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Úvod 

 

Vlasy představují jedinou část lidského těla, kterou můžeme libovolně přetvářet, a vždy dokáže 

dorůst do původní podoby. Jedná se o typický znak rodu Homo, který nenajdeme u žádného 

jiného živočišného druhu. Snoubí se v nich vliv kultury i přírody. V jejich samovolném růstu se 

zrcadlí přírodní vegetační síla, ale zároveň přísně podléhají kulturním normám. Právě díky 

těmto vlastnostem se staly nositelem četných symbolů a byly inspirací pro vznik mnoha 

uměleckých děl.  V této práci se budeme zabývat zobrazováním vlasů v umění. Soustředíme se 

na ženské vlasy, které byly opěvovány jak v písních, tak v literárních dílech, či na obrazech. 

Díky neustálým tlakům ze strany kultury jsou tedy naše představy o vhodné úpravě vlasů řízeny 

módou a náš vkus je proměnlivý. Na druhou stranu evoluční psychologové dokazují, že by měl 

muž preferovat na ženách světlé dlouhé vlasy signalizující mládí a plodnost.
1
 Vlasy mají totiž 

schopnost mnohé o nás prozradit. S přibývajícím věkem obvykle tmavnou a vypadávají, v jejich 

kvalitě se zrcadlí náš zdravotní stav i genetické predispozice.
2
 Představují prostor pro naší 

sebeprezentaci, skrze vlasy vyjadřujeme příslušnost ke skupině. Postoj různých kultur 

k problematice vlasů je tedy především tématem kulturní antropologie, antropologie těla nebo 

antropologie módy. Tato práce se bude soustřeďovat na vlasy z hlediska ikonografie a 

naratologie. Budeme vyhledávat zobrazení ženských vlasů v tradičním výtvarném umění a 

literatuře. Zajímat nás budou významy, které autoři i diváci vlasům přikládají, a pokusíme se 

najít jejich odrazy i v současné reklamě. Tato práce si neklade za cíl porovnání veškeré dostupné 

literatury na toto téma, nebo prozkoumání symboliky vlasů napříč různými kulturami. Půjde o 

představení významů, které v sobě dle vybraných teoretiků vlasy ukrývají. V práci budeme klást 

důraz především na hledání opakujících se témat spojených s ženskými vlasy, která se objevují 

jak v moderních médiích, tak v tradičním umění. Abychom tuto rozlehlou oblast zkoumání ještě 

upřesnili, soustředíme se v rámci moderních médií především na reklamu na ženské vlasové 

produkty, a to jak plakátovou, televizní, tak na reklamu v časopisech atd. V rámci jedné 

konkrétní reklamní kampaně totiž dochází k představení stejného motivu a způsobu zobrazení 

napříč různými médii. Úkolem tohoto textu tedy bude narativní analýza těchto opakujících se 

                                                           
1
 M. Ridley: Červená královna; Mladá fronta; Praha 1999 

2
 P. Weiss: Sexuální deviace; Praha; Portál 2002; in Diplomová práce Anny Rejchrtové: Vlasy 

jako text; FF UK; Praha 2008; str. 118 
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motivů. Abychom vůbec mohli předpokládat kontinuitu nějakého motivu například 

z renesančního malířství až do dnešní plakátové reklamy, musíme pochopit strukturální model v 

umění. Dle strukturálního modelu by totiž nové médium či umělecký směr měl navazovat na ten 

předchozí. I když se často jedná o popření předcházejícího způsobu zobrazování, nový směr by 

nemohl logicky vzniknout, kdyby nebylo oněch starších stádií.
3 

I když je tato práce zasazená do 

prostředí západní kultury, kterou rozumíme státy, které spojuje kulturně-historická tradice 

antiky, latinského křesťanství a současné moderny
4
, mohou se i v reklamách distribuovaných 

v těchto zemích objevovat motivy a prvky z jiných kultur. Spíše ale budeme předpokládat, že 

bude tato reklama pracovat s prvky, které snadno odhalíme a přečteme právě díky znalosti 

vlastní kulturní tradice. Dle literárního teoretika S. Chatmana má právě člověk odchovaný 

v daném kulturním prostředí nejlepší schopnost dešifrovat poselství a významy šířené v médiích 

v této kultuře.
5
 V práci tedy budeme sledovat jednotlivá témata spjatá s vlasy. Půjde o shrnutí 

názorů vybraných teoretiků umění na vlasy a jejich symboliku. Budeme se pokoušet o 

ikonologickou interpretaci vnitřního významu díla, při které se neubráníme subjektivnímu 

pohledu. Podle teoretika Panofského schopnost diagnózy totiž vychází zevnitř každého člověka 

a je individuální.
6
 Výběr témat, který představím, si tedy neodvažuji prezentovat jako 

vyčerpávající výčet všech mýtů spojených s vlasy objevujících se v moderních médiích. Stejně 

tak, jako tato práce navazuje v některých bodech na diplomovou práci Anny Rejchrtové „Vlasy 

jako text“
7
, mohou další texty navázat na tento a nalézt v zobrazení ženských vlasů další 

symboliku. Každá kapitola se bude skládat z obecného představení určitého významu skrytého 

ve vlasech, a z praktické části, ve které uvedu příklady práce s tímto významem v moderní 

reklamě.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Přednášky pana profesora doc. PhDr. J. Vančáta, Ph.D. ,,Gnoseologické aspekty vizuálních 

médií“; FHS UK; LS 2011 
4
 Tematický slovník pojmů pro společenskovědní předměty, dostupný na: 

http://webhumanita.cz/?a=lex&rid=171 (4.3.2012) 
5
 S. Chatman: Příběh a diskurs; Narativní struktura v literatuře a filmu; Host; Brno 2008, str. 41 

6
 E.Panofsky: Význam ve výtvarném umění; Odeon; Praha 1981; str. 40 

7
 Diplomová práce Anny Rejchrtové: Vlasy jako text; FF UK; Praha 2008 
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Metody 

V této části půjde o představení myšlenek několika teoretiků umění, ze kterých budeme při 

analýze tématu vlasů ve vizuálních médiích vycházet. Pro přehlednost vždy nejdříve obecně 

objasníme základy jejich teorie a v další části se jí pokusíme vztáhnout na naší problematiku. 

Názory každého autora představíme v rámci jedné vybrané knihy. Ačkoli budeme v kapitolách 

věnovaných vlasům a jejich symbolice pracovat i s názory jiných autorů, tito teoretici poslouží 

jako základ pro naší orientaci v oblasti teorie umění. Nejvíce budeme v této bakalářské práci 

používat pohled naratologie, ikonografie, ikonologie a teorie metafor. 

 

Erwin Panofsky: Význam ve výtvarném umění 

V úvodu své knihy E.Panofsky nejdříve definuje humanitní vědy, řadí mezi ně dějiny umění a 

umělecké teorie a postupně přechází až k metodám ikonografie a ikonologie. Humanitu 

představuje autor jako hodnotu, nebo jako omezení. Vysokou hodnotu v humanitě spatřovali 

například Cicero a Scipion, měla odlišovat oduševnělého člověka od zvířat a barbarů. Ve 

středověku byla naopak lidskost srovnávána s bezchybným božstvím, čímž byla výrazně 

degradována jako omezení. V renesanci se tyto dva pohledy spojují a představují člověka jako 

bytost racionální, ale ne všemocnou. Tak se zrodil humanismus hájící odpovědnost a toleranci 

jako nezbytné vlastnosti člověka.
8
 Humanisté se začínají zajímat o kulturu jako o výtvor 

člověka, který jako jediný z živočišné říše chápe zprávy s významovými vztahy. Zatímco zvíře 

dle nich žije přítomností, člověk dokáže díky znakovému systému znázornit v obrazech minulé i 

budoucí události, dokáže rozdělit ideu pojmu od jejího vyjádření. Autor připomíná, že kultura je 

časoprostorově určená, proto při studii jakéhokoli díla musíme zohlednit čas i místo vzniku.
9 

Naše dekódování díla probíhá z pohledu humanismu, který za účelem vytvoření koherentního 

systému do sebe pojmul jen umělecké směry a události, které považoval za významné a o 

kterých získal informace. Nové historické objevy ho mohou obohatit, potvrdit stávající pohled, i 

ho pozměnit. Autor dále zdůrazňuje, že umělecké dílo může i nemusí být užitečné, musí ale 

plnit estetickou funkci. Přesně řečeno, umělecké dílo je ,,člověkem zhotovený předmět, který 

                                                           
8
 E.Panofsky: Význam ve výtvarném umění; Odeon; Praha 1981, str. 14 

9
 Tamtéž, str. 16 
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vyžaduje estetickou konzumaci“.
10

 Umělcův zájem o formu může tedy dokonce odsunout do 

pozadí zájem o myšlenku, zároveň ale obraz musí mít druhotný význam, jak uvidíme dále.  

Forma je vždy přítomná, míra přechodu od praktického předmětu k umění záleží na záměru 

tvůrce. Ten je ovšem ovlivněn dobou a prostředím, vzpomeňme například na funkcionalismus, 

ve kterém bylo uměním co nejvíce dílo podrobit praktičnosti. Každé dílo je buď sdělením 

(báseň), přístrojem (má funkci – pomník), nebo obojí.
11

 V každém případě všechna díla v sobě 

nosí obsah (i forma ho odhaluje). Dle zakladatele sémiotiky, Ch. S. Pierce, totiž obsah 

představuje veškeré myšlenkové, kulturní i osobní pozadí, na kterém dílo vznikalo. Odráží se 

v něm historické období, názory společnosti, příslušnost autora ke společenské vrstvě, 

náboženství atd.
 12

 Na rozdíl od přírodních věd jsou dějiny umění dle autora oborem, ve kterém 

badatel pracuje se subjektivním pohledem, skrze který provádí estetickou re-kreaci,  a doplňuje 

ho archeologickým bádáním o díle, které mu má zajistit větší objektivitu. Historik se musí 

ponořit do myšlenek a atmosféry doby, ve které obraz vznikl, aby mohl interpretovat zprávu 

v něm skrytou. Během tohoto popisování umělecký historik používá pojmový systém vytvoření 

teorií umění, která se zase naopak odvolává na historická díla. Tímto způsobem se dějiny a 

teorie umění doplňují a prorůstají ve dva neoddělitelné obory.
13

 Někdo může namítnout, že se 

humanitní vědy zabývají pouze minulostí, ta ale utváří skutečnost stejně jako přítomnost, 

pomáhají oživit to, co bychom dávno zapomněli.
14

 Nyní se zaměříme na Panofského teorii 

ikonografie a ikonologie, jejíž principy budeme v naší bakalářské práci používat. Dle autora se 

tedy ikonografie zabývá náměty neboli významy uměleckých děl a ne jejich formou.
15

 Zatímco 

z pohledu formy vidíme na obraze jen barevné plochy a linie, ikonografie zkoumá faktický 

význam, díky kterému rozlišíme osoby od jiných předmětů na obraze. Výrazový význam zase 

odhaluje, jaké pocity v nás např. výrazy ve tvářích postav vyvolávají, neboli jakou má dílo 

atmosféru. Tento faktický a výrazový význam v ikonografii dohromady tvoří prvotní význam. 

Druhotný, neboli konvenční význam, už pracuje s naší znalostí kulturního kontextu, díky 

kterému například rozpoznáme v postavě na obraze Pannu Marii a spojíme si jí s křesťanstvím a 

všemi idejemi, které se k této osobě vážou. Panofsky považuje výtvor za obraz jen pokud v sobě 

nese tento druhotný význam. Ikonologie zase zkoumá vnitřní význam obrazu, který odhaluje, 

jak se v díle odráží psychické charakteristiky a mentální stavy autora i publika, dobové názory 

                                                           
10

 Tamtéž, str. 21 
11

  Tamtéž, str. 20 
12

 Tamtéž, str. 20 
13

 Tamtéž, str. 25 
14

 Tamtéž, str. 25 
15

 Tamtéž, str. 33 
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společnosti, styl umělce. Protože přípona ,,grafie“ ve slově ikonografie odkazuje k pouhému 

deskriptivismu, zatímco mi do hodnocení vnášíme vlastní úsudky, navrhuje autor nazývat 

ikonografii ikonologií všude tam, kde ikonografii spojujeme s dalšími metodami (např. 

psychologické).
16

 V našem studiu vizuálních médií zobrazujících ženské vlasy budeme používat 

jak metodu ikonografie zkoumající druhotný význam, tak v některých případech využijeme i 

metody ikonologie, zkoumající psychické charakteristiky společnosti a skrze ní i autora v době 

vzniku díla. Ikonologie je dle Panofského interpretativní metoda zabývající se rozbory obrazů, 

příběhů a alegorií v nich obsažených. Pro přesný postup rozboru díla autor navrhuje začít před-

ikonografickým popisem
17

, který odhalí jeho prvotní význam, rozpozná předměty a osoby. Toto 

rozpoznávání je závislé jak na praktické zkušenosti, tak na kulturním zázemí (i perspektiva či 

zobrazení člověka se liší). Dále následuje ikonografický rozbor
18

 zkoumající druhotný význam, 

alegorie a příběhy v obraze, ke kterému zase potřebujeme znalost konkrétní oblasti 

(křesťanství). A posledním krokem je ikonologická interpretace
19

 zabývající se vnitřním 

významem, k jehož dešifrování je potřeba mentální schopnost diagnózy, která přichází i bez 

znalosti literatury a tématu. Dle autora při studii nějakého díla pak dochází spíše k syntéze jeho 

jednotlivých aspektů (spojování částí v jeden finální pohled) než analýze. Během tohoto procesu 

syntézy tedy všechny tyto kroky splývají v jeden proces. 

 

Seymour Chatman: Příběh a diskurs 

 

Seymour Chatman, americký literární a filmový teoretik, zde usiluje o popsání hloubkové 

struktury narativu, jeho významů a gramatiky.
20

 Zastává zásady francouzského strukturalismu, 

reprezentovaného  například Claudem Bremondem, a ruského formalismu v podání Tzvetana 

Todorova. Autor se snaží formulovat teorii narativu, která bude použitelná pro všechna média. 

Ačkoli se zabývá především literaturou a filmem, zmiňuje, že narativem myslíme také výtvarná 

díla jako je malba, komiks atd. Dle Chatmana je naratologie literární teorie zabývající se náplní 

vyprávění a zároveň také formou, jak je příběh vyprávěn. Natativní text má tedy vždy příběh a 

diskurs (způsob podání). Toto pojetí přejímá autor od strukturalisty Gérarda Genetta. Už 

                                                           
16

 Tamtéž, str. 36 
17

 Tamtéž, str. 37 
18

 Tamtéž, str. 39 
19

 Tamtéž, str. 40 
20

 S. Chatman: Příbeh a diskurs; Narativní struktura v literatuře a filmu; Host, Brno 2008; 

Doslov Milana Orálka a Tomáše Kubíčka; str. 290 
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Aristoteles rozlišoval mezi logos (napodobení lidského jednání) a mythos (výběr z logu, způsob 

zobrazení). Narativní výpověď je  hloubková narativní jednotka, která se uskutečňuje pomocí 

znaků v rámci sémiotického systému.
21

 

Narativ má formu (strukturu) a substanci (manifestaci). Manifestací myslíme způsob zobrazení 

(film, pantomima, píseň atd.). Protože je forma narativu nezávislá na příběhu a dává smysl sama 

o sobě, můžeme na ní pohlížet jako na sémiotickou strukturu .  

Diskurs je výsledkem uspořádání a výběru z příběhu. Z hlediska kontinuity příběhu totiž 

nemůžeme popsat děj do posledního nepodstatného detailu, diskurs tedy zobrazuje jen omezené 

důležité výpovědi vyvolávající pocit návaznosti děje. Publikum potom reaguje interpretací, 

doplňuje si chybějící informace o ději i vlastnostech postavy. Výběr zobrazených událostí se 

odehrává také na poli malby či fotografie. U vizuálního narativu si doplňujeme informace díky 

,,kulturním kódům“, zmiňovaným R.Barhesem
22

, dle oděvu tak například poznáme, že postavou 

v příběhu je král. V rámci diskursu Chatman dále používá pojmy jako ,,implikovaný autor“ a 

,,implikovaný čtenář“. Implikovaný autor je jakýsi obraz autora v díle, ať už se zde promítne 

jako vypravěč nebo hlavní postava, není možné napsat objektivní odosobněný text. Implikovaný 

čtenář je předpokládaný vždy přítomný čtenář, na kterého bere autor při psaní díla ohled. Dále 

Chatman odlišuje ,,hlas“, který vypráví příběh a ,,hledisko“, které je spíše perspektivou (fyzická, 

názorová, dobová atd.), ze které je příběh vyprávěn. Velikou část v oddílu diskursu věnuje autor 

problematice vypravěče. Vypravěč vystupuje buď jako maximálně odkrytá a viditelná osoba 

promlouvající ke čtenáři a používající uvozovací věty, nebo jako osoba skrytá, jejíž přítomnost 

čtenář nevnímá. V tzv. nezprostředkovaných záznamech (původní deníky, dopisy atd.) dokonce 

vypravěč chybí, děj se odehrává z pohledu hlavní postavy, která během procesu psaní netuší, jak 

dílo skončí, což mu dodává na dramatičnosti. Skrytý vypravěč dle autora vystupuje ve formě 

nadhledu na příběh, může také používat při popisu děje intelektuální výrazy, které postava běžně 

nepoužívá. Ukrytí vypravěče dopomáhá presupozice, díky které čtenář pochopí děj i bez 

dodatečného vysvětlení.
23

 Postavy například používají v řeči konstatování, ze kterých si ostatní 

informace vyvodíme. Z věty ,,Jsem rád, že už Josef tolik nepije.“ si doplníme, že Josef 

v minulosti hodně pil atd. Vypravěč se také dělí dle pravomoci na omezeného a vševědoucího. 
24

 

Odkrytý vypravěč se naopak zviditelňuje pomocí komentářů, soudu, interpretace, zobecnění, 

časových shrnutí atd. Zatímco v literatuře je čtenář na přítomnost odkrytého vypravěče zvyklý, 

                                                           
21

 Tamtéž; Doslov; str. 293 
22

 Barthes: Základy sémiologie (1964) in S. Chatman: Příbeh a diskurs; Narativní struktura 

v literatuře a filmu; Host, Brno 2008, str. 23 
23

 Tamtéž; str. 221 
24

 Tamtéž; str. 223 
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ve filmu působí velice nepřirozeně a je používán především v parodiích na původní literární 

žánry. 

Příběh je dle Chatmana řetězcem událostí, které spolu souvisí i když mohou stát mimo hlavní 

dějovou linii. Příběh je spojen kauzalitou, obvykle jedna událost zapříčiní druhou. R. Barthes 

nazývá důležité okamžiky v ději jako ,,jádra“ a vedlejší události jako ,,satelity“. Dalším 

důležitým aspektem příběhu je vyjádření času. Někdy totiž probíhá příběh ve stejném čase jako 

diskurs, jindy se naopak vracíme v příběhu do minulosti, zatímco diskurs pokračuje dál. Podle 

toho také autor rozlišuje ,,diskursivní nyní“ a ,,nyní příběhu“. Dle Aristotela má mít dále příběh 

osnovu, která je uspořádáním událostí. V závislosti na typu postavy klasifikuje osnovu na 

vyprávění o bezvýhradně dobrém/zlém/vznešeném hrdinovi atd. Co ale chápeme pod těmito 

vlastnostmi záleží na kulturním kontextu. N. Frye
25

 také rozděluje osnovy do kategorií podle 

typu postavy, ale zohledňuje reakci publika. Jmenuje tedy osnovy přizpůsobené tragédii, 

komedii, romanci, ironii a nachází mezi nimi i řadu mezistupňů. Ve třetí kapitole své knihy se 

Chatman soustřeďuje na existenty v rámci příběhu. Už v úvodu rozděluje obsah na události 

(jednání, dění) a existenty (postavy,prostředí). Zatímco ve filmu a jiných vizuálních narativech 

mají tyto existenty jasně danou podobu, ve verbálním narativu je ponechán větší prostor naší 

fantazii. Prostor se zde proměňuje dle hlediska postavy, nebo není vůbec popsán. Ve filmu na 

nás navíc všechny tyto vjemy doléhají najednou, zatímco v literárním díle se rozvíjí dle 

lineárního popisu. Co se týče postavy, autor věří, že její rysy jsou pojmenovávány a 

interpretovány podle požadavků doby. Doslova tvrdí, že ,,při pojmenovávání definujeme rys 

uznávaný kulturou“
26

. Odkrývání rysů postavy v díle navíc není chronologické a přímé, čtenář je 

spíše vyvozuje z náznaků jako v běžném životě. To, že je někdo závistivý, tedy vyvodíme 

z běžných rozhovorů, rysy postav nejsou nutně vázané na události. Autor také popisuje rozdíl 

mezi typizovanou a plastickou postavou. Zatímco typizovaná postava je předvídatelná, plastická 

postava je realističtější, připomíná nám osoby z běžného života, protože v sobě často spojuje 

protichůdné rysy. 

V této bakalářské práci budeme sledovat jak příběh, tak diskurs klasických uměleckých děl a 

současných reklam, které s nimi budeme srovnávat. Budeme vycházet z názoru C. Bremonda
27

, 

že příběh může být vyprávěný nezávisle na formě, nebude nám tedy dělat problém sledovat 

jedno téma spjaté s vlasy napříč více médii. S. Chatman také zdůrazňuje, že narativ může být 

                                                           
25

 Frye: Anatomie kritiky (1957) in: S. Chatman: Příbeh a diskurs; Narativní struktura 

v literatuře a filmu; Host, Brno 2008, str. 89 
26

 Tamtéž, str. 131 
27

 Bremond: Le message narratif (1973) in: S. Chatman: Příbeh a diskurs; Narativní struktura 

v literatuře a filmu; Host, Brno 2008, str. 117 
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manifestován různými způsoby. Protože chceme srovnávat především  vizuální narativy, kterým 

ovšem diskurs umožňuje pouze omezené zobrazení výřezu z příběhu, budeme si všímat, jaké 

atributy a vlastnosti vlasů bude dílo zobrazovat. 

 

George Lakoff, Mark Johnson: Metafory, kterými žijeme 

 

Hlavním účelem tohoto díla má být nahlédnutí do způsobu, jakým metafory ovlivňují naše 

vnímání okolního světa. Metafory prostupují sféru naší řeči a myšlení, jsou kulturně určené, 

představují pojítko mezi naším vnitřním světem a společností, která nás obklopuje.
28

 Metafory 

slouží k objasnění složitého pojmu pomocí pojmů jednodušších. Díky nim dokážeme 

komunikovat i tak abstraktní pocity jako je láska, spor, zrada atd. Autoři dokazují, že například 

pojem láska v západní společnosti chápeme mimo jiné jako cestu, a to dokonce jako cestu 

uskutečněnou různými dopravními prostředky. Z toho vychází metafory jako ,,tento vztah 

ztroskotal“ (loď), ,,vykolejili jsme“ (vlak), ,,jsme na křižovatce“ (auto) atd. 
29

 Jen málo slov, 

které v jazyce používáme, mají jasný význam sama o sobě.  V této bakalářské práci budeme 

sledovat, jaké metafory jsou zobrazovány ve spojitosti s vlasy. K čemu autor uměleckého díla 

přirovnává vlasy a na základě jakých podobností. Nyní si podrobně představíme teorii G. 

Lakoffa a Marka Johnsona.Autoři věří, že se v jazyce zrcadlí myšlenkové procesy lidí. Studium 

metafor nás tedy může mnoho naučit na příklad o rozdílech v uvažování jednotlivých kultur. 

Metafory tvoří základ našeho pojmového systému, ať si to uvědomujeme, nebo ne. Jako doklad 

vidění určitého pojmu skrze metaforu uvádí autoři souvislost mezi sporem / argumentací a 

válkou. V angličtině i češtině mluvčí používají slova spojená s válkou pro popis sporu. Jako 

příklad si uveďme věty jako ,,obhájil své tvrzení / porazil ho v debatě / jeho argument má 

slabiny” atd.
30

 Použití těchto ,,bojovných “výrazů ve vztahu se sporem nám připadá tak 

samozřejmé, že ani nevnímáme jejich prvotní význam. Mohla by ale existovat i taková kultura, 

která by vnímala spor spíše jako tanec či smířlivý rozhovor hledající kompromis a sladění mezi 

dvěma stranami. Takové uvažování by se dle Lakoffa  a Johnsona určitě promítlo do jazyka. Pro 

popis sporu by pak byly používány výrazy spojené s tancem. Metafory mají také schopnost 

zvýrazňování a ukrývání. Díky tomu, že vyzdvihnou určitý aspekt pojmu, totiž ukrývají jeho 

jiné vlastnosti. Také nám ale pomáhají odhalit pojem v jiném světle, například metafora ,,Láska 

je umělecké dílo vzniklé na základě spolupráce.” otevírá nové možnosti chápání tohoto pocitu. 

                                                           
28

 G.Lakoff, M.Johnson: Metafory, kterými žijeme; Host; Brno 2002 
29

 Tamtéž, str. 59 
30

 Tamtéž, str. 16 



12 
 

31
 Většina metafor vztahuje k orientačním metaforám. Souvisí s prostorem a jsou většinou 

založené na naší fyzické zkušenosti, jde především o naše vnímání pozic jako nahoře / dole / 

před / za námi / uvnitř / mimo atd. Jejich studiem se zabývá William Nagy. Naše kultura jako 

mnoho jiných vnímá například pozici nahoře za kladnou, zdařenou, což mohou dokazovat 

metafory jako ,,nálada se mi zvedla / je na vrcholu kariéry”. Pozice dole je vnímána zase jako 

negativní viz. ,,její zdraví upadá / s firmou to jde z kopce”. Orientační metafory jsou 

systematické a obvykle do sebe logicky zapadají. Spojením nám tedy vyjde například ,,šťastný 

je vysoko / zdravý je vysoko”, což se zřejmě zakládá na naší fyzické zkušenosti, že veselí lidé 

stojí vzpřímeně, zdraví stojí, nemocní leží atd. Metafory jsou dle autorů kulturně koherentní, 

odrážejí v sobě hodnoty důležité pro danou společnost. Další skupinou metafor jsou ontologické 

metafory, do kterých autoři řadí metafory entit a substancí, díky kterým můžeme abstraktní jev 

uchopit jako předmět. Dále sem patří metafory nádob (předmět je ohraničen od okolí) a 

metafory zorného pole jako je například ,,Mám ho v dohledu.“
32

. Metafory dále pracují 

s personifikací, tj. neživým předmětům a pojmům přikládají vlastnosti těch živých. ). Díky 

vytváření nových metafor, vznikají i nové podobnosti mezi nimi. Tyto podobnosti se zakládají 

na metaforických korelacích v naší zkušenosti. Mezi časem a prací tak vidíme podobnost, 

protože oba vnímáme jako zdroje.  Jak dokazují všechny tyto příklady, metafora je societou 

schválený způsob, jak chápat pojmy, které nás obklopují. Lidé jsou schopní komunikovat jen na 

základě dohody o významu. Metafora je tedy pro člověka nezbytná pro definování vlastního 

života, své minulosti. V této bakalářské práci bude zajímavé sledovat metaforické souvislosti 

mezi vlasy a jinými pojmy, jako je například voda, zlato (dle barvy vlasů), vlnící se hadi a 

podobně. Důkazy pro tyto metafory budeme hledat jak v literatuře, tak především ve vizuálním 

umění a pátrat po nich budeme, jak už bylo řečeno, i v moderní reklamě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Tamtéž, str. 156 
32

 Tamtéž, str. 44 
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Témata 

 

V této části se budeme věnovat představení četné symboliky, kterou v sobě ženské vlasy 

ukrývají. Jak jsme již naznačili v úvodu, popíšeme vždy jedno téma spjaté s vlasy, které se 

objevuje v tradičním umění, a následně uvedeme jeho obdobu v moderní reklamě. 

 

 

 

Vlasy spojující ženu s přírodou 

 

Spojování ženských atributů s přírodou sahá hluboko do minulosti. Dle mnoha feministických 

autorů a autorek reprezentoval v západní společnosti muž kulturu, zatímco žena byla spjatá se 

sílou přírody.
33

 Weber například kladl veliký důraz na dualismus muže jako racionálního a ženy 

jako emocionální bytosti, za což byl feministickými autorkami po sléze kritizován.
34

 Dle 

Austina Harringtona feministky dále upozorňují na tradiční představu ženy jako pudově 

zaměřené osoby neschopné odprostit  se od své tělesnosti. Socioložka Hana Havelková vidí 

vyostření tohoto pohledu v období přechodu od feudální k moderní měšťanské společnosti 

v Evropě.
35

 Jedná se o etapu od konce 18. století až do začátku 20. století, kdy se začal více klást 

důraz na peníze, ekonomickou produkci a veřejný prostor. Žena izolovaná v domácí sféře byla 

považovaná za ekonomicky neproduktivní, nebyla dle dobových názorů schopná ani se podílet 

na veřejném dění, proto se upevnila představa o ženě jako o tělesné emocionální přírodní 

bytosti. Odraz těchto názorů můžeme sledovat v uměleckém vyjadřování této éry.  Toto 

společenské chápání se bude projevovat jako ,,obsah“ skrytý v díle, jak uvádí Ch. Pierce.
36

 

Myšlenku spojení ženy s přírodou můžeme jasně spatřovat například na konci 19. století  

v secesi. Ačkoli se tento umělecký směr odvrací od průmyslové výroby a vyzdvihuje opět ruční 

práce, poslouží nám dobře jako příklad stylu, ve kterém se odráží přírodní povaha ženy. Mezi 

nejznámější secesní autory bezpochyby patří Alfons Mucha. V jeho díle se hojně setkáváme 

                                                           
33

 A. Harrington: Moderní sociální teorie; Portál; Praha 2006; Kap.11: Feministická sociální 

teorie  
34

 Tamtéž 
35

 H. Havelková: První a druhá vlna feminismu: Podobnosti a rozdíly; in L.Formánková,K. 

Rytířová:ABC feminismu; Nesehnutí; Brno 2004; str. 169 - 182  
36

 Pierce in E. Panofsky: Význam ve výtvarném umění; Odeon; Praha 1981, str. 20 
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s rostlinnými motivy, ženské vlasy zde hrají roli nejvýraznější ozdoby ženy. V rámci své 

plakátové tvorby Mucha zpracovával i zakázky na různorodé reklamy. Ať šlo ale o jakýkoli 

produkt, vždy vyzdvihl autor v díle postavu ženy, především její vlasy, které i prostorově často 

zabíraly velikou část plochy na obraze.
37

 Vlasy se jako rostoucí šlahouny ovíjejí  i kolem 

samotné figury, prorůstají s prostředím, splývají s ornamenty a rostlinnými motivy okolo. 

Příkladem této tendence je Muchův obraz „Léto“ z roku 1896 (viz.obr.1). 

Zde si autor pohrává s přírodním vlněním větve vinné révy, o kterou je opřená dívka. Její lokny 

mají stejnou barvu a jako rostlina a vlní se podobným způsobem, což umožňuje autorovi spojit 

oba předměty v jeden. Prolínání ženských vlasů s rostlinami pozorujeme i u dalších autorů 

ovlivněných secesí a symbolismem. Gustav Klimt ve svém obraze „Vodní hadi“ cca z roku 1907 

(viz.obr.2) zdobí ženské vlasy barevnými květy, které vypadají, jako by z pramenů vlasů přímo 

vyrůstaly. Podle teorie J.Lakoffa a M.Johnsona jsou metafory, které používáme v jazyce, 

systematicky vázané na metaforické pojmy, které máme v mysli.
38

 Díky tomu dochází 

k prostupování jedné metafory jazykem, uměním i naším chápáním předmětu v běžném životě. 

Proto v řeči používáme pro popis vlasů mnoho výrazů odrážejících vlastnosti přírody. 

V moderní reklamě na vlasové produkty jsou vlasy často dávány do souvislosti s vegetační sílou 

přírody. Nejčastěji s touto alegorií pracují značky specializující se na rostlinnou vlasovou 

kosmetiku jako je například Aveda. Na jednom z jejích plakátů (obr.3) jsou dokonce vlasy 

nahrazeny dlouhými zelenými listy, které se obtáčí kolem hlavy své nositelky. Listy sahají 

modelce až do obličeje, zakrývají jí oči, až by se mohlo zdát, že rostlina dívku napadla. Další 

listy svírají její krk a i přes lehký úsměv modelky čiší z fotografie napětí a stísněnost. Na jiné 

reklamě značky Aveda (obr.4) se zase objevuje rostlinný motiv ve formě stínu ve tvaru listů 

dopadajícího na účes dívky. Důležitou roli zde také hraje zrzavá barva vlasů modelky, která 

zbarvuje stíny listů do hnědých, žlutých a oranžových odstínů, čímž v divákovi asociuje dojem 

podzimu. V tomto případě jde tedy o alegorii podzimu v postavě modelky. S podobnými 

tendencemi se setkáváme i u dalších značek jako je například Pantene (obr.6) či Garnier (obr.5), 

který dle reklamy slibuje, že do ženských vlasů onu sílu přírody vloží.  Modelka na snímku 

ohýbá silný bambus a do centra divákovi pozornosti natáčí své husté vlasy, aby byla podpořena 

spojitost mezi rostlinou a jejím účesem. Zde dochází k přenášení vlastností pevného a pružného 

bambusu na vlasy dívky. Obdobných příkladů nalézáme v moderních médiích mnoho, souvisí to 

především s vyzdvihováním kvality a bezpečnosti přírodních produktů na rozdíl od 

                                                           
37

 A. Mucha: 1860-1939: Master of Art Nouveau; Renate Ulmen, Taschen 2002, str. 10 
38

 G.Lakoff, M.Johnson: Metafory, kterými žijeme; Host; Brno 2002, str. 20 
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nepřirozenosti a škodlivosti produktů chemických. Tento módní názor se objevil až ke konci 20. 

století, ještě umělecký teoretik Roland Barthes popisuje ve své knize Mytologie dobovou oblibu 

chemických detergentů a úžas nad jejich působením.
39

 Zatímco dnes se výrobce v každé 

reklamě snaží dokázat přírodní původ nabízeného produktu, Barthes popisuje nedávnou lidskou 

fascinací umělými výtvory, především umělou hmotou.
40

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1: Alfons Mucha: Léto (1896) – výřez       Obr.2: Gustav Klimt: Vodní hadi (1907) - výřez 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obr.3: Aveda                                                                              Obr.4: Aveda 
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 R.Barthes: Mytologie; Dokořán; Praha 2004, Kap.Prací prášky a detergenty, str.35-38 
40

 Tamtéž, Kap.Umělá hmota, str. 96-99 
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               Obr.5: Garnier                                 Obr.6: Pantene 

 

 

 

Vlasy jako vodní živel 

 

„V tvých vlasech se tají celý sen, plný plachtoví a stěžňoví; tají se v nich velká moře, jejichž 

monzuny mě unášejí v rozkošné podnebí, kde prostor je modřejší a hlubší, kde atmosféra je 

prosycena vůní ovoce, listí a lidské pleti.“ 

Charles Baudelaire
41

 

 

Ve vlnách tvé hřívy jako v proudné řece 

duch tone bez hrůzy, ač mučíval mne přece; 

nalézá Nicotu, o níž sotva co víš. 

Stéphane Mallarmé
42

 

 

O oblibě spojování ženských vlasů s vlastnostmi vodního živlu svědčí tyto i množství jiných 

básní. Žena často v umění reprezentovala vodu díky své tělesnosti a beztvarosti, zatímco na 

muže se tradičně nahlíželo jako na pevného a stabilního. Vlnité vlasy vyvolávaly v autorech 

dojem rozbouřeného moře a laskání ženských vlasů při milostných hrátkách se odrazilo 

v metafoře ,,noření se do vody“. Ve vizuálním umění se neustále objevuje akt koupající se ženy, 

i o mořských vílách a sirénách slýcháme v mytologii ve spojitosti se sexuální touhou. Mezi 

                                                           
41

 Ch.Baudelaire: Hemisféra ve vlasu; Malé básně v próze; BB art; Praha 2002 
42

 S. Mallarmé: Smlutek léta; Souhlas noci; BB art; Praha 2002 
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jinými uměleckými směry také impresionisté zobrazují ženy při koupeli. Vzpomeňme na 

opakující se motiv nahé ženy umývající lavor na koupel u Edgara Degase, či přímo na jeho 

obraz ,,Femme dans son bain“ z roku 1883 (viz. obr.6).  Zde dochází k optickému splynutí 

ženského těla s vodou ve vaně, která díky lehkým vlnkám rozostřuje přechod mezi hmotou těla 

a beztvarostí vody. Ještě lépe je tato tendence vidět u obrazu Františka Kupky ,,Koupající 

se“(viz obr.7) z roků 1906-7. Autor si v díle pohrává se zrcadlením těla na vodní hladině, které 

dovádí až do abstrakce. Téma ženy rodící se z vodního živlu je nejlépe vidět na renesančním 

,,Zrození Venuše“ od Botticeliho (viz.obr.8).  Klidné vlny na moři jsou zde doplněny vlněním 

vlasů Venuše, která je zároveň používá jako prostředek zakrytí své nahoty, o čemž bude 

pojednávat další oddíl této bakalářské práce. Voda je v mnoha kulturách považována za symbol 

mládí a plodnosti. Umožnila lidstvu pěstovat rostliny a orientovat se na zemědělství. V řecké 

mytologii se ale také setkáváme s řekou jako symbolem smrti. Podsvětím dle mýtu protékají 

řeky plné bolesti a neštěstí, jako je například Styx.
43

 V těle ženy se tedy dle tohoto vnímání 

snoubí strach z neznámého/smrti se schopností darovat nový život. Není divu, že pro 

charakterizování těla muže volil Plútarchos opačný živel, tedy oheň.
44

 V řecké mytologii byly 

spojovány s vodním živlem nymfy, pečující nejen o řeky, potůčky, prameny, ale i o fontány a 

bazény. Nymfy měly dokonce schopnost léčit neplodnost.
45

 Životadárná síla vody se dle řecké 

mytologie projevovala i ve vlasech, proto měly dívky ve zvyku noc před svatbou obětovat 

pramen svých vlasů některé nymfě. Součástí uctění nymf před svatbou byla také obřadní koupel 

dívky v blízké řece.
46

 Vlasy symbolizovaly mládí, obětování lokny řece nebo pramenu bylo také 

součástí přechodu z dětství do dospělosti. 

Dle Bartha je mýtus promluvou, formou, diskursem. Mýtem může být všechno, ale žádný mýtus 

není věčný.  Mýtus je sdělením, a to jak verbálním, tak vizuálním (film, obraz, socha atd.), 

z čehož na diváky „obraz jistě působí naléhavěji než písmo“
47

. Nyní se vrátíme k našemu mýtu o 

vlasech prostoupených vodním živlem a představíme několik jeho příkladů v současné reklamě. 

Souvislost vody a ženských vlasů se zde projevuje v jejich vlnité hladké struktuře postupující od 

hlavy modelky přes celou fotografii. Značka Kérastase uvedla plakátovou reklamu, ve které 

vlasy dívky doslova ztékají jako vodopád k divákovi (viz. obr.9). Podobný záměr sledujeme 

také u reklamy značky Pantene (viz. obr.10). Snad nejjasnější odkaz výrobce na spojitost vlasů 
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s vodou ale můžeme pozorovat na jiné módní fotografii od Pantene (viz. obr.11), kde divoké 

prameny vlasů tvoří obrovskou vlnu unášející miniaturní mužskou oběť. O tématu ovládnutí 

muže pomocí ženských vlasů bude řeč v kapitole „Ovládnutí muže – vlasy jako zbraň“. Slogan 

značky zde dokonce výstižně hlásá ,,Hair Power“. Posledním příkladem je znovu reklama na 

vlasové produkty Kérastase (viz.obr.12). Tentokrát zde modelka leží na lesklé ploše s vlasy 

jemně zahnutými ve vlnu. Plocha odráží ležící dívku jako zrcadlo, čímž vyvolává dojem vodní 

hladiny. Na závěr tohoto oddílu citujme úryvek z básně Jana Skácela ,,Modlitba za vodu“: 

„voda má rozpuštěné vlasy 

chraňte tu vodu 

nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd“
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Obr.7: E.Degas: Femme dans son bain (1883)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Obr.8: F.Kupka: Koupající se (1906-7) 
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    Obr.9 Botticeli: Zrození Venuše                                          Obr.11: Pantene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

    Obr.10: Kérastase                            Obr.12: Pantene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr.13: Kérastase                                               
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Vlasy zakrývající nahotu 

 

Rozpuštěné vlasy mohly být v západním umění chápány dvojím způsobem. Jednak byly 

používány jako prostředek zakrytí nahoty v umění křesťanské tradice – dlouhé vlasy se staly 

atributem mnoha světic.
49

 Jednak asociovaly sexuální touhu a spojitost ženy s ďáblem. Dle 

Carol Rifejlové vždy vlasy symbolizovaly sexualitu ženy, protože měly v západní společnosti 

sloužit jako prostředek odlišení ženy od muže.
50

 Ve francouzské literatuře a vizuálním umění 

devatenáctého století dokonce mohly vlasy zastupovat samotnou ideu sexu. Upozorňování na 

feminitu se podle autorky děje ne jen skrze odhalování vlasů, ale i skrze jejich skrývání. I tento 

akt má umocňovat rozlišení ženství a mužství. Carol Rifejlová dále připomíná proslov svatého 

Pavla, ve kterém zdůrazňuje, že dlouhé vlasy jsou pro muže ostudou, zatímco pro ženu jsou 

šperkem, který má sloužit k jejímu zahalení.
51

 Dlouhé rozpuštěné vlasy byly tedy zároveň 

symbolem čistoty a svůdným předmětem touhy. Podívejme se nejprve na několik příkladů 

chápajících ženské vlasy jako sexuální symbol. V milostné poezii vlasy vystupují téměř vždy 

jako opěvovaný znak ženy. Uvedeme několik úryvků básní dokazujících toto tvrzení. 

 

Slunce, má vzdálená, na písku tiše spící, 

do prstenců tvých vlasů pozvolna lázeň vlévá; 

v tvé odcizené tváři, vonící pryskyřicí, 

nápoj lásky a slzy mísí ta vůně nyvá. 

Stéphane Mallarmé
52 

 

Navždy! Už vždycky, když má dlaň ti hřívu zmuchlá,  

rubíny, safíry, perly tam rozhodím.  

To abys navěky k mé touze neohluchla,  

má oázo, kde sním, má láhvi, z které sprchla  

s vínem má vzpomínka, nejomamnější z vín! 

Charles Baudelaire
53 
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Jsi temná, nebo plavá? 

Černé, či blankytné 

jsou oči tvé? 

Já nevím, ale miluji v nich světla tmavá 

a zbožňuji tvé vlasy lehce zcuchané. 

Paul Verlaine
54 

 

Zvláštní dualita ženských vlasů je vyjádřena i v díle Ztracený ráj Johna Miltona.
55

 Evy vlasy 

jsou zde popisovány jako zlaté neučesané kadeře spadající jako závoj až k jejímu štíhlému pasu, 

pro jejich popis autor používá výrazů jako ,,prostopášné“ (wanton), ale i ,,nošené s ostýchavou 

pokorou“( yielded with coy submission). Vlasy Evy se tedy v Miltonově díle pohybují na 

hranici mezi opěvováním a zatracením. U světic jako je Marie Egyptská nebo Anežka Římská 

ale vlasy jednoznačně symbolizují pokoru a odevzdání se Bohu.
56

 Jejich dlouhé lokny zde mají 

za úkol zahalit jejich nahá těla a naopak se od sexuality odprostit. Na sošce Marie Egyptské 

(viz.obr.13) diváka zaujmou již na první pohled  její dlouhé vlasy. Dle křesťanské pověsti žila 

světice v poušti 47 let, aby odčinila svůj předchozí život prostitutky. Po celou dobu se údajně 

živila rostlinnou stravou a strádala. Když jí při své obvyklé cestě do pouště při půstu nalezl otec 

Zosima, chyběly jí šaty, ale zato byla její nahota skrytá v dlouhých pramenech vlasů. V poušti 

světice také zemřela a dle legendy jí zde lev vyhrabal hrob. Proto je nejčastěji zobrazována s 

vlasy zakrývajícími tělo a se lvem ležícím u nohou.
57

 Pověst o Anežce Římské zase vypráví 

příběh krásné dívky, která již ve 13ti letech zasvětila svůj život Ježíši Kristu. Zájemcům o její 

ruku se rozhodnutí samozřejmě nelíbilo, proto Anežku odsoudili a uvrhli do nevěstince, kde 

měla být zneužita. Jako zázrakem jí narostly tak dlouhé vlasy, že zakryly její nahé tělo.
58

 Jak 

vidíme, diskurs obou narativů je podobný, ačkoli příběhy se liší. Jak už bylo zmíněno v uvedení 

teorie naratologie S. Chatmana na začátku této práce, děj narativu nemůžeme popsat do detailů, 

proto při zobrazení vybíráme jen podstatné okamžiky. Publikum si dle dalších vodítek domyslí 

chybějící informace o příběhu i o postavě.
59

 V případě těchto světic můžeme rozlišit postavy 
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díky rozdílným vedlejším atributům (lev). Na zobrazení, kde jsou vyzdvihované vlasy, ale jejich 

diskurs splývá.  

V moderní reklamě se motiv zahalování těla pomocí vlasů objevuje spíše ve smyslu sexuality 

než oddanosti Bohu. Vlasy zde slouží k podpoření půvabu modelky, důraz je kladen na jejich 

pevnost a zdraví, což můžeme vidět například u Pantene (viz.obr.15). V této reklamě dívce 

světlé vlasy přerůstají v přitažlivý oděv, který je dokonce dekorován sponou. Zde vlasy na jednu 

stranu nahotu zakrývají, na druhou stranu obnažují některé partie na těle dívky a vytvářejí jí 

hluboký výstřih. Můžeme tedy potvrdit, že dlouhé ženské vlasy v moderních médiích ponesou 

spíše význam sexuální.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

           Obr.15: Jusepe de Ribera. St. Agnes (1641)     Obr.14: Marie Egyptská, Národní muzeum                     

                                                                                              sochařství, Valladolid, Španělsko 
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                    Obr.16: Pantene 

 

 

 

Vlasy jako materiál – amulety milenců 

 

Vlasy mají tu zvláštní schopnost dlouho existovat v nezměněné podobě, i když jsou oddělené od 

těla. Odráží životní sílu a zdraví majitele, zároveň jsou ale samostatně fungující struktury. Vlní 

se a rostou, jakým směrem si zamanou, jako by byly odlišným organismem než jejich majitel. 

Z toho důvodu lidé často věřili, že se v nich ukrývají temné síly. Díky tomuto magickému 

nádechu byly v minulosti používány jako amulety, brože a jiné předměty. O fetiši spjatém 

s vlasy pojednává část eseje Erika Graye ,,Severed Hair from Donne to Pope“.
60

 Podle autora 

šperky s ustřiženými vlasy v sobě nesly symbol smrti a lásky zároveň. Nejčastěji se jednalo o 

smuteční amulety připomínající nám ztrátu blízké osoby, v čemž autor spatřuje motiv smrti, 

nebo o šperky s ustřiženou loknou darované milencem či milenkou, kde zase figuruje motiv 

lásky. Ustřižený pramen vlasů totiž zůstal lesklý a barevný dokonce i po smrti majitele. Zatímco 

živý vlas s přibývajícím věkem šedne, vlas v amuletu zůstává beze změny. Básníkem, který 

nejvíce zmiňuje tento fenomén je Donne. V jeho díle dle Graye vlasy symbolizují duši, jednotu 

lidského těla a spojení s druhou duší prostřednictvím daru ustřižené lokny. Takový šperk přežije 

oba milence a bude nesmrtelným dokladem jejich lásky. Dle Galiy Ofek byly vlasy nejmocněji 
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uctívány během viktoriánské éry v Anglii.
61

 Devatenácté století je bohaté na umělecké výtvory 

spjaté s tématem vlasů. Ženské vlasy se v tomto období staly dle autorky doslova předmětem 

fetišistické touhy. Společenská regulace účesů a způsobů péče o vlasy měla symbolicky 

regulovat i sexualitu ženy.
62

 Viktoriánská éra nesnesla pohled na rozcuchané vlasy, slušný účes 

byl uhlazený, upjatý a čistý. Proto se také začal rozvíjet prodej produktů pečujících o vlasy a 

výskyt kadeřnických salónů. Jedním z tehdejších sloganů kadeřníků zněl ,,nahradit zmatek 

řádem“
63

. V případě amuletů a šperků byly vlasy ,,zkroceny“ a zaplétány do nepřirozených tvarů 

dekorujících předměty. Často sloužily přímo jako materiál pro další tvorbu. Na obrázku 16 

například vidíme, jak ženský vlas posloužil k vytvoření struktury hadí kůže na náramku. 

V tomto případě nejsou kadeře opěvované jako takové, ale jsou využité jako látka. Daleko 

běžnějším případem byly brože a šperky jako na obrázku 17 a 18. Vlasy se díky těmto úpravám 

a kulturním tlakům vzdálily své organické podstatě a staly se objektem módy. V důsledku toho 

začaly být oblíbené i umělé vlasy, paruky a příčesky. Fetišismus se začal přiklánět k umělému – 

neorganickému.
64

 Vlasy ve formě materiálu vystupují i v moderní reklamě. Díky efektům 

v dnešních médiích, jako je věrohodná manipulace fotografií, si mohou umělci dovolit použít 

vlasovou strukturu k vytvoření téměř čehokoli. Příkladem je reklama na salón Mac’Sim (viz. 

obr.19), která zobrazuje vlajku z ženských vlasů hlásající ,,Your hair is your territory.“ Zde si 

fotograf pohrává dokonce s motivem malování po vlasech, což by bylo ve skutečnosti těžko 

proveditelné. Díky reálně působící fotografii ale diváka tato skutečnost nevyrušuje. V reklamě 

na fén Calor (viz.obr20) je dokonce z vlasů vytvořen bezpečnostní pás, který má zřejmě 

v zákazníkovi vyvolat dojem pevnosti a nezničitelnosti vlasů modelky. Jako poslední příklad 

uveďme reklamu na Rowentu (viz. obr.21). Přes celý snímek se zde vlní dlouhý pramen vlasů a 

formuje nápis. Vlasy jsou zde dokonce využité jako pomyslný inkoust, umožňující pomocí 

loken i psát. 
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    Obr.19                                                          Obr.20: Mac’Sim Salon     

                                            

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

         Obr.21: Calor                                           Obr.22: Rowenta 
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Vlasy neupravené 

 

Jak jsme již zmínili v předchozí kapitole, za viktoriánské éry bylo nošení neupravených vlasů 

nemyslitelné. Přírodní zcuchané vlasy připomínaly živočišnost a ženskou sexualitu. Na druhé 

straně neopečovávané vlasy světic (viz. kap. Vlasy zakrývající nahotu) naopak značily 

odpoutání se od materiálního života a odevzdání se Bohu. Zatímco jen do sebe zahleděné ženy 

tráví čas před zrcadlem úpravou účesu, světice žijí duchovním životem, ve kterém není místo 

pro zdobení svého zevnějšku. O tomto vnímání neupravených vlasů v křesťanské symbolice 

vypovídá také charakteristika rozpuštěných vlasů v knize ,,Signs and Symbols in Christian Art“ 

G. Fergusona. Dle ní  jsou volné rozevláté vlasy symbolem kajícnosti.
65

 Tento význam se váže 

k příběhu z evangelia svatého Lukáše, ve kterém neznámá hříšná žena (patrně se jednalo o Marii 

Magdalénu) přistoupila k Ježíši, a litující svých činů, začala mu omývat nohy vlastními slzami a 

utírat je svými vlasy. Neprovdané ženy nosily rozpuštěné dlouhé vlasy jako symbol čistoty a 

pokání. Právě proto jsou panny v křesťanském umění zobrazovány s dlouhými vlasy. Pro 

zajímavost nyní uvedeme podobné chápání neupravených vlasů v jiné než západní kultuře. 

V knize ,,Medusa’s Hair“
66 

Gananath Obeyesekere provádí antropologický výzkum nové 

skupiny hindu-buddhistů na Srí Lance.  Pro tyto věřící jsou charakteristické dlouhé rozcuchané 

vlasy a extrémní praktiky, jako je chození po rozžhavených uhlících či věšení vlastních těl na 

háky, za účelem prokázání své oddanosti bohům. Ochráncem těchto asketů je mytologická 

postava Huniyan
67

, pohybující se na rozhraní boha a démona. Ačkoli jeho atributy nejsou ještě 

plně zformované, objevuje se na většině vyobrazení s rozcuchanými vlasy a s hadem v ústech. 

Na hlavě má Huniyan 5 neupravených pramenů vlasů, které jsou často zobrazovány jako 5 hadů. 

Dle autora dochází k této asociaci lidských vlasů s hady automaticky v rámci snění a halucinací. 

Především u vlnitých nebo rozcuchaných vlasů tvořících dredy existuje vizuální podobnost. 

Vraťme se ale nyní ke světicím křesťanské tradice. Další ženou zobrazovanou s neupravenými 

vlasy byla již zmíněná Marie Magdaléna. Ta byla dle pověsti hříšnou ženou, která po svém 

náhlém obrácení začala následovat Ježíše a dala se k jeho učedníkům.  Dle evangelia svatého 

Lukáše z ní Ježíš doslova vyhnal sedm démonů.
68

 Dle Ingrid Maisch, autorky knihy „Mary 

Magdalene: The Image of a Woman through the Centuries“  se v postavě Marie Magdalény 

zrcadlí obraz ženy jako hříšné a zároveň kajícné osoby. Toto vnímání feminity podle autorky 
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navždy poznamenalo křesťanskou společnost a její umění. Marie Magdalena vystupuje v umění 

s dlouhými vlasy díky aktu očištění Ježíšových nohou pramenem svých vlasů. K jejímu uctívání 

patří například pověra, že se na svátek Marie Magdalény (22. července) nemají lidé koupat, 

protože by je „pod vodu stáhly její dlouhé vlasy“.
69

 Na obrázku 22 vidíme sochu Marie 

Magdalény, jejíž celé tělo pokrývají kadeře (viz. kap. Vlasy zakrývající nahotu), její sepjaté ruce 

asociují kajícnost a čistotu. Neupravené vlasy Marie Magdalény vidíme i na obraze Tiziana (viz. 

obr.23). V obou případech postava vzhlíží vzhůru k nebesům, což značí odpoutání se od 

pozemského života. V moderních médiích se motiv rozcuchaných vlasů objevuje spíše 

v souvislosti s jejich neovladatelností. Reklamy na vlasovou kosmetiku úspěšně prodávají 

uhlazující a fixující produkty, které mají vlasy co nejvíce podřídit úpravám. I dnes neupravené 

vlasy mohou symbolizovat nezájem o tělesné a materiální, jelikož ale žijeme ve společnosti 

zaměřené na vzhled, je tato kvalita přijímána spíše negativně. Typickou reklamou, ve které se 

modelka snaží zkrotit zcuchané vlasy je Dove (viz.obr.24).  V tomto televizním spotu se několik 

nešťastných aktérek snaží narovnat si ,,bláznivé“ kadeře všemi možnými způsoby, nakonec 

pochopitelně boj vyhraje reklamovaný šampón. Podobným příkladem je reklama na Sunsilk 

(viz. obr.25), ve které je tvář dívky obmotána neposlušnými prameny vlasů. Slogan se dokonce 

škodolibě obrací na zákaznice otázkou ,,Entrapped by messy hair?“ (,,V zajetí rozcuchaných 

vlasů?“). Jak je vidět, v tomto typu reklam rozhodně nejsou neupravené vlasy opěvované, 

zákaznice se jich snaží spíše zbavit. 
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                Obr.23: Marie Magdaléna;                              Obr.24: Tizian: Marie Magdaléna 

                 Kostel sv. Jana, Toruň, Polsko     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Obr.25: Snímek z televizní reklamy Dove                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Obr. 26: Sunsilk 
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Hloubka ve vlasech 

 

Ženské vlasy byly často básníky popisovány jako jistý druh prostoru, do kterého se může člověk 

,,ponořit“, „topit“ se v něm atd. „Skrývají“ se v nich nejrůznější vůně a vzpomínky, jejich 

strukturu popisují autoři prostřednictvím hmatových vjemů jako ,,hebké“, ,,těžké“, ,,jemné“, 

,,hrubé“ atd. Zatímco v minulosti se vnímání hloubky a struktury vlasů uskutečňovalo spíše 

skrze literární díla, dnešní moderní média umožňují nahlédnout do pravé biologické podstaty 

vlasu. Současné reklamy na kosmetické produkty této možnosti rády využívají. Zdůraznění 

působení výrobku v hlubinných strukturách vlasu dodává reklamě na vědeckosti, i když se tyto 

argumenty ve skutečnosti o žádné vědecké poznatky neopírají. Roland Barthes se ve svém díle 

Mytologie zabývá právě fenoménem zdůrazňování hloubky v reklamě. 
70

 Poznamenává, že 

moderní spoty „hlásají, že tento produkt čistí 

do hloubky, zbavuje do hloubky, vyživuje do hloubky, zkrátka že proniká pod povrch, ať to 

stojí, co to stojí.“
71

 Dále zdůrazňuje, že každá reklama je založená na zobrazení intimity a „špína 

již není odstraňována z povrchu, je vypuzována ze svých nejtajnějších skrýší“. Proto se 

především v reklamách na šampóny setkáváme s detailními pohledy na pokožku hlavy modelky 

(viz.obr.26). V případě vyživující kosmetiky zase výrobce obnažuje kořínky vlasů modelek, aby 

ukázal sílu pronikání produktu. „Informace ohledně substancí, které mají někam pronikat a v 

nitru této hloubky něco měnit,jsou naprosto vágní; naznačí se pouze, že běží o principy 

(oživující, stimulující, nutritivní) či šťávy (vitální, obnovující, regenerační),máme tu zkrátka 

složitý molierovský slovník, lehce zkomplikovaný špetkou scientismu.“
72

 Barthes dále v této 

kapitole rozebírá pomyslnou roli vody a tuku jako dvou substancí vyzdvihovaných v reklamě. 

Výrobce vyvolává dojem, že díky jejich souhře je umožněno pronikání produktu do míst 

potřeby. Než ale uvedeme aktuální případy, podívejme se ještě na vyjádření hloubky a struktury 

vlasů v poezii. Jak už jsme zmínili na začátku tohoto oddílu, básníci popisují ženské vlasy jako 

rozlehlý magický prostor, kterým mohou prostupovat a vnímat jeho skladbu, vůni, barvu atd. O 

tom svědčí například úryvek z Baudelairovy básně „Hemisféra ve vlasu“: 

„Dovol, abych dlouho, dlouho vdechoval vůni tvých vlasů, abych v ně nořil celý svůj 

obličej…“
73

 

Dále v té stejné básni autor popisuje strukturu vlasů: 
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 . R.Barthes: Mytologie; Dokořán; Praha 2004, Kap.Reklama na hloubku, str.65-67 
71

 Tamtéž, str.65 
72

 Tamtéž, str. 65 
73

 Ch.Baudelaire: Hemisféra ve vlasu; Malé básně v próze; BB art, Praha 2002 



30 
 

„Dovol mi dlouho kousat tvé těžké a černé vrkoče. Když hryžu tvé pružné, vzdorné vlasy, zdá se 

mi, že jím vzpomínky.“
74 

V básni „Had, který tančí“ autor popisuje další dojmy z ženských vlasů: 

 

„Z hloubky tvých vlasů stoupá hoře  

vůně svíravé,  

jsou vonné, nepokojné moře,  

modře-hnědavé“
75

 

 

Vraťme se nyní k vyobrazení struktury vlasů v moderních médiích. Jak můžeme vidět v reklamě 

značky Keune(viz.obr.27), oblíbené jsou mikroskopické pohledy do hlubokých vrstev vlasů. 

V tomto případě je propagován prostředek na posílení a ochranu vlasu před sluncem a 

chemickým poškozením ostatními produkty. Zázračný výrobek značky Keune je na obrázku 

představen jako podpůrné hnědé atomy tvořící ochranou síť kolem celého vlasu, krystalky 

chránící barvu zase prostupují jako červené tečky centrální částí vlasu a protein z hedvábí se 

zachytává na vnějších vrstvách. Zde vidíme onen scientismus, o kterém mluví Barthes. 

Průměrný divák reklamě raději uvěří, než by trávil čas zjišťováním skutečné stavby vlasu a 

působení reklamovaných látek. Obnažování struktury vlasů modelky pozorujeme i u reklamy 

značky Sunsilk. Zde je použito účinných názvů jako je ,,nano“ nebo ,,complex formula“, kolem 

vlasu modelky navíc poletují zářivé molekuly účinných látek.  Tento motiv se opakuje i u 

dalších reklam značky Sunsilk, jak můžeme vidět na obrázku 29. Argumentace pomocí kvazi-

vědeckých zobrazení hloubky je oblíbená jak u vlasových produktů, tak u plěťové kosmetiky, 

léků, čistících prostředků atd.  Koneckonců Barthes sám ve své Mytologii zmiňuje, že 

„Představahloubkyje tedy obecná a nenajdeme reklamu, v níž by nebyla přítomna.“
76 
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        Obr.27: Head and Shoulders 

 

                                                                                               

                                                                                             Obr.29: Sunsilk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr.28: Keune 

 

 

   

                                                                                                        Obr.30: Sunsilk - výřez 
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Zlaté vlasy 

 

Spojitost blonďatých vlasů se zlatem nebo sluncem nalézáme jak v literatuře, tak v tradičním 

výtvarném umění. Evoluční psychologové věří, že jsou světlé vlasy na ženách preferované, 

protože značí mládí a plodnost.
77

 Vlasy mají totiž sklon s přibývajícím věkem tmavnout a také 

jejich lesk a struktura vypovídají o našem zdravotním stavu. Mohou být tedy jedním z kritérií 

při výběru partnerky.  Bylo provedeno mnoho studií na toto téma, jmenujme například výzkum 

Feinmana a Gilla z roku 1978
78

, ve kterém přes 1000 osob vyplnilo dotazník zjišťující 

preference barvy očí, vlasů a pleti u opačného pohlaví.  Mezi hodnotícími muži jich 38% dalo 

přednost blondýnkám, zatímco jen 14% považovalo za nejatraktivnější tmavovlásky. Jak se 

tento jev odráží ve vizuálních médiích zkoumala Mellisa K. Rich a Thomas F. Cash. Jejich 

analýza řady mužských a ženských časopisů dokázala, že se v nich objevují fotografie 

blondýnek častěji než fotografie jiných barevných typů modelek.
79

 Světlovlasé dívky byly navíc 

výrazně častěji zobrazovány v časopise Playboy, což poukazuje na oblibu blondýnek muži. Ve 

viktoriánské době byly upřednostňované blonďaté vlasy dokonce z vědeckých důvodů.
80

 Galia 

Ofek ve části své práce „Representations of Hair in Victorian Literature and Culture“ popisuje 

smýšlení vědců a sexuologů devatenáctého století.  Jelikož byl prosazován názor, že lidský 

vzhled odráží psychické vlastnosti, byl vytvořen soubor znaků, který měl usnadnit klasifikaci a 

utřídění lidských typů. Rozvoj této disciplýny , fyziognomie zastupované Cesarem Lombrosem, 

ovlivnil smýšlení celého období. Záznamy dobových vědců ukazují, že byly ženy hodnoceny 

jako bezpečné, či nebezpečné pro společnost dle barvy jejich vlasů ve spojitosti s rodinnou 

historií a dalšími faktory. Galia Ofek poznamenává, že černovlasé ženy byly vnímány jako 

prostopášné, nemravné a vedené zločinnými a sexuálními pohnutkami. Socioložka Rose Weitz 

tvrdí, že si evropská společnost spojuje blond vlasy s dětskostí a černé vlasy se sexualitou.
81

 

K tomu Galia Ofek dodává, že mají v mnoha částech Evropy děti světlé vlasy, které, jak už jsme 

řekli výše, v dospělosti ztmavnou. Proto blonďaté vlasy reprezentují čistotu a naivitu. Vědci 

viktoriánské éry tedy blondýnkám připisovali vlastnosti jako něžnost, bezmocnost, asexualitu a 

                                                           
77

 M. Ridley: Červená královna; Mladá fronta; 1999 
78

 Feinman, Gill: Sex differences in physical attractiveness preferences. Journal of Social 

Psychology; 1978; str.43 
79

 Rich, Cash: The American image of beauty; 1993; str.113 
80

 G. Ofek: Representations of Hair in Victorian Literature and Culture; Ashgate; Farnham 2009, 

str. 61 
81

 Rose Weitz in G. Ofek: Representations of Hair in Victorian Literature and Culture; Ashgate; 

Farnham 2009, str. 61 



33 
 

pasivitu. Celkově byla světlovlasá ženy považována za „bezpečný“ typ člověka.
82

  Fyziognomie 

dle autorky považovala tmavé vlasy za ukrývající sílu, protože měly údajně obsahovat více 

železa než světlé. Z toho důvodu byla černovláskám připisována síla, energičnost, nezávislost a 

byly považovány za nebezpečnější pro společnost. Toto dobové rozdělení se samozřejmě 

odrazilo i na poli umění. Malíři začali vášnivé nebezpečné hrdinky zobrazovat s černými vlasy a 

ty více femininní jako blondýnky.
83

 Tato jasně definovaná typologie se objevovala v četných 

dílech prerafaelitů. Uveďme například obraz Družička od Johna Everetta Millaise (viz.obr.30), 

na kterém je zobrazena dívka se světlými rozpuštěnými vlasy zabírajícími většinu plátna. 

Zřejmě proto, že nejde o žádnou vášnivou hrdinku, nýbrž o družičku symbolizující čistotu a 

neposkvrněnost,  vykresluje jí autor jako blondýnku. Na obraze Paní ze Shalott od Johna 

Williama Waterhouse (viz. obr. 31) zobrazuje postavu z básně Alfreda Tennysona . Dílo vypráví 

o dívce kletbou uvězněné ve věži, která se zamilovala do rytíře Lancelota a rozhodla se 

uprchnout. Vydala se se svou loďkou po řece vstříc svému milému, než ale stihla doplout 

k rytířově hradu, zemřela na vypětí sil.
84

 Waterhouse zobrazuje Paní ze Shalott také jako 

světlovlásku, což podle viktoriánských zásad mělo zřejmě za cíl zdůraznit femininní vlastnosti 

dívky, jako je křehkost a něžnost. Ačkoli se hlavní hrdinka snaží aktivně vymanit z moci kletby, 

nakonec se jí tento čin nevyplácí. Nyní se soustředíme na popis světlých vlasů v poezii. Už jsme 

nastínili, že v literárních dílech byly často blonďaté vlasy popisovány jako zlaté, zářivé,nebo 

hořící. Byly připodobňovány ke slunci a odrážely se v nich jeho vlastnosti. Příkladem tohoto 

vnímání může být část básně Cyrano z Bergeracu od E. Rostanda: 

 

„A z tvojich kadeří zář lila se tak stkvělá,  

že jakbych do slunce se po celý den díval,  

svět plný rudých skvrn před mojím okem splýval,  

pak na všem viděl jsem, jak zmizel vlas tvůj žhavý,  

se míhat v úžasu skvrn zlatých celé davy!“
85 

 

V tomto úryvku je autor doslova oslepen září ženských vlasů, jako by celý den hleděl do slunce. 

Svítivé lesklé vlasy vzbuzují v člověku estetický požitek možná právě proto, že poukazují na 

zdraví a mládí. Adorace zářivých loken se objevuje i v části básně Jaroslava Vrchlického: 
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„Když zřím plnou číši vína, myslím na tvé vlasy : 

v obou tolik zlatých svitů míhá se a hrá si.“
86

 

 

Se zlatem ženské vlasy spojuje například Francesco Petrarca ve svých Sonetech Lauře: 

 

„Ty zlaté vlasy, co tak sladce vlály 

a co je vánek splétal v prstencích, 

ty krásné oči, co tak hořívaly 

tou něžnou září, co teď hasne v nich…“
87 

 

V současné reklamě se setkáváme s až nepřirozeným vyzdvihováním lesklosti vlasů. Jak 

můžeme vidět na obrázku 9, použitém v oddíle ,,Vlasy jako vodní živel“, vlasy modelky zde 

působí nevěrohodně. Přesto ale naplňují ideu světlých kadeří jako tekutého zlata, či slunce. 

Oslepující hra světel je doprovázena i rozostřeným třpytem v pozadí snímku. Podobnou 

oslnivost pozorujeme i na fotografii značky L’oreal (viz. obr.32). Motiv zlata zase prezentuje 

reklama na produkty značky Matrix (viz. obr. 33), ve které vystupuje blonďatá a hnědovlasá 

modelky, obě oblečené ve zlatých šatech a obklopené třpytivými žlutavými kulisami. S velice 

kreativní outdoorovou reklamou přišla značka Koleson (viz.obr. 34), která si pohrála s vlivem 

okolního světla na jejich billboard. Umístila reklamu na okraj útesu, odkud je nerušený výhled 

na moře, a vyřízla část billboardu věnovanou vlasům modelky tak, aby každý večer propouštěla 

záři při západu slunce. Na rozdíl od viktoriánské éry nejsou dnes blondýnkám připisovány 

takové vlastnosti jako dříve. Ačkoli můžeme mít biologické důvody pro hodnocení světlých 

vlasů jako dětských, vystupují dnes blondýnky v médiích daleko aktivněji, jsou energické a 

divák si je nemusí nutně spojovat s ctností. 
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              Obr.31: J.E.Millais: Družička         Obr.32: John William Waterhouse: Paní ze Shalott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obr.33: L’oreal                                            Obr.34: Matrix 
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Gesto upravování vlasů 

 

Řeč těla spadá do nonverbální komunikace, ze které můžeme vyčíst mnoho o skrytých emocích 

pozorované osoby.
88

 Dle psychologů se člověk v rámci správného fungování ve společnosti 

musel naučit některé emoce v jistých chvílích nedat najevo a jiné naopak předstírat.  Ačkoli 

můžeme ovládat i naše výrazy tváře a pohyby, často jsou to právě ony, které prozrazují náš 

skutečný emoční stav.
89

 Psychologové Richmond a McCroskey dokonce tvrdí, že pokud je naše 

verbální a nonverbální komunikace v rozporu, uvěří pozorovatel spíše nonverbálním signálům.
90

 

Není tedy tak důležité co říkáme, ale jak to říkáme. K lidem také nepřímo hovoříme pomocí 

vzhledu a úpravy vlasů. Náš zevnějšek ale podléhá módním vlivům. Gesto upravování vlasů 

patří mezi signály nazývající se v angličtině ,,preeving behavior“.
91

 Jde o pohyby upravující náš 

vzhled, které naznačují druhé straně, že před ní chceme vypadat dobře. Podle psychologů si 

upravujeme vlasy častěji v přítomnosti druhého pohlaví, což může sloužit k navázání kontaktu. 

Zároveň Richmond a McCroskey dodávají, že se může takto chovat člověk ze zvyku, nebo 

upravováním vlasů zakrývat nervozitu. Populární literatura zabývající se řečí těla ale spíše 

zdůrazňuje sexuální podtext tohoto gesta. Například podle David Lewise se snaží žena zaujmout 

muže pomocí pohazování vlasů před rameno nebo směrem od obličeje.
92

 Přehození vlasů 

dozadu totiž odkrývá oblast krku a hrudníku, což má dle autora erotický význam.
93

 V klasickém 

umění se zobrazuje dívka zdobící si vlasy častěji v soukromé sféře, tj. sedící u zrcadla ve své 

ložnici. V diplomové práci „Vlasy jako text“ Anna Rejchrtová zmiňuje, že ve vrcholném 

středověku se jen u svobodných dívek sluší zdobit si vlasy, ale i to církev vidí jako 

marnotratnost.
94

 Dle Skarlantové
95

 dokonce společnost vnímala gesto úpravy vlasů jako dílo 

ďábla. Ten pěstuje v ženě ten nejhorší smrtelný hřích – pýchu. Ďábel byl přítomen celému 

procesu zkrášlování, jak můžeme vidět na středověkých obrazech, nejčastěji dívce přidržoval 
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zrcadlo, nebo se v něm odrážel jako na obrázku 35.  Na vyobrazení Pýchy Hieronyma Bosche 

(viz. obr.36) zase vidíme ženu, která si upravuje účes, aniž by si všimla, že jí zrcadlo přidržuje 

ďábel se stejnou ozdobou na hlavě. Stejně jako na předchozím obraze leží u nohou ženy truhla 

plná šperků a šatů. Motiv úpravy vlasů se objevuje i v pozdějších uměleckých obdobích. U 

prerafaelitů můžeme jmenovat  obraz D.G. Rossettiho Lilith(viz. obr. 37). Dle původní židovské 

literatury byla Lilith první ženou Adama. Pověst vypráví, že šlo o ženu divokou, nezkrotitelnou, 

plnou neřestí a proto se posléze stala démonem. Někdy je Lilith chápána také jako had, který 

Evě podal zakázané jablko.
96

 Na Rossettiho obraze jí vidíme zahleděnou do zrcadla upravující si 

vlasy, což znovu značí pýchu a malichernost. V pravém dolním rohu je namalován mák, který 

bývá spojovaný s opiem, a který má poukazovat na její malátnou hříšnou povahu.
97

 Na obraze 

Williama McGregora Paxtona „Girl Combing Her Hair“ (viz. obr.38) zaujímá modelka stejnou 

polohu jako Lilith na Rossettiho vyobrazení. V moderní reklamě je gesto česání nebo 

upravování vlasů spojováno se sexualitou a není vnímáno negativně. Obvykle se spojuje 

s dalšími projevy vyzývavosti a zájmu o zákazníka, jako je například pohled přes rameno. Toto 

spojení můžeme vidět u reklamy L’oreal (viz. obr.39), kde si modelka pohrává s pramínkem 

vlasů a s letmým úsměvem se otáčí přes rameno k divákovi. V reklamě na Pantene zase vidíme 

gesto česání ne jako způsob zaujetí mužského diváka, nýbrž jako prostředek k navázání 

kontaktu s ženskou zákaznicí. Propagovaným produktem je zde ionizační hřeben, který má 

přidat vlasům na lesku. Znovu se zde setkáváme s argumentací pomocí vědeckých termínů a 

zobrazení silových vln působících na vlasy. Hřeben je dokonce vybaven zeleným světlem, které 

zákaznici alespoň pomůže přestavit si onu ionizaci, která na jejích vlasech právě probíhá. Zdá se 

tedy, že úprava vlasů se změnila z hříchu na nutnost a že pohrávání si s prameny vlasů už 

nemusí mít za sebou nekalé úmysly. V moderních médiích jde o pouhé přilákání pozornosti 

diváka. 
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            Obr.36: Ritter von Turm: 

            The Devil and the Coquette                     

                                                                     Obr.37: Hieronymus Bosch: Sedm smrtelných hříchů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr.38: D.G. Rossetti: Lilith (1968)              Obr.39: William McGregor Paxton: Girl  

                                                                                          Combing Her Hair 
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         Obr.40: L’oreal                         Obr.41: Pantene 

 

 

 

 

Ovládnutí muže – vlasy jako zbraň 

 

Motiv neřestné ženy vábící muže spadá až do antiky, kde v mýtech sirény lákaly lodě a 

nechávaly je ztroskotat na útesech svého ostrovu.  Zatímco sirény byly zobrazovány často jako 

polozvířecí bytosti, v křesťanské tradici měla onu svůdnou zhoubnou moc téměř každá žena ze 

své přirozenosti. Jak jsme si ukázali v předchozím oddílu, ženě byly automaticky připisovány 

záporné vlastnosti jako malichernost, pýcha a jednání na základě sexuálních pudů. I když Eva 

byla dle Bible ovladatelnější postava než Lilith, stejně to byla ona, kdo naslouchal ďáblovi 

ukrytému v hadovi. Dle diplomové práce Anny Rejchrtové nejlépe pozorujeme spojitost ženské 

krásy s démoničností v dílech prerafaelitů, kde je povahou zvrhlá žena vtělena do krásné něžné 

bytosti.
98

 Z tohoto pohledu vyrůstá představa čarovné femme fatale, která si dokáže svým 

šarmem podmanit srdce muže. V dekadentním umění se idea ženy přinášející zhoubu muži 

rozvíjí především v postavě Salomé. Ta je nejryzejším ztělesněním nadvlády ženy nad mužem. 

V dramatu Oscara Wilda „Salomé“ je princezna popisována jako „zbloudilá holubice“ (She is 

like a dove thet has strayed…)
99

, jako „narcis chvějící se ve větru“( She is like a narcissus 
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trembling in the wind…)
100

, jako „štříbrný květ“ (She is like a silver flower…)
101

. Ve čtenáři to 

může vyvolávat až mrazení, jak něžně a jemně dokáže působit vražedkyně.  Wildeovo literární 

dílo doprovází dekadentní kresby Aubrey Beardsleyho, ve kterých se odráží silný vliv 

japonského umění. Na jedné z nich (viz. obr. 41) vidíme princeznu Salomé levitovat ve vzduchu 

kochající se useknutou hlavou Jana Křtitele. Zatímco její šaty směřují přirozeně k zemi, vlasy 

jako by odporovaly zákonům gravitace. Její černé prameny se vlní směrem vzhůru jako živá 

chapadla. Podobné zobrazení vlasů pozorujeme i na Beardsleyho další kresbě s názvem 

„Oriental Dancer“ (viz. obr.42).  Hlavním a jediným motivem obrazu je zde orientální tanečnice 

s rozevlátými šaty, které se spolu s šátky a dalšími ozdobami obtáčí kolem jejího těla. Beardsley 

obdařil tanečnici dlouhými černými vlasy, které se přidávají k této spletité hře linií a splývají 

s pruhy látky jejího oděvu. Celé vyobrazení pak může v divákovi vyvolávat dojem obrovské 

pavučiny či jiné pasti, kterou kolem sebe dívka tancem spřádá. Autor zobrazuje často 

černovlásky jak z důvodu zvolené výtvarné techniky ( v černobílé kresbě kontrastují tmavé 

vlasy s se světlou barvou pleti dívky), tak kvůli významu černé barvy jako takové. V západní 

společnosti vnímáme černou barvu negativně, je spojená se smrtí, nicotou a koncem
102

, proto je 

tak oblíbená v dekadentním umění. Není divu, že černovlasé hrdinky příběhů a mýtů mají 

obvykle neblahé vlastnosti a spojujeme si je spíše se stranou zla. Tmavou barvu vlasů měla 

například i Lesní panna ve známé básni Františka Ladislava Čelakovského: 

 

„Na jelínku podkasaná 

Sedí sobě Lesní panna; 

Šaty půl má zelené, 

Půl kadeřmi černěné 

… 

To kdy panna zpívala, 

V ústa jezdce líbala, 

V náručí ho objala. 

Tomanovi srdce plesá, 
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Uzdu pouští, s koně klesá 

Pod skalami prostřed lesa.“
103

 

 

V tomto příběhu je Toman odmítnut svou milou a zdrcený se vrací lesem domů.  Znenadání 

k němu přiskočí Lesní panna na jelenu a svým sváděním zavede hrdinu až do propasti. Jak už 

jsme řekli, tyto nebezpečné ženy bývají shrnovány pod pojem femme fatale - ženy osudové, 

ženy přinášející smrt. Tento typ postavy se objevoval snad v každém uměleckém období, také 

Jennifer Hedgecocková vidí jeho rozkvět u prerafaelitů ve viktoriánské kultuře 19. století.
104

 

Femme fatale dle ní děsí a znechucuje čtenáře, ale nikdy ho neomrzí, protože je opředená 

tajemstvím a disponuje neznámou mocí. Bram Stoker nebo Rider Haggard dle autorky 

představují femme fatale jako zrádnou černobílou postavu, jejíž charakter je naplněn doslova 

čistým zlem. Oproti tomu v polovině viktoriánského éry je chápána femme fatale jako žena 

donucená k hříchům svou špatnou socioekonomickou situací. Prodává své tělo, svádí muže a 

dokonce i vraždí, aby unikla chudobě, je tedy složité vynést nad ní jasný rozsudek.
105

 Takový 

pohled tedy podkopává tradiční viktoriánské představy o ženě jako čisté nevinné bytosti.
106

 

V Jarmarku marnosti W.M. Thrackerayho je tato touha ženy po lepším socioekonomickém 

statusu reprezentována postavou Becky Sharpové. Becky můžeme považovat za skrytou 

rafinovanou femme fatale, která využívá muže pro získání lepšího postavení. Jde o dívku 

inteligentní, bystrou a krásnou, postava je tedy daleko propracovanější a má více vrstev než 

hrdinky Stokerových nebo Haggardových děl.
107

 Vraťmě se nyní k Salomé, která patří 

k nejznámějším femme fatale. Na obraze „Salome parafráze“ (viz.obr.43) Edvarda Muncha 

vidíme mužskou hlavu obklopenou červenými vlasy ženy stojící nad ním. Ženské vlasy zde 

bezesporu tvoří hlavní motiv obrazu, díky krvavě rudé barvě splývají s pozadím a je těžké 

oddělit jejich začátek a konec. Muž je zde tedy doslova lapen jejími spadajícími prameny. Mezi 

další známé femme fatale můžeme zařadit jak biblickou postavu Lilith, o které byla řeč v 

kapitole „Gesto upravování vlasů“, nebo také Vivien z artušovských legend. Vivien byla dívka 

pohybující se v blízkosti rytířů kulatého stolu, která svedla čaroděje Merlina a získala od něj 
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znalosti magie, díky kterým ho navždy uvěznila v kmenu stromu.
108

 Nešlo o čarodějku nebo 

jinou nadpřirozenou bytost, Vivien manipulovala s muži díky své proradnosti a ženské 

přitažlivosti. V Tennysonově básni „Merlin a Vivien“ je přirovnávána dokonce k hadu.
109

 Téma 

femme fatale se objevuje hojně i v moderních médiích. V reklamách na vlasové produkty se 

objevuje jako schopnost dívky zaujmout a očarovat muže krásou svých vlasů, které byly 

ošetřeny reklamovaným produktem.  Například v televizní reklamě „Schauma Push Up Effect“ 

na šampon značky Schauma sledujeme rozhovor dvou dívek obsluhujících u baru. Jedna z nich 

použila propagovaný produkt a její vlasy jsou nyní tak neodolatelné, že všichni zákazníci přešli 

do její fronty (viz.obr.44). Postava muže jako by zde byla bezmyšlenkovitě vedena obdivem ke 

krásným vlasům modelky.  V reklamě na Pantene (viz.obr.45) se zase proud vlasů zvedá jako 

tornádo a unáší bezmocnou mužskou postavu. Podle mediálního teoretika Marshalla McLuhana 

jsou moderní média prostoupena tématem sexu a technologií, s čímž souvisí i idea zkázy a 

smrti.
110

 Ve své knize „Člověk, média a společnost“ autor tvrdí, že dívky v médiích pracují se 

svým tělem racionálně, ne emocionálně. Žena využívá svou krásu k ovládnutí muže a dosažení 

vlastních cílů. McLuhan zmiňuje především často poodhalované ženské nohy a poprsí, které má 

modelku dovést k úspěchu, kapitolu ovšem autor doplňuje i verši opěvujícími sílu vlasů: 

 

„ Světlé kadeře lapají do svých 

Osidel vládnoucí lidskou rasu. 

A krása nás utáhne na jediném vlasu.“
111

 

 

Téma nadvlády ženy nad mužem díky jejímu vzhledu se tedy objevuje ve všech typech reklam, i 

ve spotech na kosmetické produkty pro ženy. 
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     Obr.42: Aubrey Beardsley: Salomé                      Obr.43: Aubrey Beardsley: Oriental Dancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr.44: Edvard Munch: Salome parafráze          Obr.45: Schauma televizní reklama  
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     Obr. 46: Pantene                                            Obr. 47: Pantene - detail 

 

 

 

Stříhání vlasů 

 

Vlasy jsou jedinou částí lidského těla, které se můžeme bez bolesti zbavit a zároveň nám vždy 

doroste. Tvárnost vlasů z nich dělá vhodné pole pro sebeprezentaci.  Jejich úprava je každodenní 

společenskou událostí.
112

 Už jsme narazili na téma stříhání vlasů v souvislosti s výrobou 

vzpomínkových šperků z vlasů ve viktoriánské éře v kapitole „Vlasy jako materiál – amulety 

milenců“. Zde sloužil pramen vlasů milované osoby jednak jako vzpomínkový předmět , ale 

také jako samotný materiál pro uměleckou tvorbu. Struktura vlasů, výrazně se lišící od vlákna 

látky, představovala nové možnosti tvorby pro dobové umělce. Akt stříhání vlasů je studován 

převážně antropology, kteří vidí ve vlasech prostor pro vyjádření příslušnosti ke skupině. 

Úprava vlasů doprovází v mnoha společnostech iniciační rituály, při kterých působí účes jako 

symbol podřízení se autoritě a jejím pravidlům.
113

  Dle Arnolda Van Gennepa se při ženských 

přechodových rituálech zachází s vlasy dvojím způsobem. Buď jsou ostříhány a obětovány jako 

takové, nebo představují oddělení ženy od předchozího života v relativní svobodě a sexuální 

čistotě a vstup do manželství, nebo obecně světa dospělých. 
114

 Herbert Spencer popisuje zase 
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stříhání vlasů v souvislosti s pohřebními zvyklostmi. Prameny vlasů byly umístěny do hrobky 

jako vyjádření smutku nad smrtí blízkého. Také Spencer spatřoval v tomto aktu symbolický 

rozměr spojující člověka s náboženstvím nebo společenskou institucí.
115

 V knize „Studies in 

Biblical and Semitic Symbolism“ Maurice H. Fabridge uvádí, že dle křesťanské tradice v 

dlouhých vlasech mohl sídlit ďábel. Proto církev ženám obviněným z čarodějnictví často 

nechávala oholit hlavu.
116

 Ve starověku byly dle autora chápány vlasy jako symbol síly a moci. 

Proto podle Farbridge měl akt stříhání vlasů při pohřbu význam i jakéhosi darování části životní 

síly pozůstalých zemřelému.  O stříhání vlasů během přechodových rituálů hovoří také Pnina 

Galpaz-Fellerová ve své knize „Samson: The Hero and the Man: The Story of Samson 

(Judges13-16)“. Autorka se zde zmiňuje o egyptských kněžích, kteří si holili hlavu jako symbol 

separace od ostatních lidí. V mnoha hrobkách byly dokonce nalezeny texty popisující, jak si 

vytrhat vlasy a vyhnout se přitom bolesti.
 117 

 V křesťanské tradici dle autorky stříhání vlasů zase 

reprezentovalo smrt, zatímco na následný růst bylo nahlíženo jako na znovuzrození. V ženských 

vlasech se skrýval půvab, krása i neřest majitelky, stříhání žen dohola tedy mělo jednoduše 

představovat zbavení ženy atraktivity.
118

 Co se týče přechodových rituálů jako takových, 

popisuje autorka židovský zvyk Halaqah, při kterém jsou ostříhány tříletým chlapcům vlasy na 

důkaz oddělení dítěte od matky a vstupu do další fáze života. Podobným obřadem prochází 

tříletí chlapci i v oblasti Panagar v severní Indii, nebo v indické oblasti Bushaka v Nepálu, ve 

všech případech se jedná o symbol přechodu chlapce z ženské do mužské sféry.
119

 Vlasy jsou 

jedním z dobře viditelných znaků neverbální komunikace, poukazujících na přechod do 

dospělosti. Jak už jsme říkali, jsou ale také spojené se sexualitou a jejich stříhání značí odříkání 

pohlavního styku. Indické vdovy jsou společností nuceny oholit si vlasy, což značí jejich 

sexuální abstinenci a úctu k zesnulému manželovi.
120

 Naopak v předkřesťanské Skandinávii 

byly dívkám stříhány vlasy po první menstruaci jako symbol jejich plodnosti.
121 

Jak vidíme, 

význam stříhání vlasů se proměňuje napříč kulturami a historickými epochami.  Jeho 

interpretace se mezi jednotlivými autory liší. Způsob chápání tohoto aktu v dané společnosti se 

odráží v jeho uměleckém ztvárnění. Dle Erwina Panofského musíme pro pochopení uměleckého 
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díla zohlednit právě čas a místo jeho vzniku.
122

 Podívejme se proto nyní na symboliku stříhání 

vlasů ve střední Evropě na začátku 20.století. Knihou, doslova nabytou významy spojenými 

s ženskými vlasy, jsou Postřižiny od Bohumila Hrabala. Dílo vypráví příběh autorových rodičů, 

vlastnících pivovar v období první republiky v Československu.  Vyvrcholením této knihy je 

okamžik, kdy si hlavní hrdinka, Hrabalova matka, nechá ostříhat své dlouhé vlasy. Autor si zde 

pohrává se symbolikou přechodu společnosti od starých tradic k modernizaci, k emancipaci žen, 

zkracování vzdáleností díky rozvoji průmyslu a k celkové dynamičnosti nové doby. S narážkami 

na toto téma se setkáváme v knize poměrně často. Například ve chvíli, kdy žádá hrdinka 

kadeřníka o zkrácení účesu, odpoví jí muž šokovaně: „Jak prosím? … Tenhle zbytek starého 

Rakouska? … Nikdy!“
123

 Ze začátku knihy zase autorova matka popisuje, s jakou péčí se věnuje 

kadeřník jejím vlasům: 

„Boďa Červinka si vždycky dával záležet na mých vlasech. Říkal, tyhle vlasy jsou zbytek 

starých zlatých časů, takové vlasy jsem nikdy pod svým hřebenem neměl.“
124

 

Stříhání vlasů paní sládkové zde tedy zastupuje přechod k moderní společnosti a zalíbení hlavní 

hrdinky v zahraniční módě. „Povídám, Boďo, chci ostříhat vlasy tak, jak to nosí Josefina 

Bakerová.“
125

 Stříhání zde tedy není součástí žádného iniciačního rituálu, žena se pro tento akt 

rozhodla dobrovolně ve jménu módy. Hrdinka knihy je popisována jako energická, 

nepředvídatelná dívka s touhou šokovat své okolí, o čemž vypovídá i smělost, se kterou dává 

svůj nový účes na odiv celému městečku. Ustřižené prameny vlasů si nechává přivázat ke kolu, 

projíždí na něm hlavní třídou a přes nádraží a těší se z toho, že jí nikdo z městečka nepoznává.  

„ …dívala jsem se na chodce, viděla jsem pana kominického mistra de Giorgiho, ale on mne 

nepoznal, jela jsem na nádraží, dívala se na odjezdy vlaků, ale nikdo si mne nevšiml, a měli mne 

lidé za někoho docela jiného, i když bicykl a moje tělo bylo to samé jako před těmi 

postřižinami…“
126 

Skutečné pozdvižení se však rozpoutá, až když hlavní hrdinku pozná paní Krásenská: 

„A paní Krásenská se na mne zadívala u renesanční kašny a zvedla ruce a vykřikla: - Kam jste 

dala ty krásné vlasy! Jak jste mohla! - A vzácnému hostovi našeho městečka ukazovala na mne 

a já jsem už věděla, že moje vlasy patří do památek městečka. A šlápla jsem do pedálů a tři 

členkyně okrašlovacího spolku si vypůjčily před hotelem Na Knížecí bicykly a vyřítily se za 
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mnou, dupaly žárlivostí tak do pedálů, že mne hravě předjely, a ukazovaly na mne: - Ustřihla si 

vlasy! - a několik 

cyklistů, kteří mne poznali, rozhořčeně se rozjeli za mnou, předjížděli mne také a plili přede 

mnou, a já jsem jela pojízdným špalírem cyklistů, všichni mne bičovali zlostnými pohledy, ale 

to mi dodávalo sílu, založila jsem si ruce a jela bez držení a do pivovaru jsem vjela sama…“
127

 

Hrdinka zde tedy není ke stříhání vlasů donucena společností a jejími rituály, naopak se proti ní 

tímto aktem bouří. Lidé z městečka si očividně dělali pomyslný nárok na vlasy paní sládkové, a 

to, že vzala jejich osud do vlastních rukou, považovali za křivdu a urážku. Gesto stříhání vlasů 

v moderní společnosti tedy spíše značí emancipaci ženy a nárok na rozhodování o jejím 

vlastním těle, než přechod z dětství do dospělosti. O tomto posunu vnímání svědčí i současné 

reklamy na vlasové produkty. Z hlediska módy se krátké vlasy těšily největšímu obdivu v první 

polovině 20. století, což můžeme pozorovat například v dobové reklamě pro L’Oréal (viz. obr. 

47). Krátký účes se začíná objevovat spolu s vyvrcholením boje za zrovnoprávnění žen, získání 

volebního práva a větším přístupem žen na trh práce. I dnes připisujeme krátkovlasým ženám 

více maskulinních vlastností jako je průbojnost, aktivita, či samostatnost. Žena ostříhaná „na 

kluka“ není líbeznou hračkou muže, je svou paní. Oddaluje se od představy marnivé dívky, která 

věnuje veškerý čas zkrášlování svého zevnějšku, praktické krátké vlasy jsou jednodušší na 

údržbu, mohou tedy značit zájem o duševní hodnoty, vzdělání, práci atd. Dle Anthony Synotta 

první feministky preferovaly krátké vlasy, čímž se přiblížily mužskému vzhledu.
128

  Vyžadovaly 

účes, který nebyl časově ani finančně náročný, a který nebyl přikrášlen umělými vlnami nebo 

kudrnami. Odmítaly falešné řasy, paruky i líčidla. Podle autora byly vlasy součástí politiky mezi 

pohlavími.
129

 Oblibu krátkých vlasů můžeme pozorovat i v současné reklamě na L’Oreál (viz. 

obr. 48), nebo v reklamě na kadeřnický salon Nikola Melita (viz.obr.49), jejíž slogan přímo 

vyzývá „Let’s play with your hair“. Toto „hraní“ zde má dva významy. Prameny vlasů natažené 

na plakátu jako struny jednak evokují hru na hudební nástroj, zároveň však přibližující se nůžky 

nabádají ženu k převzetí vlády nad svým účesem a vyzkoušení nového sestřihu. V dnešní 

reklamě na vlasové produkty se ovšem objevuje i protichůdná tendence. Vzhledem k tomu, že 

reklamované produkty mají o vlasy spíše pečovat, než se jich zbavovat, tíhnou firmy 

k zobrazování dlouhých zdravých loken a k více femininnímu vzhledu modelky. Vhodným 

příkladem tohoto pohledu je reklama na Schwartzkopf (viz. obr.50). V televizní verzi této 

kampaně si nešťastná modelka nejdříve prohlíží své poničené suché vlasy, po použití 
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zázračného produktu jsou však její vlasy znovu regenerované, vyživené a posílené. Na znamení 

vítězství modelka s lehkostí zlomí nůžky v ruce. Zde je stříhání spíše nepříjemnou nutností pro 

znovuoživení zničených loken. Má zde negativní náboj, představuje ztrátu ženskosti a krásy. 

Jediný způsob vyhnutí se tomuto nepříjemnému aktu vidíme v působení reklamovaného 

produktu. 

Jak jsme si ukázali výše, téma stříhání vlasů v sobě nese nejrůznější významy, liší se v čase a 

místě, ale vždy reprezentuje jistý přerod v životě jedince. Reklama 20. a 21. století jako by tento 

aspekt ignorovala a podřídila stříhání vlasů čistě jen módě. Žena se nyní rozhoduje o svém 

účesu samostatně bez vnějších tlaků. Krásná může být jak s dlouhými, tak krátkými vlasy. 

Zejména dnes se svět módy skládá z nepřeberného množství stylů a je pouze na konzumentovi, 

jaký vzhled si vybere. Na druhou stranu právě tato volnost výběru umožňuje ženě zažít si svůj 

osobní přechodový rituál, který bude mít význam jen pro ni samotnou. Ve zlomových životních 

chvílích může změnit svou vizáž a stát se ze dne na den novým člověkem. 
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         Obr. 50: Kadeřnický salon Nikola Melita                    Obr.51: Schwartzkopf 

 

 

 

 

 

Vlasy jako břemeno 

 

V kapitole „Ovládnutí muže – vlasy jako zbraň“ jsme hovořili o ženských vlasech jako o 

prostředku vábení a manipulace s mužem. V krásné literatuře se ale objevuje i protipól tohoto 

vnímání, a to v podobě vlasů jako břemena a zátěže ženy. Podle sociologů je žena svým 

složitým účesem a nepohodlným oděvem svazována a odrazována od jakékoli fyzické aktivity. 

C. Renzetti a D. Curran ve své knize „Ženy, muži a společnost“
130

 naráží na skutečnost, že 

oblečení hraje výraznou roli v procesu socializace dětí. Zatímco chlapci v praktických kalhotách 

mohou lézt po stromech a prodírat se přírodou, dívky jsou při svých hrách značně omezené šaty 

a sukněmi, které znesnadňují pohyb a neustále se za něco zachytávají. Tato vynucená pasivita 

dívky svazuje s prostředím domova a obecně se soukromou sférou, zatímco chlapec „objevitel“ 

prozkoumává venkovní svět.
131

 Stejnou roli mají i dlouhé vlasy, jejichž úprava je náročná, a 

které opět nedovolují ženě vzdálit se od domova. Tuto polaritu mezi pohlavími, podpořenou 
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úpravou vlasů, můžeme vidět i v klasické pohádce bratří Grimmů „Locika“ (Rapunzel).
132

 

Princezna je zde uvězněna ve věži zlou čarodějnicí, jediný únik představují její dlouhé vlasy, po 

kterých čarodějnice vždy šplhá, ale které hrdinka sama použít nemůže. Vysvobodí jí až princ, 

který v hlubokém lese objeví její věž a vyšplhá se po vlasech až do její komnaty. William 

Morris, který tento příběh v 19. století přebásnil, zdůraznil aspekt pasivity princezny, která žije 

uvnitř své věže jako v soukromém intimním prostoru a aktivitu prince, který „využívá“ její 

vlasy, aby do jejího prostoru vnikl.
133

 Žena zde jako ve většině evropských pohádek nehybně 

čeká na záchranu: 

 

„See on the marble parapet, 

The faint red stains with tears are wet; 

The long years pass, no help comes yet 

To free my golden hair.“
134 

 

V pozdější literatuře se ale setkáváme také s průbojnými hrdinkami, které i přes své dlouhé 

vlasy objevují svět za domovními dveřmi. Jako příklad můžeme uvést znovu paní sládkovou 

z díla „Postřižiny“ Bohumila Hrabala. Tato hrdinka je spontánní a aktivní, její dlouhé kadeře jí 

nebrání ani vylézt na vysoký továrenský komín a pošklebovat se hasičům. Přesto její vlasy 

představují zátěž, na kterou musí paní sládková brát neustále ohled. Její dlouhé prameny se při 

chůzi obtáčí kolem jejího těla, zamotávají se jí pod nohy, zakrývají jí pohled a znesnadňují jízdu 

na kole. Jak se můžeme dočíst v části knihy, kde hlavní hrdinka šplhá po vysokém komíně, 

vlasy mohou dokonce ohrožovat její život. 

„…v polovičce komína jsem ucítila první nápor proudícího vzduchu, vlasy se mi vzduly, skoro 

mne předběhly, celá jsem se najednou ocitla v mých rozpuštěných vlasech, které jak hudba 

kolem mne se rozprostřely, několikrát se moje vlasy položily na kramli, musela jsem dávat 

pozor a zpomalit práci nohou, protože jsem si šlapala do vlastních vlasů … počkala jsem chvíli, 

vítr jako by si umínil, že vychutná moje vlasy, zvedl a přehrnul mi je tak, že jsem měla dojem, 

že visím za vlasy na uzel přivázaná několik kramlí nade mnou, pak vítr naráz ustal, vlasy se 

rozvázaly a zvolna, jako uvolněné 
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zlaté ručičky na kostelních hodinách, padaly ty moje vlasy, jako by mi z hlavy rozevřel a teď 

zvolna zavíral chvost zlatý páv. A já toho využila a rychle ručkovala … “
135 

Když paní sládková konečně na povel velitele hasičů sestupuje z komína, znovu se potýká se 

sílou svých nezkrotných kadeří. 

„… a já jsem sestupovala, rychle jsem ubíhala dolů, abych předběhla svoje vlasy, které hrozily, 

že si na ně šlápnu a zafickám se do nich a zřítím se do hlubiny …“
136 

 V jiné části příběhu zase hlavní hrdinka naráží na nesnáze, které její vlasy představují při jízdě 

na bicyklu. Aby se jí nedostaly prameny do drátů kola, musí jí při rozjíždění dokonce pomáhat 

místní cukrář. 

„… a pan Navrátil mi otevřel, a než jsem se rozjela, pomohl mi s vlasy, kousek se mnou běžel, 

než 

se vlasy dostaly do proudu vzduchu, šlapala jsem to ze vší síly, jednou rukou jsem řídila a ve 

druhé jsem držela ten sladký balíček na prstě a vlasy za mnou se zdvíhaly, jak se zvedají ty 

krásné mosazné koule regulátoru parní lokomobily, když zvedá otáčky.“
137

 

Celou knihou prostupují vlasy hrdinky jako součást jejího já. Dlouhé vlasy jsou 

charakteristickým znakem, díky kterému jí lidé poznávají už na dálku. Sama paní sládková se 

vnímá skrze své vlasy, když popisuje svou vzpurnou povahu toužící po svobodě stejně jako její 

oblíbení koně. 

„že to jsem já, ne já, ale ta moje povaha, ten můj tmavou nocí letící splašený zlatý účes, ty moje 

vlající nespoutané vlasy“
138 

Hrdinčin manžel Francin přenáší lásku ke své ženě také na její kadeře, když je laská a noří se do 

nich. Zároveň zde ale vlasy představují samostatný předmět, žijící nezávisle na své majitelce, 

často jednající i proti ní samé. Proto mají dlouhé vlasy v tomto díle povahu obdivuhodného daru 

a zároveň břemene. Není divu, že když se od nich hrdinka na konci příběhu odpoutá, cítí se 

konečně svobodná.  Po postřižinách v Boďově kadeřnictví přichází pomalu na chuť nově 

získané volnosti. 

„A vyskočila jsem, avšak jak jsem byla zvyklá, že ty moje vlasy mi táhly hlavu nazpátek, div 

jsem nepřepadla a čelem nerozbila Boďovi zrcadlo.“
139 

Když paní sládková vyjde ze salónu, přispěchá za ní kadeřník s ustřiženými prameny v tašce a 

ona si je může konečně samostatně potěžkat. 
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„Vyšla jsem a kolem hlavy mi táhla vichřice, ač bylo bezvětří. Naskočila jsem na bicykl a Boďa 

za mnou vyběhl a v papírovém pytlíku mi přinesl ty moje odstřižené vlasy, dal mi je do ruky, 

vážily ty vlasy dobře dvě kila, jako bych koupila dva kilové úhoře.“
140 

Podívejme se nyní na obraz vlasů jako břemene v moderních médiích. Jak jsme již zmiňovali 

v kapitole „Vlasy neupravené“, současné reklamy na vlasové produkty mají tendenci vlasy 

ovládnout a zkrotit pomocí propagovaných produktů. Moderní žena je emancipovaná, její účes 

musí být krásný, ale zároveň praktický a nositelný v pracovním prostředí. Účes musí zůstat po 

celý den neměnný, zafixovaný v ideálním tvaru. Vlasy jsou představované jako ozdoba ženy, 

pokud ale získají přílišnou moc a stanou se pro svou nositelku zátěží, nastoupí na scénu 

uhlazující produkty, které dají vše zase do pořádku.  Jak můžeme vidět v reklamě na Sunsilk 

(obr.25), nezkrotné vlasy zde modelce znepříjemňují život, lepí se jí na tvář a vyjadřují těžký 

úděl ženy, která o ně musí pečovat. Podobným příkladem je také reklama na L’oreal (obr.32), ve 

které se dlouhé prameny obtáčí kolem hlavy a ramen modelky. Zde působí sevření vlasy ještě 

stísněněji, můžeme mít dojem, že je dívka v jejich zajetí. Tvůrci reklam si jsou dobře vědomi, 

kolik úsilí a času vkládají ženy do péče o svůj vzhled, a že pro většinu z nich je úprava vlasů jen 

zdlouhavou rutinou, břemenem.  Proto se snaží v zákaznicích vzbudit dojem, že právě jejich 

produkt jim tuto práci usnadní, stačí jedno umytí a vlasy jsou ihned poddajné. Proto tyto 

reklamy argumentují především úsporou času a jednoduchou aplikací výrobku.  

 

Fyzická síla skrytá ve vlasech 

 

Kvalita vlasů často odráží zdravotní stav člověka, je zrcadlem jeho životní síly. Výzkumy 

dokazují, že stárnutí vlasů je ovlivněno výživou, stresem a celkově životním stylem.
141

 V mnoha 

příbězích se setkáváme s popisem vlasů jako centrem magické i fyzické moci. Snad nejznámější 

postavou, jejíž fyzická síla vyvěrala z vlasů, je biblický hrdina Samson. Dle příběhu byl Samson 

Bohem vyvolen, aby osvobodil Izraelity z nadvlády Pelištejců. Bůh Samsona sice obdaroval 

nadlidskou sílou, ale pouze za podmínky, že nebude pojídat nečisté maso, zdrží se alkoholu a 

nikdy si neostříhá vlasy. Samson chránil toto tajemství až do chvíle, než se zamiloval do Delily. 

Ta po dlouhém naléhání vyzvěděla, co je zdrojem jeho síly, ve spánku mu ostříhala vlasy a 
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nemilosrdně ho vydala Pelištejcům.
142

 Dle komentáře Susan Niditch ke Knize Soudců zde 

Samsonovy dlouhé vlasy hrají také roli v odlišení Izraelitů od Pelištejnců.
143

 Podle autorky pro 

Izraelity jejich dlouhé vlasy značily status válečníků a svatých. Vlasy mají schopnost 

regenerace, a proto není žádná jejich úprava trvalá. Právě to dělá z vlasů vhodné pole pro 

sebevyjádření a naznačení příslušnosti k určité skupině. Z tohoto důvodu si podle Susan Niditch 

zvolili Izraelité právě dlouhé vlasy jako znak odlišující je od nepřátelského národa. Autorka také 

zmiňuje Freudovu teorii, dle které stříhání vlasů u mužů souvisí s kastrační úzkostí a 

symbolickou ztrátou mužské síly.
144

 Jak je tomu ale v případě vlasů ženských? V předchozích 

kapitolách (např. „Ovládnutí muže – vlasy jako zbraň“ a „Gesto upravování vlasů“) jsme již 

popsali, že ženské vlasy byly často v tradičním umění vnímány jako sídlo neřesti, magické moci, 

dokonce i samotného Ďábla. Žena pomocí svých vlasů byla schopná spoutat a ovládnout muže. 

Co se týče ničivé síly, narážíme zde dokonce na příběh do jisté míry srovnatelný s tím 

Samsonovým. V řecké mytologii vystupuje ženská nestvůra Medusa s hady místo vlasů a 

s pohledem, který dokázal kohokoli proměnit v kámen.
145

 Ačkoli hlavním zdrojem síly byly u 

Medusy oči, na uměleckých vyobrazeních mýtu jasně dominují její hadí vlasy. Když jí konečně 

přemohl hrdina Perseus, porazil pomocí její useknuté hlavy ještě mnoho dalších netvorů. 

Schopnost proměnit nepřítele v kámen si totiž hlava uchovala i po smrti. V původním příběhu 

jsou Gorgony (Medusa a její 2 sestry) popisovány jako monstra s křídly a hady kolem pasu. 

Hadi namísto vlasů jsou vyzdviženi až Ovidiem v jeho Proměnách.
146

  Podle Galiy Ofek se 

umělci soustřeďují na vlasy Medusy nejvíce ve viktoriánském období.
147

 Prerafaelité přejímají 

ideu ženských vlasů jako sídla nebezpečné sexuální síly. Strach z ženské sexuality se dle 

autorky projevuje právě v zobrazení falických hadích vlasů. Prerafaelité ovšem k postavě 

Medusy nepřistupují s odporem, nýbrž s lítostí a soucitem. Nestvůru vidí jako oběť mužské 

touhy. Dle mýtu byla totiž Medusa původně krásná dívka, kterou svedl bůh Poseidón v Athénině 

chrámu. Dotčená bohyně až poté proměnila dívku v monstrum.
148

 Soucit s hrdinkou můžeme 

pozorovat na Rossettiho obrazu „Medusa“, který představuje dívku před proměnou. Prerafaelité 
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vkládají do hrdinek typu femme fatale zvláštní dvojznačnost, podle které je žena jednak 

útočníkem, vábícím muže prostřednictvím svých vlasů do pasti, a jednak obětí, kterou muž 

okouzlen její krásou zneužívá. Vraťme se nyní znovu k obecné asociaci vlasů s fyzickou sílou. 

Podle Carol Rifejl jsou vlasy spojované se sílou v mnoha kulturách.
149

 Důvodem pro to může 

být i jejich fyzická podstata. V Bichatově Anatomii autor například zmiňuje, že žádná část 

lidského těla nedokáže unést větší tíhu na tak malém prostoru.
150 

Dle autorky to mohou být 

právě fyzické vlastnosti vlasů, které vedou tolik kultur k vnímání dlouhých vlasů jako symbolu 

plodnosti a síly. Vlasy jsou součástí těla, ale mohou být od něj bezbolestně oddělené. Ostříhané 

prameny jako by žily dál vlastním životem. Proto se v mnoha kulturách stávají součástí 

magických obřadů, při kterých zastupují tělo i duši majitele. Dále Carol Rifejl upozorňuje na 

skutečnost, že vlasy rostou ještě několik dní po smrti a dlouho si udržují svou barvu. Barvu 

vlasů dokonce spatřujeme i na tisíce let starých mumiích.
151

 Podívejme se nyní na sílu vlasů 

v sociálním kontextu. Susan Niditch poukázala na roli dlouhých vlasů v odlišení Izraelitů od 

Pelištejnců v příběhu o Samsonovi. Prostřednictvím účesu vyjadřujeme naši příslušnost ke 

skupině i dnes. Michaela Kernová se ve své diplomové práci „Vlasy válčit, vábit, vzdorovat.“ 

zabývá vlasy jako prostředkem protestu proti majoritní společnosti. Jako důkazy takového boje 

uvádí autorka na příklad období Velké francouzské revoluce, během kterého se revolucionáři 

z řad lidu odlišovali krátkým jednoduchým účesem od aristokracie se zdobenými parukami.
152

 

Jiným příkladem jsou dnešní četné subkultury, spjaté často s hudebními proudy, které si 

vyvinuly osobité způsoby úpravy vlasů.
153

 Účes může být využit také v mezigeneračním 

rozporu.
154

 Michaela Kernová dále popisuje myšlenkové a módní proudy jako hippies, beat 

generation, skinheads či „máničky“ v komunistickém Československu. Jak můžeme vidět, vlasy 

jsou silnou zbraní v protestu proti konformitě, dokáží šokovat a především jsou spolu s oděvem 

nejlépe viditelným projevem našich názorů.  Soustřeďme se nyní na to, jak je zobrazována síla 

vlasů v moderní reklamě. Předpokládáme, že reklamy na vlasové produkty budou vyzdvihovat 

sílu vlasů v souvislosti se zdravím a mládím. Daleko více zde budou autoři spotů pracovat 
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s fyzickou silou vlasů, jejich pružností a pevností, než s jejich sílou sociální. Takové reklamy 

argumentují často obrovskou vahou, kterou jsou zdravé vlasy schopné unést. Proto v nich 

modelky nechávají na svých pramenech viset závaží, svazují je do pevných uzlů a škubají za ně. 

Jistým způsobem tak navazují na představu vlasů Lociky z pohádky bratří Grimmů, které unesly 

i prince. Představa, že vlasy unesou váhu lidského těla, se objevuje i v reklamní kampani salónu 

Johny Andreana (viz.obr.52). Autor v rámci propagace svých služeb nahradil běžná držátka 

v tramvaji za copy z umělých vlasů. Cestující si tedy mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jakou sílu 

v sobě vlasy skrývají. Další reklamou vyzdvihující fyzickou sílu vlasů je Pantene (viz. obr. 51). 

Zde se modelka otáčí k divákovi a její vlasy kopírují směr pohybu, cestou ale stihnou narazit do 

pomyslné skleněné obrazovky před dívkou a celý pohled rozbít. Motiv rozbíjení skla či zrcadla 

silnými vlasy je v současné reklamě častý. Slogan Pantene navíc hlásá „Prevents breakage“ 

(„Zabraňuje lámání“), což můžeme chápat jako jistý výsměch nezničitelných loken křehkému 

sklu. Na reklamě pro Wellu (viz. obr.53) se zase odehrává souboj zrzavé a blonďaté dívky, při 

kterém jako by útočily samotné vlasy. Spor je zde naznačen nataženýma rukama aktérek a také 

zježeným účesem. Vlasy zrzavé modelky jsou v soustředěné klidné pozici, jako by se k útoku 

teprve připravovaly, zatímco prameny vlasů blonďaté modelky zuřivě lapají vzduchem.  Jelikož 

je reklamovaným produktem barva na vlasy, chápeme, že jde o spor čistě estetický. Zajímavá je 

ale i výše popsaná teorie o vlasech jako sociálním znaku určujícím naší příslušnost k určité 

skupině. V takovém případě si můžeme vykládat souboj jako konflikt zrzek a blondýnek. 

V reklamě na doplněk stravy Priorin (viz. obr. 54) je síla vlasů přirovnána přímo ke svalovým 

vláknům. Ze zrzavých loken je zde spleten model svalnaté lidské ruky a slogan slibuje „Strenght 

for your hair“ („Síla pro vaše vlasy“). 
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                                                                     Obr.53: Kadeřnický salón Johny Andrean 

 

 

 

 

         Obr.52: Pantene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr.54: Wella                                                   Obr. 55: Priorin 
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Závěr 

 

Shrňme nyní způsoby, jakými jsme na symboliku ženských vlasů nahlíželi. Dle Erwina 

Panofského je člověk jediným živočichem, který vnímá svět skrze znakový systém.
155

 Význam 

se tedy neskrývá v předmětu jako takovém, nýbrž v naší mysli. To, že vidíme vlasy například 

jako zbraň, není dáno přímo jejich fyzickou podstatou, ale znaky, které v dané společnosti 

používáme. Za umění pokládá autor takové dílo, které má estetickou funkci.
156

 Jeho forma je 

tedy důležitá, i když ji autor chápe spíše jako shluk barev a linií bez významu. Panofského teorie 

ikonografie ale studuje význam díla více než jeho formu, a to jak prvotní význam (rozeznáme 

postavu) tak i druhotný, který pochopíme díky znalosti kulturního kontextu. Z tohoto pohledu se 

dá říci, že se i tato bakalářská práce věnuje vnitřnímu obsahu díla prostřednictvím Panofského 

ikonografie a ikonologie. Využíváme především ikonografického rozboru
157

, který poodkrývá 

příběhy a alegorie v dílech, které jsme schopni spatřovat díky příslušnosti k dané kultuře. 

Jelikož byly na příklad ve viktoriánské éře dlouhé vlasy čistě ženským znakem a krátké vlasy 

znakem mužským, mohlo být jejich stříhání a zkracování v pozdějším období chápáno jako 

součást emancipace, zrovnoprávnění žen, pomyslného vyzdvihnutí ženství na úroveň mužství. 

Proto odraz této tendence v umění počátku 20. století vnímáme jako „zmužštění“ a posílení 

statusu ženy a ne jako na příklad kastrační úzkost, kterou po ostříhání mohl dle Susan Niditch 

pociťovat Samson.
158

 Jelikož mezi Izraelity nosili dlouhé vlasy i muži, je s jejich stříháním 

spojená úplně jiná symbolika. Vidíme, jak je důležité porozumění kulturnímu kontextu, ve 

kterém dílo vzniká a ve kterém je posléze čteno. Dalším autorem, z jehož pohledu jsme čerpali, 

je Seymour Chatman a jeho teorie narativu. I zde autor zdůrazňuje, že narativ se uskutečňuje 

pomocí znaků v rámci sémiotického systému.
159

 Chatman se soustřeďuje na formu, diskurs 

narativu, který chápe jako způsob výběru zobrazených událostí. I v zapsaném příběhu i na 

obraze autor volí způsob, jak vyzdvihnout podstatné skutečnosti a ty ostatní nechat na 

inerpretaci čtenářů. Pro Chatmana tedy není forma jen barevnými čarami a skvrnami, jak jí 

vnímá Panofsky. I v naší práci se soustřeďujeme na to, jakým způsobem jsou vlasy v tradičním 

umění a v reklamě zobrazené. Příběh chápe Chatman jako řetězec událostí, ve kterých vystupují 

                                                           
155

 E.Panofsky: Význam ve výtvarném umění; Odeon; Praha 1981; str.15 
156

 Tamtéž; str.21 
157

 Tamtéž; str.39 
158

 S. Niditch: Judges, A Commentary by Susan Niditch; The Old Testament Library; 

Westminster John Knox Press; Louisville, USA 2008;  str.170 
159

 S. Chatman: Příbeh a diskurs; Narativní struktura v literatuře a filmu; Host, Brno 2008; 

Doslov Milana Orálka a Tomáše Kubíčka; str. 293 



58 
 

existenty (postavy, prostředí). Z tohoto pohledu se v našem textu zabýváme jak příběhem, tak 

diskursem. Náš způsob nahlížení na významy ukryté v ženských vlasech ovlivnila také teorie 

metaforického uchopování reality M. Johnsona a G. Lakoffa.
160

 Především v poezii se objevují 

četné metafory přirovnávající vlasy ke zlatu, vodě, přírodě, zbrani, břemenu atd. Díky 

schopnosti metafor vyzdvihovat určité vlastnosti a jiné zakrývat, může vzniknout nekonečně 

způsobů jejich pojetí. Podle autorů lidé komunikují na základě dohodnutých významů a metafor, 

umělci ale dokážou často vtisknout předmětu prostřednictvím originální metafory nový význam, 

který se může mezi lidmi uchytit a změnit jejich způsob nazírání. 

V této bakalářské práci jsme viděli, že vlasy jako jeden předmět dokáží obsáhnout více 

významů. Podle Umberta Eca by byly považovány za „sémém“, což je bohatý významový 

systém spadající pod jediné slovo.
161

 Dle jeho teorie konotace a denotace vlasy denotují 

jednoduše přírodní pokrývku hlavy, ale konotují řadu hlubších významů. Mohou symbolizovat 

feminitu, prostředek ke svádění, zdraví a sílu, přírodu atd. Některá témata se podporují, jiná jako 

by se vylučovala. G.Lakoff a M. Johnson věří, že existuje koherence mezi metaforami a 

hodnotami dané kultury.
162

 
 
Proto se přirozeně metafory daného předmětu navzájem doplňují a 

utvrzují nás v našem vnímání. O vlasech tedy můžeme hovořit jako o vodě, vlnách, oceánu, 

pramenech a zároveň jako o slunci, záři, světlu a zlatu. Tyto pohledy jsou totiž koherentní, 

spadají pod společné téma přírody, ale nejsou konzistentní, tj. nevyvolávají v nás stejné 

představy. Některá témata ovšem působí přímo proti sobě. Jak je možné, že vlasy jednou 

vnímáme jako zbraň a jednou jako břemeno? Dle Lakoffa a Johnsona souvisí vždy metafora 

s momentálně prosazovanými hodnotami ve společnosti. A mezi hodnotami mohou být rozdíly 

v závislosti na situaci.
163

 Snad nejvýraznějším  kontrast je v chápání vlasů jako pasivních vs. 

aktivních. Na jedné straně se ženské vlasy snaží podmanit si muže, na straně druhé jsou to právě 

vlasy, které se musí podřídit řádu společnosti a být upraveny do přijatelné podoby. Vlasy jsou 

nahlíženy jako silný prostředek pro ovládání a zároveň jsou samy bezmocnou loutkou v rukou 

kultury. Snad každé téma, které jsme v tomto textu probrali, se více či méně přiklání k jednomu 

z těchto protipólů. Ženským vlasům tedy vkládáme vždy takovou symboliku, jaká se nám hodí. 

Moderní reklama tak dle Marshalla McLuhana odráží touhy diváků.
164

 Vlasy se stávají tím, čím 

chceme. Dle Viléma Flussera člověk utváří technické obrazy, které vídáme v moderních 
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médiích, a zároveň je těmito obrazy sám modelován. Zakončeme tuto práci jeho výstižným 

citátem: „Obrazy se stávají stále více takovými, jak si přejí příjemci, aby se příjemci stávali stále 

více takovými, jak si přejí obrazy.“
165 
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