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1. Úvod

Na začátku mé práce stál zájem o dvě oblasti - gender studies a umění. 

Digitálnímu umění se věnuji od roku 2006. Tou dobou jsem se taktéž stala součástí 

internetové komunity DeviantArt.com, která sdružuje umělce a umělkyně z celého 

světa. S feministickými teoriemi a gender studies jsem se seznámila až později, když 

jsem započala vysokoškolské studium v roce 2010 na Fakultě humanitních studií. 

Nikdy jsem se dříve s gender studies nesetkala a tato tématika mne hluboce nadchla, 

neboť jsem velice idealistická osoba a věřím ve spravedlnost a rovné příležitosti pro 

všechny. Ve chvíli, kdy jsem si měla vybrat téma bakalářské práce mi bylo jasné, že 

se budu chtít zaobírat problematikou z oblasti genderu. Rozhodla jsem se tedy zasadit 

tuto problematiku do kontextu světa umění, neboť věřím, že nejlepší výkon člověk podá 

tehdy, kdy má pro svou práci osobní zápal.

Pro umělce a umělkyně digitálního věku je nezbytnou součástí jejich aktivity 

prezentace svých uměleckých děl na internetu. Já nejsem výjimkou. Svá díla prezentuji 

ve vlastní online galerii na stránkách DeviantArt. Jelikož se jedná o sociální síť, může 

pod mými obrazy probíhat diskuze v podobě komentářů. Nejednou se mi stalo, že mne 

kdosi v komentáři oslovil v mužském rodě. Kdyby se dotyční podívali na můj profil, 

snadno by zjistili, že jsem žena. Mé pohlaví tedy odhadují výhradně na základě obrazu 

z galerie. Jak tento soud vzniká?

Lidé mají tendenci své okolí zařazovat do kategorií. Provádí generalizace, 

odhadují lidské vlastnosti na základě stereotypů. Genderové stereotypy tvoří podstatnou 

část těchto generalizací. Umělecký svět byl ještě do konce 19. století místem genderově 

nerovných příležitostí. Přístup žen k uměleckým aktivitám byl omezen, stejně jako 

přístup k uměleckému vzdělání. Tato situace se zlepšila díky feministickým hnutím, 

které bojovaly za zrovnoprávnění žen ve všech oblastech života. Další společenské 

změny přinesl vynález internetu. Internet přinesl převrat i mezi umělce a umělkyně 

- poskytl prostor pro sebe prezentaci, komunikaci a sdílení bez hranic. Umělci 

a umělkyně se na internetu zbavili předsudků, které by jim jinak mohly zabraňovat ve 

studiu, vystavování či prodeji svých děl. Proto jsem se rozhodla se v této práci zabývat 

genderovými stereotypy v percepci umění, neboť ať už je dílo vystaveno ve fyzické 

galerii či na internetu, těmto stereotypům se autoři a autorky nikdy nevyhnou.
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Svou práci jsem rozdělila na teoretickou a empirickou část. V teoretické části 

se budu věnovat představení teoretických východisek, kde se primárně zaměřím 

na tématiku genderu, umění a internetu. V empirické části uvedu metodologická 

východiska, která jsem zvolila pro tuto práci. Zahrnu zde také provedený empirický 

výzkum a analýzu dat sebraných během tohoto výzkumu.
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2. Teoretická část

V této části se zaměřím na teoretická východiska mé práce. V prvních kapitolách 

se budu věnovat teorii genderu, jak se gender konstruuje na základě pohlaví a jak 

ho zkoumají různé sociologické teorie. V dalších kapitolách budu rozebírat umění, 

gender a vývoj postavení žen v uměleckém světě. Také budu rozebírat tématiku umění 

a internetu. Ke konci teoretické časti provedu shrnutí souvislostí mezi diskutovanými 

tématy.

2.1 Pohlaví a gender

Hranice mezi pohlavím a genderem se zdá být poměrně jasná, redukujeme-li náš 

pohled na čistě biologický. Primární a sekundární pohlavní znaky určují dvě základní 

kategorie lidských těl, kterým říkáme „muž“ a „žena“. Na základě těchto kategorií se 

buduje gender, definující soubor vlastností, jež přisuzujeme danému pohlaví, a určující 

adekvátní projevy maskulinity a femininity (Renzetti a Curran, 2003). Pokud se tímto 

tématem budeme zabývat podrobněji, zjistíme, že myšlenkové konstrukce pojmů „muž“ 

a „žena“ nezačínají v genderu, nýbrž už v samotném určení pohlaví. Poté se nám 

hranice mezi pohlavím a genderem začne rozplývat.

Už ve chvíli, kdy přiřadíme k jistým pohlavním znakům pojem pohlaví muže 

či ženy, provádíme myšlenkový konstrukt. Z biologického hlediska jsou lidská těla 

zajisté odlišná, ale nálepku „muž“ a „žena“ jsme si k tomu vytvořili v našich myslích 

sami. Problematiku binárního rozdělení pohlaví na mužské a ženské nám ilustrují 

případy, které odporují tomuto rozdělení. Uveďme si jako příklad syndrom androgenové 

necitlivosti, kdy jedinec vypadá jako žena, má vaginu, ale místo vaječníků a dělohy 

má nesestoupená varlata. Tyto „ženy“ jsou od „normálních“ žen často nerozeznatelné 

a o syndromu se dozvědí obvykle až tehdy, když se nechají vyšetřit na gynekologii 

kvůli absenci menstruace (Renzetti a Curran, 2003). S pohlavím které nelze zařadit do 

uměle vytvořené kategorie muž či žena jde samozřejmě ruku v ruce nejistota ohledně 

vlastní identity a genderové role. Pokud rodiče včas zjistí, že jejich dítě nespadá do 

přesně definované kategorie muž či žena, jsou to právě oni, kdo mohou svému dítěti 

pomoci s přijetím sebe sama. Upřímnost, přijetí a ponechání volby genderové identity 

na dítěti umožní vybudování stabilního já a zabrání psychickým traumatům v případě, 

že by se o své nezařaditelnosti dozvěděli v pozdějším věku. Vidíme tedy, že samotné 
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biologické rozdělení na dvě pohlaví má své hranice a nedostatky, neboť nepočítá 

s „abnormálními“ jedinci. Stejně tak ani sociální konstrukce genderu, která je s definicí 

pohlaví úzce spojena, nemůže nikdy poskytnout prostor pro všechny variace lidského 

chování.

Biologické hledisko nám nabídlo rozdělení pohlaví na základě fyzických 

atributů. Existují však další vědní disciplíny, které zkoumají gender a způsob, jakým se 

konstruuje na základě odlišností mezi mužskými a ženskými těly. Mezi tyto disciplíny 

patří například psychoanalýza a sociologie. Stejně, jako se s novými poznatky vyvíjí 

přírodní vědy, vyvíjí se i společenské vědy. Proto se v rámci jednoho oboru mohou 

s postupem času objevit teorie, které stojí navzájem v opozici. Podívejme se tedy na 

dvě sociologické teorie zkoumající gender, které se ve svých východiscích zásadním 

způsobem liší.

Teorie strukturálního funkcionalismu z poloviny dvacátého století vychází 

z androcentrické tradice . Dle této teorie je mužské pohlaví nadřazené ženskému, 

které je méněcenné (Renzetti a Curran, 2003). Z pohledu Freudovy psychoanalýzy 

tato méněcennost žen vychází z absence falu, avšak Freud ilustruje pouze jeden 

aspekt z celého spektra důvodů podřízeného postavení žen. Teorie strukturálního 

funkcionalismu byla ve své době úspěšná z několika důvodů. Strukturální 

funkcionalismus apeloval na společenskou rovnováhu. Podle této teorie má společnost 

řád, který vzniká na základě společenského konsensu. Proto tehdejší nadvláda mužů 

byla vysvětlována nikoliv jako jednostranný útlak žen, ale jako přirozený řád, ve kterém 

ženy souhlasí se svojí podřízenou pozicí a ženská a mužská role se doplňují. Rozsáhlé 

a prudké společenské změny nebyly z hlediska strukturálního funkcionalismu žádoucí, 

neboť by se narušila rovnováha a celá společnost by se zhroutila.

Strukturální funkcionalismus stavěl i na evoluční teorii člověka-lovce, vysvětlující 

genderové role mužů a žen. Podle této evoluční teorie již ve chvíli, kdy se předchůdce 

člověka naučil chodit po dvou a jeho ruce se uvolnily k používání nástrojů, byla role 

ženy determinována mateřstvím. Děti vyžadující neustálou péči ženu omezovaly 

v pohybu a aktivitě, proto za ni musel obživu obstarávat muž. Tato pohlavní dělba práce 

(muž živitel, žena pečovatelka) tedy dle evoluční teorie člověka-lovce existovala už od 

pradávna a anatomické hledisko ji potvrzuje. Muž je větší a silnější než žena, proto je 

předurčen zaujímat aktivní (a nadřazenou) pozici živitele rodiny. Žena je fyziologicky 

uzpůsobena rodit a kojit děti, musí proto trávit čas doma v pasivní roli pečovatelky 
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a hospodyně. 

Argumentace odvolávající se na evoluční a anatomickou přirozenost 

genderových rolí nevyvolávala pochybnosti a málokdo si dovolil polemizovat s tím, 

co je „přirozené“. Jedině silně kritický přístup mohl objevit fakt, že „přirozená“ 

dělba práce v tehdejší době nevycházela z biologických daností, nýbrž právě 

z myšlenkových konstrukcí pohlaví a genderu (Bourdieu, 2000). Přesto již v té době 

byly formulovány první kritiky strukturálního funkcionalismu, které vedly později k 

novým sociologickým směrům zkoumající gender.

Na pozadí masových protestů a společenských problémů, vyvstávajících 

v šedesátých letech v Americe, strukturální funkcionalismus se svým vysvětlením 

genderu už nadále neobstává. Nahrazuje jej feministická sociologie genderu (Renzetti 

a Curran, 2003). V rámci feministických teorií existují různá hlediska a interpretace, 

které se v některých ohledech shodují a v jiných se zcela rozchází. Shodují se na 

základní tezi, která stojí v opozici ke strukturálnímu funkcionalismu. Genderové 

role nevychází z lidské přirozenosti, jsou naučené.  Dle jedné z teorií o genderové 

identitě společnost reprodukuje očekávání vhodných projevů maskulinity a femininity, 

sociálním učením se člověk naučí podle těchto očekávání chovat a časem je přijme 

za své vlastní postoje, za součást své osobnosti. Tímto způsobem se naučily ženy žít 

v androcentrické společnosti v podřízené pozici, protože se to od nich očekávalo. 

Feminismus se zaměřuje hlavně na otázku nerovnosti mezi pohlavími a zásadním 

způsobem reviduje přístup dosavadního sociologického výzkumu. Do té doby totiž 

veškeré sociologické výzkumy probíhaly pod normativní taktovkou mužů. Navíc 

ženy často ani nebyly do sociologických výzkumů zahrnuty a sociologie přehlížela 

gender v řadě souvislostí. V rámci feministických teorií se sociologové a socioložky 

zabývají tím, jak jsou společností konstruovány shody a odlišnosti mezi muži a ženami. 

Nepovažují jedno či druhé pohlaví za normu. Trvají také na tom, že gender musí být 

nutnou součástí každého sociologického výzkumu, neboť každé lidské společenství je 

nějakým způsobem genderově strukturováno.

Feminismus také zkoumá důsledky společensky determinovaných rozdílů 

v příležitostech pro muže a ženy, zaměřuje se jak na otázku ženskou, tak na otázku 

mužskou. Analyzuje problémy v kontextu a vždy bere do úvahy širší souvislosti. 

Feministické teorie tedy přistupují celostně, navíc zahrnují do svých výzkumů 

objektivitu i subjektivitu, neboť mají za to, že objektivita je neudržitelný koncept. 
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Oproti strukturálnímu funkcionalismu se snaží primárně odstranit diskriminaci pohlaví 

a genderové konstrukce, které mají negativní dopad na život žen i mužů. Mezi tyto, 

v mnohých případech omezující, konstrukce patří genderové stereotypy.

2.1.1 Genderové stereotypy

Lidská mysl má tendenci generalizovat. Proto řadí vnější svět do kategorií 

a provádí zobecňující závěry o lidech a situacích. Tyto myšlenkové procesy jsou 

automatické, často se dějí zcela nevědomě. Jsou nutné pro přežití člověka, neboť 

umožňují rychlé rozhodování se v nových situacích a při setkání s novými lidmi. 

Mozek informace ihned analyzuje a dochází k porovnání nového vjemu s předchozí 

zkušeností, která je nějakým způsobem podobná, a dochází tak k zjednodušenému 

úsudku. Takovýmto zjednodušeným úsudkům o ostatních lidech se říká stereotypy 

(Vybíral, 2000). Stereotypy obsahují soubor vlastností, které přisuzujeme určité skupině 

lidí, například mužům, ženám, Romům či doktorům. Reálné vlastnosti jedinců často 

neodpovídají stereotypním představám, avšak lidé mnohdy tyto odlišnosti od stereotypu 

prostě nevnímají, protože neodpovídají jejich myšlenkovému schématu. Stereotyp je 

kognitivně-emoční kategorií, bývá tedy založen na nesprávném zjištění a emočním 

náboji, přičemž jedna z těchto složek může převažovat (Vybíral, 2000). 

Společnost stereotypní představy neustále reprodukuje, obzvlášť mocným 

prostředkem pro jejich šíření jsou masmédia. Masmédia tak podávají zkreslené 

informace, vyvolávají emoční reakce (ať už pozitivní či negativní) a upevňují 

generalizované názory na to, jak se mají chovat různé skupiny lidí. Mezi hojně 

reprodukované stereotypní představy patří také zobrazování typického chování mužů 

a žen, tedy zobrazování genderových stereotypů. 

Již víme, že gender a pohlaví jsou sociálními konstrukty. Genderové stereotypy 

zahrnují vlastnosti, které přisuzujeme mužům a ženám. Určují tedy „správné“ formy 

a projevy maskulinity a femininity. 

Média však nejsou zdaleka jediným šiřitelem těchto stereotypů. Od narození 

(a v některých případech ještě dříve) jsme zařazeni do příslušné genderové kategorie, 

podle které k nám okolí následně přistupuje. Jak se má chovat „správný“ muž 

a „správná“ žena nás učí od mala rodiče a postupně se k nim přidávají vzdělávací 

zařízení, trh práce atd. Je to tak samozřejmý proces, že většině lidí připadá jejich 

genderová role naprosto přirozená. Se specifickými vlastnostmi mužů a žen se počítá ve 
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všech oblastech života, ve všech společenských institucích (Renzetti a Curran, 2003).

Každá společnost je založena na tomto institucionalizovaném pohlavně-

genderovém systému. V naší kultuře se od žen očekává větší emotivita, empatie a menší 

manuální zručnost; od mužů se naopak očekává emoční sebekontrola, cílevědomost 

a manuální zručnost. Atributy, které přisuzujeme ženám a mužům, často stojí v opozici, 

jako například ženská pasivita a mužská aktivita či ženská emotivnost a mužská 

racionalita. Často na základě očekávaných vlastností žen či mužů dochází k tomu, že se 

jim zavírají dveře do zaměstnání „typicky“ mužských či ženských (Renzetti a Curran, 

2003).

Na základě genderových stereotypů se tedy očekává od mužů a žen určitý 

životní styl. Tato očekávání pak mohou lidem zásadním způsobem komplikovat 

život. Žena jako potenciální matka může mít potíže vůbec najít práci jen proto, že má 

dělohu. A pokud děti chce mít, tak často není pracovní život uzpůsoben tomu, aby se 

dal skloubit s mateřstvím (Renzetti a Curran, 2003). Muži mají v pracovním životě 

oproti ženám spoustu výhod. Zaměřenost na kariéru, cílevědomost a aktivita se od 

nich přímo očekává. Přitom však zdaleka ne každý muž touží po takovémto životním 

stylu. Muži, kteří by chtěli například jít na rodičovskou dovolenou, by jistě v mnohých 

zemích střední a východní Evropy čelili nepochopení či výsměchu. Dle Nešporové 

je ve skandinávských zemích tradice mužů na rodičovské dovolené naopak vřele 

podporována (in Šťastná, 2006). Z těchto příkladů je jasné, že genderové stereotypy 

ovlivňují životy obou pohlaví, a ne vždy jsou ku prospěchu. Podívejme se dále, jak 

stereotypní očekávání ženské pasivní role ovlivnilo pozici žen ve světě umění. 

2.2 Umění a gender

Definovat pojem umění je poměrně těžký úkol. Názory různých uměleckých 

teoretiků/teoretiček se totiž často velmi liší. Co někdo považuje za umění, jiný považuje 

za kýč a další za design. Dovolím si tedy pro účely této práce definovat umění velmi 

obecně dle knihy Ottův slovník naučný: umění je druh lidské tvorby či chování, 

vyžadující jistou zručnost v dané oblasti. V této práci se zaměříme na výtvarné umění 

v rámci západní kultury. Jak s definicí umění a jeho atributy souvisí gender rozebereme 

v následujících odstavcích. Je však poučné se nejdříve podívat do historie.

„Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?“ je otázka, kterou si Linda Nochlin 

pokládá ve stejnojmenném eseji o umění a genderu. Na tuto otázku lze odpovědět 
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různými způsoby. Mohli bychom následovat šlépěje některých feministek - vyjmenovat 

několik velkých umělkyň z historie a dokázat, že velké umělkyně skutečně existovaly 

v historii západní kultury. Jen se jim tehdy nevěnovala pozornost, protože velcí 

umělci je početně převažovali. Tím se však nepodíváme skutečně pod povrch dané 

problematiky. Dle Nochlin se odpověď nachází v pohlavně-genderovém systému z doby 

před 19. stoletím, který ovlivňoval všechny oblasti lidského života, včetně uměleckého 

světa (Pachmanová, 2002).

Genderové stereotypy již tehdy definovaly roli muže jako cílevědomého živitele 

rodiny. Od žen se očekávala absolutní oddanost rodině, tedy manželovi a dětem, na 

úkor vlastní kariéry a zájmů. Ženy měly přístup k malířství, avšak dobová literatura 

podává umělkyně jako nekonečné amatérky. Malířství údajně bylo pro ženu lepší 

koníček, než hudba, protože malbou nerušila svého manžela. Muž, který se rozhodl 

plně se oddat životu umělce bez rodinných závazků, nemusel ve většině případů čelit 

předsudkům ani kritice. Pokud se pro tento život rozhodla žena, byla společností 

odsouzena, jako neženská a zvrhlá, popřípadě se musela prezentovat jako muž.

Stejně jako existoval dvojí metr na umělce a umělkyně „na plný úvazek“, 

existoval i pro oblast uměleckého vzdělání. Každý umělec, který v té době hodlal 

dosáhnout „velikosti“, studoval malířství a musel věnovat mnoho energie studiu 

anatomie tím, že zobrazoval akty. Zatímco profesionálním umělcům mohl stát 

modelem aktu muž i žena, umělkyním byl přístup k malbě aktů odepřen úplně. Malířky 

tedy postrádaly nutné znalosti lidské anatomie, tolik důležité pro zvládnutí základů 

zobrazování lidského těla (Pachmanová, 2002). 

Je tedy celkem pochopitelné, že umělecké produkce žen bylo mnohem méně, než 

jejich mužských protějšků. Rodina měla přednost před uměním, takže na tvorbu ženy 

neměly čas. Pokud si ten čas našly, byly omezeny v obsahu, který mohly zobrazovat. 

Proto se musely uchylovat k „nižším“ tématům, jako portréty, zvířata či krajiny. Zde 

vidíme kořen problému. Umělecké výtvory žen nejsou primárně „nižší“ ve své hodnotě. 

Ženy byly prostě dotlačeny do pozice, kdy jim bylo prakticky dovoleno se věnovat 

jen „nižším“ žánrům umění. Zde se setkáváme opět s androcentrickým řádem hodnocení 

mužských a ženských vlastností. „Mužské umění“ udávalo normu a bylo definováno 

androcentricky. Atributy ženského umění byly vždy podřadné absolutně nadřazeným 

a „správným“ atributům uměleckých děl mužů. 
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Uveďme si konkrétní případy. V impresionismu se vyskytovalo několik 

významných umělkyň. Patřily mezi ně například Berthe Morisot a Mary Cassat. Jejich 

díla však byla kritizována jako nedostatečně „racionální“ (tj. mužská), příliš intuitivní 

a vágní. I samotný impresionismus byl však mnohými kritiky zpočátku hodnocen jako 

příliš „zženštilý“, patrně proto, že se v něm ženy vůbec vyskytovaly a bylo nutné to 

nějakým způsobem ospravedlnit. Neoimpresionismus se poté vyznačoval spojením 

s vědou a systémem a ženské představitelky se v něm prakticky nevyskytovaly 

(Pachmanová, 2001). 

S příchodem realismu se naopak o umělkyních prohlašovalo, že jim chybí fantazie 

a jediné, co dokážou zobrazit je kopie reality (Pachmanová, 2001). Jak vidíme, ženské 

umění bylo mnohdy kritizováno za zcela protichůdné prvky. Přitom se nedá říci, že 

by existovalo něco jako „ženské umění“, které by se dalo na první pohled rozeznat 

od „mužského“. Jediné, co tehdy tvořilo dělící čáru mezi umělci a umělkyněmi byla 

premisa, že umělecká díla mužů jsou hodnotnější, bez ohledu na faktickou inkonsistenci 

zdůvodnění superiority mužských uměleckých děl nad ženskými.

V daném kulturním a historickém kontextu patriarchální společnosti tedy vždy 

existovaly důvody, proč jsou díla umělkyň méně hodnotná než díla mužů. Přístup žen 

k umění byl komplikován společenskými očekáváními a díky tomu tedy existovalo 

výrazně méně „velkých“ umělkyň v porovnání s „velkými“ umělci. K postupnému 

zrovnoprávnění příležitostí pak začalo docházet s první a druhou vlnou feminismu 

(Havelková, 2011). V první vlně docházelo k legislativnímu zrovnoprávnění žen s muži, 

šlo hlavně o získání základních občanských práv. Ženy získaly volební právo a právo se 

plně vzdělávat (tedy i plně umělecky).

Druhá vlna feminismu přináší vícero témat. Zabývá se hlavně lidskou svobodou 

a možnostmi vést si svůj život podle sebe. Bojuje proti měšťáckému způsobu života, 

proti předsudkům. Feminismus druhé vlny plodí významné spisovatelky, mezi které 

patří Virginia Woolf (na niž Nochlin patrně myšlenkově navazuje). Woolf ve své knize 

Vlastní pokoj napsala část o hypotetické Shakespearově sestře v reakci na prohlášení, 

že ženy nikdy nedosáhnou Shakespearova génia. V této části popisuje, jak by se stejně 

nadaná Shakespearova sestra setkala s naprostým nepochopením svého okolí a nikdy by 

ani nedostala šanci se proslavit. 

Spisovatelka Simone de Beauvoir ve své knize Druhé pohlaví popisuje z jiné 

strany, jak genderový řád ustanovil muže jako transcendentního a schopného tvořit 
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cosi „vyššího“. Žena byla oproti tomu zatlačena do imanentní role přežívání a zabývání 

se činnostmi bez duchovního přesahu (Beauvoir, 1966). 

Druhá vlna feminismu reflektovala minulý a stávající genderový řád, kritizovala 

jej a přinášela nová východiska. Poukazovala také na to, jak byl přístup žen do umění 

omezen a reagovala na tuto situaci vlastní uměleckou tvorbou. Politický a umělecký 

aktivismus feministických hnutí výrazně zlepšil pozici umělkyň oproti 19. století.

Umělkyně získaly právo na řádné umělecké vzdělání a dnes již se již mohou 

věnovat životu umělkyně na plno. Nicméně se i nadále setkávají s kritikou či ignorací, 

která je zakořeněná v přetrvávajícím patriarchálním pohlavně-genderovém systému. 

Například Nochlin popisuje, jak na symposiu provázejícím výstavu Ingrese nebyla ani 

jedna žena. Pořadatelé by nejspíše řekli, že se jednalo o náhodu (Pachmanová, 2001). 

Na těchto případech je vidět, že s ženami se v umělecké (vědecko-umělecké) sféře ještě 

pořád v některých případech vůbec nepočítá. Doba feministického aktivismu proto ještě 

rozhodně není u konce. Jisté však je, že vstup žen (a jiných utlačovaných menšin) do 

světa umění přinesl nová paradigmata a nové definice autorství. Podívejme se dále, jaká 

nová východiska (nejen uměleckému) světu přináší internet.

2.3 Internet

V 70. letech dvacátého století ještě převažovala analogová média1. Již tehdy si 

však Marshall McLuhan byl vědom změn v lidském vnímání, které přinášela média 

v tehdejší době. Média poskytla extenzi lidského vědomí a současně způsobila nutnost 

rychlého přizpůsobení se změnám v oblasti techniky. Období analogových médií, 

ve kterém žil, označoval McLuhan jako „elektrický věk“. Elektrický věk zrychlil 

komunikaci, svět se jakoby smrskl a stal se globální vesnicí. Lidé se začali dozvídat, 

co se děje na druhé straně zeměkoule prakticky v reálném čase. McLuhan ve své knize 

Jak rozumět médiím: extenze člověka předložil vizi budoucnosti, ve které byla televize 

prostředkem pro globální komunikaci. Jeho vize se naplnila až teprve s vynálezem 

internetu (respektive s masovým rozšířením a zařazením užívání internetu do 

každodenního života), jehož nositelem se stalo nové médium - počítač, nikoliv televize.

Vznik předchůdce internetu lze datovat do roku 1969, kdy byl v Americe 

zprovozněn Arpanet - síť propojující nejdůležitější počítače nacházející se na různých 

místech v USA. Na pozadí tohoto projektu stály zprávy o sovětském technologickém 

1 Tisk, fotografie, film, noviny
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pokroku a Amerika si nemohla dovolit zůstat pozadu. Už v roce 1971 byl použit 

první předchůdce e-mailu, avšak opravdový začátek internetu přichází až v roce 

1983 s komunikačním protokolem TCP/IP (hlavní protokol sítě internetu). Později 

v roce 1989 vznikl World Wide Web, rozhraní prvního internetového prohlížeče, 

který využíval hyperlinky a obrázky. Tehdy také začíná komerční využívání internetu 

(Abbate, 2000).

Internet nepochybně přinesl řadu změn ve společnosti a mnozí teoretici se přou, 

zda jsou to změny pozitivní či negativní. McLuhan ve své době viděl média jako 

prostředek k pozitivním změnám. Dle jeho názoru nová propojenost světa již nedovolila 

delší ignoraci problémů diskriminace, lidé se začali vzpírat zavedeným modelům 

a už je nešlo politicky zneškodnit. Postavení diskriminovaných skupin (černochů, 

žen a dalších) se začalo zlepšovat. Z hlediska genderových studií však McLuhanův 

optimismus přehlíží některé podstatné detaily.

V prvé řadě nesmíme zapomenout na fakt, jakým způsobem internet vlastně 

vznikl a kdo se podílel na jeho vytvoření. Studená válka podněcovala rozvoj převážně 

vojensky využitelné technologie, i samotný Arpanet byl vojenským projektem. Válka 

je bezpochyby záležitostí mužů, proto se dá říci, že internet ve svých začátcích byl 

vynalezen muži. Sloužil hlavně pro účely mužů (Ross, 2010).

V dnešní době je však otázka internetu a genderu poněkud složitější. Internet se 

z vojenského projektu vyvinul v každodenní součást našich životů (v mnohých částech 

světa). Webové prohlížeče a internetové aplikace se vyvinuly natolik, že se v nich běžný 

uživatel/uživatelka mohou bez problémů pohybovat. Nelze říci, že by internet v dnešní 

době sloužil pouze jednomu či druhému pohlaví. Jisté však je, že se vyskytují rozdíly 

v tom, jakým způsobem využívají internet muži a ženy. Ross uvádí řadu studií, které 

mapují tyto rozdíly. Muži například více chatují, kdežto ženy upřednostňují e-mailovou 

komunikaci. Muži využívají internet více pro zábavu, hrají online hry či poslouchají 

hudbu. Ženy na druhou stranu využívají internet spíše k vyhledávání informací a ke 

korespondenci. O tyto výsledky se však nedá opírat z dlouhodobého hlediska, neboť 

internet přináší stále nové trendy a s novinkami se mění i způsob, jakým je internet 

využíván - muži i ženami (Ross, 2010).

Na internet lze nahlížet různými způsoby. Můžeme ho vnímat jako maskulinní 

záležitost, neboť za jeho technologií stojí převážně muži. Internet však můžeme 

v opačném případě považovat za záležitost žen, neboť z velké části slouží jako nástroj 
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komunikace, při čemž komunikaci považujeme za doménu žen. Každopádně je důležité 

mít na paměti všechny souvislosti, neboť jednostranné zavrhnutí či přijetí internetu 

s sebou vždy přinese neblahé následky. Internet, přestože vytvořen muži, se stal místem 

i pro ženy. Zajisté napomáhá sdružování ženských hnutí, na druhou stranu však také 

(stejně jako ostatní média) napomáhá šíření a reprodukci genderových stereotypů.

Počítač a internet přinesly v mnohých částech světa změnu vnímání 

a komunikace. Internet poskytl místo pro sdružování v různých komunitách, ať už jsou 

zaměřené na různé koníčky, charitu, ženská hnutí či uměleckou sféru. Podívejme se 

nyní, jakým způsobem internet změnil oblast umění.

2.3.1 Umění na internetu

Umění poskytuje zpětnou vazbu na změny ve společnosti a dokáže je 

i jistým způsobem predikovat. V elektrickém věku se funkce umění změnila - ze 

statického estetického doplňku pro bohaté se stalo prostředkem k výcviku vnímání, 

nepostradatelným průvodcem v nové éře globalizace (McLuhan, 1991). Jako konkrétní 

příklad reflexe umění na změny ve společnosti uvádí McLuhan kubismus, který se 

objevil v malířství ve stejné době, kdy se začala rozvíjet filmová produkce. Kubismus 

se záměrně vzdává iluze třetího rozměru, v dvojrozměrném obrazu zachycuje mnoho 

reálně neslučitelných perspektiv a vytváří tím dojem okamžitého uvědomění si celku ze 

všech stran najednou. Kubismus tímto specifickým zobrazováním nahradil posloupnost 

simultánností a odrážel tím společnost, která díky televiznímu vysílání začala vnímat 

a komunikovat (sdělovat informace) simultánně namísto posloupně (McLuhan, 1991).

Vynález počítače a internetu také zapříčinil vznik nových uměleckých směrů, 

jedním z hlavních je digitální umění a grafický design. Do této kategorie spadá spousta 

dalších podkategorií. Existují grafici, kteří designují GUI2 počítačů, tedy grafické 

uživatelské rozhraní, ve kterém se pohybujeme, kdykoliv pracujeme s počítačem. 

Jiní grafici navrhují podoby grafických rozhraní programů, další navrhují prostředí 

počítačových her. Počítačoví grafici také vytváří podobu webových stránek, často 

zároveň také musí ovládat programování webových stránek. Prostředí počítače začalo 

umožňovat úpravu fotografií v digitální podobě. Dnešní fotografové často upravují 

fotky v digitální „temné komoře“, tedy v grafickém programu pro úpravu fotografií. 

Díky grafickým tabletům je dnes možné kreslit přímo v digitální podobě a s tablety se 

2 Graphical User Interface
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rozšířila vektorová grafika3. 

S masovým rozšířením používání internetu se také časem rozšiřuje jeho obsah 

a mění se způsob jeho užívání. Gary Hayes popsal 3 fáze webu ve svém článku Web 3.0 

(Hayes, 2006): 

1. Web 1.0 „Push“ fáze v letech1995-2000. Web je víceméně jednosměrný 

a většina uživatelů je pouze konzumenty obsahu webu.

2. Web 2.0 „Share“ fáze v letech 2000-2005. Tuto fázi dobře ilustrují stránky 

Wikipedia.org - online encyklopedie, na jejímž obsahu se podílí i běžní uživatelé 

internetu. Mění se komunikační model, rozmáhá se zakládání blogů, z konzumentů 

se sami uživatelé stávají zároveň producenty obsahu internetu. Obsah webu se stává 

interaktivní.

3. Web 3.0 „Live“ fáze v letech 2005-2010. Rozvíjí se „virtuální“ světy online her 

jako Second Life a mnohé MMORPG4 jako World of Warcraft. Hráči jsou zastupováni 

3D postavičkami, kterými se pohybují v 3D virtuálním světě s ostatními hráči. Tyto 

online světy nemusí být nutně v 3D podobě, ale typově převažují. „Virtuální“ svět 

internetu se začíná překrývat s reálným - například platby v internetovém bankovnictví 

ovlivňují reálný stav peněz na bankovním účtu.

Pro uměleckou sféru je klíčová fáze Web 2.0, kdy se stalo běžným, že si uživatelé 

vytváří vlastní blogy a webové stránky. Umělci a umělkyně dostali možnost prezentovat 

svá díla v digitalizované podobě na internetu ve vlastní online galerii. „Virtuální“ 

výstava má své výhody a v mnohém předčí výstavu fyzickou. „Reálná“ výstava je 

omezena časem a prostorem, zpravidla je otevřená jen v určitých časových úsecích 

a do jejích prostorů se vejde pouze omezené množství lidí. Je také finančně nákladná. 

Virtuální výstava není ničím omezená a je finančně velmi nenáročná, jelikož dnes 

existují spousty šablon pro webové stránky zdarma a některé weby poskytují hosting 

(hostování, tedy prostor pro umístění webových stránek) na doméně třetího stupně5 

také zdarma. Pro mnoho dnešních umělců to může také znamenat, že jejich online 

galerie navštíví mnohonásobně vyšší počet lidí, než jejich fyzické galerie, neboť nemají 

prostředky na její propagaci. 

3 Ve vektorové grafice se tvoří obrázky pomocí skládání a vrstvení geometrických útvarů
4 Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game (Online hra na hrdiny, umožňující více hráčům hrát 
spolu v jednom virtuálním světě)
5 Doména třetího stupně znamená, že adresa webu pak vypadá například následovně: 
www.adresaumelce.adresaposkytovatele.cz
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Kromě potenciálního rozšíření základny fanoušků mohou umělci a umělkyně 

publikující na internetu také sdílením svých děl na sociálních sítích získávat masivní 

odezvu v podobě konstruktivní kritiky od lidí z celého světa. Tato reflexe může být 

velmi podnětná pro neustálé zlepšování techniky a stylu. Existují různé stránky, 

které poskytují prostor pro vytváření obsahu, o kterém se dá na místě diskutovat. 

Může jít o různá fóra, stejně jako o dnes nejznámější sociální síť Facebook, vlastní 

blogy či specializované sociální sítě pro umělce/umělkyně. Sociální sítě pro umělce 

a umělkyně se obvykle vyznačují tím, že si uživatel/uživatelka vytvoří vlastní profil 

s informacemi o sobě, a k profilu si vytvoří galerii se svými uměleckými díly. Další 

uživatelé a uživatelky mohou k obrázkům přidávat komentáře a sbírat obrázky do 

virtuálních sbírek „oblíbeného“ umění. Stránky jsou strukturovány tak, aby návštěvníci 

mohli vyhledávat umělecká díla na základě specifických kategorií (např. tradiční 

malba a kresba, digitální umění, fotografie, ...). Tyto sociální sítě obvykle spojují nejen 

umělce/umělkyně navzájem, ale také přitahují davy obdivovatelů/obdivovatelek umění.

Umělci/umělkyně mohou využívat internet i jinými způsoby. Mohou prodávat 

tisky svých děl ve vlastním internetovém obchodě, či na POD6 stránkách. Na POD 

stránce pouze poskytnou své dílo, firma vyřizuje veškerý tisk a doručení obrazů či 

dárkových předmětů zákazníkovi. Umělci a umělkyně pak dostávají měsíční provize. 

Umělci a umělkyně také mohou na internetu nabízet tvorbu díla na zakázku. V dnešní 

době je tedy možné se v umělecké sféře uživit výhradně přes internet bez nutnosti 

vlastnictví vlastní „reálné“ prodejní galerie. Některé webové stránky nabízí prostor 

pro diskuzi o umění, jiné poskytují možnosti prodeje uměleckých děl, další nabízí 

prostor pro vlastní online galerii. Podívejme se na stránky DeviantArt.com, které nabízí 

všechny výše zmíněné možnosti na jednom místě.

2.3.1.1 DeviantArt

Sociální síť pro umělce DeviantArt.com byla založena v roce 2000, spadá 

tedy do fáze Web 2.0 dle již zmíněného Hayesova rozdělení. DeviantArt poskytuje 

umělcům a umělkyním prostor pro prezentaci svých děl, počítá tedy s producentským 

charakterem uživatelů a uživatelek. Momentálně čítá přes 26 milionů členů/členek 

z více než 190 zemí a prezentuje téměř 251 milionů obrázků7. Co se týče velikosti 

6 Print on demand, v tomto případě označuje webové stránky typu Zazzle.com či Redbubble.com, 
prodávající různé produkty s potiskem
7 What is DeviantART [online] [cit. 2.4.2013]. Dostupné z: <http://welcome.deviantart.com>.
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členské základny i rozsahu funkcí, které DeviantArt nabízí, neexistuje web pro umělce 

a umělkyně, který by mohl této komunitě konkurovat. Jsem členkou DeviantArt od roku 

2006 a aktivně sleduji veškeré dění a novinky. Tým developerů DeviantArt neustále 

vylepšuje a implementuje nové funkce. Vytváří tím jedinečné a stále aktuální prostřední 

pro prezentaci uměleckých děl a jejich prohlížení. Kromě toho nabízí mnoho dalších 

funkcí.

Na stránkách DeviantArt si může vytvořit uživatelský účet každý člověk starší 

13 let, žádné jiné omezení neexistuje. Nezáleží na tom, zda jste známý/á či začínající 

umělec/umělkyně nebo pouhý/á obdivovatel/obdivovatelka umění. Většina umělců 

a umělkyň jsou zároveň i obdivovateli/obdivovatelkami a aktivně se účastní na dění 

v komunitě. Pro obdivovatele a obdivovatelky umění DeviantArt poskytuje přehlednou 

hlavní stranu, kde jsou umělecká díla seřazená do kategorií a podkategorií8, které 

se dají řadit podle algoritmu popularity v různých časových obdobích (například 

nejpopulárnější obrázky přidané na DeviantArt za poslední týden atd.). Kromě 

uměleckých děl se v kategoriích také nachází sekce stock obrázků9 a sekce s návody. 

Díla, u kterých autoři/autorky povolí prodej tisků, si můžete kupovat v tištěné podobě 

v různých variantách, od fotografie po plátno.

Nejdůležitější funkcí, kterou DeviantArt poskytuje umělcům a umělkyním je 

prostor pro prezentaci sebe a svých děl. K tomu slouží profil s vlastní galerií. Do 

profilu lze uvádět řadu informací, včetně jména, věku, bydliště, zájmů a podobně. Tyto 

informace však není nutné vůbec podávat a autor/autorka může prezentovat svá díla 

docela anonymně pouze pod přezdívkou. Dále má každý profil galerii, kam lze přidávat 

neomezené množství uměleckých děl.

Další důležitou funkcí je interakce. Pod uměleckými díly lze volně diskutovat 

(pokud autor/autorka tuto možnost nezablokuje). Existuje možnost přidání speciální 

kolonky s atributy pro profesionální konstruktivní kritiku. Umělecká díla lze sbírat 

do virtuálních sbírek oblíbených děl - čím více lidí si přidá dílo do oblíbených, tím 

populárnější je a zobrazuje se výše ve vyhledávači. K další diskuzi na různá témata 

slouží sekce fórum a chat. Na pomezí sebe prezentace a komunikace je sekce jisté 

formy blogu, která patří ke každému profilu a záleží na autorovi/autorce, jakým 

8 Systém kategorií je velmi dobře propracovaný, mezi základní kategorie patří například tradiční kresba 
a malba, digitální umění, fotografie, krátké filmy či animace. Pod digitální umění pak patří například 
fotomontáže, digitální malba a kresba, fraktální grafika a 3D modelování. Fotografie se dělí tematicky a 
najdeme v ní kategorie jako portrét, akty, architektura či příroda.
9 Obrázky s licencí povolující úpravy a jejich použití např. ve fotomontáži či koláži
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způsobem ho využívá.

Významnou částí DeviantArt jsou také možnosti výdělku pro umělce a umělkyně. 

Jednou z nich je POD systém prodejů tisků, ze kterých dostávají autoři/autorky 

procentuální podíl. Další možností je prodej digitálních souborů přes Premium content 

platform10. Dále také umělci a umělkyně mohou na svém profilu nabízet tvorbu 

uměleckých děl či grafického designu na zakázku.

DeviantArt tedy nabízí prezentaci, interakci a výdělky na jednom místě. 

Významným způsobem posouvá svět umění kupředu tím, že nabízí bezplatný 

a neomezený přístup k těmto možnostem pro všechny. Kde dřív umělci a umělkyně 

museli investovat tisíce do nájmu za galerii a do reklamy, aby vůbec někdo jejich galerii 

navštívil, tam dnes stačí investice času. Kde dřív byly (a v některých oblastech dnes 

ještě jsou) některé skupiny lidí diskriminovány, tam dnes můžou všichni, bez ohledu na 

rasu, pohlaví či sexuální orientaci.

Z hlediska genderu nesmíme však zapomínat na fakt, kdo je tvůrcem DeviantArt. 

Když se podíváme na výčet zaměstnanců/zaměstnankyň11 DeviantArt, v týmu vývojářů 

(tedy technických tvůrců stránky) drtivě převládají muži. Lze tedy předpokládat, že 

celé prostředí DeviantArt je koncipováno z hlediska mužské perspektivy. Již dříve 

jsme si však ukázali, že ženy dokážou internet využívat obdobně jako muži. Dle Ross 

je velmi pravděpodobné, že umělkyně se věnují na DeviantArt trochu jiným činnostem 

než umělci. Rozhodně si však najdou svůj způsob a nové inovativní přístupy, jak se na 

DeviantArt pohybovat, přestože tvůrci této komunity jsou převážně muži. Koneckonců, 

když se podíváme na výše zmíněný výčet, zjistíme, že ve správě komunity (komunikace 

s uživateli/uživatelkami) převažují ženy.

2.4 Genderová identita na internetu

V předchozích kapitolách jsme si ukázali, jakým způsobem pohlavně-genderový 

řád ovlivňoval postavení umělkyň v historii. Kvůli genderovým stereotypům se ženy 

ještě donedávna mohly věnovat umění pouze okrajově, neboť jejich hlavní role byla 

role pečovatelky o rodinu a celou domácnost. Zjistili jsme, že došlo postupem času 

k jistému zrovnoprávnění žen s muži nejen díky feministickým teoriím a feministickým 

hnutím, ale zároveň díky dalším společenským změnám. Zároveň se ale ukázalo, že 

10 Platforma prémiového obsahu, kde si umělci a umělkyně sami stanovují cenu prodávaného souboru.
11 About deviantART [online] [cit. 18.5.2013]. Dostupné z: <http://about.deviantart.com>.
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proces zrovnoprávnění žen ještě zdaleka není u konce. Internet a sociální sítě pro 

umělce a umělkyně poskytují prostor zdánlivě bez genderových omezení a předsudků. 

Podívejme se proto na problematické body, kde se ženy dříve setkávaly (a stále ještě 

mohou setkávat) s genderovými stereotypy, které nějakým způsobem negativně 

ovlivňují jejich příležitosti:

1. Umělecké vzdělání. V kapitole o genderu a umění jsme se zabývali 

problematikou uměleckého vzdělání žen v minulosti. Dříve bylo umělecké vzdělání pro 

ženy zcela nebo částečně nepřístupné. Dnes je oficiálně dostupné všem, avšak stávající 

genderový řád naší společnosti může toto ženám přesto ztěžovat. Stejně tak nemusí být 

formální umělecké vzdělání dostupné z finančních důvodů, a to nejen ženám. Internet 

poskytuje nepřeberné množství návodů v různých podobách (včetně videozáznamů 

procesu malby atd.) a kdokoliv se podle nich může učit. 

2. Prezentace umění. Některé galerie nemusí být ochotné vůbec vystavovat díla 

žen nebo (ačkoliv vystavují i díla umělkyň) je jejich struktura čistě patriarchální jako 

například Muzeum moderního umění (MoMA) v New Yorku. Expozici v MoMA 

analyzovala Carol Duncan ve svém eseji MoMiny maminy, kdy postavení obrazů 

umělců a jejich obsah vlastně zobrazoval smíšené pocity autorů vůči ženám - na jedné 

straně erotickou touhu a degradaci ženy na pouhý objekt, na druhou stranu strach 

z obludné „velké matky“. MoMA, přestože otevřené pro obě pohlaví, poskytuje 

velkolepý spirituální zážitek primárně pro muže. Na internetu si online galerii může 

otevřít kdokoliv, bez ohledu na věk, pohlaví, či rasu, čili atributy, které jinak zavírají 

dveře do mnohých fyzických institucí. Zároveň je online galerie svébytnou jednotkou 

(vlastní webové stránky), která může být součástí většího celku (např. DeviantArt) 

bez limitací patriarchálního řádu bílého heterosexuálního muže. Existují samozřejmě 

galerie feministického umění či galerie zaměřené na vystavování děl umělkyň. Mezi ně 

patří například Women's Art Resource Centre či Feminist Art Gallery v Torontu. Tyto 

instituce jsou zajisté vedle internetové galerie taktéž vhodnou variantou pro umělkyně, 

které chtějí vystavovat svá díla.

3. Povolání. Tento bod úzce souvisí s dvěma předchozími. Internet poskytuje 

specifické možnosti, díky kterým se umělec či umělkyně může uživit bez nutnosti 

otevření fyzické galerie. Již jsme si představili mnohé z výdělečných aktivit. Za 

zmínku ještě stojí web Etsy.com, kde si lze otevřít e-shop s vlastními tisky či originály. 

Etsy poskytuje již hotovou šablonu e-shopu, proto uživatelé/uživatelky nemusí umět 
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programovat a nemusí platit za hostování.

Internet tedy v mnohých oblastech přináší výhody pro umělkyně, které jinak 

bojují s předsudky na vícero frontách. Lze se zbavit velké části překážek tím, že 

přesunou své aktivity na internet. Vše však nasvědčuje tomu, že některých předsudků 

se pravděpodobně nikdy zcela nezbaví. Již v minulosti existovaly představy o tom, jaké 

umění tvoří muži a jaké ženy. Lidé jsou zvyklí uvažovat v stereotypech, zvláště v těch 

genderových. V následující části své práce se proto budu věnovat mapování typických 

představ o maskulinním a femininním umění a snaze zjistit, jaké atributy při percepci 

umění lidem napovídají, že je autorem obrazu muž či žena.
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3. Empirická část

V teoretické části práce jsem se již zmínila o existenci určitého typu genderových 

stereotypů v percepci umění. Například impresionismu byly ve své době přičítány 

„ženské“ atributy - chaotičnost, odtrženost od reality a vágnost. Protipól impresionismu, 

realismus, byl následně také označen jako „ženský styl“, neboť ženy údajně nemají 

schopnost představivosti za hranice reality. Ani dnešní doba však není prosta soudů 

o tom, jaké umění tvoří muži a jaké ženy. Jak jsem se již zmínila, dlouholetým 

sledováním internetové komunity DeviantArt jsem zjistila, že někteří diváci a divačky 

odhadují na základě uměleckého díla pohlaví autora/autorky. V empirické části své 

práce se proto zaměřím na praktický výzkum aktuálních genderových stereotypů 

v percepci výtvarného umění. Budu zkoumat, jaké prvky, techniky a vlastnosti 

uměleckých děl považují diváci a divačky za typicky femininní/maskulinní. Zároveň 

mne také bude zajímat, na základě jakých aspektů diváci a divačky odvozují pohlaví 

autora/autorky uměleckého díla.

3.1 Metodologie

Na počátku každého výzkumu je důležité zvážit, jaká metoda se pro něj nejlépe 

hodí. Ve své práci se opírám o tradici feministických teorií, jejichž základem je 

holistický přístup (Renzetti a Curran, 2003). Z tohoto hlediska tedy považuji za 

nejvhodnější výběr kvalitativní metody výzkumu, který poskytuje prostor pro získání 

podrobných dat a komplexní vhled do zkoumaného fenoménu (Hendl, 2005). 

Ke kvalitativnímu výzkumu lze přistupovat různými způsoby. Etnografický 

přístup je vhodný pro zkoumání určité kultury či skupiny lidí. Fenomenologický přístup 

se zaměřuje na subjektivní prožívání jednotlivce. Pomocí zakotvené teorie lze dojít 

k teorii na základě shromážděných dat. Pro svou práci jsem se inspirovala přístupem 

případové studie, která dovoluje sběr velkého množství dat od malého množství jedinců 

(Hendl, 2005). Jde tedy o celostní přístup, charakteristický pro feministické teorie 

(Reinharz, 1992). 

Existují různé typologie případových studií. Stake je rozděluje na 3 skupiny (in 

Hendl, 2005): 1)  intrinsitní případová studie se zaměřuje na jediný případ ve vztahu 

k obecné problematice; 2) kolektivní případová studie zkoumá více případů v širším 

kontextu; 3) ve své práci se budu věnovat instrumentálním případům, které reprezentují 
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jistý obecnější jev. Za obecnější jev zde považuji genderové stereotypy v percepci 

umění. Pomocí případových studií s několika jedinci budu zkoumat tento jev se všemi 

podrobnostmi o tom, jakým způsobem a proč funguje.

V rámci případové studie jsem zvolila jako techniku sběru dat polostrukturovaný 

rozhovor, který se vyznačuje osnovou otázek a určitou dávkou volnosti v jejich 

pokládání. Oproti strukturovanému rozhovoru lze při polostrukturovaném rozhovoru 

pokládat doplňující otázky a tvořit si ucelené poznatky o tom, jak respondenti/

respondentky vnímají realitu. Na rozdíl od nestrukturovaného rozhovoru tímto 

způsobem získáme určitá data podle předem připravené osnovy. Rozhovory s méně 

rigidní stavbou poskytují prostor pro interakci mezi výzkumníkem/výzkumnicí 

a respondentem/respondentkou (Reinharz, 1992). Na základě získaných znalostí lze 

navíc díky této flexibilní metodě výzkumu doplňovat či upravovat stávající teorii. 

Kladením otevřených otázek dáváme prostor dotazovaným jedincům osvětlit zkoumaný 

fenomén do nejmenších detailů. 

Polostrukturovaný rozhovor je pro mou práci vhodným kompromisem, neboť 

potřebuji získat určité informace, avšak zároveň potřebuji prostor pro případné 

dovysvětlení některých odpovědí. Při rozhovorech mají výzkumnice navíc jistou 

výhodu, neboť v naší kultuře jsou ženy považovány za citlivé a naslouchající. 

V mém výzkumu lze tedy očekávat obšírnější odpovědi na otázky, co si respondenti/

respondentky myslí a jaké jsou jejich postoje, neboť se cítí méně ohroženi ze strany žen 

a spíše s nimi sdílí své pocity (Reinharz, 1992).

V souvislosti s výběrem vzorku jsem modifikovala techniku rozhovoru. Jelikož 

respondenti/respondentky pochází ze zahraničí, rozhovory proběhly formou online 

rozhovoru (chat) namísto standardního rozhovoru tváří v tvář. Výhodou je, že díky 

této technice je možné provést rozhovory s respondenty/respondentkami, s kterými 

by bylo jinak obtížné se setkat osobně. Online rozhovor však přináší svá úskalí. 

Přicházíme o neverbální projevy a tón hlasu. Výrazy emocí mohou do jisté míry doplnit 

emotikony12, avšak ne všichni respondenti/respondentky je při chatování využívají.

Pro zpracování a analýzu dat z rozhovorů jsem se rozhodla využít techniku 

kódování. Pomocí kódování lze získaná data efektivně roztřídit a vybrat z nich 

podstatné informace (Coffey a Attkinson, 1996). Data budu propojovat s koncepty 

a následně provádět analýzu jejich souvislostí. Tímto způsobem nejdříve rozeberu celek 

12 Ikony symbolizující pocity jako například :-) = úsměv atd.
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na jednotlivé části, najdu pravidelnosti a odlišnosti, příčiny a důsledky. Následně se 

zaměřím na propojení výsledků kódování a analýzu dat jakožto celku. Kódování tak na 

jedné straně slouží ke zjednodušení dat, ale na druhé straně k jejich rozšíření a zasazení 

do nových kontextů

3.1.1 Výběr vzorku

Po pečlivém zvážení metody výzkumu je neméně důležitým krokem výběr vzorku 

respondentů. Svůj výzkum jsem zacílila na komunitu uživatelů/uživatelek DeviantArt, 

neboť tato komunita dle mého názoru nejlépe reprezentuje aktuální situaci uměleckého 

světa na internetu. Zároveň se zde nachází široké spektrum umělců/umělkyň různého 

věku, pohlaví a kulturního zázemí. 

Konkrétně jsem se rozhodla pro výběr 3 respondentů a 3 respondentek různých 

věkových kategorií, kteří pochází ze zemí západního světa. Zastoupením mužů i žen 

různého věku si zajišťuji určitou variabilitu získávaných dat. Omezením na naše 

kulturní zázemí naopak zamezím přílišné variabilitě, která by mohla vést k velmi 

špatně zobecnitelným závěrům, neboť genderové stereotypy jsou zpravidla kulturně 

podmíněny. 

Dále jsem se při výběru zaměřila na uživatele/uživatelky, kteří aktivně 

a pravidelně využívají funkci pro podávání konstruktivní kritiky. Tato skupina 

uživatelů/uživatelek je zvyklá vyjadřovat svůj názor a podrobně analyzovat umělecká 

díla, očekávám od nich tedy lepší schopnost podat komplexní popis svých názorů 

a postojů. Výběr vzorku tedy proběhl nenáhodně za účelem získání variabilních dat od 

respondentů/respondentek se schopností lépe formulovat informace pro tento výzkum.

3.1.2 Výběr uměleckých děl

Stejně jako výběr respondentů/respondentek, byl výběr uměleckých děl pro můj 

výzkum nenáhodný. Vybrala jsem 4 dvojice obrazů reprezentující základní kategorie 

DeviantArt: tradiční média, digitální média, fotografie a fotomontáž. Každý obraz tedy 

zastupuje určitý typ umělecké techniky, neboť umělecká technika může spoluurčovat 

genderové stereotypy s ní spojené. Díla jsem vybírala podle umělců/umělkyň 

pocházející ze zemí západního světa, tedy stejně jako respondenty/respondentky kvůli 

kulturnímu kontextu. 
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V každé dvojici se nachází 2 vizuálně podobné obrazy, z nichž jeden obraz 

vytvořil muž a druhý žena. Respondenti reagovali nejdříve na první obraz z dvojice 

a poté srovnávali oba obrazy v rámci dvojice.

3.1.3 Vedení rozhovorů

DeviantArt je mezinárodní komunita a čeští uživatelé/uživatelky tvoří pouze malý 

zlomek této komunity. Proto by bylo velmi obtížné najít respondenty/respondentky 

z českých řad, kteří splňují má kritéria pro výběr vzorku a zároveň by byli ochotní 

dostavit se na ústní rozhovor. Toto je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla zaměřit 

výzkum mezinárodně. Rozhovory tudíž proběhly formou chatu na různých platformách 

(Skype, Facebook), které umožňují online rozhovor v reálném čase. Všechny rozhovory 

proběhly pochopitelně v angličtině, tudíž veškeré citace respondentů/respondentek 

v analytické části byly mnou přeloženy do českého jazyka.

Všechny potenciální respondenty/respondentky jsem nejdříve oslovila pomocí 

zprávy přes DeviantArt spolu s krátkým popisem výzkumu, přibližnou délkou 

rozhovoru a anglickou verzí prohlášení o souhlasu13. Všichni zúčastnění respondenti/

respondentky s tímto dokumentem souhlasili. Poté došlo k domluvě na společné chat 

platformě a čase, kdy se na této platformě sejdeme a uskutečníme rozhovor. Jelikož se 

v tomto výzkumu nesnažím o komparaci dat v rámci delších časových úseků, proběhly 

všechny rozhovory v časovém období duben-květen 2013. Aktuální postup rozhovoru 

vypadá následovně:

1. Položím otázky z první sekce předpřipravených otázek14 na téma „Umění, 

umělci a umělkyně“.

2. Předložím první obraz nad kterým probíhá diskuze ohledně maskulinních 

a femininních prvků, které respondent/respondentka v obraze vnímá.

3. Předložím dvojici obrazů stejného média s informací, že jeden z nich 

vytvořil muž a druhý žena. Dvojice obsahuje obraz z předchozí diskuze a jeden 

nový. Respondent/respondentka sděluje, jaké rozdíly vnímá mezi dvojicí obrazů. 

Po dokončení diskuze sdělím respondentovi/respondentce, kdo je autorem/autorkou 

kterého obrazu.

13 Česká verze se nachází v příloze I
14 Struktura předpřipravených otázek se nachází v příloze III
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4. Opakuji bod 2 a 3 dokud nevyčerpám všechny připravené grafické materiály. 

Položím zbytek otázek ze sekce předpřipravených otázek na téma „Genderová identita 

umělců/umělkyň“, ukončím rozhovor.

Jako první jsem provedla testovací rozhovor podle předpřipravené šablony 

otázek a podle naplánovaného postupu při diskuzi nad uměleckými díly. Při testovacím 

rozhovoru jsem narazila určité nedostatky mého plánu, které byly potřeba pro další 

rozhovory vylepšit. Zjistila jsem, že původní plán diskuze nad 6 obrazy a 6 dvojicemi 

obrazů je nereálný, neboť by celý rozhovor trval alespoň 3 hodiny. Proto jsem počet 

snížila na 4 obrazy a 4 dvojice obrazů. Co se týče samotné diskuze nad obrazy, původně 

jsem plánovala nejdřív předkládat postupně jednotlivé obrazy a po dokončení diskuze 

nad nimi přejít k diskuzi nad dvojicemi obrazů. Ukázalo se však, že pro přímou 

návaznost kontrastu jednotlivého obrazu versus jeho kontext ve dvojici, je vhodnějším 

postupem nejdříve předložit jeden obraz a hned za ním dvojici, ve které se vyskytuje. 

Při pozdějším předložení druhého obrazu z dvojice respodent z testovacího rozhovoru 

ztrácel kontext a hůře se mu ke dvojici vyjadřovalo. Žádné další změny jsem oproti 

původnímu plánu neučinila.

Vzhledem k tomu, že rozhovory probíhaly specifickým způsobem, tedy formou 

chatu, si uvědomuji jejich limitovanost oproti rozhovoru tváří v tvář. Nezachytím 

v jejich rámci například neverbální výrazy. Někteří respondenti/respondentky však 

kromě slov používali i emotikony, čímž mne do určité míry informovali o svých 

emocích v dané situaci.

3.2 Analýza dat

Mým hlavním cílem při analýze dat bylo zjistit, jakým způsobem dochází 

respondenti/respondetky k určení pohlaví autora/autorky uměleckého díla. Respondenti/

respondentky u každého obrazu identifikovali určité atributy, které považovali za 

mužské či ženské a snažili se uhodnout pohlaví autora/autorky. Nezřídka došlo 

i k situaci kdy v rámci jednoho obrazu byly některé prvky vnímány jako maskulinní a 

jiné jako femininní. 
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3.2.1 Tradiční kresba

Obraz Ferrari 458 Italia, který se nachází spolu se všemi ostatními obrazy 

v příloze II, ukazuje auto (Ferrari) v pohybu. Za volantem vidíme siluetu muže. 

Kromě auta také vidíme část krajiny, stromy a oblohu. Obraz nakreslila žena, což se 

respondenti/respondentky dozvěděli až po dokončení diskuze.

Už při první otázce „Co vidíte na obraze“ jsem si všimla základní odlišnosti mezi 

tím, jak obraz ve zkratce popisovali muži a ženy: „Nějaký typ Ferrari. O dost novější, 

než modely, o které jsem se zajímal v dětství“ (RM1); „Pěkné auto, které někam jede. 

V pozadí vidím krajinu a oblohu. Mraky, stromy“ (RŽ2). Muži se v tomto případě 

zaměřovali spíše na popis samotného auta, identifikovali, o jakou značku se jedná. 

Ženy naopak spíše popisovaly jednotlivé detaily celého obrazu. Dále jsem respondenty/

respondentky vybídla k zamyšlením nad tím, jaké prvky či atributy obrázku vnímají 

jako maskulinní a/nebo femininní.

Následující citace obsahují části odpovědí respondentů/respondentek, které jsou 

klíčové pro analýzu. 

„Perspektiva a kompozice obrazu mi připomíná způsob, jakým se auta zobrazují 

ve sportovních časopisech pro muže. Černobílé provedení považuji za typicky 

mužskou záležitost, ale záleží případ od případu... Na druhou stranu to pozadí mi 

připadá ženské. Zaměřené na detaily (...)15 Každopádně ten obraz byl nakreslen 

asi spíše pro mužské diváky, takže předpokládám, že ho nakreslil také muž.“ 

(RŽ1)

„Subjekt obrázku mi připadá spíše maskulinní. Scenérie vypadá také spíše 

maskulinní... pár detailů, ale spíše zjednodušená. Autorem je nejspíše muž.“ 

(RŽ2)

„Muži se určitě zajímají o auta víc, než ženy. Takže to s největší pravděpodobností 

nakreslil muž (...) Vypadá to, že auto řídí muž. A je to Ferrari. To si také myslím, 

že hraje určitou roli (...) Celý ten obraz navíc působí poměrně realisticky. Od ženy 

15 Symbol (...) označuje část vynechané citace, která nebyla pro analýzu spádová. Stejný postup 

používám pro veškeré citace z rozhovorů v dalších podkapitolách.
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bych očekávala nějaké fantasknější zobrazení.“ (RŽ3)

„Myslím si, že téma je spíše mužské. Luxusní sportovní auto na volné silnici... 

vždycky mi připadalo, že záležitostí mužů. (...) Už na základní škole jsem znal pár 

kluků, co pořád kreslili auta, jejich značky apod.“ (RM1)

„Obloha mi připadá hodně delikátní, musel to nakreslit někdo s citem 

v rukách. To by mi více sedělo na ženu (...) Rychlá sportovní auta ve mě evokují 

maskulinitu. Tohle auto má určitě hodně silný motor. To, jak je nakreslená silnice 

působí, že auto jede rychle. I to trochu rozmazané podtrhuje dojem, že se auto 

pohybuje (...) Celkově si stojím za tím, že tohle nakreslil muž.“ (RM2)

„Zahraju si trochu na Freuda :-). Jak jsou ty stromy zobrazené mi připadá čistě 

falické. Očekával bych, že ženy spíš nakreslí stromy s rozvětvenou korunou. (...) 

Celkově na mě ten obrázek působí, že vyjadřuje smutek. To by napovídalo ženskou 

autorku. Ženy mají užší vztah ke smutku, než muži (...) [Ženy] jsou otevřenější 

svým emocím a lépe je vyjadřují. I v obrazech. (...) S kamarádem jsme se shodli 

na tom, že my chlapi jsme takové velké hravé děti. A Ferrari není auto. Je to velká 

hračka. Takže se přikláním spíše k názoru, že ho nakreslil muž.“ (RM3)

Ohledně tématu obrazu se všichni respondenti/respondentky shodli na tom, že 

tématika spojená s auty je mužskou doménou. Respondenti (včetně jedné respondentky) 

navíc identifikovali auto jako Ferrari, rychlé se silným motorem, což vnímali jako něco, 

o co se typicky zajímají muži. Z jejich popisu vyvstal stereotyp muže dychtícího po 

svobodě, který se vysokou rychlostí řítí po prázdné silnici v drahém autě.

Co se týče techniky, zbytek obrázku včetně scenérie a oblohy byl většinou vnímán 

jako detailní. Tato detailnost byla identifikována jako typicky ženský způsob kresby, 

ačkoliv jedna respondentka označila scenérii za schematickou, bez propracovaných 

detailů, a z toho důvodu ji vnímala jako mužskou. Čímž vlastně potvrdila názory 

ostatních. Ale i přes to, že v obrázku byly objeveny femininní atributy, jako například 

dojem smutku či již zmíněná detailnost, respondenti/respondentky všichni svorně 

trvali na názoru, že autorem obrazu je muž. Určení autora/autorky obrazu záviselo 

tedy z velké části na hlavním tématu obrazu (auto), pozadí nebyla přičítána příliš velká 
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důležitost.

Následně jsem předložila dvojici tradičních kreseb. Jeden ze dvojice byl obraz 

Ferrari 458 Italia z předchozí části rozhovoru, druhým byl obraz Nissan 390 Z. 

Druhá kresba zobrazuje červený Nissan bez výraznějšího pozadí, autorem je muž. 

Respondenty/respondentky jsem požádala o srovnání těchto dvou obrazů s tím, že jeden 

z obrazů nakreslila žena a druhý muž. Dále se snažili identifikovat, který obraz nakreslil 

muž a který žena, a sdělovali mi, na základě jakých prvků zakládají svůj odhad.

„V porovnání s tím prvním vypadá to červené auto jako návrh na design. Nevím, 

zda se ženy věnují designu aut. Ale jsou dobré v módním návrhářství, takže auta 

by jim také mohly jít (...) Mohla to klidně nakreslit i žena, ale nejsem si tím moc 

jistá.“ (RŽ1)

„Trvám na tom, že první auto nakreslil muž. A to druhé nakreslila žena. Hlavní 

rozdíly vidím v barevnosti a stylu. To červené auto vypadá, že si s ním někdo více 

vyhrál, je propracovanější. Muselo to trvat o dost déle nakreslit. Na to musí být 

trpělivost, takže to musela být spíš žena (...) Oba mohli použít barvu, ale myslím 

si, že ženy více pracují s barvami. A je to červené :-).“ (RŽ2)

„Tak teď si myslím, že to první auto nakreslila holka. Protože je to černobílé 

a celkově je tam dost detailů. A je to Ferrari, kombinace pěkného/rychlého auta 

ale nic víc. Druhý obrázek nakreslil muž, protože je to Nissan. Chlapy nezajímá, 

jak auto vypadá, musejí mít tu rychlost a sílu. Proto [Nissan] ocení více. Taky 

je ten druhý obrázek více technicky propracovaný. Působí na mě jako technická 

kresba. Ten první má výraznější zdroj světla, autorce záleželo víc na celkové 

atmosféře obrazu než na autě samotném. Teď mi připadá více stylizované, než na 

první pohled.“ (RŽ3)

„Možná to je paradoxní, ale podle mě to první auto kreslil muž... a to druhé žena. 

To druhé vypadá více propracovaně (...) ale nesedí mi nějak ta barva. A ty tvary 

na mě působí... jako by to bylo auto pro dámu. No ale hlavně ta barva. Vypadá to 

tak nějak vášnivě jako barva rtěnky. Mohl by to být dárek od muže pro ženu. Ale 

působí to na mě celkově jako dílo ženy.“ (RM1)
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„Ten druhý obrázek se soustředí víc na design auta, lesklé křivky a velmi zřetelně 

propracovanou stavbu modelu. To auto vypadá velmi atraktivně, trochu zaobleně. 

Působí, jako by chtělo muže svést, aby si ho koupili. Myslím si, že to nakreslila 

žena za tímto účelem (...) Je to podobné jako atraktivita lidského těla. Muži 

hledají zaoblené křivky, ženy zase hranaté tvary. (...) Vidíme jenom vnějšek auta, 

mohou chybět podstatné technické znalosti o jeho vnitřní stavbě. Ty by měl muž, 

ale žena ne.“ (RM2)

„První auto v porovnáním s druhým ve mě vyvolává dojem přítomnosti a naprosté 

dynamičnosti. Druhé je statické, vyčkává (...) Červená je barva svůdnosti, ale 

v kontextu aut to může být zavádějící. Těžko říct, kdo ho nakreslil. Teď bych 

spíš vsadil na to, že Ferrari nakreslila žena (...) Ten Nissan je podle mě lépe 

propracovaný. Muži asi vědí více o designu aut.“ (RM3)

Jako jedné z prvních věcí, které jsem si všimla bylo, že v kontrastu s druhým 

obrazem respondenti/respondentky začali ztrácet jistotu ohledně toho, kdo vlastně 

nakreslil ten první. Někteří dokonce úplně změnili názor.

Většina respondentů/respondentek se shodla na tom, že červená barva 

reprezentuje ženskost. Tento prvek brali jako natolik nosný, že na jeho základě přiřadili 

jako autorku obrazu ženu. Proti nim stála jedna respondentka a jeden respondent, kteří 

změnili názor na pohlaví autora/autorky prvního obrazu. Barvě nepřiřadili velkou 

důležitost a soustředili se na technické provedení druhé kresby. To jim připadalo velmi 

technicky zdatné a profesionální, což podle nich zvládne jenom mužský autor.

Vyvstal také kontrast detailnosti druhého auta versus detailnost pozadí u prvního. 

Propracované pozadí opět vedlo k dojmu, že jeho autorkou je spíše žena. Na detailnosti 

zobrazení druhého auta se respondenti/respondentky už neshodli. Pro některé to byla 

známka ženské autorky, protože detaily potřebují pečlivost. Pro jiné to byla známka 

dobré technické znalosti „anatomie“ auta. Můžeme zde tedy vidět určité tendence 

vnímání žen jako technicky méně zdatných než muži. Také se zde objevuje motiv 

červené barvy jako něčeho, co je spojené se ženskostí, avšak v kombinaci s autem může 

tuto konotaci červená barva ztrácet.
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Zajímavostí byl také prvek vášně či svůdnosti, o kterém se zmiňovali pouze 

respondenti. Červené „svůdné“ auto RM3 porovnával, jako by bylo ženou. Stejně jako 

žena v rudé má ono rudé auto za úkol muže svést, aby se ho snažili získat. Zobrazit něco 

pro muže svůdného dle jeho názoru dokáže jedině žena. Naopak RM2 tuto vášnivost 

vztáhl jako zrcadlení ženy, tedy jako něco ženského určeného pro ženu.

Už zde můžeme sledovat, že na některých prvcích se respondenti/respondentky 

neshodnou, respektive každý jim dává odlišnou váhu při určování pohlaví autora/

autorky. V některých bodech se naopak téměř všichni shodují. Tyto tendence budu 

sledovat při analýze dalších obrázků a poté se jim budu věnovat ve shrnutí výsledků 

výzkumu jakožto celku. V tomto případě zde jasně vyvstávají typické představy 

o mužích jakožto technicky zdatných a ženách jako technicky méně zdatných (Renzetti 

a Curran, 2003). 

3.2.2 Fotomontáž

Obraz Invocation ukazuje ženu, která kouzlí. Sesílá ohnivého ptáka či fénixe. Na 

pozadí vidíme krajinu. Autorem je muž.

Tentokrát jsem po úvodní otázce nezaznamenala výrazné rozdíly v odpovědích 

respondentů a respondentek. Všichni hlavní motiv popsali jako ženu, pouze výrazy pro 

její magický status se lišily. Čarodějnice, zaříkávačka, kouzelnice či čarodějka - většina 

se příliš nezabývala tím, jaký výraz se na ni přesně hodí. Pouze v jednom případě 

jsem se dozvěděla: „Určitě ne čarodějnice (...) Vyvolává to ve mě představu něčeho 

špatného. Černá magie a podobné věci. Spíš kouzelnice“ (RM1).

Dále jsem respondenty/respondentky vybídla k zamyšlením nad tím, jaké prvky či 

atributy obrázku vnímají jako maskulinní a/nebo femininní.

„Je to mocná žena. Kouzlí a oheň ji poslouchá. Sedí na pevném místě, 

na kamenném drakovi (...) Po technické stránce je tam pokus o hloubku 

ostrosti a perspektivu, která na mě nepůsobí dostatečně realisticky. To by 

mohlo napovídat, že to vytvořila spíše žena (...) Ženy mají horší prostorovou 

představivost (...) Fantasy bývala doména mužů. Dnes je spoustu fantasy i pro 

ženy. Tohle na mě působí jako motiv pro ženy, mohl by to být klidně i obal nějaké 

fantasy knihy. Přikláním se spíše k názoru, že to tvořila žena.“ (RŽ1)
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„Myslím si, že téma je spíše femininní. Zobrazuje fantastický svět. Ženy jsou více 

zasněné. A je tam žena, se kterou se může divačka ztotožnit (...) Myslím, že muži 

moc nepoužívají textury. To dělají spíš umělkyně. Autorkou je žena.“ (RŽ2)

„Je to čarodějnice/kouzelnice a nějak sesílá fénixe z kouzelných knih. Připadá mi, 

že muži více ztvárňují ženy, takže předpokládám, že tohle tvořil muž. Oheň a fénix 

pro mě znamenají mužskou sílu (...) Mohlo by jít o propojení ženy a muže. Ale ta 

žena mi tam moc nepřipadá jako ústřední motiv, spíše to kouzlení. Vidím to na 

mužského autora.“ (RŽ3)

„Celý obraz na mě působí pochmurným dojmem. Jako by ta kouzelnice byla 

osamělá a kouzlila si kamaráda (...) Z obrazu je jasné téma spojení ženy 

a přírody. Sedí na soše zvířete, kouzlí zvíře, v dáli stromy. Myslím si, že motiv 

spojení s přírodou se týká hlavně žen. Ženy mají k přírodě blíže, nebo by alespoň 

měly k ní mít blíže, než muži. Řekl bych, že se jedná o ženskou autorku.“ (RM1)

„Je to jakási magická žena. Sedí na skále (...) Tento obraz nejspíše vytvořila žena. 

Myslím si to, protože celý obraz je velmi detailní a propracovaný. I ty finální 

úpravy s texturou jsou typické pro ženské autorky. Ženy jsou obvykle trpělivější 

(...) [Ženy] mají lepší smysl pro detail, takže si myslím, že mají také větší 

talent pro tvorbu koláží a fotomontáží. Ví, co a jak pospojovat, aby to působilo 

harmonicky.“ (RM2)

„Stromy mají širokou korunu :-). Fénix je znakem zmrtvýchvstání nebo přerodu. 

Ta žena ho kouzlí, tvoří. V podstatě jakoby rodí (...) Mohl to vytvořit muž, ale 

vsadil bych opět na ženskou autorku.“ (RM3)

Většina respondentů/respondentek identifikovala téma obrazu jako fantastické 

a ženské. Tyto dvě témata spolu podle odpovědí nemusí nutně souviset, ale tento způsob 

zobrazení magie v podobě čarující ženy spíše evokoval představu fantasy s obsahem pro 

ženy. Respondenti i respondentky také vnímali ženu-čarodějku ve spojení s přírodou 

a přírodními silami. To zajisté koresponduje se stereotypem o mužích jako budovatelích 

kultury a ženách jako propojených s přírodou (Oates-Indruchová, 1999). Většina, až na 
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jednu respondentku, se tedy vyjádřila, že obraz vytvořila žena.

V jednotlivých symbolech už taková shoda nebyla. Oheň a fénix byl jednou 

respondentkou vnímán jako symbol mužské síly, v jiném případě respondent více 

akcentoval motiv fénixe jako ženský a jeho vyvolávání, které porovnal k porodu. Dále 

RM2 navázal na komentář k obrazu auta, kde úzké vysoké stromy identifikoval jako 

falické, zde naopak široké koruny stromů identifikoval jako zaoblený znak ženskosti.

Nikdo z respondentů/respondentek při položení doplňující otázky nepovažoval 

techniku digitální fotomontáže za mužskou záležitost, přestože celý proces montáže 

probíhá na počítači v programu pro úpravu obrázků. Co se týče samotné fotomontáže 

dokonce padl názor, že ženy je zvládají lépe, protože lépe rozeznají, jaké obrázky 

dohromady vytvoří harmonický celek. Tímto se opět dostáváme k názoru, že ženy 

při uměleckém procesu pracují pečlivěji a detailněji a mají sklon k harmonii. K tomu 

se ve dvou odpovědích vyskytl názor, že ženy více využívají překrývání celého 

obrazu jemnou texturou. To korespondovalo s představou, že ženy se věnují každému 

aspektu díla, takže fotomontáže údajně často vypilují použitím vhodné textury, kterou 

vytvoří plastičtější dojem díla. Na druhou stranu se vyskytl také typicky stereotypní 

názor ohledně prostorové představivosti žen. Z toho vyplynul názor, že v ženských 

fotomontážích chybí realističnost ohledně proporcí jednotlivých prvků montáže. 

V další části rozhovoru jsem respondentům/respondentkám opět předložila dvojici 

obrazů, která obsahovala fotomontáž Invocation z předchozí části a druhou fotomontáž 

The Dryad od ženské autorky. Druhá fotomontáž zobrazuje jakousi lesní vílu s kořeny 

místo nohou, je obrostlá břečťanem a má zavřené oči. Tuto fotomontáž vytvořila žena. 

Respondenty/respondentky jsem opět požádala o srovnání těchto dvou obrazů. Dále se 

snažili identifikovat, který obraz nakreslil muž a který žena, a sdělovali mi, na základě 

jakých prvků zakládají svůj odhad.

„Druhá žena ve mě vyvolává dojem pasivity. Je tam jen tak na okrasu, navíc se 

zjevně nemůže hýbat kvůli těm kořenům. Ten obraz musel udělat muž. Hodně 

mužů vidí ženy nejlépe v této pozici. Okrasná pasivní figura, která prostě je, ale 

nijak se neprojevuje, spí. Jako ta žena na obraze (...) Čarující žena na mě působí 

naopak aktivně. Má život ve svých rukách. Má nějaké znalosti a schopnosti.“ 

(RŽ1)
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„Teď si nejsem až tak jistá. Myslím si, že první obraz vytvořil nakonec muž, druhý 

žena (...) Ta lesní víla mi připadá jemnější, více ženská.“ (RŽ2)

„Myslím si, že ta žena napravo přijímá své ženství. Je to žena, která je ve spojení 

se svým ženstvím a s přírodou. Něco jako Matka země (...) Zatímco ta čarodějnice 

se zabývá něčím jiným. Mužskou činností. Jako by hledala něco, co ta druhá 

už dávno ví. Ví jak být ŽENOU a ta první to stále ještě nezjistila. Věnuje se 

ohni. Stojím si za tím, že oheň je mužský element. Ženy se někdy potřebují spojit 

s přírodou, na rozdíl od mužů. Muže spíše zajímá síla, moc. Tu mohou získat 

z elementů, třeba z ohně (...) Ta přírodní žena je na místě, je spokojená sama 

se sebou. Nemusí se za ničím hnát, proto na ní vyrostly ty listy. Dala jim život, 

možná. Určitě tenhle obraz vytvořila žena.“ (RŽ3)

„Tahle dvojice mne mate. Obojí mi připadá jako práce ženy. I když žena na tom 

novém obraze mi připadá, jako by byla svým způsobem opět "vášnivá". Evokuje to 

ve mě lásku z objetí přírody (...) Žena-čarodějnice provádí určitou činnost, vlastně 

se nezajímá tolik o tu přírodu. Ta druhá naopak působí jako lesní víla, která 

se ráda nechává obklopovat krásou lesa. Působí to na mě, jako bych ji zvenku 

sledoval. Nejspíš tento obraz vytvořil muž. Muži rádi sledují a nejspíš i zobrazují 

krásné ženy.“ (RM1)

„Ten druhý obraz zobrazuje krásu (nehmotné) ženy. Dokonce i to světlo vypadá, 

že ji obdivuje. Působí to na mě, že je ve spojení s lesem kolem. Tvoří s ním jednotu 

(...) Je to celé hlavně o kráse, takže si myslím, že tento obraz vytvořil muž.“ (RM2)

„První, co mě napadlo je kontrast aktivní versus pasivní ženy. Druhý obraz mi 

připadá spíše to, jakým způsobem muži vnímají ženy. Ta žena-strom má kořeny, 

ale vypadá nějak mrtvě. Ten temný les ve mě evokuje představu Sněhurky. Spící, 

možná mrtvá kráska. Mlha kolem ní může být duch, který opouští její tělo (...) 

Celkově na mě působí strnule, pasivně oproti té první. Čarodějka na mě působila 

více jako dílo aktivní ženy. Autorem tohoto obrazu je muž.“ (RM3)
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Nejjasněji ihned vyvstává kontrast mezi názory respondentů a respondentek 

ohledně pohlaví autora/autorky. Obraz The Dryad byl podle většiny respondentek 

vytvořen ženou, zatímco všichni respondenti si myslí, že ho vytvořil muž. Téma spojení 

ženy a přírody opět převládá, avšak ne tolik jako v hodnocení předchozí fotomontáže. 

V tomto případě se názory na koncept žena a příroda spíše liší.

Hlavním rozdílem, které respondenti/respondentky v obrazech rozeznali byla 

pasivita versus aktivita dryády a čarodějnice. Avšak obojí bylo vykládáno různým 

způsobem. Aktivita čarodějnice byla některými vyložena jako aktivita ženy pramenící 

ze spojení s přírodou. Avšak v jednom případě její činnost označila respondentka 

za „mužskou“, jelikož v ní ovládá oheň a cosi vyvolává. Moc a ovládání podle ní patří 

do mužské domény a tato žena není ve spojení se svým ženstvím. Dryádu přirovnala ke 

konceptu Matky země, ženy naprosto v souladu s přírodou a se svou ženskou stránkou. 

Opět se tu objevil motiv jakéhosi „porodu“, tedy že darovala život listům, které na ní 

vyrůstají.

Proti názoru na dryádu jakožto Matku zemi či, „femininní“ ženu se vymezují 

respondenti/respondenti v jiných odpovědích, kdy vidí pasivitu dryády jako cosi 

strnulého, ve dvou případech byla popsána jako spící, jednou dokonce byla označena 

za mrtvou. V odpovědích, kde byla její pasivita vnímána tímto způsobem navíc 

respondenti/respondentky ani nevyzdvihovali její spojení s přírodou. 

Zajímavé bylo také sledovat rozdíly ve vnímání lesa kolem a kdo z respondentů/

respondentek věnoval vlastně pozornost okolí ženy. Tentokrát to byli muži, kdo se při 

popisu obrazu zmiňovali o pozadí ústřední postavy obrazu, tedy ženy. Jejich popisy se 

však lišily. Jeden respondent popisoval motiv „objetí přírodou“, tedy jakousi aktivitu 

okolí v přítomnosti dryády, které reaguje díky její přítomnosti, avšak bez jejího 

aktivního přičinění. Druhý naopak zdůraznil, že se dryáda obklopuje lesem, který je 

sám o sobě pasivní a uznal tím určitý druh aktivity té ženy. V posledním popisu okolí 

na přítomnost dryády nereaguje, působí spíše jako nepřátelský stín doplňující atmosféru 

celého obrazu, kde je ta žena pravděpodobně mrtvá.

Tím se dostáváme k dalšímu motivu, který se mihl jako kontrastní prvek mezi 

obrazy. V prvním obraze žena sama cosi tvoří, či „rodí“. Na druhý obraz se objevil 

názor, že žena na něm také může být původcem života kolem. Zároveň však vyvstal 

jiný názor, že ta žena umírá. Koncept tvoření, rození byl přiřazen k ženským autorkám. 

Naopak koncept smrti, ničení byl přiřazen mužskému autorovi. Zde můžeme opět 
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zaznamenat náznaky duality, která by se dala přirovnat k indické dualitě božského páru 

Shakti (žena tvořitelka) a Shiva (muž ničitel) a určitě je vlastní i naší západní kultuře.

Jako další motiv vyvstala krása ženy na druhém obrazu. Dryáda byla popsána 

jako krásná, obdivující přírodu kolem a zároveň obdivovaná. Na některé respondenty/

respondentky tak působila tak nějak výstavně či vystaveně, jako by existovala jen proto, 

aby ukazovala svou krásu. Naše společnost na ženy často pohlíží jako na estetické 

předměty, být ženou znamená být viděna - z pohledu muže či mužského uvažování 

(Bourdieu, 2000). Z toho vyplývá zřejmě názor, že autorem obrazu je muž. Jedině 

muž má nejspíš schopnost (či snad dokonce právo?) zobrazovat krásnou ženu. Ačkoliv 

v žádném z rozhovorů nepadlo slovo „lesbička“, všichni respondenti/respondentky se 

přiklání k názoru, že zobrazování krásných žen je vlastní mužům, protože tohle ženy 

zkrátka nedělají. Tímto se dostávám k další podkapitole o fotografiích, kde se objevují 

obdobné tendence prosazovat heterosexuální normy. 

3.2.3 Fotografie

Fotografie dom IV ... zachycuje portrét neoblečeného muže. Výrazným způsobem 

pracuje se světlem a stíny, s největší pravděpodobností se jedná o ateliérovou fotografii. 

Autorkou je žena.

Opět jsem respondenty/respondentky požádala nejdříve o krátký popis toho, co 

na fotografii vidí. Poté popisovali atributy fotografie, které vnímají jako femininní 

a maskulinní. V úvodním popisu se žádný z respondentů nezmínil o faktu, že muž 

na fotografii nemá tričko, ženy naopak tento fakt neopomněly. Zde může působit 

homofobní tlak společnosti, proto se muži nejspíš raději zmíní o všech různých věcech, 

jenom ne o tom, že vidí jiného (pravděpodobně) nahého muže.

„Portrét zachycuje odhaleného muže. Je to spíš mladý muž, asi přitažlivý pro 

většinu žen (či mužů, kteří se zajímají o muže). Nedokážu se úplně rozhodnout, 

kdo ho mohl fotit. Každopádně působí, že byl vyfocen tak, aby byl přitažlivý, takže 

ho musel vyfotit někdo, kdo ho za přitažlivého považoval. Vsadila bych spíše na 

fotografku, ze statistického hlediska to bude pravděpodobnější (...) Po technické 

stránce je fotografie dobře nasvícená i zaostřená. To by zase indikovalo mužského 

fotografa. Připadá mi, že muži si víc vyhrají s technikou kolem focení, než ženy. 

Ale přikláním se spíš k ženské autorce v tomto případě.“ (RŽ1)
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„Ooo. Vidím ze zadu osvícený portrét. Černobílé provedení (...) Atraktivní muž 

bez trička, pravděpodobně určen ženskému publiku. Jeho výraz tváře je velmi 

intenzivní, jako by mne propaloval. Za objektivem musela stát žena (...) Myslím, 

že celkově je modeling a fotografování spíše záležitostí žen (...) Protože krása je 

záležitostí žen.“ (RŽ2)

„Na fotce je muž s odhalenou hrudí. Není příliš svalnatý, spíše symetrický 

a zaoblený. Působí zároveň jemně a přitažlivě. Ale nesnaží se být přitažlivý, 

nesvádí. Prostě nás nechává se na něj dívat (...) Myslím si, že tohle fotila spíše 

žena. Ta fotka na mě působí dost jemným dojmem.“ (RŽ3)

„Jednoznačně si myslím, že toto fotila dívka. Je to fotografie pěkného kluka bez 

výraznějších svalů či šlachovitosti. Takový typický moderní ideál chlapce, dneska 

se moc nenosí mít zarostlou hruď.“ (RM1)

„Je to pěkný atletický chlap. Tváří se drsně, neohroženě. Byl nasvětlen tak, aby se 

zvýraznila jeho dobrá postava. Není ale přehnaně svalnatý (...) Myslím si, že tohle 

fotila žena. Musela si užít tohle focení, je znát, že se jí tento muž líbil. Vyfotila ho 

tak, aby v divácích vyvolával touhu.“ (RM2)

„Na první pohled bych řekl, že tohle fotila žena, protože člověk obvykle fotí to, 

co se mu líbí. Tento pohled je možná zjednodušený, ale ve většině případů to 

tak funguje. To platí samozřejmě u fotografií, které fotíme pro vlastní potěšení 

a ne jako práci (...) To nasvícení je trochu nezvyklé, ale nemusí nutně indikovat 

mužského fotografa. Spíše to dodává na atmosféře tajemnosti a přitažlivosti 

modelu. Řekl bych, že jde o ženskou autorku.“ (RM3)

Pro začátek je zcela evidentní shoda všech respondentů a respondentek na 

ženském pohlaví autorky fotografie. Hlavním důvodem je zajisté subjekt fotografie, 

tedy muž ukazující odhalenou hruď. Všichni respondenti/respondentky shledali muže na 

fotografii jako atraktivního a od toho se odvíjela další linie jejich argumentů. Lidé fotí 

to, co se jim líbí. Téměř nikdo se nezmínil o tom, že fotku mohl fotit muž - a pokud ano, 
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jednalo se o předpoklad, že je to gay. Při tom když jsem hledala fotografie tohoto typu, 

tedy částečně odhaleného muže, mezi autory/autorkami těchto fotografií v drtivé většině 

převažovali muži. Byl docela velký problém najít mezi nimi ženskou autorku, což je 

v rozporu s rozšířenou představou o tom, že lidé fotí to, co se jim líbí. Předpoklad, že by 

všichni z těch fotografů měli být homosexuálové se nedá bez dalšího výzkumu potvrdit, 

či vyvrátit. Rozhodně však tyto úvahy svědčí o silně stereotypním vnímání lidské 

sexuality a atraktivity, tedy jisté neschopnosti či neochoty vůbec uvažovat nad tím, že 

by fotograf mohl zobrazovat atraktivního muže a nebyl zároveň gayem.

Kromě dominantního prvku, tedy muže, se někteří respondenti/respondentky 

také vyjádřili k technice focení samotné. V jenom případě padl názor, že fotografování 

a modeling je záležitostí žen, protože jde o zachycování krásy. Dále bylo dvakrát 

zmíněno osvětlení zachyceného muže s implikací, že ženy se spíše nestarají 

o tyto „technické“ prvky jako umělé nasvícení modela. Opět se zde objevuje představa 

ženy jako méně technicky zdatné.

Jako další téma v odpovědích respondentů/respondentek převažovala přitažlivost. 

V podstatě ve všech odpovědích se objevila variace na to, že fotografce se tento 

model líbil, nebo že ho vyfotila tak, aby se líbil. V detailech se také objevoval důraz 

na to, že muž na fotografii není příliš svalnatý a přesto byl shledán přitažlivým - 

pravděpodobně kvůli tomu, že vypadá mladý. Na tomto místě se střetává (avšak do jisté 

míry i překrývá) kult mládí a kult krásy, typické to kulty moderní doby. Mužské tělo je 

krásné hlavně když je svalnaté, což rozhodně není případ našeho modelu. Na druhou 

stranu naplňuje kritérium mládí. V další části si ukážeme, jak respondenti/respondentky 

reagují na konfrontaci tohoto mladíka se svalnatým „mužným“ mužem a jak to ovlivní 

jejich představy o tom, kdo je autorem/autorkou které fotografie.

V následující části rozhovoru jsem opět respondentům/respondentkám předložila 

dvojici fotografií. Jedna z nich je fotografie dom IV ... z předchozí části rozhovoru. 

Nově přidanou fotografií je The Man, zobrazující svalnatého oroseného muže, 

který pózuje v exteriéru. Stejně jako předchozí model na sobě také nemá tričko. 

Je potetovaný. Respondenty/respondentky jsem vyzvala k porovnání této dvojice 

a požádala je o odhad, kterou fotografii vyfotil muž, kterou žena a o důvody, proč si to 

myslí.
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„Druhý muž na mě působí více "uměle". Prostě tam postává a ukazuje celému 

světu, jaké má svaly. Je přitažlivý díky své postavě, ale za tím účelem nebyl 

vyfocen. Ztělesňuje pro mě agresivní mužství (...) Tohle fotil muž. Připomíná mi 

to, jak se zdraví dva muži. Neobejmou se ale drsně se poplácají. Musí být drsní, 

aby neztratili tvář. Vidím tuhle interakci mezi tímto mužem a fotografem.“ (RŽ1)

„Achjo, zase jsem si to rozmyslela. Toho druhého muže určitě fotila žena. Ta fotka 

je dost vyumělkovaná. Fotografka věnovala hodně pozornosti detailům, svalům 

a póze. I to prostředí je vybrané pečlivě (...) Ten první portrét je jednodušší. Póza 

je jednoduchá, nesvádí. Celý portrét je jednodušší bez přílišných detailů.“ (RŽ2)

„Druhý obraz vnímám jako temnější. Oproti tomu ten první je odlehčený, jemný. 

Druhý muž je potetovaný (...) Myslím si, že tetování jsou výrazem mužnosti. 

Celkově působí mužněji, než ten první. Hlavně kvůli těm svalům. Zároveň působí 

tak nenuceně. Jednoduše pózuje. Ten první vyvolává touhu. Nový obraz fotil 

muž.“ (RŽ3)

„Mám takový pocit, že toho druhého fotil muž a toho prvního žena :-). Oba působí 

jako by byli objektem touhy, ale ten druhý trochu jinak. Spíš pózuje pro nějaký 

magazín o sportu nebo o tetování.“ (RM1)

„Ten druhý se vystavuje. Vyjadřuje pýchu, je pyšný na své svaly a tetování, na 

svou vypracovanou hubenou postavu (...) Je to focené venku, místo ve studiu. 

Předpokládám, že to je autoportrét, tedy autorem je muž (...) Nepřipadá mi 

pravděpodobné, že by to fotila žena. Působí to příliš samolibě. Určitě [fotil] spíše 

muž, než žena.“ (RM2)

„Jako hlavní rozdíl vidím využití/absenci techniky, tedy osvětlení (...) První 

model upírá zrak na diváka, ale nepůsobí agresivně. Ten druhý naopak zírá a to 

poměrně agresivním způsobem. Ale ne na diváka, prostě všeobecně dává najevo, 

jaký je to chlap. Ten první se naopak vztahuje k divákům (...) Teď si myslím, že 

druhého spíše fotila žena. Je to hodně o touze, působí žádostivě (...) Oba působí 

nevesele. Ne smutně, spíš tam prostě chybí nějaká jakákoliv emoce.“ (RM3)
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Téma první fotografie bylo krása. U druhé fotografie převažuje „mužnost“. 

Respondenti/respondentky se tentokrát v názorech na autora či autorku neshodli, ve 

všech případech však pracují s tradičními představami o femininitě a maskulinitě. 

Na čem se shodli byl kontrast mezi těmi dvěma zobrazenými muži. První pro ně 

symbolizoval jakousi krásu, účelem fotografie je vzbudit v (divácích)/divačkách touhu. 

Druhý je naopak čistým vyjádřením stereotypní „mužnosti“, která může vyvolávat 

žádost, ale není to primárním účelem dané fotografie.

Dále se však názory na to, odkud vyvěrá ona agresivní mužnost spíše lišily. 

Většinou se shodly v bodě, že je muž svalnatý (a potetovaný), což pro respondenty/

respondenty spíše působilo jako znak přitažlivosti. První respondentka označila za 

autora fotografie muže právě kvůli této agresivní mužnosti. Jediný způsob, jak může 

muž fotit muže je, když se oba obrní svojí „drsnou mužností“, aby nebyli považováni 

za gaye. Opačný názor, kdy fotografkou je údajně také žena, vychází z mužnosti toho 

modela, která je spojena se žádostivostí. Fotograf tedy teoreticky může fotit polonahého 

muže, pokud tématem fotografie není touha, ale třeba (jak uvedl RM1) téma tetování 

pro magazín o tetování. Od fotografek se naopak očekává jakási míra „objektifikace“ 

muže, jinak přeci nemá důvod fotit muže.

Dalším zajímavým poznatkem byla zmínka o „detailech“. Cit pro detaily jako 

póza modela, jeho svaly a pozadí exteriéru byly označeny jako záležitost žen. Ženy 

se starají o detaily, kdežto mužům jde údajně o celek a na detaily se nesoustředí. Jako 

polední zmíním odpověď, kdy se respondent vyjadřoval k emočnímu výrazu modelů 

a označil je oba jako bez emocí. Tady vyvstává jeden ze základních stereotypů ohledně 

chování mužů a žen - ženy jsou emotivní, muži naopak emoce nevyjadřují (Renzetti 

a Curran, 2003). A kdyby je na fotografiích ti dva vyjádřili, s největší pravděpodobností 

by za mužné vůbec označeni nebyli.

3.2.4 Digitální malba

Digitální malba Swing zobrazuje krajinu s dominantním stromem, na kterém je 

zavěšena houpačka. Obraz je plný zeleně, kolem stromu lítají ptáci. Autorkou je žena.

Respondentům/respondentkám jsem opět položila úvodní otázku o tom, co na 

obraze vidí. Poté jsem se ptala, jaké prvky v obraze vnímají jako maskulinní a/nebo 

femininní.
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„Na obraze je krajina. Působí na mě velmi realisticky, až na to barevné schéma. 

To mu dává takový magický opar. Vyvolává to ve mě dojem nějaké pohádkové 

země, jenom mi tam chybí elfové (...) Podle mě to nakreslila žena. Obraz je 

velmi detailní a propracovaný, zároveň má snovou náladu. Navíc příroda je 

spíše ženské téma (...) Muži potřebují nějakou akci, dynamiku. Muž se podle mě 

nedokáže zastavit, aby namaloval něco tak banálního jako strom. To spíš pěkný 

auto, jako ten úplně první obrázek.“ (RŽ1)

„Celý obraz na mě působí velmi zasněně. Houpačka mi připomíná dětství. Barvy 

působí trochu smutně, ta modrozelená. Ptáci napovídají volnost. Připomíná 

mi to eden. Vidím to na ženskou autorku. Z obrazu čiší silné emoce, nostalgie. 

Autorka je otevřená svým emocím. Muži obvykle nejsou (...) Technika je velmi 

detailní. Obraz působí zároveň realisticky, ale fantasticky. Jako fantasy krajina, 

ale realisticky zobrazená.“ (RŽ2)

„Vidím bažinu s obrovským stromem, kolem jsou rostliny. Z větve stromu visí 

drobná houpačka. Z hlediska barev mi obraz připadá velmi prosvětlený a tak 

nějak ženský. Ale připadá mi, že není dostatečně definovaný. Jednotlivé rostliny, 

i ten strom, jsou tak nějak načrtnuté. To by znamenalo spíš mužský styl (...) Řekla 

bych, že autorem je muž.“ (RŽ3)

„Dřív jsem se vyjádřil, že k přírodě si spíš přiřazuji ženy. V tomto případě si však 

myslím, že jde o mužského autora. Zejména kvůli propracované digitální technice. 

Myslím, že se ženy věnují spíše tradiční kresbě. Práci s digitálními médii se věnují 

spíš muži.“ (RM1)

„Na obraze je nějaká krajina ze světa fantasy. Na stromě je houpačka. Děti si 

tam pravděpodobně rádi hrají (...) Myslím, že to malovala žena. Hlavně kvůli těm 

barvám. Působí tak nereálně, jakoby ne z našeho světa. Kouzelně.“ (RM2)

„Ten strom má sice širokou korunu, ale působí na mě tak maskulinně. Je silný 

a osamocený, ale nepotřebuje pomoc ostatních. Jako by odrážel umělcovu 
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osobnost (...) Styl mi připadá jasný, konkrétní, faktický. Autor pravděpodobně 

použil reference z fotografií. Muži spíš hledí na faktickou správnost, ženy naopak 

vytváří fantastické světy ze své představivosti. Nepotřebují předlohy.“ (RM3)

V případě této malby tedy nedošlo k shodě názorů všech respondentů 

a respondentek, na druhou stranu se však rozdělili na dvě celkem konzistentní skupiny. 

Realismus (avšak spíše realismus pod taktovkou fantazie) a detailnost na jedné straně 

napovídá ženskou autorku, neboť ženy mají více cit pro detaily. Na druhou stranu byla 

ona detailní propracovanost vnímána jako snaha o realističnost a tedy faktičnost. Tím 

se dostáváme k tradiční polaritě mužů jakožto „faktově“ zaměřeného pohlaví a žen 

jako „emocionálně“ zaměřeného pohlaví.

Toto se odrazilo i v hodnocení barevnosti díla. Barevnost ve většině případů 

budila v respondentech/respondentkách dojem fantaskního světa nebo evokovala 

nostalgické či zasněné emoční rozpoložení. Ženy tedy opět působí jako jakési 

nepraktické a snivé bytosti. Navíc dokážou údajně lépe vyjadřovat emoce, než muži 

a to se odráží na emočním náboji celého obrazu. Unikátní bylo v odpovědi RM3 pojetí 

osamělého stromu jako odrazu malířovy osobnosti. To by napovídalo určitou schopnost 

mužské introspekce a snahu o sebevyjádření, avšak nutně s tím nemusí být spojené 

emoční sebevyjádření.

Další stereotypní argument se objevil v oblasti technické stránky obrazu, teda o to, 

že jde o digitální malbu. Opět se jedná o představu „technického“ muže, který údajně 

zvládne pracovat s digitálním médiem lépe, než žena.

Co se týče obsahu, tedy zobrazení krajiny, objevil se pouze jeden výraznější 

názor a sice ten, že malba krajinky je patří k trpělivé a pravděpodobně i pasivní ženě. 

Aktivní muž potřebuje akci a proto není schopen či ochoten strávit čas malbou krajinky. 

Raději nakreslí něco akčního, a pokud už to je něco statického, tak to bude něco 

s „technickým“ nádechem - auto. Všeobecně tedy v případě tohoto obrazu vyvstává 

stereotyp zasněné ženy a praktického muže.

V následující části jsem opět respondentům/respondentkám dala k zamyšlení 

dvojici obrazů. Ta obsahovala předchozí malbu Swing a novou digitální malbu blue 

forest od mužského autora. Nová malba zachycuje poměrně stylizovanou část lesa 

v podobném odstínu modro-zelené jako předchozí obraz. Navíc se v ní objevují dvě 

drobná zvířátka. Znovu jsem poprosila respondenty/respondentky o zhodnocení rozdílů 
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mezi obrazy a přiřazení pohlaví autora/autorky.

„Ten nový obrázek je dost jednoduchý, spíše jako skica. Stylově bych to přiřadila 

k mužskému autorovi, který u toho netrávil moc času, nevěnoval tomu tolik úsilí 

(...) Trochu mne matou ty roztomilé detaily, ale asi není důvod, proč by je za 

určitých okolností nemohl kreslit muž.“ (RŽ1)

„Tak teď mi teda obě malby připadají jako femininní (...) Na druhé jsou malí 

králíčci, barvy jsou protikladné. To působí žensky, ženy ví jak to kombinovat. Ale 

celá malba je zjednodušená, což by odpovídalo mužskému zobrazování. Vsadím 

tedy na mužského autora v tomto případě (...) Nemyslím si, že zjednodušenost 

nutně znamená, že to maloval muž, ale většinou ano. Záleží tématu malby.“ (RŽ2)

„Nový obraz mi připadá jako zjednodušená kresba pro děti. Ten dojem na mě 

dělají ty bublinky a zvířátka. Myslím si, že to kreslila žena, možná pro děti (...) 

Myslím si, že muži kreslí víc realisticky. Ženy mají lepší představivost nebo ji 

alespoň umí lépe využít.“ (RŽ3)

„Nový obraz na mě působí takovým charakteristickým dojmem jako by byl 

z dětské knížky. Ženy podle mě mají blíže k dětem jako matky a babičky, takže 

musí vědět lépe, jaké obrázky se budou dětem líbit. A tohle opravdu vypadá jako 

ilustrace nějaké pohádky. Jsem si jistý, že to nakreslila žena.“ (RM1)

„Tohle vypadá hodně jako manga/anime styl. Hlavně kvůli těm okatým zvířátkům 

a stylizované krajince. Manga kreslí hlavně muži, takže autorem bude muž (...) Ne, 

že by ženy nikdy nekreslily, ale spíš mám dojem, že píšou ty příběhy a muži to pak 

kreslí. Ženy mají tu představivost, muži udělají tu řemeslnou práci :-).“ (RM2)

„Z té nové malby mám dojem dětinskosti. Bude spíše bližší ženské autorce. Dětská 

tématika patří k ženám (...) Muži by také mohli kreslit pro děti, ale nepřipadá mi 

to jako práce pro muže.“ (RM3)
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Zde se respondenti/respondentky na odhadu pohlaví znovu neshodovali. Mírně 

převažoval názor, že je autorkou žena. V případě, že byl za autora označen muž, jednalo 

se o odhad na základě zjednodušenosti malby. S tímto prvkem jsme se již setkali - 

detailní se rovná ženské, zjednodušené se rovná mužské. 

Argumenty pro ženskou autorku se pohybovaly hlavně okolo tématiky „kresby 

pro děti“. Roztomilé detaily v podobě bublin a zvířátek tento dojem rozhodně 

podpořily. Zde vyvstává představa ženy-matky. Ženy mají údajně dětem blíže než muži 

a proto buď dokážou lépe nakreslit obrázky pro děti, nebo je to dokonce jejich úkolem 

a muži k tomu nejsou vůbec vhodní. Na druhou stranu se objevil i názor, že „roztomilé 

detaily“ mohou použít i muži ve specifických případech - možná právě ve chvíli, kdy 

kreslí cosi pro děti. Očekává se tedy, že kresba roztomilých obrázků je pro muže vhodná 

pouze v případě, že je to jejich práce nebo pokud se drží „mužského“ stylu manga.

Zajímavou zmínkou byl manga/anime styl, protože v tomto případě se jedná 

o japonské kreslené komixy či animované filmy, které jsou často určeny i dospělým. 

V případě tedy jakési „dětské“ kresby pro dospělé není problém, aby se jí věnoval muž.

Mezi obrazy tedy nejvíce vyvstal kontrast „realistického“ obrazu versus 

obraz „pro děti“. První obraz, který byl původně označen za emotivní ztratil vedle 

druhého, stylizovaného obrazu svou emotivnost a začal působit jako jeho „vážný“ 

protipól. Zde vidíme jasné členění - ženy jsou tradičně spojovány s dětmi. Muži s dětmi 

prakticky spojováni nejsou, a když ano, pak to musí mít nějakou příčinu (práce, styl 

kresby).

3.2.5 Genderové stereotypy v percepci umění - souvislosti

Na začátku rozhovorů jsem položila několik základních otázek ohledně umění 

a umělců/umělkyň. Z odpovědí na otázku „Co si představujete pod pojmem umění?

“ ve všech případech vyplynulo to, co nejlépe shrnuje RŽ2: „Umění je forma 

sebevyjádření.“ RM2 dodává užší náhled: „Jedná se o naši interpretaci světa kolem.“ 

Umělci a umělkyně se snaží skrz různé techniky od malby po filmy, tanec či 

hudbu vyjádřit své emoce a zároveň reflektovat svět kolem sebe. Plody umělecké 

činnosti však ve většině případů neexistují samy o sobě, jsou-li prezentovány okolí 

a dochází-li k jejich interpretaci. Každý divák/divačka interpretuje dílo skrze své 

zkušenosti a skrze perspektivu dané kultury. Ukázalo se, že všeobecně zakořeněné 

představy o mužích a ženách se promítají i do percepce umění (Berger, 1972).
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Konkrétně byly se ženami a femininitou spojovány následující charakteristiky: 

pečlivost, fantazie, snění, barvy a cit pro barvy, červená jako konkrétní barva, 

delikátnost/jemnost, komplexita, smysl pro detail, emocionalita a emoce (smutek), 

móda, trpělivost, příroda, celková atmosféra, harmonie, smysl pro kontext, (oblé) 

křivky, atraktivita/krása, horší prostorová představivost, rození/mateřství, pasivita či 

vztahovost. S muži a maskulinitou byly naopak spojovány: jednoduchost, menší důraz 

na detail (abstrakce?), auta, technika, zaujetí pro věc, rychlost, síla, hravost, luxus, 

oheň, obdiv k ženám, svaly, agresivita, sport, tetování či samolibost. Jinými slovy, 

respondenti/respondentky pracovali s těmi nejtradičnějšími atributy stávající konstrukce 

femininity a maskulinity.

Některé charakteristiky však byly spojovány jak s muži, tak i se ženami, ale 

zde je významné, jak jsou moderovány dalšími souvisejícími charakteristikami. Muži 

i ženy tak mohou být spojováni se smyslem pro detail, ale u mužů je tato charakteristika 

specificky spojena s technickými detaily.  Podobně muži i ženy mohou být spojeni 

s realističností, ale u mužů je toto spojení moderované tím, že se jedná o realističnost 

ve smyslu faktické správnosti. U žen se spíše jedná o realističnost ve smyslu 

propracovanosti. A do třetice, muži i ženy mohou vytvářet díla pro děti, ale u mužů 

se předpokládá, že to dělají z pracovních důvodů nebo proto, že pracují s „mužským“ 

stylem (manga).

Zajímavé bylo také, že respondenti/respondentky měli za to, že muži více 

zobrazují ženy a ženy zase muže. Do určité míry se opět jedná o velmi tradiční 

představu, která je navíc heteronormativní. Tento pohled předpokládá, že muž který 

si chce zachovat svoji maskulinitu a heterosexualitu nemůže zobrazovat či fotit jiné 

muže, kteří by v jeho zachycení působili žádoucně. Obdobným způsobem žena nemůže 

zobrazovat ženy, protože je to doména mužů.

Dále jsem zjistila, že některé obrazy, které byly označeny na základě genderových 

stereotypů za ženské vytvořili muži a naopak. Tento poznatek svědčí o faktu, že 

neexistuje nic, co by se dalo označit za typicky ženské nebo typicky mužské výtvarné 

umění. Existují pouze kulturně sdílené představy o maskulinitě a femininitě, jež se 

promítají do vnímání diváků/divaček, na základě kterých přičítají maskulinní/femininní 

prvky danému uměleckému dílu. 

Úkolem diskuzí nad obrazy nebylo, aby respondenti/respondentky správně 

uhodli pohlaví autora, ale aby vyjádřili, na základě jakých indicií svůj odhad zakládají. 
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Přesto bylo zajímavé sledovat, zda se v některých případech „trefují“ lépe či hůře. 

Nejlepší odhady byly v případě fotografie dom IV ..., zobrazující muže s odhalenou 

hrudí, kterou fotila žena. Tato fotografie totiž plně naplňovala stereotypní představy 

o lidské (heterosexuálně orientované) sexualitě, jak je popsali respondenti/respondentky 

v rozhovorech.

Na závěr také stojí za zmínku fakt, že všichni respondenti a respondentky 

pracovali s kategoriemi maskulinity a femininity natolik rigidně, že nikdo z nich 

nenavrhl alternativní vysvětlení. Nikdo z nich se nepokusil genderové stereotypy 

reflektovat, pracovali s nimi zcela automaticky. Toto dokazuje, jak hluboce jsou tyto 

stereotypy zakořeněné a nevědomé 

Díky reprodukci genderových stereotypů skrz výchovu, vzdělávací instituce, 

média a další činitele se všichni naučíme rozeznávat a sami reprodukovat adekvátní 

projevy mužskosti a ženskosti (Renzetti a Curran, 2003). Tento proces je natolik 

nenápadný a automatický, že o něm v podstatě vůbec nevíme. Respondenti 

a respondentky tedy rozeznávali tradiční modely maskulinity a femininity zcela 

automaticky a ani se nepozastavili nad tím, odkud tyto vědomosti mají. Charakteristiky 

mužskosti a ženskosti brali za cosi samozřejmého a jasně daného.
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4. Závěr

Kulturně podmíněné představy o maskulinních a femininních vlastnostech, 

o ženách a mužích prostupují život každého člověka, často aniž bychom si to 

uvědomovali. V teoretické části práce jsem tyto představy popsala jako genderové 

stereotypy, neboť typické představy o mužích a ženách často vedou ke stereotypnímu 

vnímání světa. Zároveň jsem se v této části práce věnovala širšímu teoretickému 

kontextu, který je podstatný pro mou bakalářskou práci. Představila jsem paradigma 

feministických teorií, tvořící myšlenkový základ celé práce. Z pohledu feministických 

teorií je jedním z důležitých faktorů zahrnutí genderové perspektivy do každého 

výzkumu. V návaznosti na tento pohled jsem popsala prostředí umění a internetu 

s ohledem na genderové souvislosti.

V empirické části práce jsem navázala na teoretickou část a představila jsem 

výzkumný problém - genderové stereotypy v percepci umění. Zvolila jsem kvalitativní 

typ výzkumu a inspirovala se přístupem případové studie. Pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů se mi podařilo sebrat detailní data o sledovaném jevu od 3 respondentů 

a 3 respondentek. Při následné analýze dat jsem využila techniku kódování.

Výsledky výzkumu potvrzují, že v myslích lidí existují určité ustálené představy 

o femininitě a maskulinitě, které se promítají také do vnímání umění. Ženské umění 

bylo například spojováno se smyslem pro detail, naopak mužské umění bylo spíše 

spojováno s jednoduchostí. Ukázalo se však, že muži mohou tvořit „femininní“ 

umělecká díla a ženy naopak „maskulinní“. Rozhovory tedy rozkryly to, že představy 

o tom, jak má vypadat ženské a mužské umění se nemusí shodovat s realitou. To 

dokazují případy, kdy respondenti/respondentky na základě uměleckého díla odhadli 

pohlaví autora/autorky špatně. Nutno dodat, že můj výzkum byl koncipován v kulturním 

kontextu západních zemí a je tudíž velmi pravděpodobné, že v jiných kulturách by se 

představy o mužském a ženském umění odlišovaly.

Výsledky mé práce tedy korespondují se širším kontextem genderových 

stereotypů. Všichni „víme“, jak se má chovat a vypadat „správný muž“ a „správná 

žena“ (Renzetti a Curran, 2003). Můžeme se setkat s mnohými lidmi, kteří naše 

představy o femininitě a maskulinitě potvrzují, stejně jako se v mém výzkumu vyskytli 

i umělci/umělkyně, jejichž díla korespondovala s představami o typickém uměleckém 

stylu jejich pohlaví. Na druhou stranu se však vyskytuje ne tak zcela zanedbatelný počet 
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lidí, kteří se svým chováním či vzhledem kategoriím maskulinity a femininity vymykají. 

Stejně tak se v mém výzkumu vyskytli umělci/umělkyně, jejichž díla odporovala 

stereotypním představám.

Kategorie jsou pro lidské myšlení důležité, bez nich bychom jen stěží mohli 

vnímat svět kolem sebe (Vybíral, 2000). Jevy a lidi, se kterými se setkáváme si musíme 

v hlavě nějakým způsobem uspořádat. Kategorie a stereotypy si však vytváříme často 

bezmyšlenkovitě, proto nemusí být vždy jen ku prospěchu. Genderové stereotypy jsou 

naší společností neustále reprodukovány, a ačkoliv nám mohou do určité míry sloužit 

jako měřítko reality, mohou také významným způsobem ztěžovat životy mnoha lidí.

Z tohoto hlediska není existence kategorií mužského a ženského umění něčím 

nečekaným. Za pozornost však stojí, s jakou samozřejmostí lidé tyto kategorie vnímají 

a nesnaží se je reflektovat. Jsem přesvědčena, že výsledky mého výzkumu mohou být 

přínosem i samotným umělcům a umělkyním. Při analýze jsem objevila řadu typických 

atributů mužského a ženského umění. Umělci/umělkyně můžou na základě výčtu těchto 

atributů reflektovat, do jaké míry se jimi při tvorbě nechávají (vědomě i nevědomě) 

ovlivňovat. Mohou přehodnotit své postoje a určit, které rysy jejich tvorby jsou 

skutečně osobité a kdy dělají něco jen proto, aby dostáli tradiční roli muže/ženy.
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Přílohy

I. Informovaný souhlas

PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU

Výzkum zaměřený na genderové stereotypy v percepci umění

Byl/a jste přizván/a k účasti na výzkumu souvisejícím s genderovými stereotypy 

v percepci umění. Byl/a jste vybrán/a jako potenciální účastník/účastnice, protože 

patříte z hlediska výzkumu ke klíčovým lidem v rámci vaši organizace a/nebo jste 

členem/kou organizace, jejíž aktivity zasahují do oblasti genderu a/nebo rovnosti mužů 

a žen. Prosíme, abyste si pročetl/a následující prohlášení a abyste se zeptal/a na všechny 

případné nejasnosti než vyjádříte svůj souhlas se svou účastí v projektu.

Základní informace

Jedná se o projekt: bakalářská práce na téma genderové stereotypy v percepci umění

Postupy

Pokud budete souhlasit s účastí ve výzkumu, provedeme s vámi neformální rozhovor 

podle předem připravených otázek, které se budou týkat témat relevantních z hlediska 

zmíněného projektu. Rozhovor může trvat od šedesáti do sto dvaceti minut. S vaším 

dovolením bude rozhovor nahráván, abychom zajistili přesné zachycení vašich 

myšlenek a umožnili jejich následnou analýzu.

Důvěrnost

Záznamy z tohoto výzkumu budou uchovány v soukromí. Pokud budou publikovány 

jakékoliv zprávy, nebudou obsahovat žádné informace umožňující identifikovat 

subjekty výzkumu, pokud nebudete explicitně požadovat, abychom použili vaše jméno. 

Stejně nebudou obsahovat žádné informace umožňující identifikovat město, ve kterém 

je výzkum prováděn. Výsledky výzkumu budou zabezpečeny proti zneužití jinými 

osobami, přístup k nim bude mít pouze autor výzkumu. Totéž platí pro nahrávky 

rozhovorů. Zvukové záznamy budou použity pouze k přepisu informací a pak budou 

smazány.
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Dobrovolný charakter výzkumu

Účast na tomto výzkumu je dobrovolná. Vaše rozhodnutí, zda se zúčastníte či nikoli, 

nebude mít žádný vliv na vaše budoucí vztahy k Univerzitě Karlově, ani s žádnou 

nevládní organizací v České republice ani nikde jinde. Pokud se rozhodnete k účasti, 

můžete odmítnout zodpovědět kteroukoliv otázku, nebo svoji účast na rozhovoru 

kdykoli odvolat, aniž byste tím ovlivnili výše uvedené vztahy.

Potenciální výhody a rizika účasti ve výzkumu

Z účasti na výzkumu vám neplynou žádné bezprostřední výhody (např. finančního 

rázu), ale může vám přinést nový pohled na diskutovaná témata a přinést pocit 

uspokojení, že se podílíte na prosazování rovných příležitostí mužů a žen jako priority 

Evropské unie i české vlády.

Potenciální rizika plynou ze skutečnosti, že se budeme ptát na vaše osobní názory 

a zkušenosti, což může přinést jistou míru nepohodlí. Jakýkoliv rozhovor pak může 

představovat jistý průnik do vašeho soukromí.

Kontakty a otázky

Tento výzkum provádí Eliška Vokounová Můžete se jí kdykoliv na cokoliv zeptat 

už nyní. Pokud budete mít nějaké otázky později, kontaktujte ji na telefonním čísle 

+420774519105 či prostřednictvím emailu eli.vokounova@gmail.com.

Prohlášení o souhlasu

Přečetl/a jsem si uvedené informace. Zeptal/a jsem se na všechny potřebné otázky 

a otázky mi byly zodpovězeny. Souhlasím se svou účastí ve výzkumu.

Podpis:……………………………………………………… 

Datum:……………………………………….

Podpis autora/autorky výzkumu:……………….......... 

Datum:……………………………………….
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II. Vybraná umělecká díla

Obrázek 1: Ferrari 458 Italia

(http://smudlinka66.deviantart.com/art/Ferrari-458-Italia-275884696) 

Obrázek 2: Nissan 390 Z

(http://emrehusmen.deviantart.com/art/Nissan-390-Z-56776468)
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Obrázek 3: Invocation

(http://jesuscareaga.deviantart.com/art/Invocation-290048542)
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Obrázek 4: The Dryad

(http://christel-michiels.deviantart.com/art/The-Dryad-339682776)
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Obrázek 5: dom IV ...

(http://moniquedecaro.deviantart.com/art/dom-IV-272698349)
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Obrázek 6: The Man

(http://nxxos.deviantart.com/art/The-Man-121640182)
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Obrázek 7: Swing

(http://nele-diel.deviantart.com/art/Swing-366542933)
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Obrázek 8: blue forest

(http://apofiss.deviantart.com/art/blue-forest-347079200)
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III. Otázky pro polostrukturovaný rozhovor

1. Umění, umělci a umělkyně

1.1 Co si představujete pod pojmem „umění“?

1.2 Dokážou podle vás muži a ženy vytvářet stejně hodnotná umělecká díla? 

Proč zastáváte tento názor?

1.3 Jakým způsobem může dle vašeho názoru společnost omezovat či 

zvýhodňovat muže a ženy, pokud se chtějí věnovat umělecké činnosti na plný 

úvazek?

2. Hledání genderových stereotypů - jednotlivé obrazy

2.1 Co vidíte na obraze?

2.2 Jaké prvky v tomto obraze vnímáte jako maskulinní/femininní?

- médium, technika, styl, obsah, téma

2.3 Vytvořil tento obraz dle vašeho názoru muž nebo žena?

2.3.1 Jak souvisí tento váš názor s vaší odpovědí na předchozí otázku 

ohledně maskulinních/femininních prvků v obraze?

3. Hledání genderových stereotypů - dvojice obrazů

3.1 Jaké odlišnosti vnímáte mezi těmito dvěma obrazy?

3.2 Který z těchto obrazů dle vašeho názoru vytvořil muž a který žena? Proč si 

to myslíte?

- technika, styl

4. Genderová identita umělců/umělkyň 

4.1 Jak se cítíte, když na základě obrazu odhadnete pohlaví autora/autorky 

a zjistíte, že váš odhad je špatný?

4.2 Co si myslíte o výroku, že by muži měli tvořit obrazy s mužskými atributy 

a ženy se ženskými atributy?

58


