sebeutvářející se subjekt, který Beauvoir oceňuje, zpochybňováním 

pasivity utvářeného (konstruovaného) subjektu a snahou o restrukturalizaci subjektivity. 

Některé feministky tedy trvají na tom, že některé aspekty utvářeného subjektu jsou 

udržitelné, jiné se snaží o definici esenciálního ženského subjektu v opozici k 

maskulinnímu subjektu a další se snaží o definici dialektického vztahu mezi utvářeným a 

sebeutvářejícím se subjektem. Zcela jiný přístup nabízejí teoretičky inspirované 

postmoderním myšlením a psychoanalýzou, které se snaží dichotomii konstituujícího se100

a konstituovaného101 subjektu zcela zrušit. Subjekt je v jejich pojetí definován skrze 

vzájemnou hru významů v rámci diskurzivních formací, „jednak vytváří nové diskurzy a 

jednak odolává útlaku, který je vlastní diskurzům definujícím subjektivitu” – Hekman 

1991: 48).

První možností, jak subjekt rekonstruovat, je podle Hekman dialektický přístup, 

který se snaží vyhnout oběma stejně nepřijatelným alternativám – jak karteziánskému 

pojetí subjektu, tak tomu, co nazývají „společenskou šalbou postmodernismu”102 (Hekman 

1991: 49). Toto pojetí klade důraz na kontextuální povahu subjektivity a roli diskurzu pro 

formování subjektu, kterému navíc přiznává kreativitu v tom smyslu, že je schopen vybírat 

z různých diskurzivních vlivů, kterým jsou vystaveny. Subjekt je tedy současně jak 

produktem diskurzivních sil, tak jejich tvůrcem. Jako hlavní představitelky a představitele 

tohoto proudu uvádí Hekman Lindu Alcoff, Teresu de Lauretis, které obě kladou důraz na 

jednání103 a Paula Smithe, který pracuje s pojmem „rozlišeného subjektu” – jednotlivec je 

podle něj entitou, která je jak aktivní, tak pasivní, formovaná historickými diskurzy a 

praktikami a zároveň skutečným činitelem, který je schopný těmto vlivům čelit (Hekman 

1991: 49n). Dialektický přístup však Hekman kritizuje, protože podle ní nepřekonává 
                                                

100 V tomto případě jde o karteziánský subjekt, který se sám utváří, je charakterizován jako transcendentní, 
racionální a autonomní.
101 Tedy subjektu jakožto výsledku společenských sil, který je utvářený, determinovaný a nesvobodný a je 
proto otázka, zda lze vůbec hovořit o „subjektu”.
102 Postmodernismus se podle nich identifikuje s utvářeným subjektem a ohrožuje tak feministické pojetí 
subjektu. Znemožňuje totiž jednání a potažmo celou feministickou politiku a decentralizace subjektu je navíc 
nefér a předčasná. Ženám byla odpírána subjektivita od té doby, co byl koncept subjektu vytvořen, je proto 
jak nespravedlivou ironií, aby v momentě, kdy se ženy blíží k možnosti dosažení vlastní subjektivity, 
postmodernismus likvidoval karteziánský subjekt. Hekman v této souvislosti uvádí příklad Rosi Braidotti 
(Hekman 1991: 48).
103 Srov. Alcoff 1988.
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dichotomii sebeutvářejícího se a utvářeného subjektu (pouze je pojímá dialekticky) a navíc 

vychází n nesprávných předpokladů (Hekman 1991: 50).

Dalším způsobem rekonstrukce subjektu je podle Hekman jeho odstranění. Tento 

přístup je typický pro francouzský feminismus, jehož hlavními představitelkami jsou Luce 

Irigaray, Hélène Cixous a Julia Kristeva, a který je inspirován marxismem, 

strukturalismem, lingvistikou, sémiotikou a psychoanalýzou (Hekman 1991: 51n). Za 

nejvýznamnější autorku považuje Hekman Julii Kristevu, jejíž teorie je inspirována 

především Lacanem. Kristeva hovoří o dvou pojetích subjektu – o subjektu marxistické 

dialektiky, který se snaží o transformaci celého světa, a o poetickém subjektu, který usiluje 

o transformaci jazyka a klade tak důraz na revoluční charakter poetického jazyka. Podobně 

jako v případě dialektického přístupu Kristeva předpokládá, že subjekty jsou produkty 

diskurzů, nejsou však pasivní, protože mají ve své moci revoluční potenciál, který jim 

umožňuje svrhnout subjekt, který jim předchází (Hekman 1991: 53). Cílem tedy není 

odmítnout subjekt jako takový, ale redefinovat jej podobně jako koncept jednání, který je 

ústředním tématem dialektického pojetí subjektu. 

Jako ústřední bod její teorie identifikuje Hekman oddělení symbolických a 

sémiotických aspektů jazyka, které jsou v dialektickém vztahu. První z nich oddělují 

subjekt a objekt nejprve skrze učení se jazyku, ale zejména skrze objevení kastrace (falická 

funkce je podle ní funkcí symbolickou), druhé naopak umožňují propojení se specifickými 

označujícími praktikami jako je umění, poezie a mýtus, které nelze redukovat na objekt 

jazyka (Hekman 1991: 55). Právě sémiotično je místem revolučního potenciálu a je 

spojeno s femininitou – čili femininní je místem revolučního potenciálu (Hekman 1991: 

56). I tento přístup byl však podroben kritice zejména proto, že nezdůrazňuje historickou a 

kulturní specifičnost přiřazování symbolična k maskulinitě a sémiotična k femininitě (a to i 

přesto, že tento vztah nepojímá jako inherentní, ale jako diskurzivně utvářený –  Hekman 

1991: 57).

Rekonstituce subjektu se podle Hekman neobejde bez pojmu kreativity, který spojuje 

se dvěma ústředními tématy postmodernismu. Prvním z nich je předpoklad, že jazyk není 

uzavřeným systémem, ani jednotnou silou. Diskurzy se liší co do moci, kterou uplatňují, a 

subjekt proto nikdy není celistvý, obsahuje mezery a nejednoznačnosti, které umožňují, jak 

odpor, tak změnu (Hekman 1991: 59). S tím pak souvisí i druhé téma, kterým je tvrzení, že 

diskurzy, které vytvářejí subjektivitu současně vytvářejí subjekty, které jim odolávají 

(Hekman 1991: 60n).
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4.2.2. Alternativy esencialistických přístupů

Přehledné shrnutí feministických kritik esenciálního pojetí ženství nabízí Iris Young 

(Young 1994: 714-717), která jako jejich alternativu navrhuje koncept sériovosti (viz kap.  

3.5.). V následujících částech se zaměřím i na jiné přístupy, které se vůči esencialismu 

vymezují a pokoušejí se o formulaci vlastní koncepce pojímání subjektu a identity. 

Nejdříve se zaměřím na metafory překonávající moderní pojetí identity, jejichž přehled a 

komentář nabízí María Martínez González. Poté se budu věnovat konceptu performativity, 

jehož autorkou je Judith Butler, a jeho interpretaci a kritice ze strany Petera Digesera. 

Poslední část se bude zabývat konceptem subjektových pozic v teorii Chantal Mouffe.

4.2.2.1. Identita jako metafora

Podle González nabývají klíčové otázky druhé vlny feminismu (identita, rozdílnost a 

multikulturalismu) v posledních letech opět na významu, a to především v oblasti 

společenských věd a v rámci zkoumání sociálních hnutí. Zamýšlí se proto nad různými 

metaforami104 identity, které překonávají její pojetí v rámci moderního myšlení (González 

2008).

González upozorňuje především na to, že moderní pojetí identity založeno na „logice 

identity”, jak ji představuje Adorno, tedy na potřebě spojovat věci dohromady, do 

jednolitého celku a formulovat reprezentaci celku, totality. Tato logika má podle Iris Young 

performativní účinek (pokud něco vnímáme a zkoumáme jako celistvé, domníváme se pak, 

že to celistvé skutečně je) a navíc spíše než jednotu vytváří tento přístup dichotomii

(González 2008: 24). Metaforou, kterou González spojuje s moderním pojetím identity, je 

představa ostrova, který zůstává stále stejný a je jasně ohraničen. Tato metafora je založena 

na čtyřech hlavních principech: centrum, které určuje legitimní definici sociálních 

aktérů/ek, periferní formy, které jsou určeny svou vzdáleností od centra, potvrzování a 

reprodukce této definice v čase a prostoru a potvrzování a reprodukce jsou naplňovány 

subjekty, které reprodukují „kód” identity (González 2008: 24n). Problém této metafory 

spočívá především v tom, že nijak netematizuje to, co je mezi „uvnitř” a „vně”, tedy 

otázku hranice.

                                                
104 Pojmem „metafora” nemíní González její čistě lingvistickou formu, ale upřednostňuje pojetí metafory, 
které nabízí Ricœur – metafora jako „rétorický proces, jehož pomocí diskurz uvolňuje sílu, která určité fikci 
umožní přepsat realitu” (González 2008: 25). Jde jí tedy o performativní účinek metafory, o posunutí 
horizontů našeho bádání.



65

(Nejen) feministické myšlení tedy nabízí řadu metafor, které se snaží tento 

nedostatek překonat. González vyčleňuje tři základní typy těchto metafor: cesta/stávání se, 

hranice a hybrid. První pojetí je založeno na předpokladu, že identita se neustále mění, že 

je v pohybu. Jako příklad může sloužit nomadická subjektivita, kterou Rosi Braidotti 

formuluje na základě své osobní zkušenosti. Tento přístup podle González nepopírá 

identitu jako takovou, spíše ji přebudovává, a navíc jsou s ním spojeny dva problémy –

jednak nedotknutelnost hranice pohlaví (pohlavní odlišnost je ústředním problémem její 

práce) a jednak pokus o neredukovatelnost pohlavní odlišnosti ani na biologismus, ani na 

sociologismus105 (González 2008: 27).

Druhý přístup počítá s hranicí jakožto s prostorem identity, praxe a formace 

(prostorem těch, kdo nepatří ani sem, ani tam). Důraz je proto kladen na vzájemné 

prolínání různých dominancí. Příkladem je metafora mestizy, která podobně jako v 

předchozím případě vychází z osobní zkušenosti Glorie Anzaldúy. I tento přístup však   

González kritizuje, protože ačkoli je jeho cílem zrušení moderní duality subjekt/objekt, 

vede zpět k univerzalismu, jelikož identity pojímá jako jednotné, uniformní věci, možná 

dokonce esence (ibid.).

Nástrojem k překonání neustálého hledání nové esenciální jednoty je podle González 

třetí pojetí – hybrid. Tento přístup s konečnou platností překonává dichotomie moderního 

myšlení, protože není založen na dualitě, ale na hybriditě. Jako příklad uvádí metaforu 

kyborga, jejíž autorkou je Donna Haraway. Kyborg je komplexní metaforou, která zahrnuje 

nejrůznější zkušenosti či teorie a narušuje tak moderní pojetí ve třech oblastech: 

oddělování lidí a zvířat, rozlišování mezi lidskými/zvířecími organismy a stroji a 

ustavování hranic mezi psychickým a ne–psychickým. Společným nedostatkem všech tří 

přístupů je však pojímání čistě osobní identity, které nám nic neříká o možnostech 

ustavování identity kolektivní.

O to se podle González naopak snaží teorie, které interpretují sociální hnutí. Těm se 

však na rozdíl od předchozích přístupů nepodařilo překonat moderní logiku identity a 

odkazují proto ke třem základním myšlenkám – kolektivní identita jakožto podmínka pro 

akci, jakožto jednota či hranice a jakožto umožnění reprezentace (González 2008: 30n). 

Pojetí identity jakožto podmínky pro akci se musí vyrovnat se zásadní otázkou, a to zda 

tato identita existuje a priori, nebo je až důsledkem akce. Feminismus podle González 

vyznává spíše druhé pojetí (jako příklady uvádí práce Joan Scott či Judith Butler), zároveň 
                                                

105 Tato snaha však vede podle González k tomu, že Braidotti sama využívá určité esencialismy a 
homogenizace (González 2008: 27).
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však zmiňuje Diane Fuss, která celý tento přístup problematizuje tím, že mu klade otázku, 

zda „nepostrádáme identitu, protože máme politiku” (González 2008: 30). V souvislosti s 

pojetím kolektivní identity jakožto jednoty či hranice se musíme vyrovnat se samotnou 

možností ustavení konečné jednoty a s otázkou, zda je taková jednota vůbec žádoucí (viz 

např. Butler 1990/1999: 21n, Butler 1998: 287). V případě hranice González upozorňuje na 

to, že metafory, které překonávají moderní pojetí identity (zejm. mestiza a nomadická 

subjektivita) poukazují k tomu, že se hranice nedají jasně určit a identity je pak třeba 

chápat pouze jako teoretické konstrukce, které společenským vědám umožňují odlišit 

jednu identitu od druhé, ale nijak neodpovídají komplexitě skutečnosti.

González se vedle samotných metafor zabývá i otázkou reprezentace a předkládá 

teze velmi podobné těm, které jsem podrobněji představila v předchozí kapitole. Velmi 

rozšířeným předpokladem je podle ní představa, že sociální hnutí jsou schopná 

reprezentovat společenskou skupinu a hovořit za ní – jako příklad uvádí politiku identity 

(González 2008: 30). Uvádí však také kritiky, které se vůči tomuto přístupu vymezují. 

Především jde o Nancy Fraser a její postřeh, že klasický model uznání vede ke zvěcňování 

skupinové identity a popírání komplexity lidských životů – paradoxně tak spíše než uznání 

může dosáhnout spíše jiných forem zneuznání. Podobně podle González argumentuje i 

Judith Butler či Iris Young (González 2008: 31).

Podrobněji se González zabývá metaforou města, jejíž autorkou je Iris Young, kterou 

posléze reformuluje a představuje vlastní metaforu souostroví. Přínos Young a její 

metafory města106 (která je blízká třem výše představeným přístupům) spočívá v tom, že se 

explicitně zaměřuje na ustavování skupinové, nikoli pouze osobní identity a v tom, že se 

pokouší propojit přemýšlení na teoretické úrovni se zohledňováním reality současných 

sociálních hnutí. Za nejvýznamnější rysy této metafory považuje González to, že umožňuje 

sociální rozdílnost bez vylučování (skupiny se vzájemně prolínají a nikdy nejsou 

homogenní), dále umožňuje vykonávat různé aktivit, které město nabízí, městský život 

není monotónní a konečně ve městě existují veřejné prostory, kde se lidé setkávají a 

vzájemně na sebe působí bez toho, že by vytvářeli jednotná společenství se sdílenými cíli. 

V návaznosti na tuto metaforu pak představuje vlastní metaforu souostroví, která je 

metafoře města v mnohém podobná, klade však větší důraz na otázku reprezentace a říká, 

že souostroví „postrádá jasně definované centrum, není proto možné ustavit nějakou 

                                                
106 Srov. Young 1990: 226-256.
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,skutečnou’ definici identity, která musí být naopak vždy vyjednávaná” (González 2008: 

33).

4.2.2.2. Koncept performativity a jeho kritika

Přístup González je jistě teoreticky zajímavý a poukazuje k mnohým problémům 

moderního pojímání identity, domnívám se však, že k překlenutí propasti mezi teorií a 

praxí, o které sama hovoří, jsou vhodnější jiné přístupy – takové, které nejsou formulovány 

v metaforách, ale snaží se jasněji popsat konstrukci a fungování subjektu/identity ve 

společnosti. V souvislosti s překonáním esencialistického pojetí identity a subjektu je 

jednou z nejvlivnějších a možná zároveň jednou z nejkontroverznějších je teorie 

performativity Judith Butler. Například podle Petera Digesera není její přístup vhodným 

překonáním esencialistických přístupů, proto navrhuje vlastní koncepci politické praxe, 

která je oproštěna jak od esencialismu, tak od performativního chápání subjektu (Digeser 

1994).

Judith Butler je jednou z teoretiček, které se vymezují vůči karteziánskému pojetí 

subjektu (podrobněji viz kap. 4.2.1.). Východiskem jejího přístupu je myšlení Michela 

Foucaulta, především jeho genealogický přístup, který poukazuje k závislosti subjektu na 

čase a prostoru a tvrdí, že i samotné tělo je historicky utvářeno. Naše slasti, touhy i bolesti 

nepocházejí z předdiskurzivního těla, ale jsou produktem diskurzu107. (Digeser 1994:  

656). Butler se proto v první řadě snaží poukázat na problematičnost pojmu „žena”, který 

je ústředním bodem většiny feministických teorií (ať již jej pojímají jakkoliv) a často je 

propojen s pojmem (politické) reprezentace (Butler 1990/1999: 3n). Využívá proto 

Foucaultův poukaz k diskurzivnímu utváření subjektu – pojem „žena” pak podle ní 

můžeme chápat nikoli jako existující sám o sobě, ale jako diskurzivní formaci, důsledek 

daného pojetí politiky reprezentace. Takové pojetí  kategorie „ženy” pak sice předpokládá 

sdílenou identitu založenou na společné zkušenosti patriarchálního útlaku zároveň je však 

nutně vylučující108, jelikož je vytvářeno a omezováno samotnými mocenskými strukturami 

(Butler 1990/1999: 4-7). S tím souvisí i další problém, na který Butler upozorňuje, a tím je 

binární pojímání maskulinity a femininity a zdůrazňování výjimečnosti žen ze strany 

feminismu (zejm. v rámci politiky identity – Butler 1990/1999: 8), který přehlíží další 

aspekty identity – třídní, „rasové”, etnické a další (Butler 1990/1999: 7). Z tohoto hlediska 

                                                
107 Srov. Oksala 2004.
108 Butler v této souvislosti poukazuje na kritiku ze strany „ne-západního” feminismu (Butler 1990/1999: 6), 
srov. Phillips 2001.
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pak Butler kritizuje i oddělování pohlaví a genderu, které odkazuje k existenci 

„přirozeného” sexualizovaného těla, které je pojímáno jako médium, do něhož jsou 

vpisovány kulturní charakteristiky (Butler 1990/1999: 164n). Sama proto poukazuje k 

performativní povaze činů, gest a pravidel, které na základě jejich opakování ukotvují 

genderovou identitu jedince, a zpochybňuje tak existenci nějakého přirozeného 

psychologického „jádra” této identity (Butler 1990/1999: 173n, 179). V souvislosti s tím 

pak poukazuje k parodickým kulturním praktikám, které velmi dobře zpochybňují původní 

či základní genderovou identitu – drag, cross-dressing a stylizace typu butch/femme 

identity (Butler 1990/1999: 174n).

Peter Digeser popisuje přístup Judith Butler a postmoderního feminismu vůbec jako 

založený na představě, že „kategorie žena může být sama o sobě zdrojem útlaku či 

vyloučení” (Digeser 1994: 655). Tím, že bude kategorie „žena” pevně ustavena a budou ji 

přiřazeny určité charakteristiky, může se stát, že některé osoby (např. lesby) se do takové 

kategorie nevejdou. V tomto smyslu je třeba chápat i kritiku, kterou vznáší Nancy Fraser 

vůči politice identity (Fraser cit. in González 2008: 31). Butler proto podle Digesera 

přichází s radikálně odlišným pojetím, když říká, že gender, pohlaví či „já” nejsou 

vyjádřením tělesnosti nebo přirozenosti, ale jsou dělány (Digeser 1994: 656). Digeser však 

její pojetí kritizuje, a to ze dvou důvodů – jednak se neztotožňuje s myšlenkou 

performativity a jednak není podle něj jasné, nakolik je tento pojem skutečně užitečný pro 

identifikaci nedostatků esencialistického pojímání genderu a pohlaví a jejich kritiky.

K porozumění pojetí subjektu u Butler je podle něj potřeba zmínit vedle Foucaulta i 

Nietzscheho a jeho předpoklad, že „čin nemá žádného/žádnou původce/kyni” (ibid.) a 

Austina109, který v rámci své lingvistické teorie oddělil performativ (výrok, který je 

zároveň učiněním něčeho – např. slib, sázka, rozsudek) a konstativ (deskriptivní výrok), 

přičemž první z nich může být úspěšný či neúspěšný, zatímco o druhém z nich můžeme 

říci, že je buď pravdivý, nebo nepravdivý. Digeser však dodává, že sám Austin takto jasné 

oddělení později zpochybnil (Digeser 1994: 662n).

Samotný koncept performativity, performativního subjektu v pojetí Judith Butler je 

podle Digesera podněcován především otázkou „jak se můžeme vyvázat z 

naturalizovaných či zvěcněných pojetí genderu a pohlaví?” (Digeser 1994: 659). 

Zjednodušeně řečeno, jde o představu, že gender není ani vyjádřením vnitřní podstaty 

subjektu, ani pouhým „hraním” určité společenské role. Butler proto poukazuje na to, že 

                                                
109 Srov. Nagl-Docekal 2007: 59.
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performování genderu je simulakrum (kopii bez originálu), jinými slovy, je diskurzivně 

omezeno, ale ne zcela determinováno (Digeser 1994: 660). Kontinuita je tak zajištěna 

neustálým opakováním „scénáře” jednání, resp. jeho daných interpretací (Digeser 1994: 

657). Populární čtení její teorie pak předpokládá, že lze libovolně přecházet mezi různými 

genderovými identitami, performovat gender podle momentální nálady. Tento přístup však  

její teorii dezinterpretuje, jelikož sama Butler poukazuje právě k diskurzivnímu ukotvení 

performativních aktů a nelze proto zcela vykročit z praktik, které udržují a umožňují naši 

identitu. Možnosti subverze pak Butler spatřuje spíše v odhalení arbitrárního vztahu mezi 

performativními akty a v kombinaci či nahrazování různých typů performativních aktů, 

které máme k dispozici. Jako příklad uvádí drag – spíše než o úplné zrušení opakování 

scénáře jednání, jde o parodii na něj. Digeser tedy shrnuje: „Pokud je naturalizace 

problémem, pak je odpovědí na ni parodie” (Digeser 1994: 660) a dále upozorňuje, že v 

souvislosti s (feministickou) politikou hovoří Butler nejen o performativním pojetí 

subjektu, ale o překonání subjektu jako takového v podobě subjektových pozic110.

Digeser se také podrobně věnuje analýze odhalování performativity u Judith Butler 

(Digeser 1994: 665–667), kterou zde nebudu rozebírat a zaměřím se rovnou na jeho 

závěrečnou kritiku teorie Judith Butler. Vůči esencialismu se podle Digesera Butler 

vymezuje na základě dvou důvodů: jednak (jak již bylo řečeno) považuje převládající 

binárně pojímané genderové role za nevyhnutelně vylučující a jednak tvrdí, že společenské 

praktiky a diskurzy, které vytvářejí „normální” a „přirozené” zároveň nutně vytvářejí i 

„nenormální” a „nepřirozené”. Pokud má však být esencialismus (naturalismus) posuzován 

podle svých účinků, musí být podle Digesera podobnému testu vystavena i teorie Butler. 

Výsledky, k nimž dochází, však nejsou příliš jasné – Digeser totiž připouští, že účinky její 

teorie mohou být jak pozitivní, tak negativní (Digeser 1994: 670n). Jeho přístup proto 

nabízí spíše deskriptivní než kritickou analýzu přístupu Judith Butler a jejího pojetí 

performativního subjektu. Za velmi důležité však považuji pasáže, které se věnují pojetí 

subjektových pozic či prosazování nových forem politiky.

4.2.2.3. Teorie subjektových pozic

V těchto částech své analýzy Digeser poukazuje k tomu, že vedle performativního 

pojetí subjektu se u Butler projevuje i snaha o zrušení pojmu „subjekt” a jeho nahrazení 

minimálním pojetím subjektu, tedy pojmem „subjektová pozice” (Digeser 1994: 661). 

                                                
110 Podrobněji viz kap. 4.2.2.3.
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Tento přístup považuji za klíč k překonání esencialismu, s nímž se nepříliš úspěšně potýká 

model reprezentace, a zároveň zachování možnosti prosazovat práva žen jakožto skupiny 

(nikoliv však jako skupiny, která je homogenní a specifická) a požadovat tak například 

jejich paritní zastoupení v rozhodovacích orgánech.

Za naprosto výstižný proto považuji výrok Christine de Stefano, kterou Digeser 

cituje: „Subjekt feminismu (…) se skládá z těch subjektů, které jsou kulturně a politicky 

umístěny a utvářeny jakožto ,ženy’. K tomu, abychom mohli/y takový subjekt uplatňovat 

nepotřebujeme vznášet žádné další zásadní nároky.” (ibid.). A přesně v tomto duchu 

vnímám i pojetí žen v rámci modelu participace. Rovná práva nejsou požadována pro 

nějakou pozitivně definovanou, vnitřně koherentní skupinu, ale pro osoby, které jsou 

zvenčí identifikovány jakožto ženy (ačkoli jejich vnitřní identita může být jakákoli a není 

pro tento požadavek relevantní) a na základě toho jsou jim určitá práva odpírána.

Další významnou představitelkou teorie subjektových pozic je Chantal Mouffe, 

která ji propojuje s teorií radikální demokracie – v určitých aspektech blízké Judith Butler 

a jejímu koaličnímu pojetí politiky. Přístup Mouffe je inspirován především 

poststrukturalismem a psychoanalýzou – zejména Lacanem a jeho oddělením Symbolična, 

Reálna a Imaginárna a umístěním subjektu do prázdna (subjekt je tak pouze reprezentován 

v rámci struktury – Mouffe 1993/2005: 75). Mouffe se tedy zabývá implikacemi Lacanovy 

teorie pro feministickou teorii a identifikuje dva přístupy: první z nich říká, že 

dekonstrukce esenciální identity znemožňuje feministickou politickou akci a druhý 

považuje tuto dekonstrukci za podmínkou porozumění vztahům, na něž by měly být 

uplatňovány principy spravedlnosti a rovnosti (Mouffe 1993/2005: 76n).

Mouffe netvrdí, že esencialismus je vlastní jen konzervativní politice a nelze ho 

reformulovat, esenciální pojetí identity je však v rozporu s koncepcí radikální a pluralitní 

demokracie, kterou obhajuje. Jedinec může v jejím pojetí zastávat řady subjektových pozic, 

které jsou v neustálém pohybu, fixovány mohou být pouze dočasně a navíc mohou být v 

rozporu (Mouffe 1993/2005: 77). Z toho je patrné, že politika identity nemůže stát na 

pevném základě. Obhajitelný by pak z jejího pohledu nemohl být ani nárok na 

reprezentaci, jelikož fragmentovanost subjektu nemůže poskytovat základ pro vytvoření 

nějaké homogenní kolektivity. Esencialismus je tedy třeba odmítnout a spolu s ním i 

„kategorii subjektu jakožto racionální transparentní entity schopné dodat homogenní 

význam totálnímu poli vlastního jednání tím, že je zdrojem tohoto jednání” (Mouffe 

1993/2005: 75).
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Kategorie „žena” tak podle Mouffe neodpovídá žádné jednotné či jednotící podstatě 

a není tedy potřeba ji vynášet na světlo. Pokud neexistuje žádná homogenní entita „žena” 

čelící jiné homogenní entitě „muž”, jeví se dilema rovnost, nebo rozdílnost jako falešné a 

irelevantní (Mouffe 1993/2005: 78). Zároveň říká, že jsou udržitelné i pojmy jako 

„pracující třída” či „muži” nebo jiné označující odkazující ke kolektivním subjektu. Tato 

kolektivita však není založena na sdílení společné podstaty, ale spíše, jak říká Wittgenstein,  

na „rodinných podobnostech”  (ibid.).

4.4. Argument spravedlnosti

Za klíčový bod argumentace ve prospěch politické participace žen považuji nárok na 

spravedlnost. V souvislosti se vztahem identity a zájmů jsem zmínila přístup Carol 

Gilligan, která ve své knize Jiným hlasem: O rozdílné psychologii žen a mužů poukazuje k 

genderovým konotacím pojmu „spravedlnost” a odděluje etiku spravedlnosti a etiku péče 

(Gilliganová 2001). Zároveň jsem se snažila ukázat, že na základě etiky péče a konceptu 

reprezentace nelze ospravedlnitelným způsobem obhájit zapojení žen do politického 

rozhodování. Etika péče totiž náleží spíše do sféry soukromé (domácí) a do veřejné sféry 

by měl být inkorporována, což je požadavek velmi podobný přístupu Elshtain, která 

hierarchii veřejného a soukromého převrací (Elshtainová 1999). Problém spravedlnosti 

podle Sawer spočívá především v tom, že „není založena na rozdílnosti” (Sawer 2000: 

365) a vrací nás zpět k univerzalismu, který je vždy vystaven nebezpečí, že bude 

reprezentovat především „mužské” hodnoty a zájmy a nikoli zájmy všech.

Tyto kritické připomínky jsou zcela jistě na místě, ztotožňuji se však s přístupy, které 

tvrdí, že spíše než požadavek na spravedlnost zcela odvrhnout, je třeba jej reformulovat a 

zahrnout do něj i ženy a ostatní znevýhodněné skupiny. Koncept participační parity, 

zformulovaný Nancy Fraser, je dobrým důkazem toho, že i z feministického hlediska lze 

vznášet nárok na spravedlnost. V mém pojetí je tedy spravedlnost zásadní argument ve 

prospěch paritního zastoupení žen v rozhodovacích orgánech. V následujících částech 

práce se pokusím ukázat že je to dokonce jediný argument (jakkoli různě může být 

formulován), který je v této souvislosti ospravedlnitelný.

4.4.1. Feministická kritika klasických teorií spravedlnosti

Otázkou spravedlnosti v současných teoriích a její problematizací z feministické 

perspektivy se zabývá Susan Moller Okin. Teorie spravedlnosti obecně se podle ní 

zabývají tím, „zdali, jak a proč by mělo s lidmi být zacházeno rozdílně” (Okin 1987: 42), a 
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způsoby legitimizace takového zacházení. Klíčový je pro ni pojem „genderový systém”, 

který poukazuje k společenské institucionalizace odlišnosti pohlaví a který bývá jen zřídka 

podrobován testu spravedlnosti (Okin 1987: 43). Okin proto nejdříve podává stručný 

přehled pojímání spravedlnosti v „západním” politickém myšlení111 a dochází k závěru, že 

většina klasických prací (s výjimkou Johna Stuarta Milla) předpokládá, že jedincem je muž 

a spravedlnost proto aplikuje pouze na muže. Dále si klade otázku, zda jsou současné 

diskuse otázkám genderu otevřenější, a porovnává dvě koncepce spravedlnosti – Rawlsovu 

teorii spravedlnosti jakožto férovosti112 (liberalismus) a Walzerovy oddělené sféry 

spravedlnosti113 (komunitarismus) – a obě hodnotí z feministické perspektivy. Oba 

přístupy tedy hodnotí z pohledu „jak spravedlivý je gender?” (Okin 1987: 44).

Rawlsovo pojetí spravedlnosti jakožto férovosti považuje Okin za rozporuplné – na 

jedné straně může konzistentní a upřímné uplatnění liberálních principů vést k zásadnímu 

zpochybnění genderového systému ve společnosti, na druhé straně však Rawls sám však na 

takové zpochybňování explicitně poukazuje jen zřídka a ani jej příliš nerozpracovává. 

Feministická čtenářka či feministický čtenář se pak musejí stále ptát, zda tato teorie platí i 

pro ženy, nebo nikoli. Jejími subjekty jsou totiž podle Okin „hlavy domácností” a nikoli 

jednotlivci, což nutně nemusí znamenat, že jde o muže. Avšak jazyk, který Rawls v Teorii 

spravedlnosti (Rawls 1971/2003) používá a charakteristiky, které hlavám domácností 

připisuje, odkazují podle Okin k osobě mužského pohlaví. V jiném článku však Rawls 

explicitně říká, že „pohlaví je jednou z těch morálních nahodilostí, které musejí být 

zahaleny závojem nevědomí” (Okin 1987: 46) a zároveň zdůrazňuje, že pohlaví nijak 

nesouvisí s morálkou, což by mohly být naopak dobré impulzy pro feministické myšlení.

Na mnoha místech také hovoří o rodině a vnáší tak do feministického čtení své teorie 

další nejasnosti. Za problematické považuje Okin to, že pojmem „rodina” Rawls míní 

tradiční monogamní rodinu (Okin 1987: 47, 51), která dále reprodukuje genderové 

rozdílnosti (Okin 1987: 52). Současně však klade nárok na to, aby byly principy 

spravedlnosti (tj. princip základní rovné svobody a princip diference114) aplikovány nejen 

ve veřejné sféře, ale i na sféru rodiny. Tento požadavek je pro feminismus jistě přínosný, 

                                                
111 Okin se zmiňuje Aristotela a teoretiky „od Platóna po Freuda” – Bodin, Knox, Rousseau, Kant, Hegel a 
Bentham (Okin 1987: 44).
112 Podrobněji viz Rawls 1971/2003: 3-46.
113 Podrobněji viz Walzer 1983: 3-63, srov. Kymlicka 2002: 211n.
114 Pojmem „princip diference” Rawls míní pravidlo, že „rozdílnosti základních společenských institucí 
musejí být vždy ve prospěch nejméně zvýhodněných” a za předpokladu férové rovnosti příležitostí musejí být 
přístupné všem (Okin 1987: 48)
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Okin však upozorňuje, že je Rawls příliš nerozpracovává a ani své argumenty nijak 

nedokládá.

Michael Walzer oproti Rawlsovi otázky pohlaví a genderu explicitně tematizuje 

(zejm. Walzer 1983: 239-242). Jeho teorie je založena na představě oddělených sfér, které 

musejí ve spravedlivé společnosti umožnit existenci různých nerovností bez toho, aniž by 

zakládaly dominanci.  Tyto sféry jsou autonomní v tom smyslu, že nerovnosti, které 

existují v jedné sféře nesmějí být převáděny do jiných sfér. V reakci na Rawlse, který se 

snaží o vytvoření univerzální, kulturně nezakotvené teorie, pojímá Walzer principy 

spravedlnosti jako pluralistické, jeho teorie se tedy vyznačuje kulturním relativismem115. 

Tyto dva požadavky (oddělené sféry a kulturní relativismus) však Okin považuje konfliktní 

a říká, že naše sdílené společenské chápání věcí v podstatě naplňuje kritérium oddělených 

sfér (Okin 1987: 56). Navíc pro feministickou teorii je třeba zohlednit i existenci ideologií, 

které jsou podobně jako principy spravedlnosti pluralitní a slouží k legitimizaci porušování 

pravidla oddělených sfér (Okin 1987: 54).

Okin tedy dochází k závěru, že ačkoli se Walzer přímo zabývá „ženskou otázkou”, 

často přehlíží implikace vlastní teorie pro postavení žen ve společnosti, resp. pro 

genderový řád – kritizuje například fungování genderového řádu mimo rodinu, nevěnuje 

však téměř žádnou pozornost fungování v jejím rámci (Okin 1987: 62n). Jeho teorie tedy 

podle ní není vhodná jako základ morální teorie a za mnohem cennější považuje Rawlsovu 

představu původní pozice116, v níž nikdo nezná své charakteristiky ani postavení ve 

společnosti. Tuto představu je však zároveň nutné pro feministické účely reformulovat a 

zdůraznit, že osoby v původní pozici musejí zohlednit pohled žen, protože jejich znalost 

obecných faktů o lidské společnosti musí zahrnovat vědomí toho, že ženy byly a stále jsou 

v mnoha ohledech méně zvýhodněné (Okin 1987: 66). Přístup Okin lze velmi dobře 

aplikovat i na sféru politiky a vznášet tak požadavky na irelevanci genderu v tom smyslu, 

že přístup k rozhodování (podobně jako spravedlnost) musí být zajištěn všem bez ohledu 

na jejich pohlaví a že na podobě politického rozhodování se (podobně jako na formulace 

plně lidské morální teorie) musejí podílet jak muži, tak ženy.

Podobný přístup k otázce spravedlnosti (v rámci liberalismu, komunitarismu a 

feminismu) nabízí i Onora O’Neill, která ji navíc zasazuje do mezinárodního rámce. 

O’Neill rozlišuje mezi idealizovanými teoriemi spravedlnosti (liberalismus) a 

relativizovanými teoriemi spravedlnosti (komunitarismus), přičemž první typ je založen na 
                                                

115 Dilema esencialismus versus relativismus řeší v rámci feminismu standpoint teorie (viz kap. 3.4.2.1.).
116 Podrobněji viz Rawls 1971/2003: 102-168.
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abstrakci a univerzalitě – subjektem těchto teorií je abstraktní subjekt zbavený všech 

specifičností. Problém tohoto přístupu spočívá podle ní v tom, že principy spravedlnosti, 

které formuluje, podporují praktiky a politiky vyhovují privilegovaným a vylučují ty 

osoby, které nezapadají do určitého ideálu (O’Neill 1990: 446, srov. Walzer 1983). Druhý 

typ naopak uznává rozdíly mezi lidmi a principy spravedlnosti nejsou v tomto pojetí 

abstraktní, ale berou ohled na konkrétní kontext. Takto formulované principy spravedlnosti 

jsou zakotveny v diskurzu tradic a konkrétních společenství a jsou tak vystaveny 

nebezpečí, že budou legitimizovat sexismus či nacionalismus (O’Neill 1990: 441, srov. 

Okin 1999).

O’Neill se tedy snaží oba přístupy propojit a oběma teoriím klade dvě důležitá 

omezení: abstrakce nesmí být idealizovaná a ohled musí být brán pouze na určité 

rozdílnosti. Jinými slovy, uzávorkována musí být jak idealizace, tak status quo (O’Neill 

1990: 450). V kontextu genderové spravedlnosti se pak nabízí otázka, jaký je rozsah a 

význam rozdílů mezi muži a ženami. Liberální teorie (zejm. Rawls 1971/2003) podle 

O’Neill tuto otázku neřeší a zakrývají tak otázky genderové nerovnosti, což se stalo terčem 

kritiky jak liberálních, tak radikálních feministických teorií.

Upozorňuje také na to, že liberální feminismus ve svých počátcích (Wollstonecraft, J. 

S. Mill) setrvával u obhajoby abstraktních principů spravedlnosti a požadoval stejná práva 

pro ženy i muže. Tento požadavek se však později ukázal jako nedostatečný – i přes 

formálně zaručenou rovnost práv nedošlo k odstranění nespravedlnosti – a byl proto 

reformulován na požadavek rovného zacházení, které může vyžadovat „afirmativní akci, 

obrácenou diskriminaci či sociální práva” (O’Neill 1990: 442). Radikálně kulturní 

feminismus (nejvýrazněji Carol Gilligan117) naopak zcela odmítl abstraktní liberalismus s 

tím, že devalvuje péči. Hlas spravedlnosti je v tomto pojetí vnímán jako „mužský”, proto je 

třeba zviditelňovat „ženskou zkušenost”, „ženské tradice” a „ženský diskurz” a požadovat 

rozdílné zacházení pro všechny (O’Neill 1990: 443).

Teorie spravedlnosti, kterou navrhuje i s ohledem na globální ekonomické a politické 

otázky118 (O’Neill 1990: 448n) O’Neill, je tedy založena na zahrnutí požadavku plurality. 

Základní principy spravedlnosti podle ní musejí mít možnost přijmout všichni, nesmějí být 

vylučující a naopak musejí být kritické ke stávajícím ideologickým diskurzům (O’Neill 

                                                
117 Podrobněji k teorii Carol Gilligan viz kap. 3.3.
118 Na otázky odpovědnosti a globální spravedlnosti se zaměřuje i Iris Young, která rozlišuje dva modely 
odpovědnosti – ručení za správný průběh a odpovědnost založenou na sociálních vztazích, která je podle ní v 
globálním kontextu vhodnější (Young 2008).
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1990: 451-453). Žádná osoba nesmí být vystavena přinucování, obětování či omezování 

vlastního jednání – principy tedy mohou být odmítnuty jako nespravedlivé pouze tehdy, 

pokud nemohou být sdíleny všemi členy a členkami plurality (O’Neill 1990: 459). 

Abstraktní principy jsou pouze součástí etického (tj. praktického) rozvažování, musejí být 

tedy formulovány tak, aby byly použitelné pro skutečné jednání v rámci specifického 

kontextu. Na rozdíl od Okin však upozorňuje, že principy samy nestačí a je třeba zkoumat, 

do jaké míry je možné překonat status quo – nepřijmout uspořádání životních podmínek 

nebo o nich vyjednávat – ze strany těch, kteří a které jsou v v rámci takového uspořádání 

omezováni. Tím se však dostává k formulaci, která je velmi podobná Rawlsovu principu 

diference119, který Okin oceňuje – spravedlnost musí být podle ní uplatňována zejména 

vůči zranitelným (O’Neill 1990: 455).

Dosáhnout spravedlnosti pro slabší je podle O’Neill obtížnější než dosáhnout 

spravedlnosti pro silnější, protože se často musí vyrovnat s předpokladem sdíleného 

souhlasu všech zúčastněných, ovšem za podmínek velkých rozdílů co do znalostí a 

zranitelnosti mezi aktéry nelze o skutečném souhlasu hovořit. Obecně by tedy měla být 

vyžadována možnost nesouhlasu s navrhovanými principy a zároveň nesmí být zneužíváno 

nerovných schopností a možností jednat (O’Neill 1990: 458n).

4.4.2. Přínos teorií Nancy Fraser a Iris Young

Pro současné feministické diskuse o spravedlnosti jsou významné především 

přístupy Nancy Fraser a Iris Young, které jsou si v mnohém velmi blízké. Na význam obou 

autorek (nejen) pro feministické upozorňuje i Zuzana Uhde, která se zaměřuje na 

podrobnou analýzu obou přístupů s ohledem na otázky rovnosti a diference (Uhde 2005). 

Pro účely této práce se pokusím pouze shrnout základní strukturu argumentace těchto 

autorek s cílem poukázat na možnosti formulování genderově relevantní koncepce 

spravedlnosti. Obě autorky se zároveň kriticky vymezují vůči politice identity, o které jsem 

se zmínila v souvislosti s možnostmi propojování zájmů a identity.

4.4.2.1. Přerozdělování a uznání v pojetí Nancy Fraser

Na přístup Nancy Fraser v souvislosti s kritikou politiky identity odkazuje María 

Martínez González, která ji interpretuje v tom smyslu, že model uznání podle vede k 

zvěcňování skupinové identity a popírání komplexity lidských životů, a paradoxně tak 

                                                
119 Podrobněji viz Rawls 1971/2003.
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spíše než uznání může dosáhnout jiných forem zneuznání. Podobně podle González

argumentují i Butler a Young, vůči jejichž teoretickým východiskům se však Fraser 

vymezuje (González 2008: 31). Nancy Fraser  tedy kritizuje politiku identity zejména kvůli 

tomu, že neumožňuje zohlednit i nerovnosti v ekonomické oblasti (přerozdělování) a

zaměřuje se pouze na kulturní aspekty uznání (Fraser 1997, Fraserová, Honneth 2004). S 

cílem překonat nebezpečí zvěcnění skupinové identity pak navrhuje vlastní 

dvoudimenzionální teorii spravedlnosti120, která zahrnuje jak požadavky na přerozdělování, 

tak požadavky na uznání, a zároveň dodává, že ne u všech znevýhodněných skupin jsou 

oba stejně relevantní (Fraser 1997: 31-33). Fraser se podobně jako autorky, které jsem 

zmínila výše, vyrovnává i s konvenčním politickým myšlením a poukazuje na odlišný 

filosofický původ koncepce přerozdělování a uznání. Distributivní teorie spravedlnosti 

mají podle ní původ v „analytické” filosofii (Rawls, Dworkin) a jejich cílem je „vytvořit 

syntézu tradičně liberálního zdůraznění individuální svobody a egalitarismu sociální 

demokracie” (Fraserová, Honneth 2004: 25) s cílem odůvodnit socioekonomické 

přerozdělování.

Pojem uznání má naopak původ v Hegelově filosofii – uznání je v tomto pojetí 

„ideálním recipročním vztahem mezi subjekty, v němž každý nahlíží druhého jako sobě 

rovného a zároveň odděleného” (ibid.). I přes tento odlišný původ se však Fraser domnívá, 

že lze obě koncepce propojit – nechápe je tedy jako oddělené či dokonce protichůdné, ale 

jako dva specifické aspekty sociální spravedlnosti, které je třeba zohledňovat. Typickým 

příkladem nutnosti zohledňování obou aspektů je v jejím pojetí gender, na který se váže 

jak ekonomická nespravedlnost, tak kulturní zneuznání, které je založeno především na 

androcentrismu, tj. „institucionalizovaném kulturně hodnotovém vzorci, který privileguje 

maskulinně orientované charakteristiky, přičemž snižuje hodnotu všeho, co je kódováno 

jako ,ženské’” (Fraserová, Honneth 2004: 41). Zároveň však upozorňuje na to, že „ženy” 

nelze považovat za homogenní skupinu a androcentrismus se pak může projevovat v 

různých kontextech odlišně (Fraser 1997: 177-180).

Její teorie se vyrovnává i s obecnějšími teoretickými otázkami, z nich za 

nejdůležitější považuji problematizaci duálních kategorií v rámci teoretických přístupů. 

Fraser se vymezuje vůči teoriím, které jsou ovlivněny poststrukturalismem (jako příklady 

uvádí Judith Butler a Iris Young, jejímž přístupem se budu zabývat vzápětí) a odmítají 

jakékoli dualismy s poukazem na to, že jsou diskurzivně konstruované jako hierarchické, a 
                                                

120 Kterou v kontextu globalizovaného světa později reformuluje na trojdimenzionální teorii spravedlnosti , 
do které vedle přerozdělování a uznání zahrnuje i reprezentaci (zejm. Fraser 2007: 157-166).
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jsou proto nutně vylučující. Dvoudimenzionální koncepce spravedlnosti by tak mohla být 

odmítnuta jakožto dualistická, jelikož jasně odděluje ekonomický a kulturní řád 

(Fraserová, Honneth 2004: 95). Fraser však tvrdí, že „poststrukturalistický antidualismus” 

není pro teoretické uchopení současné společnosti o nic vhodnější než méně atraktivní 

ekonomismus či kulturalismus. Avšak ne každý dualismus je vhodný, je třeba oddělit 

substanciální a perspektivní dualismus. Substanciální dualismus Fraser zavrhuje jakožto 

nedostatečný, jelikož a priori počítá s oddělenými sférami (jak jsme viděli v případě 

Walzera) a toto dělení neumožňuje dále problematizovat. Jako vhodnější se tedy jeví 

perspektivní dualismus, který spíše než by se zaměřoval na dvě jasně oddělené sféry, 

ekonomiku a kulturu, slouží jako analytické perspektivy nahlížení různých typů 

nespravedlnosti (Fraserová, Honneth 2004: 94-100).

Fraser však vedle analýzy nerovností v současné společnosti nabízí i možnosti, jak 

tyto nerovnosti odstraňovat a opět rozlišuje mezi dvěma strategiemi – afirmací a 

transformací. Toto rozlišení se opírá o „protiklad mezi základními sociálními strukturami 

na jedné straně a jejich sociálními účinky na straně druhé” (Fraserová, Honneth 2004: 

113). Ve stručném shrnutí popisuje Fraser rozdíl mezi těmito strategiemi, který se týká 

roviny, na níž se nespravedlností zabýváme (Fraser 1997: 23-27). Afirmativní pojetí je tak 

zaměřeno na konečný výsledek, zatímco transformativní pojetí klade důraz na odhalení a 

odstranění příčin nespravedlností. Zatímco první přístup požaduje změnu v rámci 

stávajících struktur, druhý přístup naopak požaduje „restrukturalizaci (…) základní 

struktury” (Fraser 2007: 12). Nelze se však domnívat, že každý z těchto přístupů náleží k 

jedné dimenzi spravedlnosti, naopak – afirmativní a transformativní strategie jdou napříč 

přerozdělováním a uznáním (Fraserová, Honneth 2004: 113, Fraser 2007: 12). Vedle těchto 

dvou strategií navrhuje Fraser ještě střední variantu v podobě nereformistických reforem, 

které se „týkají identit lidí a starají se o některé jejich potřeby” (Fraserová, Honneth 2004: 

121), ale zároveň „uvolňují dynamiku, která v průběhu času vede k radikálnějším 

reformám” (Fraserová, Honneth 2004: 122). Zjednodušeně řečeno, jde o afirmativní 

strategie, které mají z dlouhodobého hlediska transformační potenciál.

4.4.2.2. Zpochybnění přerozdělování v teorii Iris Young

Vlastní pojetí spravedlnosti s ohledem na genderové rozdíly nabízí i Iris Young, která 

se podobně jako Fraser vyrovnává s koncepcí politiky identity. Young shrnuje dva způsoby, 

jak se feministické myšlení vyrovnává s liberálním individualismem – vícenásobné pojetí 

genderu (multiple gender) a politiku identity. Ani jednu z těchto strategií však nepovažuje 
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za úspěšnou a navrhuje proto vlastní pojetí genderu jakožto sériovosti (podrobněji viz kap. 

3.5.). Pozitiva prvního přístupu spatřuje v překonání binárního pojetí genderu a vyrovnání 

se s heterosexismem, poukazuje i ke dvěma nebezpečím. Podle Young nelze předpokládat, 

že genderové vztahy jsou strukturovány primárně v rámci třídy, „rasy”, národnosti a 

podobně a považovat tyto další kategorie za méně významné než genderové odlišnosti. 

Tyto sociální kategorie, které vytvářejí rozdíly mezi ženami, jsou navíc považovány za 

stabilní a jednotné. Tato strategie tedy v konečném důsledku odkazuje spíše k jednotlivcům 

než ke skupinám – jakákoli kategorie totiž může být považována za nahodilou jednotu 

(Young 1994: 721).

Druhá strategie možnosti pojímat ženy jako skupinu a současně se vyhnout 

esencialismu je podle Young založena na předpokladu, že identita „žena”, která jednotlivé 

subjekty spojuje, není přirozená nebo společensky určená, ale je spíše fluidním 

konstruktem politického hnutí, feminismu (ibid.). Ženská identita tedy není založena na 

jednotné společenské zkušenosti „ženskosti”, ale na feministické politice, která tuto 

kategorii vytváří na základě koalice121 různých žen v různých částech světa. Ačkoli je toto 

pojetí přínosné svým odklonem od esencialismu či biologismu a poukazem ke 

společenskému utváření kategorie „žena”, musí se zároveň vyrovnat se dvěma problémy. 

Na první z nich poukazuje podle Young Judith Butler, která hovoří o nebezpečí 

„normalizace”, tedy vytvoření určitého normativního rámce, do kterého jsou genderové 

kategorie zasazeny – pokud se některá osoba a její osobní zkušenost z tohoto rámce 

vymyká, je obtížné zařadit ji do jedné ze dvou kategorií či do koalice, kterou by „ženy” 

měly vytvářet. Druhý problém spočívá v nejasném oddělení pojmu „žena” a „feministka” 

(Young 1994: 722). V souvislosti s otázkou zájmů jsem poukázala k podobnému problému 

– pokud kategorii „žena” založíme na politickém základě, feminismu, musíme se nutně 

vyrovnávat s tím, že některé „ženy” se s touto politikou neztotožňují a jak říká Young, 

zcela se nám ztrácí subjekt této společné politiky (ibid.).

V souvislosti s otázkou spravedlnosti Young (opět velmi podobně jako Fraser) 

kritizuje paradigma přerozdělování a obhajuje tezi, že pod pojmem spravedlnost je třeba 

chápat požadavek na „odstranění institucionalizované dominance a útlaku” (Young 1990: 

15). Nijak tím nepopírá, že přerozdělování je důležitou součástí sociální spravedlnosti, tu 

však nelze redukovat pouze na přerozdělování, které s sebou navíc podle Young nese dva 

problémy. V první řadě je příliš zaměřeno na alokaci materiálních statků nebo na distribuci 
                                                

121 O koaliční politice hovoří i Judith Butler, její pojetí však není propojeno s politikou identity a neklade ani 
nárok na jednotu (Butler 1998).
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společenských pozic (např. zaměstnání) a nezohledňuje otázky moci, rozhodovacích 

procesů, dělby práce a kultury (ibid.). Tento problém není nijak vyřešen tím, že do spektra 

pozornosti zahrneme i nemateriální statky, protože ty bývají často pojímány jako statické 

věci (tj. analogicky ke statkům materiálním), nikoli jako fungování společenských vztahů a 

procesů (Young 1990: 16). Sociální spravedlnost by podle Young měla být zaměřena na 

zkoumání toho, do jaké míry společnost zahrnuje a podporuje hodnoty dobrého života 

občanek a občanů. Tyto hodnoty rozděluje na dva základní typy – rozvíjení a uplatňování 

vlastních schopností a vyjádření své zkušenosti na jedné straně a participace na určení 

vlastního jednání a jeho podmínek na straně druhé. Od těchto typů pak odvozuje i dvě 

základní podmínky, které definují nespravedlnost: útlak a dominance (Young 1990: 37).

V pozdější práci se Young zaměřuje i na propojení otázky spravedlnosti (tj. 

požadavku odstranění dominance a útlaku) a demokracie (Young 2000/2002). Demokracie 

obecně je podle ní běžně vnímána jako způsob odstraňování nespravedlností, v jejím pojetí 

je však nutné odlišit agregační a deliberativní pojetí demokracie, které nejsou pro 

nastolování rovnosti stejně vhodné. První model122 vykazuje podobné charakteristiky, které 

jsem uvedla v souvislosti s konceptem reprezentace. Je založena na představě, že občané a 

občanky mají určité zájmy, které se agregují, a na jejich základě jsou potom vybíráni/y 

zastupitelé a zastupitelky. Úkolem zastupitelek a zastupitelů je potom co nejlépe tyto 

zájmy či preference voličstva obhajovat. Demokracie je tedy v tomto pojetí založena na 

soutěživosti, na střetu politických stran a kandidujících osob, které se snaží přiblížit 

zájmům co největšího počtu občanů a občanek. Agregační model Young kritizuje na 

základě čtyř hlavních argumentů – zájmy jsou pojímány jako dané, občanky a občané 

nejsou nijak motivovány/i přejít ze soukromé sféry do veřejné, jejich rozhodování je 

považováno za instrumentálně racionální a preference občanů jsou považovány za 

subjektivní, není tak zahrnuta možnost, že by mohly odkazovat k obecným principům 

(Young 2000/2002: 20n).

Young proto upřednostňuje druhý model – deliberativní demokracii123 –, který podle 

ní tato negativa překonává a naopak se vyznačuje mnohými pozitivy. Pro deliberativní 

demokracii je důležité zahrnutí všech, kterých se to týká, do procesu rozhodování a 

diskuse. S tím souvisí požadavek politické rovnosti, který všem zúčastněným zaručuje 

                                                
122 Podrobněji k liberálnímu pojetí deliberativní demokracie a s ním souvisejícímu pojetí genderové 
spravedlnosti viz Kymlicka 2002: 290n, Watson 2007.
123 Jak upozorňuje González, její pojetí je založeno na metafoře města (González 2008: 32n, Young 1990: 
226-256).
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skutečně rovný přístup k diskusi a rozhodování, nikdo proto nemůže být k ničemu nucen 

ani mu nesmí být vyhrožováno. Dalším aspektem je rozumnost (reasonableness) aktérů/ek, 

která však není  na rozdíl od agregačního modelu pojímána instrumentálně, ale jako ochota 

naslouchat ostatním, které a kteří se snaží vysvětlit, proč některé nápady považují na 

nesprávné či nevhodné. Tyto tři požadavky jsou pak završeny aspektem publicity, tedy 

požadavkem na to, aby se diskuse odehrávala ve veřejném prostoru, kde se aktéři a aktérky 

navzájem  považují za zodpovědné a který se zároveň vyznačuje pluralitou (Young 

2000/2002: 23–25). 

Na základě tohoto rozdělení se pak Young věnuje otázce spravedlnosti a říká, že v 

rámci deliberativní demokracie není výsledkem politického rozhodování a diskuse nějaká 

ucelená koncepce spravedlnosti, ale spíše konkrétní názor (particular judgement) na to, 

jaké činnosti a politiky by měla konkrétní kolektivita přijmout k tomu, aby se mohla 

vyrovnat s konkrétními nespravedlivými okolnostmi. To však neznamená, že by žádné 

principy spravedlnosti neexistovaly a osoby zapojené do rozhodování by se k nim nemohly 

vztahovat a odkazovat na ně (Young 2000/2002: 28n).

Oba přístupy nám tedy poskytují vhodný argument pro prosazování žen do veřejných 

rozhodovacích procesů, který odhlíží od čistě materiálního přerozdělování statků a 

zaměřuje se i na kulturní uznání a který lze jen těžko zpochybnit. V případě Fraser jde 

především o požadavek odstraňování androcentrismu (o kterém hovoří i Nagl-Docekal –

Nagl-Docekal 2007: 274) a požadavek participační parity. V případě Young pak zejména o 

požadavek zahrnutí, který se dle mého názoru dá uplatnit nejen v rámci (ideálního) 

deliberativního pojetí demokracie, ale i v reálně existujících společnostech.

4.5. Přínos koncepce politické participace

Apel na zajištění politické participace žen založený na argumentu spravedlnosti 

považuji za dostatečné ospravedlnění124 vyššího zapojení žen do veřejného rozhodování, 

které není vystaveno problematickému ospravedlnění vlastních předpokladů, jak tomu bylo 

v případě reprezentace. V podobném duchu argumentuje i Anne Phillips, která je další 

autorkou, která odkazuje k nároku na spravedlnost a ke strukturální diskriminaci (zejm. 

Phillips 1998: 229-233). Phillips se vedle teoretického uchopení problému nedostatečného 

zastoupení žen v politice se zaměřuje i na jeho empirický rozměr – poměr žen a mužů ve 
                                                

124 S tímto předpokladem nesouhlasí Marian Sawer, která tvrdí, že argument spravedlnosti nestačí a musí být 
podpořen utilitaristickými argumenty (Sawer 2000: 363).
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společnosti zásadně neodpovídá jejich podílu na politickém rozhodování. Jako zcela 

základní argumentaci ve prospěch paritního zastoupení žen v rozhodovacích procesech 

navrhuje obrácení perspektivy – byla by jako demokratická posuzována situace, kdy by 

byli podobně nedostatečným způsobem zapojeni do rozhodování muži? (Phillips 1998: 

228).

Dále uvádí čtyři významnější skupiny argumentů z politické praxe. Těmito 

argumenty jsou: úspěšné ženy političky mohou sloužit jako vzor pro ostatní ženy, princip 

spravedlnosti mezi pohlavími, identifikace specifických zájmů žen, které by byly jinak 

přehlíženy a poukaz k oživené demokracii, které překlenuje propast mezi reprezentací a 

participací (Phillips 1998: 228-238). Sama Phillips považuje za dostatečné a udržitelné 

argumenty ve prospěch vstupu žen do veřejných rozhodovacích procesů na základě 

spravedlnosti a zájmů (Philips 1998b: 239). Tvrdí proto, že současná dělba mezi pohlavími 

je nespravedlivá a nelze ji ospravedlnit poukazem na „přirozenost”. Vedle toho každá 

občanka a každý občan mají formálně zajištěný nárok jak na možnost volit, tak na možnost 

být zvolen/a, tedy rovné právo na politickou participaci. Pokud je někomu odpíráno jedno 

ze základních práv (navíc formálně zajištěné), jde o nespravedlnost – slovy Fraser o 

porušení participační parity.

V tomto bodě s Phillips zcela souhlasím a považuji jej za dobrý argument, který lze 

jen stěží zpochybnit, ovšem druhý považuji za problematický. Otázkou zájmů jsem se 

podrobně zabývala v souvislosti s konceptem reprezentace a došla jsem k závěru, že sama 

o sobě k ospravedlnění vyššího zastoupení žen v rozhodovacích orgánech nestačí. Navíc se 

domnívám, že problémy s ní spojené jsou natolik závažné, že ji z argumentace v podstatě 

vylučují. Zajímavé je, že na mnohé problémy spojené s reprezentací a předpokladem, že se 

ženy budou v politice chovat jinak než muži, upozorňuje sama Phillips. V souvislosti se 

zájmy stanovuje tři podmínky, na kterých je argumentace na základě zájmů závislá (ženy 

mají oddělené zvláštní zájmy, tyto zájmy nemohou být adekvátně reprezentovány muži a 

reprezentace těchto zájmů je zaručena zvolením žen – Phillips 1998: 234) a všechny 

postupně problematizuje. Poukazuje především k heterogenitě žen a k existenci i jiných 

než genderově podmíněných (např. stranických) zájmů a nijak nevysvětluje, jak by mohly 

být tyto problémy překonány.

Shrnutí

Cílem této kapitoly bylo představit alternativu ke koncepci reprezentace, kterou 

považuji za problematickou. Jako hlavní nedostatky argumentace na základě reprezentace 
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jsem identifikovala dva rysy – pojímání žen jako kolektivity a otázku konstruování 

„zájmů” žen, které by zastupitelky měly obhajovat. Přístup na základě participace se podle 

mého názoru vyhýbá oběma těmto problémům.

Kolektivní identita a dokonce i osobní identita jedince je pro tuto koncepci v 

podstatě irelevantní. Genderová identita žen je pojímána zvenčí, to znamená, že spíše než o 

ženách či osobách ženského pohlaví, můžeme hovořit o osobách, které jsou zvenčí 

identifikovány jakožto ženy. Stranou tak můžeme ponechat diskuse o rozdílnosti mezi muži 

a ženami, o jiných morálkách, zájmech či hodnotách. To však neznamená, že nic takového 

nemůže existovat. Je docela možné, že se ženy budou v určitých situacích chovat jinak 

nebo obhajovat jiná stanoviska, nelze s tím však a priori počítat.

Model participace se tedy obejde i bez koncepce zájmů. Opět nelze vyloučit, že 

většina žen má jiné zájmy než muži, takovýto předpoklad však nelze dost dobře prokázat a 

používat jej jako nosný bod celé argumentace. Tím se vyhneme i nekonečným diskusím o 

tom, jak definovat „ženské” zájmy a zda vlastně nejde o zájmy „feministické” a v 

neposlední řadě, zda bychom neměli vedle žen brát zvláštní ohledy i na jiné skupiny, 

jejichž členy mohou být i muži.

Hlavní přínos tohoto modelu spatřuji v tom, že nám dává možnost požadovat paritní 

zastoupení žen ve veřejných rozhodovacích orgánech na základě argumentů, které lze 

zpochybnit mnohem obtížněji než ženské zájmy či sdílenou ženskou identitu. Ústředním 

bodem této argumentace je totiž požadavek spravedlnosti. Teoretičky etiky péče by tento 

požadavek nejspíše odmítly s tím, že spravedlnost je mužským konstruktem a měly 

bychom apelovat spíše na „ženské” vlastnosti a jejich prosazování do politiky. S tímto 

postojem se však neztotožňuji (navíc bychom se tak vrátili zpět k problémům, o kterých již 

byla řeč – co vlastně znamená ono „ženské” a na čem je to založeno) a domnívám se, že je 

mnohem přínosnější hledat nová pojetí spravedlnosti, která již nebudou založena na 

falešném univerzalismu, a proto vylučující, ale budou schopné zahrnout všechny 

znevýhodněné skupiny – včetně žen. Představila jsem dvě významné koncepce, a to Nancy 

Fraser a Iris Young, které obě vnímají spravedlnost jakožto požadavek odstraňování 

institucionálního útlaku.



5. Pozitivní akce a její ospravedlnění

V poslední části práce se zaměřím na možnosti praktické aplikace argumentace na 

základě požadavku politické reprezentace a politické participace žen a na propojení obou

požadavků s možností prosazování pozitivních opatření. V první části představím pojetí 

„obrácené diskriminace” u Ronalda Dworkina, poté se zaměřím na pozitiva a negativa 

pozitivních opatření, které identifikuje Drude Dahlerup, a na důsledky obou typů 

argumentace pro prosazování pozitivní akce. V rámci shrnutí se zamyslím nad oblastmi, ve 

kterých má zavádění pozitivních opatření (zejména kvót) své opodstatnění a ve kterých 

nikoli.

5.1. „Obrácená diskriminace” v pojetí Ronalda Dworkina

Ačkoli se Ronald Dworkin nezabývá přímo otázkou diskriminace na základě 

genderu, v jedné kapitole své knihy Když se práva berou vážně (Dworkin 2001) se 

zaměřuje na otázku „obrácené diskriminace” a možnosti jejího ospravedlnění v souvislosti 

s „rasou”. Jeho cílem je ukázat, že za určitých okolností jsou pozitivní opatření 

ospravedlnitelná, a to nejen na teoretické, ale i na právní úrovni. Za tímto účelem uvádí 

dva skutečné příklady uchazečů o studium na právnické fakultě, kteří nebyli přijati. Prvním 

z nich byl Afroameričan Sweatt, který nebyl v roce 1945 přijat kvůli rasové segregaci, 

Nejvyšší soud však rozhodl, že zákon, který znemožňuje přijímat Afroameričany na 

univerzity je protiústavní a Sweatt byl proto nakonec přijat. 

Ve druhém případě šlo o Žida DeFundise, který ačkoli splňoval požadavky pro  

uchazečky a uchazeči z řad menšin, které a kteří byly/i posuzovány/i zvláštní komisí, ke 

studiu přijat nebyl. Podal tedy stížnost k Nejvyššímu soudu, který však nerozhodl, a 

DeFundis byl na fakultu přijat na základě rozhodnutí nižšího soudu. Nejvyšší soud poté, co 

byl DeFundis přijat, označil spor za irelevantní, proti tomu však vystoupil soudce Douglas, 

který byl přesvědčen, že mělo být explicitně rozhodnuto ve prospěch DeFundise. Celá 

kauza však i přesto vedla ke změně postupů při výběru uchazeček a uchazečů (Dworkin 

2001: 281).

Na základě těchto praktických příkladů pak Dworkin osvětluje teoretické aspekty 

pozitivní akce. Liberální přístup je podle něj založen na třech tezích – kategorizace lidí na 

základě „rasy” je sama o sobě zlem, každý člověk má právo na šanci získat vzdělání 

úměrné jeho schopnostem a pozitivní akce státu se hodí k nápravě vážných nerovností. 

Tento přístup byl pak kritizován na základě přesvědčení, že tyto tři teze nejsou slučitelné, 
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jelikož nejúčinnější programy skýtají konkurenční výhodu příslušníkům a příslušnicím 

rasových menšin. Zároveň byly zpochybňovány i „vlídné kvóty” jako neúčinné nebo 

dokonce kontraproduktivní v tom smyslu, že stigmatizují ty osoby, které jsou 

zvýhodňovány a mohou tak rasové předsudky spíše posilovat než odstraňovat (Dworkin 

2001: 280). Podobné argumenty jsou často vznášeny i v souvislosti s prosazováním žen do 

politiky, a to často ze strany samotných političek, které tvrdí, že se chtějí do funkce dostat 

na základě svých schopností, nikoli na základě kvóty.

Dworkin proto upozorňuje na důležitý aspekt rozhodování o zavádění pozitivních 

opatření – vždy je podle něj třeba zvažovat mezi prospěchem jednotlivce a prospěchem 

celé společnosti (Dworkin 2001: 282n). Pokud je nebezpečí znevýhodnění konkrétních 

jedinců (jako byl například DeFundis) vyváženo společenským prospěchem125, je 

ospravedlnitelné taková opatření zavádět. „Politika, která mnohé jednotlivce znevýhodňuje 

je (…) za jistých okolností ospravedlněna, protože v důsledku ní je na tom lépe společnost 

jako celek” (Dworkin 2001: 289). Diskriminace se podle něj vesměs opírá o utilitaristické 

ospravedlnění založené na vnějších preferencích126 a je tak popíráno právo Afroameričanů 

a Afroameričanek na zacházení jakožto s rovnými. Pozitivní akce je také možné 

ospravedlnit jak utilitaristicky (ačkoli některé preference mohou být vnější), tak teoreticky 

– takové argumenty se vůbec neopírají o preference, ale jde o „samostatný argument, že 

společnost, v níž je více rovnosti, je společností lepší, i když její občané dávají přednost 

nerovnosti” (Dworkin 2001: 298)

5.2. Pozitiva a negativa pozitivních opatření

Petra Rakušanová (2006a: 13-15) v souvislosti s opatřeními na zvýšení politické 

participace žen hovoří o „strategiích genderové rovnosti“, které rozděluje do tří skupin127:

• rétorické strategie: jde zejména o podpisy mezinárodních smluv, oficiální prohlášení a 

přihlášení se k politice rovných příležitostí mužů a žen

                                                
125 Dworkin uvádí výhody plynoucí z toho, že se Afroameričan/ka stane právníkem či právničkou – lepší 
právní služby pro afroamerickou komunitu, rozšíření diskuse na právnických fakultách i o otázky související 
s „rasou”, motivace jiných Afroameričanů a Afroameričanek ke studiu, zmenšení majetkových a mocenských 
rozdílů ve společnosti (Dworkin 2001: 284n).
126 V této souvislosti odkazuje Dworkin k Benthamovi (Dworkin 2001: 290n) a otázce preferencí. Preference 
je třeba rozdělovat na vnější a osobní a nelze je navzájem sčítat, ale ani zcela oddělit (Dworkin 2001: 293, 
295).
127 Srov. Bačová 2009: 24-28.



85

• rovné příležitosti: jedná se o implementaci aktivních opatření, vedoucích k vyššímu 

zastoupení žen, tj. výcvikových aktivit, financování ženských politických aktivit, 

zvyšování obecného povědomí o problematice politické participace žen; 

(spolu)financováni nákladů na kampaň, trénink komunikačních schopností žen–

kandidátek, financování péče o děti

• pozitivní akce: tímto pojmem rozumíme usilování o zahájení a pokračování procesu 

směřujícího k dosažení rovných práv; princip je postaven na upřednostnění 

rovných příležitostí před rovností práv

Pro účely této práce se zaměřím pouze na třetí strategii, tedy na zavádění pozitivní 

akce – konkrétně kvót pro ženy ve veřejných rozhodovacích orgánech. Této otázce se 

věnuje Drude Dahlerup, která zdůrazňuje především skutečnost, že využití systému kvót 

zajišťuje ženám skutečné zastoupení a nejen nahodilou participaci, kdy se ženy v politice 

vyskytují jen v pozici tokenů. Za kritickou hranici, které by mělo být dosaženo, je 

považováno 30-40% procent, a tato výše kvóty je také nejběžnější. Kvóty bývají často 

zaváděny pouze na omezenou dobu a jakmile jsou odstraněny bariéry vstupu žen do 

politického života, nejsou již dále používány. Implicitně se předpokládá (a často je to 

uváděno jako argument proti zavádění kvót), že kvóty zajišťují pouze zastoupení žen. Ve 

většině případů je to vzhledem k nepoměru zastoupení mužů a žen pravda, samotný 

mechanismus kvót však může být genderově neutrální a chránit tak před nedostatečnou 

reprezentací obě pohlaví (Dahlerup 1998). 

Následující argumenty vycházejí z odlišného pojetí rovnosti. V neprospěch kvót je 

argumentováno z pozice klasického liberálního nároku rovnosti příležitostí nebo 

„konkurenční rovnosti“ (competitive equality). Nutné je v tomto pojetí pouze odstranění 

formálních překážek přístupu k participaci na politickém životě (např. udělení volebního 

práva), další vývoj je na konkrétních jedincích. Argumenty ve prospěch kvót předpokládají 

nárok „rovnosti výsledku“ (equality of result) a tvrdí, že skutečná rovnost příležitostí 

nenastává ani po odstranění formálních překážek. Diskriminace je chápána jako soubor 

skrytých bariér, které ženám brání politiku ovlivňovat. Pokud existují bariéry, musí být 

zavedena kompenzační opatření, která ve výsledku umožňují dosáhnout rovnosti.

Konkrétní argumenty, podporující a obhajující zavádění kvót jsou následující 

(Dahlerup cit. in Šprincová 2007: 25n):
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• kvóty pro ženy nejsou diskriminační, ale vyvažují momentální bariéry, které 

zabraňují ženám zaujímat spravedlivý podíl na mandátech

• kvóty vedou k tomu, že ve výboru či sjezdu je vždy několik žen, tudíž odpadá 

stres, který zažívají ženy v pozici tokenů

• ženy jakožto občanky mají právo na rovnocennou reprezentaci

• zkušenosti žen jsou v politickém životě nezbytné

• ve volbách jde o reprezentaci, nikoli o schopnosti získané na základě vzdělání

• ženy jsou schopné stejně jako muži, ale schopnosti žen jsou v politickém systému 

kde dominují muži podceňovány a zlehčovány

• nominace ve skutečnosti ovládají politické strany, nikoli voliči, kteří rozhodují, kdo 

bude zvolen

• zavádění kvót může vyvolat rozpory, ale pouze dočasně

Proti tomu stojí následující argumenty:

• kvóty jsou v rozporu se zásadou rovných příležitostí pro všechny, jelikož 

upřednostňují ženy

• kvóty jsou nedemokratické, protože voliči a voličky by měli mít šanci rozhodnout, 

kdo bude zvolen

• kvóty způsobují, že politici a političky jsou voleni na základě svého pohlaví místo 

na základě svých schopností a co víc, schopní kandidáti jsou odsunuti

• mnoho žen nechce být zvoleno na jen základě toho, že jsou ženy

• zavádění kvót vytváří zásadní rozpory uvnitř organizace strany

5.3. Participace, nebo reprezentace?

Anne Phillips si klade otázku, jakým způsobem může být legitimního nároku na 

zvýšení zastoupení žen v politice dosaženo, a říká, že pozitivní akce je předmětem 

nesouhlasu  mezi teoretiky a teoretičkami na jedné straně a političkami a politiky na straně 

druhé. Snaží se proto oslovit především méně otevřené teoretiky/čky a zaměřuje se spíše 

na silný nárok genderové parity spíše než na mírnější požadavek většího zastoupení žen 

mezi zvolenými osobami (Phillips 1998: 229). Pokud chápeme sílu nároku na základě 

poměru žen ve veřejných rozhodovacích procesech, pak s Anne Phillips zcela souhlasím a 

domnívám se, že je třeba požadovat genderovou paritu. Silný teoretický argument nám v 

tomto směru nabízí Nancy Fraser a její koncept participační parity (viz kap. 4.1.) – za 
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předpokladu, že nebudeme vnímat zavádění pozitivních opatření jako bránění participační 

paritě (jak dobře ilustruje Dworkin na příkladu DeFundise), ale jako vhodný nástroj 

odstranění institucionálních bariér, které ženám brání plně se podílet na veřejném 

rozhodování.

Různě silné nároky však zakládá i argumentace, kterou ve prospěch zavádění kvót 

využijeme. Jinými slovy, co vlastně budeme požadovat. Argumenty, které předkládá 

Dahlerup ve prospěch kvót podle mého názoru směšují dva nároky – silnější nárok na 

reprezentaci a slabší nárok na participaci. Za požadavkem založeným na vyšší (či lepší) 

reprezentaci žen stojí mnohdy nevyslovené předpoklady, které jsem na základě jejich 

teoretické analýzy identifikovala jako problematické. Základním předpokladem takového 

přístupu je představa, že rozhodovací orgány by měly co nejlépe odrážet strukturu 

společnosti (viz deskriptivní pojetí reprezentace u Pitkin). Tento nárok se však stává 

problematickým v situaci, kdy si uvědomíme, že ženy jsou velmi heterogenní skupinou a 

procházejí napříč různými společenskými skupinami.

K tomu, abychom mohli dosáhnout ideálu reprezentace, bychom museli nárok dále 

specifikovat a požadovat zastoupení nikoli „žen” obecně, ale také leseb, žen s hendikepem 

(ať již fyzickým či mentálním), dělnic, žen náležejícím k etnickým či národnostním 

menšinám a tak dále. Takového nároku lze však dosáhnout jen obtížně a v kontextu 

zastupitelské demokracie je to téměř nemožné. Dalším předpokladem pak je, že ženy jsou 

od mužů odlišné nejen fyzicky, ale že mají i jiné odlišné psychologické či morální 

charakteristiky. Takový přístup reprezentuje feminismus diference. V tomto případě se pak 

musíme potýkat s obtížným dokazováním toho, že všechny ženy mají tyto společné 

charakteristiky, což opět naráží na problém heterogenity žen. S tím souvisí i otázka zájmů, 

které také neposkytuje příliš vhodný základ ospravedlnění kvót pro ženy, jelikož se zakládá 

na předpokladu, že ženy nejen mají společné zájmy, ale že je také budou reprezentovat.

Tento předpoklad se musí vyrovnat se dvěma protiargumenty – pokud na představu 

sdílených zájmů přistoupíme, nabízí se otázka, jak zajistit, aby zastupitelky tyto zájmy 

skutečně hájily, a jak se vyrovnat se skutečností, že jasně definované zájmy mohou stejně 

dobře hájit i muži, kteří se s těmito zájmy ztotožňují. Navíc je definice takových zájmů 

nanejvýš problematická, jak jsem ukázala v kapitole 3.4. Ospravedlňování pozitivní akce 

na základě modelu reprezentace se tedy vystavuje nebezpečí, že vzhledem k těmto 

nejasnostem bude zavržen nárok na paritní zastoupení žen jako takový.

Za mnohem účinnější tedy považuji obhajování pozitivních opatření na základě  

modelu participace. Toto pojetí předpokládá, že existují institucionální bariéry, které ženám 
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zabraňují se podílet na rozhodování ve stejné míře jako muži. Heterogenita žen je v tomto 

případě irelevantní, protože na základě tohoto modelu se mohou o svá práva brát všechny 

osoby, které jsou jakožto ženy identifikovány, bez ohledu na jejich další charakteristiky. 

Navíc argument spravedlnosti, na kterém je tento požadavek založen, umožňují podporovat 

všechny skupiny, kterým je právo na rovnou participaci upíráno. 

Shrnutí

Cílem této kapitoly bylo propojit teoretické modely reprezentace a participace s 

praktickými nástroji, jak paritního zastoupení žen v rozhodovacích orgánech prakticky 

dosáhnout. Pozitivní akce je dobrým nástrojem, je však zároveň potřeba zvažovat, v jakých 

kontextech je její využití na místě a v jakých nikoli.

Oddělení nároku na reprezentaci a nároku na participaci nabízí možnost, jak 

požadavky upřesnit a zároveň identifikovat vhodnost zavádění pozitivních opatření. Nárok 

na reprezentaci považuji v tomto kontextu za problematický a proto se mu nebudu již dále 

věnovat. Naopak nárok na participaci jasně deklaruje, že požaduje překonání 

institucionálních bariér, a je proto zřejmé, že požaduje zavádění pozitivních opatření nikoli 

všude a za každou cenu, ale výhradně tam, kde existují institucionální bariéry zabraňující 

určitým skupinám (v tomto případě ženám) v rovném přístupu k rozhodování.

Pokud jsou v rozhodovacích orgánech zastoupeny nedostatečně, lze to považovat za 

nespravedlivé a požadovat proto nápravu. Jediným cílem pozitivních opatření však musí 

být prosazení žen do těchto orgánů, nelze již vznášet další nároky (například na to, jak 

budou ženy skutečně jednat). Jedině takový nárok považuji za ospravedlnitelný, protože se 

nezakládá na příliš silných předpokladech. Naopak kladení příliš silných požadavků se 

vystavuje nebezpečí, že pokud jich nebude dosaženo, bude zpochybněna pozitivní akce 

jako taková a situace se tak nejen nezlepší, ale může se dokonce zhoršit.



Závěr

Cílem práce bylo představit dva modely prosazování žen do veřejných 

rozhodovacích procesů, zasadit je do širšího kontextu politického myšlení, a zhodnotit, 

který z nich je pro argumentaci ve prospěch paritního zastoupení žen v politice vhodnější. 

Prvním modelem, který jsem analyzovala, byla reprezentace, kterou považuji za nárok 

silnější, druhým modelem pak participace, kterou považuji za nárok slabší. Síla, či naopak 

slabost, nároků spočívá v tom, co vlastně požadují a co od zvýšení zapojení žen do 

veřejného rozhodování očekávají.

Mým záměrem není klást si nárok na „odhalování pravdy” o tom, co jednotlivé 

pojmy „skutečně” znamenají. Spíše než o jazykovou analýzu pojmů mi šlo o popis dvou 

různých modelů, které těmito pojmy označuji. Snahou tedy bylo systematicky utřídit  

jednotlivé argumenty a vysledovat dvě různé linie, které se často prolínají, a identifikovat 

možné sporné body argumentace obhajující paritní zastoupení žen v politice. Práce je 

zaměřena pouze na otázku „žen”, jelikož, jak jsem ukázala v první kapitole, považuji jejich 

nedostatečné zastoupení v politice za závažný problém. V žádném případě tím nechci říci, 

že by nebylo problematické nedostatečné zastoupení jiných skupin a domnívám se, že za 

určitých podmínek je představená argumentace aplikovatelná i na jiné znevýhodněné 

skupiny.

Koncept reprezentace se v mém pojetí musí vyrovnat se dvěma otázkami – koho a co 

by měly ženy v politice reprezentovat. V prvním případě by byla odpověď zřejmě 

jednoduchá – jiné ženy, ve druhém by bylo pravděpodobně požadováno obhajování zájmů 

žen, prosazování ženských hodnot a kultury a tak podobně. Obě tyto odpovědi však 

předpokládají, že ženy tvoří ve společnosti homogenní skupinu se sdílenými zájmy, které 

může jednoduše reprezentovat jakákoli žena na základě své zkušenosti. Problematičnost 

tohoto předpokladu se projevuje v okamžiku, kdy si uvědomíme, že ženy netvoří 

homogenní skupinu, ale že i mezi nimi panují různé nerovnosti či názorové spory (a to i v 

otázce rovnoprávnosti žen a mužů). Předpoklad, že žena – zastupitelka bude zastupovat 

své voličky, se pak jeví jako problematický. Charakteristiky voliček se pravděpodobně 

budou do značné míry lišit, nelze tedy neproblematicky říci, že zvolená žena bude 

jednoduše „reprezentovat” jiné ženy.

I přes tyto odlišnosti můžeme požadovat, aby zvolená zastupitelka obhajovala zájmy, 

které její voličky na základě příslušnosti k jednomu pohlaví sdílejí. Tento požadavek však 

naráží na mnoho sporných bodů. V první řadě implicitně předpokládá, že zastupitelka bude 
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schopná identifikovat, co je pro ženy dobré. Jak jsme však viděli, tento předpoklad často 

vede k posunutí požadavku v tom smyslu, že spíše než vyšší zastoupení žen, požaduje 

vyšší zastoupení feministek, které spíše než se zkušeností žen budou pracovat s její 

feministickou interpretací. Tím je odhalen další problém, a to definice zájmů, které by 

měla daná zastupitelka obhajovat. Pokud si uvědomíme, že ženy jsou ve společnosti 

situovány do různých (sociálních, ekonomických, kulturních, etnických atd.) kontextů, lze 

jen stěží vysledovat nějaký společný zájem. Pojem „zájmy žen” je tak pro argumentaci ve 

prospěch paritního zastoupení žen v rozhodovacích orgánech v podstatě nepoužitelný.

Alternativním nárokem může být požadavek na obhajobu feministických zájmů, 

jejichž ústředním bodem by mohla být snaha o odstraňování nerovností mezi muži a 

ženami. Tento předpoklad však naráží na dva problémy. Prvním z nich je značná 

roztříštěnost feministického myšlení, která sice umožňuje identifikovat společný problém, 

nenabízí však již jedno společné řešení, jak jej dosáhnout. Druhým problémem je fakt, že 

takto definované zájmy nabízejí vodítko pouze pro rozhodování o věcech, které s 

nerovnostmi mezi muži a ženami nějak souvisejí a neříká již nic o tom, jak by se měla 

zastupitelka stavět například k otázce potratů, k níž existují v rámci feministického myšlení 

zcela odlišné postoje. Avšak i za předpokladu, že bychom k nějaké jasné definici zájmů žen 

dospěli, dostaneme se k dalšímu zásadnímu problému – proč by tyto zájmy měly obhajovat 

právě ženy?

Pokud jsou tyto zájmy jasně určeny, neexistuje žádný důvod domnívat se, že by je 

nemohli obhajovat i muži. Zdá se také, že pokud bude některý ze zastupitelů ochotný tyto 

zájmy obhajovat, může být mnohdy úspěšnější než žena. Navíc je tento požadavek vůči 

ženám nespravedlivý, protože na ně klade vyšší nároky než na muže. Zatímco od mužů se 

očekává, že budou hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a současně se snažit 

o obhajobu stranických zájmů, od žen by se vedle toho požadovala ještě obhajoba 

specificky ženských zájmů. Na podobnou výtku naráží i předpoklad, že vyšší zastoupení 

žen vnese do politiky jiné hodnoty a zlepší se tak celková politická kultura. Oba požadavky 

předpokládají, že se ženy budou v politice chovat jinak – a lépe – než muži. Tím nechci v 

žádném případě vyloučit, že se ženy budou chovat jinak než muži a vnesou do politického 

rozhodování nová témata, domnívám se však, že důsledky paritního zastoupení žen v 

politice nelze předpokládat a priori a obhajovat jimi požadavek na jeho dosahování.

Pokud tedy chceme obhajovat vyšší zapojení žen do veřejných rozhodovacích 

procesů a vyhnout se zřejmým protiargumentům, je dle mého názoru třeba poukazovat ke 

slabšímu nároku, který na ženy – zastupitelky neklade přehnaná očekávání. Model 
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participace je proto založen pouze na požadavku spravedlnosti, který se dopředu nesnaží 

identifikovat konkrétní pozitivní důsledky paritního zastoupení žen v politice (kromě 

abstraktního „vytváření rovnější společnosti”, o kterém hovoří Dworkin). Tento přístup si 

neklade nárok na to, že se spolu se ženami dostanou do politiky i jiná témata či jiná 

kultura, požaduje „pouze” to, aby bylo ženám umožněno reálně využívat práv, která jsou 

jim formálně zaručena. Vychází přitom z předpokladu, že strukturální bariéry, které ženám 

brání podílet se na politickém rozhodování ve stejné míře jako muži. Domnívám se, že se 

tak vyhýbá pastem, do kterých se na různých úrovních dostává model reprezentace.

Požadavek na politickou participaci žen překonává problémy spojené s otázkou 

zájmů jednoduše tím, že ji ze svého zorného pole zcela vylučuje. Požaduje pouze rovný 

přístup k diskusi bez toho, že by dopředu stanovoval, jaké zájmy v jejím rámci budou ženy 

obhajovat. Poměrně snadno se může vyrovnat i s otázkou heterogenity žen, a to tak že s ní 

počítá a nepovažuje ji za problém. Naopak, jak říká Judith Butler, rozpory mezi ženami 

mohou být produktivnější než snaha o nalezení společného programu za každou cenu. Na 

tomto místě by mohla být vznesena výtka vůči esencialistickému pojímání žen. I s tou se 

však argumentace založená na modelu participace může snadno vyrovnat.

Nepočítá totiž s kategorií „žena” jako esenciálně danou, ale hovoří spíše o

subjektových pozicích. Otázka osobní identity proto stojí zcela stranou a není pro 

požadavek rovného přístupu k rozhodování relevantní. Argumentace založená na 

požadavku participace tak překonává dilemata a problémy, které byly identifikovány 

především v souvislosti s feminismem diference či mateřským myšlením. Tím, že 

neodkazuje k ženám a mužům jakožto dvěma odlišným entitám s různými morálními 

stanovisky, se vyhýbá zneužití tohoto dělení. Pokud totiž uznáme, že jsou ženy od mužů 

zásadně odlišné, vystavujeme se nebezpečí, že se nám tento argument vrátí v podobě 

předpokladu, že právě proto nejsou ženy vhodnými aktérkami ve „veřejné” sféře, jinými 

slovy, že jsou nadány vlastnostmi, které je třeba uplatňovat výhradně ve sféře soukromé.  

Mateřské myšlení navíc požaduje rekonstrukci veřejné sféry po vzoru sféry soukromé –

konkrétně vztahu mezi matkou a dítětem, které však s sebou nese problém asymetrie, které 

může zpětně legitimizovat nerovné postavení žen a mužů.

Důležité je to, jak jsou dané osoby identifikovány společností, tedy zvnějšku –

přístup k rozhodování není v tomto pojetí upírán „ženám”, ale spíše osobám, které jsou 

„jako ženy” označeny a na základě toho je s nimi zacházeno. Důležité jsou proto vnější 

podmínky, které strukturují možnosti osob zařazovaných k tomu či onomu pohlaví, a právě 

tyto podmínky se snaží požadavek na participaci změnit. Jinak řečeno, otázka pohlaví či 
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genderu je považována za relevantní pouze jakožto překážka rovného přístupu k 

rozhodování, které musí být odstraněna. Žádné další významy však již genderu 

připisovány nejsou a participační model tak obhajuje spíše „neviditelnost” genderové 

charakteristiky jedince než jejich zdůrazňování a uvědomuje si i spolupůsobení jiných 

charakteristik (např. třídní, etnické, „rasové”, sexuální orientace atd.), které můžou do jeho 

rozhodování zásadně vstupovat.

Snažila jsem se tedy ukázat, že nedostatečné zastoupení žen ve veřejných 

rozhodovacích orgánech je nespravedlivé a právě tak je třeba s ním zacházet a požadovat 

jeho odstranění. Za dobrý nástroj, jak toho dosáhnout, považuji zavádění pozitivních 

opatření, pro které je však třeba hledat ospravedlnění. A právě zde se ukazuje užitečnost 

oddělení dvou modelů prosazování žen do veřejných rozhodovacích procesů – umožňuje  

totiž jednotlivé argumenty, který jsou v této souvislosti vznášeny, identifikovat, 

systematicky utřídit a nalézt jejich silné a slabé stránky. V souvislosti s obhajováním 

pozitivní akce tedy jednoznačně upřednostňuji argumentaci na základě participace, kterou 

považuji sice za slabší, ale právě proto za ospravedlnitelnou a problematicky 

zpochybnitelnou.
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