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  1.  Úvod 

 

Ve své bakalářské práci se zabývám zkušenostmi mužů, kteří se nějakým způsobem 

inspirovali feministickými myšlenkami. Výběr tohoto tématu není náhodný, již delší 

dobu se zajímám o problematiku mužů a konstruování maskulinit. Můj zájem o tuto 

problematiku podnítilo zjištění, že toto téma není v rámci sociologického vědění 

vznikajícího v Čechách příliš otevírané. Vznikají různé studie zabývající se postavením 

ženy ve společnosti, avšak studií zaměřujících se na postavení mužů z genderové 

perspektivy není příliš mnoho. Rozumím potřebě tematizovat postavení žen, nechat 

zaznít jejich dlouho opomíjené hlasy, avšak na druhou stranu se domnívám, že též 

hlasy mužů jsou důležité a mohou přispět k rozšíření vědění v rámci genderové 

problematiky. Svou bakalářskou práci jsem se rozhodla zaměřit na zkušenosti mužů 

inspirovaných feministickými myšlenkami. Zajímalo mě, jak se tito muži snaží své 

feministické názory uvádět do praxe a s čím se v této souvislosti potýkají. 

 Teoretickou část bakalářské práce jsem pojala jako východiska pro výzkum 

mužů inspirovaných feministickými myšlenkami. V této části jsem se pokusila nastínit 

rámec, v němž se má práce pohybuje, a vymezit pojem gender, s nímž v průběhu 

výzkumu pracuji. Zároveň se zde věnuji tématu konstruování maskulinit ve 

společnosti. Vzhledem k tomu, že toto téma je velmi široké, rozhodla jsem se zmínit 

především přístupy, jimiž jsem se ve svém nahlížení na tuto problematiku inspirovala. 

V závěru teoretické části se zabývám feministickým přístupem k výzkumu. 

Výzkumná část bakalářské práce je rozdělena na část metodologickou a 

samotnou analýzu rozhovorů. V metodologické části se zaměřuji na způsob, jakým 

jsem se téma mužů inspirovaných feministickými myšlenkami rozhodla analyzovat. 

Jedná se o kvalitativní analýzu dat získaných prostřednictvím částečně strukturovaných 

rozhovorů (Flick 1998). Při samotné analýze dat jsem se inspirovala zakotvenou teorií 

(Strauss/Corbinová 1999). V metodologické části se snažím nastínit, jakým způsobem 

jsem vybírala respondenty, formulovala scénář rozhovoru, jakým způsobem rozhovory 

probíhaly a jak jsem postupovala při samotné analýze rozhovorů. Zároveň zde uvádím 

několik poznámek k formální stránce výzkumu a celkově k bakalářské práci. 

V samotné analýze rozhovorů se zabývám tématem, jak respondenti uvádí své 

feministické názory do praxe v rámci vlastního chování a při diskusi s lidmi. Zároveň 
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se zde zaměřuji na otázku, zda feministické myšlenky nějakým způsobem ovlivnily 

jejich vytváření vztahů s jinými lidmi.   
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   2.  Teoretická část 

 

Teoretickou část své bakalářské práce jsem se rozhodla pojmout jako teoretická 

východiska pro kvalitativní výzkum mužů inspirovaných různými feministickými 

myšlenkami. Pokusím se zde nastínit jistý rámec, v němž se má práce pohybuje, a 

vymezit určitým způsobem pojem gender, s nímž v průběhu výzkumu pracuji.  Dále se 

zaměřím na pojetí maskulinity, a to především na koncepty, kterými jsem se v této 

souvislosti inspirovala.V závěru teoretické části se budu věnovat otázce feministického 

přístupu k výzkumu.    

 

2.1  Rámec práce a pojetí genderu 

 

Celá tato práce se pohybuje v rámci feministického paradigmatu. Renzetti a Curran 

(2003) píší, že výzkumníci a výzkumnice v tomto paradigmatu: 

 

pohlížejí na gender zčásti jako na soubor společenských očekávání, která se reprodukují a 

přenášejí sociálním učením a stávají se niternou součástí naší osobnosti. Zároveň si však 

uvědomují, že úplné porozumění genderu vyžaduje víc než jen zkoumání tohoto procesu učení. 

Ukazují totiž, že to, co se naučíme, je samo sociálním produktem, utvářeným v kontextu 

konkrétní politické a ekonomické struktury společnosti. (Renzetti/Curran 2003: 31) 

 

Na pojem gender je možné nahlížet z mnoha úhlů pohledu a zcela jistě by pouhé jejich 

vzájemné srovnání vystačilo na celou bakalářskou práci. Vzhledem k tomu, že hlavní 

těžiště mé práce spočívá ve výzkumné části, rozhodla jsem pouze nastínit dva koncepty 

genderu, které mě při mém výzkumu ovlivnily. 

  Podle Renzetti a Curran se gender utváří „v kontextu určité společenské a 

ekonomické struktury a přenáší a reprodukuje se procesem sociálního učení“ (Renzetti/Curran 

2003: 29).  V této souvislosti Judith Butler (2003) píše: 

 

Rod by sa nemal analyzovať ako stabilná identita alebo miesto konania, z ktorého pochádzajú 

rozličné činy; rod je skôr identitou, ktorá je jednoducho konštituovaná v čase, je inštituovaná vo 

vonkajšom priestore a prostredníctvom štylizovaného opakovania aktov. ( Butler 2003: 192; kurz. 

původní) 



 9 

 

O něco dále ještě Butler (2003) poznamenává:   

 

Rod je aj normou, ktorú nemožno nikdy zvnútorniť; „vnútorné“ je  povrchovou signifikáciou 

a rodové normy sú v konečnom dôsledku fantazmami, ktoré sa nedajú stelesniť.  

(Butler 2003:  192) 

 

Butler (2003) dochází k závěru, že: 

 

To, že sa táto rodová identita vytvára sústavnou sociálnou performaciou, znamená, že aj 

predstavy základného pohlavia a skutočnej alebo záväznej maskulinity či feminity sa konštituujú 

ako súčasť stratégie, ktorej existencia odhaľuje performatívny charakter rodu a performatívne 

možnosti rodových konfigurácií, množiacich sa nad reštrikčný rámec maskulinistickej nadvlády 

a povinnej heterosexuality. (Butler 2003: 193) 

 

Ve své práci se tedy pokusím nahlížet na gender jako na soubor vzorců chování a 

myšlení, který je v průběhu historie konstruován kontextuálně v interakci mezi jedinci 

v závislosti na kultuře, sociálním postavení, barvě pleti a věku. S ohledem na to, že 

genderová identita jedince není nic pevně daného, ale má performativní charakter,  

umožňuje jedinci případné překračování dichotomie maskulinnní/femininní. Zároveň 

budu mít na paměti, že gender též může mít podobu normy.  

 

 

2.2  Vytváření maskulinit 

 

V průběhu 20. století vzniklo mnoho konceptů zabývajících se maskulinitou či 

maskulinitami. Ráda bych zde zmínila alespoň ty, jimiž jsem se ve svém nahlížení na 

tuto problematiku inspirovala. 

Podobný přístup jako má Renzetti a Curran (2003) k genderu, zastává Connell 

(1995) vůči konstruování maskulinit. Podle něho je maskulinita jako předmět vědění 

„vždy maskulinitou, ve vztahu k něčemu“  (Connell 1995: 44). Avšak jak poznamenává 

Vodochodský, „neexistuje pouze jedna univerzální a všem společná maskulinita, ale pluralita 

maskulinit“ (Vodochodský 1999: 22). V této souvislosti Vodochodský (1999) zmiňuje 
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Connella (1995), který chápe pouhé uznání rozmanitosti maskulinit za nedostačující. 

Domnívá se, že je též zapotřebí „uznat vztahy mezi různými typy maskulinity: vztahy 

spojenectví, dominance a podřízenosti“ (Connell 1995: 37). A zároveň podotýká, že ani 

jednotlivé maskulinity nelze chápat jako pevně dané kategorie. 

Connell (1995) přichází s koncepcí hegemonní maskulinity. Ta podle něho 

může být definována jako „uspořádání genderové praxe ztělesňující v současné době odpověď na 

problém legitimity patriarchátu, jež zaručuje (či je užíván k záruce) dominantní postavení mužů a 

podřízenost žen“ (Connell 1995: 77). O hegemonii můžeme hovořit v případě, že „ existuje 

určitý soulad mezi kulturním ideálem a institucionální mocí“ (Connell 1995: 77). Hegemonie 

není stále stejná, Connell ji charakterizuje jako „historicky proměnlivý vztah“ (Connell 

1995: 77). Podle něho souvisí hegemonie celkově s kulturní nadvládou ve společnosti, 

v rámci níž existují mezi skupinami mužů určité genderové vztahy dominance a 

podřízenosti. Za nejvýznamnější v tomto ohledu považuje Connell dominanci 

heterosexuálních mužů a podřízenost homosexuálních mužů. Nejedná se o pouhou 

stigmatizaci homosexuality či gay identity, Connell uvádí, že gayové jsou podřízeni 

heterosexuálním mužům v řadě aspektů každodenního života. Tato podřízenost 

zahrnuje politickou a kulturní exkluzi, urážky, legální a pouliční násilí, ekonomickou 

diskriminaci a odmítání jedince okolím. Connell dále píše, že „útlak umisťuje homosexuální 

maskulinity na dno genderové hierarchie mezi muži“ (Connell 1995: 78). Z pohledu 

hegemonní maskulinity je pak podle něho homosexualita snadno přirovnávána 

k femininitě.  V této souvislosti můžeme hovořit o homofobii. 

Ondrisová (2002) píše, že pojem homofobie poprvé použil v roce 1972 George 

Weinberg. Tehdy tento pojem označoval:  

 

iracionálny strach, nenávisť a odsudzovanie homosexuálne orientovaných osôb. Odvtedy sa 

chápanie pojmu homofóbia značne rozšírilo a dnes sa používa na zachytenie celého spektra 

negatívneho cítenia, myslenia a konania vo vzťahu k lesbickým ženám, bisexuálom a gejom. 

(Ondrisová 2002: 31)  

 

Ondrisová (2002) dále píše, že v souvislosti s pojmem homofobie vzniká pojem 

heterosexismus, který označuje systém ignorující či odsuzující jakoukoliv jinou formu 

bytí, identity, vztahu a komunity, než je ta heterosexuální. 
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V rámci tohto systému má heterosexualita, a teda partnerstvo muža a ženy, privilegované 

postavenie a je považované za jediný primeraný prejav lásky a sexuality. (Ondrisová 2002: 32)  

 

Z článku Ondrisové (2002) mimo jiné vyplývá, že homofobie a heterosexismus jsou 

sociálně konstruovány a reprodukovány jak na úrovni sociálních institucí, tak v rovině 

osobní. 

Jak jsme již mohli vidět u Connella (1995), homofobie a heterosexismus úzce 

souvisí s patriarchálním uspořádáním společnosti a konstrukcí maskulinit. Kimmel 

(1999) se domnívá, že homofobie je ústředním prvkem toho, co je a není mužství. 

Homofobie je podle něho: 

 

 strach, ktorí muži pociťujú vo vztahu k iným mužom. Strach, že nás iní muži demaskujú, že nás 

pripravia o mužskosť, že odhalia nám i svetu, že nesplňáváme určité kritéria, že nie sme 

skutoční muži. (Kimmel 1999: 59)   

 

Homofobii tedy můžeme chápat též jako strach ze zženštilosti. Červenková (2002) 

hovoří též o tzv. internalizované homofobii, kterou charakterizuje jako nenávist gayů, 

leseb a bisexuálů k sobě samým. Internalizovaná homofobie se podle Červenkové 

(2002) projevuje například odmítáním sebe samého, pocity viny, nechutí do života a 

usilováním přizpůsobit se normám většinové společnosti. Tyto pocity a snahy mohou 

vyústit v sebedestrukci, izolaci a agresi vůči jiným homosexuálům a bisexuálům. Příčiny 

internalizované homofobie můžeme podle Červenkové (2002) hledat v negativním 

nahlížení majoritní společnosti na homosexuálně a bisexuálně orientované jedince. 

Vraťme se však ještě ke konceptu hegemonní maskulinity. Addelston a Stirratt 

(1998) zmiňují ve svém textu Plecka (1987), který  se domnívá, že koncept hegemonní 

maskulinity nahradil tradiční pojetí mužské pohlavní role. V této souvislosti Connell 

(1995) píše:  

 

Obecně vzato teorie rolí je logicky vágní. Jeden a tentýž termín je používán pro popis povolání, 

politické postavení, krátkodobých úkonů, zálib, určitého období v životě a genderu. Vzhledem 

k pohyblivým základům, na kterých jsou „role“ definovány, vede teorie rolí k vážné 

nesoudržnosti v rámci analýzy sociálního života. Teorie rolí zveličuje míru, do jaké je sociální 

chování lidí předepisováno. Zároveň však předpokladem, že jsou tyto předpisy reciproční, 
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podceňuje teorie rolí sociální nerovnost a moc. Z těchto všech důvodů lze pojetí „role“ označit 

jako nepoužitelný obecný rámec pro sociální analýzu. (Connell 1995: 26) 

 

Dále ještě poznamenává, že: 

 

V teorii pohlavních rolí je jednání (ztvárňování rolí) spojováno se strukturou, jež je definována 

biologickou rozdílností, dichotomií mužský/ženský – nikoli se strukturou definovanou 

sociálními vztahy. To vede ke kategorikalismu, k redukci genderu na dvě homogenní kategorie, 

což se projevuje neustálým směšováním pohlavních rozdílností s pohlavními rolemi. Pohlavní 

role jsou definovány jako reciproční; polarizace je nezbytnou součástí tohoto pojetí. To vede ke 

špatnému nahlížení na sociální realitu, ke zveličování rozdílností mezi muži a ženami a zároveň k 

zastírání struktury rasy, třídy a sexuality. (Connell 1995: 26-27) 

 

Přistoupíme-li  tedy na koncept hegemonní maskulinity, měli bychom mít na paměti, že 

„počet mužů, kteří by v rámci každodenního života striktně uplatňovali hegemonní vzor v celém jeho 

rozsahu, není příliš velký“ (Connell 1995: 79). Přestože podle Connella (1995) většina 

mužů neztělesňuje hegemonní maskulinitu, určitým způsobem na ní participuje. Muži 

mohou vytvářet různé maskulinity, avšak všechny tyto maskulinity jsou nějakým 

způsobem provázány s hegemonií. V této souvislosti Connell (1995) hovoří o 

spoluvině různých maskulinit na existenci hegemonie. 

V souvislosti s konstruováním maskulinit, považuji za důležité zmínit text Jeaffa 

Hearna Is masculinity dead? A critique of the concept of masculinity/masculinities (1996). Hearn 

se v tomto textu, jak už sám název napovídá, zabývá různými přístupy k maskulinitě a 

jejich omezeními. Hned na začátku textu poukazuje na to, že: 

  

přílišný důraz na maskulinitu a opomíjení sociálních vztahů mezi muži a ženami může vést 

k redefinici mužů jako obětí historických, kulturních a genderových procesů, k nimž jsou muži 

vázáni. V takovémto úhlu pohledu se rovněž ženy mohou snadno stát zodpovědné za problémy 

mužů. (Hearn 1996: 203) 

 

Hearn (1996) nenahlíží kriticky pouze na koncept pohlavních rolí či na esencialistické 

pojetí maskulinity, s nímž přichází např. mythopoetické hnutí v čele Robertem Blyem, 

ale též jistá úskalí shledává v konceptu hegemonní maskulinty a v pojetích, jež kladou 

důraz na rozmanitost a rozdílnost maskulinit. Ze způsobu, jakým se v rámci konceptu 
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hegemonní maskulinity nakládá s maskulinitou, se podle Hearna (1996) může zdát, že 

maskulinita ovládá muže stejně jako pohlavní role. Hearn (1996) se zároveň domnívá, 

že pojetí kladoucí důraz na rozmanitost a rozdílnost maskulinit odvádí pozornost od 

vzájemných vztahů mezi tím, v čem jsou muži vzájemně odlišní a co je vzájemně 

spojuje. Podle Hearna (1996) neexistují mezi muži pouze odlišnosti, muži jsou též 

k sobě vázáni jakožto genderová třída v rámci mocenských vztahů k ženám. Dále 

poznamenává, že přístupy kladoucí důraz na rozmanitost a rozdílnost se též ne zcela 

dostatečně zabývají vztahem mezi tím, co muže spojuje a odlišuje a sociálními rozdíly a 

útlaky jako je například třída, rasa. Hearn (1996) se domnívá, že na maskulinitu je často 

nahlíženo jako na příčinu sociálních procesů, avšak podle něho bychom spíše než jako 

na příčinu měli na maskulinitu nahlížet jako na výsledek jiných sociálních procesů. Na 

závěr svého textu předkládá čtyři návrhy jak přistupovat ke studiu mužů. 

 

Zaprvé, mluví-li se o maskulinitě/maskulinitách, měly by tyto pojmy být užívány přesněji a 

partikulárněji. 

Za druhé, často je mnohem vhodnější založit analýzu na konceptu mužů a toho, co muži dělají, 

co si myslí nebo cítí. Obecně je vhodnější vrátit se od maskulinit zpátky k mužům. Také je 

obecně lepší mluvit o sociálních vztazích mužů, o názorech mužů, představách o mužích atd. 

Za třetí, je zřetelné, že se hodně mluví o maskulinitách, a proto je užitečné zaměřit se na 

zkoumání rozmanitosti diskursů o maskulinitě a rozmanitosti maskulinit. 

Nakonec, více nezávazně, bylo by vhodné vyvinout takové koncepty, které by lépe reflektovaly 

odlišnost ženské a mužské zkušenosti s muži, a mohly by posloužit jako východisko analýzy.     

(Hearn 1996: 214)1 

 

2.3  Feministický přístup k výzkumu 

 

Jak jsem se již výše zmínila, celá má práce se pohybuje v rámci feministického 

paradigmatu, což mimo jiné znamená, že jsem se ve svém výzkumu snažila využít 

feministického přístupu. Renzetti a Curran  píší, že „feministický přístup do veškerého 

zkoumání zahrnuje gender jako jednu z klíčových analytických kategorií“ (Renzetti/Curran 2003: 

32). Letherby (2003) hovoří přímo o feministickém výzkumu, který se podle ní 

neodlišuje pouze v tom, jaké otázky si výzkumníci či výzkumnice kladou, ale též 

                                                 
1 Překlad je přejatý z Vodochodský (1999: 19-20). 
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umístěním výzkumníka či výzkumnice v rámci výzkumného procesu a celkovém 

záměru, s nímž je výzkum prováděn. Letherby (2003)  dále poznamenává, že 

feminističtí výzkumníci či výzkumnice přicházejí do „terénu“ s určitým souborem 

vědění. Tento teoretický náhled jim poskytuje jistý rámec, v němž se mohou pohybovat 

při objasňování svých pozorování sociálního života. Avšak výzkumníci či výzkumnice 

nepřichází do „terénu“ pouze se svým teoretickým náhledem, ale též se svou sociální 

zkušeností. Vodochodský (1999) v této souvislosti z textu Olesen (1994) cituje Nancy 

Scheper-Hughes: 

 

Nemůžeme se odstřihnout od našich kulturních já, která si nosíme s sebou do terénu, ani se 

nemůžeme zbavit svých očí, uší a kůže, skrze něž intuitivně vnímáme nový a zvláštní svět, 

v němž jsme se octli. (Scheper-Hughes podle Olesen 1994: 165)2 

 

Velmi důležitým momentem v rámci feministického výzkumu je též přístup k 

respondentům. Výzkumníci a výzkumnice přistupují k respondentům jako 

k subjektům. „Často využívají vstřícnějších výzkumných metod, které umožňují zkoumaným 

vyjadřovat své emoce a spíše je nechávají volně vyjadřovat, než aby jim vnucovaly vlastní myšlenková 

schémata“ (Renzetti/Curran 2003: 33). V tom též Renzetti a Curran (2003) vidí důvod, 

proč je feministický přístup k výzkumu obviňován ze subjektivismu. V této souvislosti 

Letherby (2003) poznamenává, že mnoho feministů, feministek a dalších lidí se 

domnívá, že zaujatost (bias) je ve skutečnosti nevyhnutelná a jediná věc, kterou mohou 

udělat, je se snažit tuto zaujatost učinit viditelným. Letherby (2003) dále zmiňuje 

Holland a Ramazanoglu (1994), jež se domnívají, že neexistuje postup či 

metodologická logika, která by mohla neutralizovat sociální povahu interpretace. Na 

druhou stranu by bylo chybné se domnívat, že feministický výzkum má pouze 

subjektivní povahu. Renzetti a Curran poukazují na to, že takovýto způsob zkoumání  

má dualistickou povahu, „má jak objektivní, tak subjektivní rozměr“ (Renzetti/Curran 2003: 

33). Zkoumání podle nich nemůže být zcela nezaujaté a hodnotově neutrální, avšak 

zároveň jej nelze chápat jako zcela subjektivní, protože výzkumník je „nutně ovlivňován 

hodnotami (respektive hodnotovými soudy), jeho cílem je vždy odhalování faktů, tedy jevů, které lze 

                                                 
2 Překlad je přejatý z Vodochodský (1999: 26). 
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přímo pozorovat nebo empiricky ověřit“ (Renzetti/Curran 2003: 33). Feministický přístup 

k výzkumu díky jeho dualistické povaze shledávají jako perspektivní.   

 Renzetti a Curran  dále píší, že jedním z cílů feministického přístupu je, aby „ hlas žen 

zazníval a byl slyšen v těch oblastech vědeckého zkoumání, v nichž byl dosud umlčován či opomíjen“ 

(Renzetti/Curran 2003: 32).  Domnívám se, že to nejsou pouze heterosexuální ženy, 

jejichž hlas je opomíjen. Ráda bych proto toto „dání“ hlasu rozšířila o gaye, lesby, 

transgender3, transexuály, jedince považující se za queer4 a v neposlední řadě též o 

muže inspirované feministickými myšlenkami. 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                 

3 Sokolová (2001) charakterizuje transgender jako osobu, která „ překročila hranice vrozeného pohlaví; nemusí ale nutně 
podstoupit chirurgickou nebo jinou změnu pohlaví. Překročením hranic pohlaví je myšlen složitý proces vnímání vlastní sexuální a 
genderové identity, kterou jedinec pociťuje a kterou nelze jednoduše chápat v binární rovině identifikování se s opačným pohlavím“ 
(Sokolová 2001: 248). 
4 Sokolová (2001) píše, že „ adjektivum „queer“ původně označovalo zvláštní, divné nebo dokonce podivínské chování, 
v osmdesátých letech 20. století se vžilo mezi americkými a britskými aktivisty hnutí AIDS a v hnutí homosexuálů pro vyjádření 
nejrůznějších společenských a kulturních formací jejich komunit. Jeho slangový rozměr je v českém jazyce těžko zachytitelný; snad 
nejvíce se mu blíží termín „teploušský“. Český termín teplouš je velmi pejorativní a obsahuje negativní konotace. Oproti tomu 
současný angloamerický termín „queer“ vyjadřuje určitou hrdost a sounáležitost s vybranou komunitou. Queer v dnešní době 
zastřešuje různé lidi, již se chtějí odpoutat od kategorií a identit a snaží se přijmout sexualitu, která je proměnlivá a bez hranic“ 
(Sokolová 2001: 244). 
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    3.  Výzkumná část 

 

3.1  Metodologie 

 

Téma mužů považujících se za feministy jsem se rozhodla zkoumat pomocí kvalitativní 

analýzy dat získaných prostřednictvím částečně strukturovaných rozhovorů. Flick 

(1998) charakterizuje částečně strukturované rozhovory jako takové rozhovory, v rámci 

nichž se předpokládá, že respondent má jistou představu o studovaných tématech. 

Tuto svou představu může respondent v průběhu rozhovoru spontánně vyjadřovat 

v reakci na výzkumníkovy otevřené otázky. Flick (1998) dále píše, že v rámci částečně 

strukturovaného rozhovoru výzkumník či výzkumnice uvádí několik tematických 

okruhů, na něž se respondenta ptá nejdříve formou otevřených otázek a postupně 

může přejít až k otázkám konfrontačním. 

 

3.1.1  Scénář rozhovoru a pilotní rozhovor 

 

Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla pro částečně strukturovanou formu rozhovorů, 

vypracovala jsem určitý soubor otázek, na které jsem se v průběhu rozhovoru chtěla 

zeptat.  Otázky měly spíše orientační charakter, jejich znění a pořadí jsem upravovala 

v závislosti na interakci s respondenty. Tento soubor otázek jsem ještě před pilotním 

rozhovorem konzultovala se svým vedoucím práce Mgr. Ivanem Vodochodským a 

svým vedoucím diplomního semináře Ing. Petrem Pavlíkem, Ph.D. Následně jsem 

provedla pilotní rozhovor, který jsem přepsala a své poznatky opět konzultovala 

s vedoucím práce. Především jsme řešili, zda některé otázky nevynechat, protože 

pilotní rozhovor trval přes dvě hodiny. Nakonec jsme dospěli k závěru, že soubor 

orientačních otázek měnit nebudeme. To bylo sice náročné z hlediska přepisu, protože 

rozhovorů, které trvaly přes dvě hodiny, bylo víc, avšak na druhou stranu jsem 

prostřednictvím takto dlouhých rozhovorů získala širokou paletu informací, které mi 

pomohly vytvořit si detailnější obrázek o respondentech.    
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3.1.2  Výběr respondentů 

 

V rámci svého každodenního života se často pohybuji mezi lidmi, kteří se zabývají 

genderovou problematikou. Zpočátku jsem oslovila několik svých kamarádů, o nichž 

jsem věděla, že se zajímají o feministické myšlenky. Část respondentů tedy tvoří lidé, 

s kterými se znám již delší dobu. (Mé pozici výzkumnice-kamarádky se budu 

podrobněji věnovat v následující kapitole Jak jsme spoluutvářeli rozhovory.) Avšak 

nechtěla jsem, aby výzkum byl prováděn pouze s respondenty-kamarády, rozhodla 

jsem se proto oslovit též jednoho spolužáka z Fakulty humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze,  s nímž jsem se  potkávala na genderových přednáškách a seminářích, 

dále pak jednoho studenta  Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 

který studuje obor Gender studia a jednoho člověka, který několik let dělal 

dobrovolníka v občanském sdružení NESEHNUTÍ, a to ve skupině ženských práv. 

Dohromady se tedy výzkumu účastnilo osm respondentů. 

 

3.1.3  Jak jsme spoluutvářeli rozhovory 

 

V průběhu jara a léta roku 2005 jsem nahrála sedm rozhovorů, osmý rozhovor pak na 

začátku prosince. Dva respondenty jsem ještě znovu vyhledala, abych se jich zeptala na 

otázku, zda feministické myšlenky nějakým způsobem ovlivnily vytváření jejich vztahů 

s jinými lidmi.5  Nechala jsem na respondentech výběr místa, kde se rozhovor 

uskuteční, kde se jim bude příjemně sedět a povídat. Některé rozhovory se uskutečnily 

u mě nebo u respondentů  doma, jiné v parku či zahradní restauraci. Délka rozhovoru 

byla v rozmezí od jedné do dvou a půl hodiny, což, jak se postupně ukázalo, nezáviselo 

jen na „upovídanosti“ toho kterého respondenta, ale též na tom, do jaké míry jsme se 

před rozhovorem znali. Rozhovory s respondenty-kamarády trvaly skoro dvojnásobek 

času než rozhovory s respondenty, s nimiž jsem se znala jen velmi zběžně či skoro 

vůbec. 

                                                 
5 Tím nechci naznačit, že by v jiných rozhovorech nebylo na co se doptávat. Nejednou jsem se v průběhu analýzy 
dostala do situace, kdy jsem si říkala: „Tak tady by to bylo dobré ještě upřesnit. Škoda, že mě nenapadlo se na to 
zeptat ještě jiným způsobem“, a tak podobně. Bohužel z časových důvodů jsem se rozhodla vyhledat pouze 
respondenty, kteří se ve svých rozhovorech nezmiňují, zda feministické myšlenky nějakým způsobem 
(ne)ovlivnily jejich vztahování se k lidem.   
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Ráda bych se teď na chvíli zastavila u své pozice výzkumnice-kamarádky. Již na začátku 

výzkumu jsem si uvědomovala, že se s touto pozicí budu muset nějakým způsobem 

vypořádat, a to nejen při spoluvytváření rozhovorů, ale též při jejich samotné analýze. 

Domnívám se, že respondenti-kamarádi se ke mně v průběhu rozhovoru vztahovali 

spíše jako ke kamarádce než jako k výzkumnici. Chvílemi jsem měla dojem, že úplně 

pozapomněli, že běží nějaký diktafon. Často jsem byla až překvapena, s jakou 

otevřeností mi vypráví o svém životě. A myslím, že i já, přestože jsem se snažila, jsem 

se občas ptala na určité věci spíše z pozice kamarádky než z pozice výzkumnice. 

V interakci s nimi jsem měla mnohem menší zábrany se jich na některé věci opakovaně 

doptávat, chtít, aby to, co říkají, více specifikovali, konkretizovali. Nebyl tam jakýsi 

počáteční ostych, který jsem v rozhovorech s ostatními respondenty cítila. Ono  

doptávat se člověka, kterého příliš neznáte, na nějaké hodně osobní věci, není 

jednoduché. Často musíte spolu s respondentem překonat vzájemný ostych a 

v průběhu rozhovoru si vyjednávat hranice, na co je možné se v tu chvíli ptát a na co 

už nikoliv, co už by pro respondenta mohlo být nepříjemné. Na druhou stranu se 

člověk v pozici výzkumnice-kamarádky potýká s tím, že na své respondenty-kamarády 

občas nahlíží jako na kamarády, a to ať už v průběhu rozhovoru, tak především v 

jeho následné analýze. Na základě toho pak může určité věci přehlédnout, protože jsou 

pro něho z tohoto úhlu pohledu mnohem méně viditelné. Snažila jsem se, především 

v rámci analýzy rozhovorů, co nejvíce minimalizovat pohled kamarádky, avšak je 

otázkou, do jaké míry má snaha byla úspěšná.  

Jak jsem se již výše zmínila, soubor otázek, který jsem měla připravený na 

papíře, byl spíše orientační. Přesné znění otázek se vytvářelo až v interakci s 

respondentem. Jak v průběhu rozhovorů, tak při samotné analýze jsem se snažila 

nepřistupovat k respondentům jako k předmětům mého výzkumu, ale jako k subjektů, 

kteří nějakým způsobem vypráví o svým životech.  

 

 

3.1.4  Jak jsem postupovala při analýze rozhovorů 

 

Ve své analýze rozhovorů jsem se inspirovala metodou zakotvené teorie, kterou ve své 

knize Základy kvalitativního výzkumu popisuje Anselm Strauss a Juliet Corbinová 
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(1999). Nejdříve jsem tedy udělala pilotní rozhovor, abych zjistila, jak otázky, které 

jsem si „nahrubo“ připravila,  „fungují“, zda bych se například neměla ptát spíše jiným 

způsobem atp. Přepsaný pilotní rozhovor jsem po odstavcích kódovala. V této fázi se 

jednalo o určitou formu otevřeného kódování. Cílem bylo zjistit, jaká témata se 

v rozhovoru objevují a jakým způsobem se k sobě vzájemně vztahují. Pilotní rozhovor 

a jeho následné otevřené kódování mi pomohly udělat si obrázek o tom, s jakými 

tématy se mohu případně setkat v další rozhovorech. Bylo to jakési „první nakouknutí“ 

do problematiky, kterou jsem se následně ve své analýze zabývala. Při analýze dalších 

přepsaných rozhovorů jsem již částečně změnila postup. Neanalyzovala jsem každý 

rozhovor zvlášť po odstavcích, postupně jsem si je všechny pročítala a barevně jsem 

v nich odlišovala různá témata. V této souvislosti Zdeněk Konopásek v jednom ze 

svých článků píše:  

 

„Různost hledisek vyžaduje různost tužek. Žlutě, rozhodl se Miloš, bude označovat místa, ve 

kterých jeho respondenti říkají něco zajímavého o rodinných příslušnících; zeleně, pokud mluví 

o sítích příbuzenských, a modře pak zmínky o přátelských kontaktech. Řeklo by se, že si tak 

předběžně „mapuje“ sebraná vypravování z hlediska, které ho zajímá. A že si dělá v sebraných 

vyprávěních pořádek. Ve skutečnosti ale - jen považme –vyrábí další, nová vypravování: taková, 

která jeho hledisko nejen odrážejí, ale také formují. Vedle vyprávění-textů Marie, Petra, Tomáše a 

Jany, a z nich, rodí se tu vyprávění Žluté, Modré a Zelené.“ (Konopásek 1997:79) 

 

Na základě těchto barevných vyprávění jsem formulovala výzkumnou otázku. 

Následně jsem pak tato barevná vyprávění kódovala, pracovně můžeme toto kódování 

nazvat „tématické kódování“. V rámci tohoto kódování jsem si vytvořila různé 

kategorie a subkategorie, které jsem různě přeskupovala a hledala mezi nimi vzájemné 

vztahy. Na základě tohoto „tématického kódování“, které můžeme též z pohledu 

zakotvené teorie chápat jako axiální kódování, jsem částečně přeformulovala 

výzkumnou otázku. Poté jsem jednotlivé kategorie a subkategorie začala vztahovat 

k centrální kategorii, kterou je uvádění feministických myšlenek do praxe. V této fázi se 

mi „pod rukama“ začal rodit kompaktnější text, který jsem se snažila triangulovat 

s literaturou. Svou analýzu rozhovorů jsem průběžně konzultovala se svým vedoucím 

práce a vybrané pasáže též s vedoucím diplomního semináře. 
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Strauss a Corbinová ve své knize Základy kvalitativního výzkumu píší, že „cílem 

metody zakotvené teorie je samozřejmě vytvoření teorie, která odpovídá zkoumané oblasti a vysvětluje 

ji“ (Strauss, Corbinová 1999:15). Nedomnívám se, že by můj výzkum vedl až 

k propracované teorii. Je spíše uchopením a zpracováním určitých témat, s nimiž jsem 

se v rozhovorech setkala. Mnohým čtenářům a čtenářkám by se tedy mohlo zdát, že 

jsem zůstala „v půli cesty“, což je do jisté míry pravda, na druhou stranu si myslím, že 

cesta, kterou jsem ušla, nebyla úplně nejkratší a nejsnadnější. Témata, jež rozhovory 

obsahují, nejsou zdaleka vyčerpána a zasloužila by si další výzkum. 

 

3.1.5  Pár poznámek k formální stránce výzkumu 

  

Respondenti ve výzkumu nevystupují pod svými pravými jmény, ale pod pseudonymy. 

Zároveň pro zachování co nejvyšší možné anonymity jsem se rozhodla uvést školy, 

které respondenti studují nebo již vystudovali, v rámci medailónků samostatně. 

V průběhu přepisování rozhovorů jsem používala transkripční značky, jejichž 

vysvětlení najdete v příloze. 

Co se týče citací a odkazování na literaturu, přijala jsem způsob, který na svých 

internetových stránkách uvádí sociologický časopis Biograf.6 A to z toho důvodu, že je 

vytvořen na základě mezinárodních standardů, jakými se cituje a odkazuje sociologická 

literatura. Je vytvořený pro potřeby kvalitativního výzkumu, a proto mé práci odpovídá 

nejvíce. 

Jména zahraničních autorek nepřechyluji, držím se tak úzu v rámci genderových 

studií. 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Viz.http://www.biograf.org/ docs/ pravidla.html [accessed 18.1. 2006] 
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     3.2   Analýza rozhovorů 

 

Ve své analýze bych se chtěla zaměřit na to, jakým způsobem respondenti ve svých 

rozhovorech vypráví, že uvádí své feministické myšlenky do praxe a s čím se v této 

souvislosti potýkají. Respondenti zmiňují různé způsoby, jakými uvádí své feministické 

myšlenky do praxe: diskuse s lidmi, v rámci svého chování a vztahování se k sobě 

samým a jiným lidem. Rozhodla jsem se proto svou analýzu rozdělit do tří částí. První 

část je zaměřena na otázku, jak se respondenti snaží uvádět své feministické myšlenky 

do praxe v rámci vlastního chování. V druhé části se zabývám otázkou, jak respondenti 

diskutují své názory s jinými lidmi a s jakými reakcemi se v této souvislosti setkávají. 

Třetí část je věnována vlivu feministických myšlenek na utváření vztahů respondentů s 

jinými lidmi.  

Ještě než přistoupím k samotné analýze tohoto velmi obsáhlého tématu, ráda 

bych se na chvíli zastavila u feministických myšlenek, které jednotliví respondenti 

zastávají.  

 

3.2.1  Medailónky respondentů 

 

Stejně jako feminismus není jeden myšlenkový směr, ani muži považující se za 

feministy nejsou homogenní skupinou lidí. K feministickým myšlenkám se dostali 

různými způsoby v různých obdobích svého života. V průběhu let se jejich 

feministické názory postupně vyvíjely v závislosti na literatuře, kterou četli, diskusích 

s lidmi, které vedli a v neposlední řadě v závislosti na jejich zkušenostech, které 

v průběhu života získali. Jejich feministické názory se tedy v mnohém liší. Některým 

jsou blízké anachofeministické myšlenky7, někteří se inspirovali myšlenkami, s nimiž 

přichází hnutí transgender a queer, pro jiné jsou spíše relevantní myšlenky liberálního 

feminismu. Z rozhovorů vyplývá, že velká část respondentů se neidentifikuje s jedním 

konkrétním feministickým proudem, spíše se v průběhu let inspirovali různými 

                                                 
7 Anarchofeminismus jako myšlenkový směr vznikl v průběhu 70.let 20.století. Můžeme jej chápat jako propojení 
anarchistické a feministické analýzy moci. Tento směr  klade důraz na tzv. revoluci všedního dne, jež vychází 
z předpokladu, že v rámci každodenního života je možné překračovat genderové stereotypy a jiné omezující 
vzorce chování. Jedním ze základních principů konceptu tzv. revoluce všedního dne je kritické nahlížení jedince 
na vlastní chování a vytváření vztahů s jinými lidmi, mezi základní principy též patří diskuse a obecně otevřená 
komunikace s lidmi. 
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feministickými myšlenkami. Jistou výjimku v tomto ohledu tvoří několik respondentů, 

kteří se považují za anarchofeministy.  

Pro mnohé respondenty bylo těžké a často i nemožné uchopit své feministické 

názory jako nějaký konzistentní celek, který by mohli pojmenovat, proto ani já je ve 

svém výzkumu nepojmenovávám. Obávám se, že pokud bych se o něco takového 

pokusila, dopustila bych se mnohých zjednodušení.   

Na tomto místě bych tedy ráda alespoň ukázala, jakým způsobem se 

k feministickým myšlenkám respondenti dostali. Při sestavování medailónků jsem 

vycházela z jejich vlastního vyprávění.  

 

Hubert (25 let) 

K feministickým myšlenkám se dostal v průběhu svého dospívání prostřednictvím hard 

corové subkultury, což  dnes vnímá jako velký paradox, protože podle něho je hard 

corová subkultura převážně mužská maskulinní záležitost.  „Když jsem se s tou subkulturou 

seznámil, tak jsem byl extrémně hladovej po všem, co se tý subkultury týče. Všechno jsem prostě hltal, 

jak hudbu, tak jsem si všechno chtěl zároveň i číst. To znamená, že jsem si vždycky kopíroval 

buklety, vnitřňáky desek a s tím, když jsem tu hudbu poslouchal, tak jsem si četl ty texty.“ V této 

souvislosti narazil na některé kapely, které měly feministicky laděné texty. Blíže se s 

feministickými myšlenkami seznámil, když začal vypomáhat v jedné pražské kavárně, 

kde se scházeli lidé z Feministické skupiny 8. března (dnes Anarchofeministická 

skupina).    

 

Jakub (32 let) 

V průběhu 90. let se Jakub setkával s různými feministický myšlenkami, ať už ve škole 

či při čtení nějaké literatury. Intenzivněji se však o genderovou problematiku začal 

zajímat až o několik let později, a to díky diskusím se svou kolegyní v práci, která ho 

následně seznámila s lidmi z Anarchofeministické skupiny.  

 

Lukáš (24 let) 

S feministickými myšlenkami se seznámil až na vysoké škole, kdy se začal zajímat o 

sociální konstruování reality „vlastně jak fungujou všechny ty hegemonie a vlastně jak je to hrozně 

sofistikovaný, není to tak viditelný, není to tak zřejmý a prostě jak to funguje v tý společnosti.“ 
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V této souvislosti začal chodit na různé přednášky, kde se mimo jiné seznámil i 

s genderovými teoriemi. Postupně se touto problematikou začal více zabývat a 

prodiskutovávat ji s lidmi, kteří na tyto přednášky a semináře chodili. Dnes se domnívá, 

že jistou roli v jeho zájmu o genderovou problematiku sehrála i alternativní kultura, ve 

které se pohyboval a v níž některé směry tematizovaly i genderové otázky.  

 

Martin (20 let) 

Vyrůstal v prostředí, kde se řešila strukturální diskriminace, do níž spadá i diskriminace 

mužů a žen ve společnosti. U Martina prvotní impulsy, že „není něco v pořádku“, 

vychází z domova. Později začal své feministické vědění rozšiřovat a prohlubovat na 

vysoké škole. 

 

Matěj (22 let) 

Zhruba v 17ti letech se Matěj začal zajímat o různé formy sociální nerovnosti. 

Zpočátku své názory hodně diskutoval se svým dědečkem, později ho jeho spolužáci 

seznámili s jednou dívkou, která se pohybovala v anarchistickém hnutí a 

prostřednictvím ní se dostal k feministickým myšlenkám. „Já jsem s ní potom trávíval 

poměrně hodně času a právě jsme se o spoustě věcí spolu dost bavili. Řešili jsme spolu první poslední, 

pomohla mi vybrousit si různé myšlenky a skrz různý teoretický články, který jsem někde čet, tak 

jsem to s ní mohl jako konfrontovat.“ 

 

Štefan (19 let) 

U Štefana vedla cesta k feministickým myšlenkám přes anarchistické myšlenky, ke 

kterým se dostal v průběhu svého dospívání. „To ich nájdenie, odhalenie, identifikovanie 

a hlavne teda spôsob riešenia šiel až cez anarchizmus.“  

 

Tomáš (26 let) 

K feministickým myšlenkám ho přivedla punková hudba, kterou poslouchá. 

S nástupem internetu si začal stahovat různé písničky od různých kapel a náhodou 

narazil na kapely s ženským zpěvem, zalíbilo se mu to a postupně si začal stahovat, jak 

on to nazývá, celodívčí kapely. Začal si překládat jejich texty, některé měly vyhraněné 

feministické názory, jiné nikoliv, přesto ve svých písničkách nějakým způsobem 
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vyjadřovaly: „co je zajímá, co tlačí.“  „Pak jsem byl v situaci, že jsem poslouchal strašně moc 

takovýchhle kapel, začaly mě zajímat věci kolem toho i ta scéna. Další věci, myšlenky a tak. A začal 

jsem s tím vyloženě sympatizovat.“ 

 

Vojta (23 let) 

Jistou „senzitivitu“ k feministickým tématům, jak on to nazývá, získal v období, kdy se 

hodně kamarádil se svými třemi spolužačkami ze školy. „Když jsem ty tři, čtyři roky ve škole 

strávil s holkama, s tím, že s nima pořád něco řešíš, fakt denodenně a my jsme se fakt vídali hrozně 

moc, že v tom pak vidíš problémy z té druhé strany, než je člověk vidí, když kámoší s těma 

klukama.“ To byl podle něho také důvod, proč ho tato tématika začala zajímat. 

K samotným feministickým myšlenkám se dostal v souvislosti s kritikou stávajícího 

uspořádání společnosti.  

 

Vzdělání 

V rámci medailónků též často bývá uvedeno vzdělání respondentů. Pro zachování co 

nejvyšší možné míry anonymity respondentů jsem se rozhodla uvést školy, které 

respondenti studují či již vystudovali, samostatně. Zde je tedy jejich výčet: Střední 

průmyslová škola dopravní (obor elektrotechnické a počítačové systémy), Lycee 

Francais de Prague, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (jeden 

respondent obor politologie, druhý respondent antropologie a Gender studia), Fakulta 

humanitních studií Univerzita Karlova Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. Lékařská 

fakulta, Přírodovědecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě (obor geografie a 

kartografie), Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií (postgraduální studium v oboru vyjadřování a zabezpečování přesnosti 

výsledku měření).8 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Názvy škol a věk respondentů jsem zjišťovala dodatečně až při sestavování medailónků. 



 25 

3.2.2 Uvádění feministických myšlenek v rámci vlastního 

chování 

 

V této části své analýzy bych se chtěla zaměřit na téma, jak respondenti vypráví o 

uvádění feministických myšlenek v rámci svého chování. Na uvádění feministických 

myšlenek do praxe lze nahlížet jako na určitý vědomý či nevědomý proces vyjednávání 

si svého postavení v rámci každodenních interakcích s lidmi a vztahování se k nim.9 

Z rozhovorů je patrné, že se nejedná pouze o vyjednávání s ostatními lidmi, ale i sám 

se sebou, kdy respondenti přemýšlí o svém chování a snaží se je kriticky nahlédnout 

prostřednictvím feministických myšlenek. 

  

„Takým základom je asi to kritické myslenie, to znamená aký život prežívám, to čo na mňa 

vplýva, sa snažím nejak prijímať  a zároveň dostávať sa na ten koreň tej veci. To znamená, 

čo to je v skutočnosti a ako to na mňa v skutočnosti vplýva, nielen to, že mám nejaký pocit 

z toho, alebo ako by som to prijať mal.“ (Štefan) 

 

 „Člověk se snaží přemejšlet o všem, co dělá a k tomu, co dělá se teda snažit přemejšlet, jak 

by se to dalo dělat jinak, aby se z toho odundaly věci, který ti přijdou špatně.“ (Vojta) 

 

„Dostal jsem se do stádia, že jsem schopen teoreticky tydle ty věci pojmenovat, ale pakliže 

jsem si ty věci kdysi dávno zvnitřněl, tak je strašně obtížné je zpětně vykořenit.“ (Matěj) 

 

„Tudíž se musíš prohrabávat tou strašnou spoustou věcí, myšlenek, pocitů a vybírat ty, který 

nechceš, ty který si zvnitřnila vyrůstáním v nějaký společnosti a co z toho je špatný a 

škodlivý, co z toho nechceš a na druhou stranu, co je z toho dobrý, přirozený pro tebe, co si 

teda chceš ponechat a co chceš zahodit jako bagáž, kterou na tebe někdo nabalil atd.“ 

(Hubert)  

 

Z těchto pár úryvků je zřejmá vědomá snaha respondentů reflektovat své vnímání a 

vztahování se k okolnímu světu na základě jejich hodnotového smýšlení. Snaha 

dešifrovat, proč se chovají, jak se chovají, které vzorce chování, jež v průběhu 

socializace naturalizovali, jim přijdou omezující nebo jim z nějakého důvodu 

                                                 
9 Ve své analýze se budu zabývat pouze vědomému vyjednávání, protože k analýze nevědomého vyjednávání by 
bylo zapotřebí volit jiné metodologické přístupy, např. zúčastněné pozorování či psychoanalýzu.   
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nevyhovují. Není to o tom, že by si programově nastavili, jak se budou chovat, ale 

spíše o neustálém kritickém nahlížení na chování, které v různých interakcích vytváří,  

o hledání toho, jací chtějí být a o vyjednávání si svého postavení a způsobu vztahování 

ke svému okolí, což mnohdy není nijak snadné.  

 

„Pakliže člověk funguje s jinejma lidma, tak musí najít, aby se večer mohl kouknout do 

zrcadla a neříkat si: „ty jo, ty jsi fakt debil“, ale na druhou stranu, aby s těma ostatníma 

lidma mohl nějak vycházet. To znamená, že těžko můžeš udělat všechny věci, jak by si člověk 

představoval, protože to moc nejde.“ (Vojta) 

 

„Prostě hledat ten jakoby zdravej vztah k těm věcem jak pro tebe, tak pro ty lidi kolem tebe, 

což někdy působí strašnej zmatek a je těžký se tím probrat a udělat si v těhle věcech jasno.“ 

(Hubert) 

 

„Jak se snažím měnit svý vlastní chování? No, s tím mám taky problém, právě musím nad 

sebou pořád, pořád přemejšlet, což se mi někdy daří, někdy nedaří. Nechci to ventilovat na ty 

vztahy, ale tam se toho problému dotýká asi nejvíc.“ (Jakub) 

 

Avšak uvádění feministických myšlenek do praxe v rámci vlastního chování nemusí mít 

pouze „sebezpytující“ charakter. Může být zábavné, kreativní a naplňující. 

 

„Tak snažím se chovat tak, jak chci a to znamená, snažím se dělat to, co je mi příjemný, co 

mě baví, to co chci a snažím se dekonstruovat ten nátlak té společnosti a říkat si prostě ‚je-li 

tohle pěkný, tak proč já ne?‘“ (Martin) 

 

V takových případech hnacím motorem není vědomé překračování genderově 

stereotypních vzorců chování, ale to, že respondenty dělání určitých věcí baví. Někteří 

v této souvislosti v rozhovorech uvádí, že je baví například vaření (Tomáš, Vojta) či 

práce s vlastním vzhledem (Vojta; Martin a Tomáš zatím spíše v teoretické rovině ).  
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3.2.2.1  Vytváření vlastní identity 

 

Obecně by se dalo říci, že se respondenti při vytváření vlastní identity potýkají se vzorci 

chování, které v průběhu socializace zvnitřnili a dnes jim díky jejich feministickému 

smýšlení připadají špatné či omezující. Z rozhovorů vyplývá, že pro ně není vždy 

jednoduché s těmito vzorci dále pracovat a překračovat je, někdy se o to ani příliš 

nesnaží a přizpůsobí se tomu, co se od nich „očekává“. Podívejme se, o jaké vzorce se 

jedná a jakými způsoby se s nimi snaží či nesnaží vypořádat. 

 

 

3.2.2.2  Tělo a vzhled 

 

„Každá lidská bytost má tělo; to však není pouhým předmětem, který máme, ani pouhou fyzickou 

jednotkou existující mimo společnost. Podléhá mnoha vlivům, které vycházejí z naší sociální 

zkušenosti i norem a hodnot skupin, k nimž patříme“ (Giddens 1999:138). Bourdieu (2000) 

hovoří o tom, že genderový řád je velmi hluboko vepsán do našich těl. Své tělo 

vnímáme podle Bourdieuho (2000) v interakci s okolím. V této souvislosti Bourdieu 

poznamenává, že „do každé interakce se prostřednictvím schémat vnímání a hodnocení, vepsaných 

do těl zúčastněných aktérů, zapojuje celá sociální struktura“ (Bourdieu 2000: 59). Dále 

Bourdieu píše, že jedním z principů, jak si jedinec vytváří vztah k vlastnímu tělu, je, že 

na něj „aplikuje určitá základní schémata vzniklá osvojením si sociálních struktur a neustále 

posilovaná reakcemi založenými na týž schématech“ (Bourdieu 2000: 60). V této souvislosti 

Bourdieu hovoří o somatizaci nadvlády, kdy si jedinec v průběhu socializace osvojí 

určité vzorce chování, které jsou mocensky podmíněné, a dále s nimi nakládá jako s 

„přirozenými“. 

V této kapitole bych se chtěla zaměřit na to, jaký mají respondenti vztah ke 

svému tělu, zda se nějakým způsobem potýkají s tím, jak jejich tělo vypadá. Domnívám 

se, že tělo vnímáme vždy v nějakém kontextu. Ráda bych se v této kapitole zaměřila 

především na souvislost mezi tělem a tím, co „na něm máme“ a to konkrétně 

oblečením. Zajímalo mě, zda se respondenti snaží nějakým způsobem pracovat se 

svým tělem a s tím „co na něm mají“ z genderového hlediska.  
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Začněme nejdříve tím, jak někteří respondenti vypráví, že se vypořádávají s vlastním 

tělem. Matěj v rozhovoru uvádí, že dříve trpěl komplexem méněcennosti v souvislosti 

s tím, jak vypadal, že neodpovídal ideálu svalnatého, vysokého muže. Dnes, přestože 

dokáže tuto problematiku týkající se ideálu krásy teoreticky uchopit a kriticky 

nahlédnout, je pro něho velmi těžké se s tím v praxi vypořádat, protože v sobě do jisté 

míry naturalizoval představu „jak má muž vypadat“. Ve skupině vyšších a silnějších 

kluků se stále necítí dobře. Zpětně si myslí, že mu nikdo nedával najevo, že je menší, 

slabší atp. Domnívá se, že se do této pozice stavěl sám tím, že měl dojem, že se na 

něho všichni tak dívají. V této souvislosti si můžeme klást otázku, zda se jedná o snahu 

být „krásný“ nebo spíše o snahu vypadat „mužně“. Do jaké míry bychom zde spíše než 

o ideálu krásy měli hovořit o určitém ideálu maskulinity. Do jaké míry se jedná spíše o 

tlak hegemonní maskulinity než o tlak ideálu krásy. 

 

„Jako klasicky je to takový ten macho stereotyp s nějakou vizáží, jednak jako ta mužnost, 

svaly, vejška, tohle to na mě hrozně podvědomě působí. I když jsem si schopnej racionálně 

vysvětlit, proč by to na mě působit nemělo, tak stejně nastanou situace, kdy se vyskytnu ve 

skupině silnějších a vyšších kluků a vžydcky se budu cítit blbě, prostě tohle je strašně těžký.“ 

(Matěj) 

 

„Zpětně si myslím, že nebyl nikdo, kdo by mi to dával najevo. Spíš si myslím, že oni se cítí 

stejně jako já. Ale já jsem se do tý pozice spíš sám stavěl, že jsem cítil, že mi to všichni dávají 

najevo, že nejsem úplně nejvyšší ze všech.“ (Matěj) 

 

Matěj v rozhovoru zmiňuje velmi zajímavou věc, že se špatně necítil jen on sám, ale i 

ostatní kluci, že vlastně všichni nějakým způsobem zažívali pocit strachu, že nejsou 

dostatečně mužní. Tomuto tématu se budu podrobněji věnovat v kapitole Konstrukce 

maskulinity na základě strachu.  

Jak se Matěj snažil pocit méněcennosti, s nímž se v souvislosti se svým tělem 

potýkal, řešit? Z rozhovoru vyplývá, že mu pomohlo, že dokázal celý problém 

teoreticky uchopit. Tím si vytvořil jistou bariéru, aby na něho tlak ideálu krásy 

vytvářený společností tolik nepůsobil. Zároveň mu hodně pomáhá komunikace s lidmi 

v jeho blízkém okolí, kteří se touto problematikou zabývají a snaží se v rámci svého 

chování takovéto vzorce nereprodukovat.  Domnívá se, že kdyby se s těmito lidmi 
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přestal vídat, začala by jeho bariéra vůči okolním tlakům slábnout. Je tedy zřejmé, že je 

pro něho velmi důležité společné sdílení kritiky genderového řádu a sdílení snahy se 

z něho nějakým způsobem vyvazovat. 

 

„Ta teorie, kterou jsem si nějak pojmenoval a dokázal jsem ten problém pojmenovat, tak mě 

pomohla k tomu, že jsem ty ostny nějakým způsobem otupil nebo spíš, že ty ostny tady jsou, 

ale už mě nebodaj. A to, že já se vesměs stýkám s lidma, který tyhle ty věci cítí taky, bavíme 

se o nich. Dokážem spolu v rámci svýho malýho kolektivíčku ty ostny tý společnosti úplně 

jako ignorovat, tak to mi pomáhá to, že když jsem znova postavenej před ten problém, tak už 

tam skutečně tu bariéru mám. Ale je to o tom, že to jako cítím, že kdybych se tady od těch lidí 

nějak vzdálil někam jinam, tak budu cejtit, že ta bariéra se bude pomalu rozpadat a ty ostny 

půjdou blíž a blíž. A bude to na mě působit mnohem víc a víc.“  (Matěj) 

 

 

Též Vojta vypráví, že v průběhu dospívání narážel na to, že neodpovídá tradičním 

představám kluka, a to jak svým tělem, tak často i svým chováním. Setkával se s tím ve 

škole, ale částečně i doma, kdy například jeho maminka dlouhou koketovala 

s myšlenkou, že je Vojta homosexuál.  

 

„Tak třeba ve škole, tohle a nejen to, brali všichni za velice prapodivný. I třeba doma, máma 

si o mě třeba dlouhou dobu myslela, že jsem homosexuál, jako že nevěděla jestli jo nebo ne. 

Jasně že na to narážíš.“ (Vojta)   

 

V průběhu let se mu podařilo vyrovnat se s faktem, že jeho tělo příliš neodpovídá 

tradičním představám obrazu muže.  

 

„V určitý době jsem se jako s tím vyrovnal a je mi to celkem jedno.“ (Vojta) 

 

V rozhovoru říká, že pro něho není kult těla důležitý. Domnívá se, že je to do značné 

míry způsobeno výchovou, kdy rodiče mezi sebou příliš neměli tradičně rozdělené role 

a celkově jeho výchova v mnoha aspektech probíhala jiným způsobem (například nebyl 

kladen důraz na lidský zevnějšek nebo minimálně ne na ten, který uznávala majoritní 

společnost). To má podle Vojty jistou souvislost s tím, že se jeho rodiče za minulého 

režimu pohybovali v rámci undergroundu, jehož představitelé byli naopak pyšní, že 
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svým vzhledem určitým způsobem neodpovídají ideálům krásy uznávaným majoritní 

společností.10 Důležitá je však skutečnost, že pro Vojtovy rodiče a jejich přátele, 

s nimiž Vojta přicházel do styku, nebyl příliš důležitý pohled majoritní společnosti na 

to, jak by „měl“ člověk vypadat. Vojta se domnívá, že tento přístup od nich do jisté 

míry přejal a že pro něj dnes též není příliš důležitý pohled jiných lidí na to, jak vypadá. 

Jak ale později uvidíme, ne vždy je pro něho pohled jiných lidí úplně bezvýznamný 

(například při nošení sukně na veřejnosti). 

 

„T řeba ten kult těla, to byly věci, který pro mě nebyly nikdy nijak zvlášť důležitý. Ale to je 

podle mě tou výchovou, že za A ten pohled na svět, tím jak byl doma matriarchát, a ta 

důležitější osoba byla ženská, tak spoustu věcí máš hozený jinak, že ta výchova je prostě jiná 

a pak ta důležitost toho jak člověk vypadá, byla u nás doma naprosto mizivá.“ (Vojta) 

 

„Ale to je podle mě taky ten underground, kolem kterýho se rodiče motali a tak. Většinou 

byli právě hrdí na to, že na ně všichni plyvaj a mluvej o nich jako o santusácích, protože pak 

to byl teda ten správnej undrošák. Ta důležitost toho pohledu těch ostatních na tebe, že to 

byla věc daná právě i tady tím politickým viděním mých rodičů. … pak s tím má člověk menší 

problémy“ (Vojta) 

 

Dodnes Vojta slýchá různé narážky na svůj vzhled, například v práci. V takových 

situacích se snaží dát jasně najevo, že se ho takový typ narážek nedotýká, že on se za 

své tělo nestydí, nemá z něho nějaké frustrace a tudíž příliš nemá smysl si ho za to 

dobírat Z téhož důvodu si občas dělá preventivně legraci sám ze sebe. Domnívá se, že 

většinou cílem takovýchto narážek je člověka popíchnout, což funguje ve chvíli, když 

se člověka nějakým způsobem narážka dotkne. Narážky tohoto typu nezvnitřňuje jako 

nějaký svůj nedostatek, naopak je chápe jako nedostatek a omezenost těch lidí, kteří tak 

uvažují.  

 

„ …v práci tam jako že ti lidé jsou takoví otevření, tak tam máš taky takový fórky, že někdo 

něco táhne a teď to nedotáhne jak má, tak se hned říká: „tak co holky, jak to jde?“ Když 

člověk ukáže rovnou, že ho tohle nějak nesere, že si  oněm někdo myslí, že je zženštilej a 

takový, tak ti to ti lidi nedávaj ani sežrat, protože ví, že to funguje u lidí, které to sere, 

                                                 
10 Je samozřejmě otázkou, do jaké míry se v rámci undergroundu též nevytvořily určité ideály krásy, ale tomuto 
tématu se bohužel nemohu věnovat, protože není předmětem této práce. 
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zatímco když jim řekneš: „ to je fakt.“ Právě jsme v ((název místa, kde pracuje)) něco to, já 

už nevím s čím to bylo a ten můj jeden kolega mi říká: „jseš snad holka nebo co?“ No tak 

postavu na to mám spíš než na kluka. A on na mě najednou úplně koukal a vůbec nevěděl a 

pak už vůbec žádnou takovou hlášku neřek.“ (Vojta) 

 

„…já si ze sebe tu srandu preventivně udělám dřív než by si ji někdo udělal ze mě, aby 

pochopil, že ji nemá cenu dělat. A stejně většinou mě to nijak nesere, akorát si teda myslím 

něco o tom člověku, co to říká, protože tím spíš ukazuje něco o sobě a ne o mě.“ (Vojta) 

 

Ostatní respondenti ve svých rozhovorech nevypráví, že by se nějakým způsobem 

potýkali s tím, že jejich těla nevypadají dostatečně „mužně“.  Přejděme tedy k druhému 

tématu a tím je kreativní práce s vlastním vzhledem. Toto téma je velmi široké, ráda 

bych se zde zaměřila pouze na kreativní práci s vlastním vzhledem z hlediska genderu. 

Tedy zda se respondenti při utváření svého vzhledu snaží nějakým způsobem 

překračovat tradiční představu, jak by měl muž vypadat, co by měl mít na sobě.  

Začněme Lukášem, který si uvědomuje, že náš vzhled je velmi silně genderován. 

Tuto skutečnost chápe jako problematickou, ale jak říká, sám u sebe je příliš pohodlný 

s tím něco dělat. 

 

„Myslím si, že se to dneska jako tohleto aplikuje na tu vizuální stránku, že prostě člověk musí 

tak vypadat, hrozně moc různejma způsobama oblečení, kterejkoli styl oblečení chceš, ale 

vždycky vypadáš buď vyloženě jako muž nebo vyloženě jako žena.“ (Lukáš) 

 

T: A ty máš tohle to, třeba jak s tím vizuálním vzhledem? Pracuješ s ním nějak? 

R: Ne, (.)  jako v kontextu toho genderu ne. (…) Já bych jako neuměl vypadat jako žena. Teď 

jsem si naběh, ale jako zase jsem moc pohodlnej na to třeba nějak s tímhle vyloženě 

pracovat. 

T: Takže je to tak, že ti to nějak vyhovuje, že nemáš potřebu jakoby (.), že nemáš potřebu 

dosáhnout  toho hegemonního mužství, ale zároveň vyvázat se z těch jako klasickejch 

vizuálních vzorců, to taky ne. 

R: To taky, jednak jsem na to moc pohodlnej, ale nechce se mi ani si vnucovat tuhletu věc 

když (…). 

T: Když to tak není, nebo to tak necejtíš. 

R: No, no. (část rozhovoru s Lukášem) 
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Lukáš říká, že nechce dosáhnout ideálu hegemonní maskulinity, ale zároveň se příliš 

nesnaží z genderově podmíněných vizuálních vzorců vyvázat, protože to tak úplně 

necítí. Zajímavé je, že říká, že by neuměl vypadat jako žena. Copak vyvázání se 

z tradiční maskulinních vizuálních vzorců musí nutně znamenat přijetí těch 

femininních? Nemůže to být naopak o překračování dichotomie 

maskulinní/femininní? Sokolová ve svém článku „Moje tělo je ONA“ hovoří o 

genderové subjektivitě, která se odehrává v nás samých a umožňuje nám překračovat 

genderové hranice. 

 

Genderová subjektivita spočívá právě v cestování vlastní genderovou nestabilitou a 

flexibilitou, kterou disponuje každý subjekt. Místo cestování od odpovědi k odpovědi o 

rozdílech mezi mužem a ženou, homosexualitou a heterosexualitou, lesbou a gayem je to 

cestování od otázky k otázce po vlastních možnostech plynulého překračování genderových 

hranic v sobě samém. Myslím, že toto vnitřní putování není závislé na fyzickém těle pro svou 

možnost překračování vnějších genderových hranic. Není to cestování „emigrantů" z jedné 

země do druhé, z bodu A do bodu B, z muže do ženy či naopak, ale plynulé vyplňování a 

vyprazdňování těchto kategorií různými významy v různých kontextech. Je to určitý druh 

genderového nomádismu, který se děje pro pohyb sám, pro pocit uvědomění si vlastní 

genderové a sexuální svébytnosti, kterou má každý z nás jedinečnou. 

(Sokolová 2003: 86) 

 

Avšak jak dále poznamená, je velmi těžké žít svou genderovou subjektivitu navenek.  

Překračovaní genderových hranic v rámci každodenního života může být velmi 

náročné, protože se podle Sokolové (2003) snažíme být srozumitelní pro své okolí. 

To též může být jedním z důvodů, proč se snažíme „vejít“ do určitých genderových 

schémat, které nám společnost předkládá. Zároveň nám podle Sokolové (2003) 

participace na genderových schématech přináší jisté existenční výhody. Tedy pakliže 

bych se měla pokusit odpovědět na otázku, kterou jsem si položila, vyvazování se 

z maskulinních vizuálních vzorců nemusí nutně znamenat přijetí těch femininních. 

Avšak v každodenním životě je překračování dichotomie maskulinní/femininní při 

vytváření vlastního vzhledu velmi náročné. 

Ale vraťme se zpět k respondentům. Taktéž Hubert ve svém rozhovoru uvádí, 

že v tomto ohledu se svým vzhledem nepracuje. Částečně si však odporuje, když na 

jednom místě v rozhovoru říká, že by s tím rád něco dělal. A na jiném místě říká, že 
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reprodukování genderových vzorců v rámci svého vzhledu nepřipisuje příliš velkou 

důležitost a příliš to neřeší. 

 

 

„Dodnes jsem s tím nedělal nikdy nic. ((usměje se)) Ale vždycky jsem chtěl s tím něco dělat.“ 

(Hubert) 

 

R: No tak v rámci té vizuality, jak jsi říkala, tak si myslím, že tam jsem zabředlej v tom 

největším stereotypu, ať už v rámci nějaký subkultury nebo i mimo ni a uvědomuju si to. 

T: Vnímáš to vůbec jako problém? 

R: Asi tomu nepřisuzuju takovou důležitost, že to jakoby moc neřešim. 

(část rozhovoru s Hubertem) 

 

Na druhou stranu vidím jako pozitivní, že si alespoň uvědomuje, že se takovým 

způsobem chová. Domnívám se, že mnoho lidí si ani tento fakt není ochotno úplně 

připustit. 

Ani Tomáš, kterému je subverzní kreativní práce s vlastním vzhledem 

z genderového hlediska sympatická, se s ním takovýmto způsobem pracovat nesnaží. 

Proč? V rozhovoru uvádí, že by se styděl, protože je v tomto ohledu příliš svázaný 

genderovým řádem. Je pro něho velmi důležité, co si o něm lidé myslí. Z toho je 

patrné, že svou vizuální stránku neutváří jen podle toho, jak by chtěl vypadat, ale i 

podle toho, aby jeho vzhled byl pro jeho okolí přijatelný. Tedy nevytváří ho pouze sám 

pro sebe, ale i pro „oči jiných lidí“.   

 

„Protože bych se za A styděl, prostě jsem svázanej těma tradicema, taky dost myslím na to, 

co si o mě lidi myslej a někdy nejsem schopnej přesto přejít. Podle mě je to hodně o tom 

okolí, jak se ke mě chová.“ (Tomáš)   

 

Je otázkou, pokud by jeho okolí bylo vůči nějaké subverznější práci se vzhledem 

z genderového hlediska otevřené, zda by přestal cítit stud a pokoušel se by s ním něco 

dělat. Jak sám dále říká, měl by dobrý pocit, kdyby se mu něco takového podařilo. 

 

„Kdybych něco takovýho udělal, tak mám vyloženě dobrej pocit.“ (Tomáš)   
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Jednou se o něco takového pokusil a vzal si na sebe elastické tričko, ale po několika 

hodinách si ho sundal, protože se v něm necítil dobře. A opět v tom jistou roli hrálo i 

prostředí, v němž se pohybuje. 

 

R: Fakt jsem jednu dobu chtěl ze srandy nosit elastický trička, což nosej kluci normálně na 

nějakejch diskotékách, ale já jsem ho měl na sobě půl dne a dal jsem ho přítelkyni. 

T: A kvůli čemu, že jsi se v něm necítil? 

R: No, to jsem se v něm necítil dobře. 

T: A nejcetil dobře jako  z těch očí okolo? Nebo sám, že ti to nesedělo? 

R: No, oboje. (část rozhovoru s Tomášem) 

 

Z rozhovoru s Vojtou vyplývá, že se snaží z genderového hlediska určitým způsobem 

pracovat se svým vzhledem. Vojta uvádí příklad, že občas nosí sukni. Zpočátku ji nosil 

pouze doma, protože mu to bylo pohodlné a nemusel se přitom potýkat s pohledy 

jiných lidí. Potom v ní několikrát zkusil jít i ven a zjistil, že okolní lidé s tím nemají až 

zas takový problém, jak očekával.  

 

R: …doma člověk nosí spoustu věcí, protože je mu to pohodlný, protože to tam prostě nosí, 

ale v momentě, kdy v tom máš jet v tramvaji a víš, jaký budou ty reakce a už víš, co to 

s sebou všechno ponese, tak se spoustukrát člověku do toho nechce, protože to nemá cenu se 

stresovat ještě kvůli tady tomu.      

T: A tím myslíš třeba co? Tím myslíš třeba sukni nebo ((nedokončila jsem větu)) 

R: No jasně. Třeba přesně s tou sukní, že s ní mám čím dál menší problém jí nosit i na 

veřejnosti, že jsem si to i párkrát zkusil a většinou to prošlo i docela normálně.  

(část rozhovoru s Vojtou) 

 

O nošení sukně se ve svých rozhovorech zmiňuje též Martin a Tomáš. Například 

Martina baví  představa sebe samého v sukni, ale zatím to nikdy nezkoušel. Uvažuje o 

tom, že by šel v sukni do školy. Nabízí se otázka, zda ve výběru prostředí školy nehraje 

nějakou roli i to, že zde studuje genderová studia. A zda silnějším impulsem než jít 

někam v sukni, protože „se mi chce jít v sukni“, by nebylo „chci jít v sukni, protože 

bych chtěl vidět reakce lidí“. Avšak pro takový typ spekulací není v mé práci prostor. 

Na druhou stranu, jak sám dále poznamenává, v nošení sukně shledává i jistý smysl - 

když je teplo, nemusí se potit v kalhotách.  
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R:…občas přemýšlím nad nějakýma věcma, jak by bylo vnímaný, kdybych šel na ulici 

v sukni.  

T: Mhm. 

R: No a to by mě bavilo přemýšlet nad tím. 

T: A udělal jsi to někdy? 

R: Ne zatím ne, ale plánuju to někdy udělat ve škole.  

T: Ale udělal by jsi to jenom pro ty reakce ne proto, že tě baví chodit v sukni? 

R: Já přemejšlím, tak já jsem jako nikdy v sukni nechodil, ale když je vedro, tak proč se mám 

potit v kalhotech? Tak tam to může mít svůj smysl. (část rozhovoru s Martinem) 

 

Na rozdíl od něho Tomáš říká, že nemá potřebu chodit v sukni. Pokud by se už pro 

něco takového rozhodl, tak důvodem by byla snaha  upozornit na to, jak je vytváření 

našeho vzhledu svázáno genderovým řádem. Avšak takovou formu upozorňování na 

danou problematiku nevidí jako příliš efektivní, protože podle něho lidé nebudou 

vědět, na co upozorňuje a nebudou se o to zajímat. 11  

 

„…nemám moc velkou potřebu chodit venku v sukni nebo tak . I když v nějaký skotský by se 

mi to možná líbilo ((má na sobě kraťasy se skotským vzorem)). Ale spíš jsem to dělal, abych 

na něco takovýho upozornil a když ty lidi kolem nevědí na co upozorňuješ, ((směje se)) tak je 

jim to takový ukradený.“ (Tomáš) 

 

Téma práce s vlastním tělem a vzhledem je velmi rozsáhlé a respondenti se o něm ve 

svých rozhovorech zmiňují jen částečně. Z výše uvedených citací je patrné, že 

vpisování genderu do našich těl je velmi silné a jen těžko se s ním dá pracovat. Je 

mnohdy snazší přizpůsobit se tlakům, které společnost na jedince v této souvislosti 

vyvíjí. Jedinec, který nějakým způsobem neodpovídá svým tělem určitému ideálu 

hegemonní maskulinity, se často musí potýkat s nepříjemnými narážkami, nad které se 

buď v průběhu života naučí povznést, což se stalo například v případě Vojty, nebo tyto 

narážky může zvnitřňovat, což může vést k jeho následné frustraci z vlastního těla. 

Frustrace však nemusí vznikat pouze následkem nepříjemných narážek, ale už i sám 

tlak hegemonní maskulinity může v jedinci vyvolávat pocity méněcennosti, jak jsme se 

                                                 
11 Domnívám se, že by se realizace takového záměru zcela jistě dala propracovat tak, aby lidé věděli, na co 
upozorňuje. To ale opět není tématem této práce, takže se tím nemohu dále zabývat.  
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s tím setkali v případě Matěje, který o nich hovoří jako o pocitech 

„mužoméněcennosti“.    

 

T: ... jak jsi říkal s tím komplexem toho, že nejsi tak vysokej nebo ((nestihla jsem to doříct)) 

R: Mužoméněcennosti. (část rozhovoru s Matějem) 

 

Pakliže budeme chápat vnášení feministických myšlenek do praxe v rámci vlastního 

chování jako určitou formu vyjednávání si svého postavení v interakcích s lidmi, 

zjistíme, že toto vyjednávání v souvislosti s překračováním zajetých vzorců jak by měl 

muž či žena vypadat, je velmi těžké.   

Z Vojtova a Matějova rozhovoru vyplývá, že je k tomu zapotřebí jistý „osobní 

nadhled“, jenž můžeme získat buď prostřednictvím feministické literatury či 

interakcemi s lidmi, kteří též nějakým způsobem neodpovídají či nechtějí odpovídat 

tradičním představám muže a ženy. Prostřednictvím tohoto „osobního nadhledu“ se 

snáze mohou vyrovnat s vlastním tělem a případně vzorce chování, které souvislosti 

s tím v průběhu socializace zvnitřnili a dnes jim připadnou omezující, překračovat.  

Zároveň vnášení feministických myšlenek do praxe není nikdy samo o sobě, 

vždy se děje v interakci s okolím. Je tedy otázkou, do jaké míry otevřenost okolí vůči 

tomuto druhu myšlenek a způsobům chování může ovlivnit jejich uvádění do praxe. 

Jinými slovy, je otázkou, pokud by naše společnost byla vůči překračování genderových 

norem v souvislosti s vzhledem otevřenější, zda bychom se s ním více v rámci našich 

každodenních životů setkávali.    

Na problematiku těla a vzhledu  lze též nahlížet úplně z jiného úhlu. Můžeme se 

ptát, do jaké míry fakt, že se někteří respondenti potýkali či potýkají s vlastním 

vzhledem, není způsobeno tím, že jejich těla jsou velmi vzdálena od ideálu hegemonní 

maskulinity  a cítí tlak mnohem více než ti, kteří se v určitých aspektech k ideálu 

hegemonní maskulinity blíží. V této souvislosti mě napadá jedna příhoda, kterou ve 

svém článku uváděli Kimmel a Messner (1989), kdy se přely dvě ženy – běloška 

s černoškou. Běloška tvrdila, že je jejich ženství spojuje i přes rasovou rozdílnost, 

černoška s tím nesouhlasila a říkala:  

 

 „Čo vidíte, keď sa ráno pozrite do zrkadla?“ 

 „Ženu,“ odpovedala beloška. 
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 „A práve v tom je problém,“ povedala tá druhá. „Ja vidím černošku. Mne sa rasa ukazuje každý 

deň, lebo je príčinou mojej nevýhody v tej spoločnosti. Pre vás je nediteľná a z toho dôvodu sa 

mi naše priateľstvo bude javiť vždy ako čosi strojené“ (Kimmel/Messner 1989:3).12 

 

M. Kimmel se pak druhý den podíval do zrcadla a viděl tam „ľudskú bytosť, bytosť 

nazskrz zevšeobecnitelnú“ (Kimmel/Messner 1989:3)13. To, že je bílý muž, pro něho v tu 

chvíli bylo neviditelné.  

Vraťme se zpátky k naši respondentům. Do jaké míry je pro ně tlak hegemonní 

maskulinity a celá problematika s ním spojená viditelnější, než pro muže, kteří mu 

nějakým způsobem odpovídají? Do jaké míry jsou celou situací více nuceni tuto 

problematiku řešit? A nemůže být u někoho z nich i tato sociální zkušenost jedním z 

důvodů, proč se začal zajímat o feministické myšlenky? Bohužel o těchto otázkách 

mohu pouze spekulovat, protože z mých dosud nashromážděných dat (myšleno data 

z rozhovorů) se tyto otázky nedají upokojivě zodpovědět.  

Zároveň se též můžeme ptát, do jaké míry v otázce vztahování se k vlastnímu 

tělu a vytváření vlastního vzhledu funguje gender jako norma, jak o tom píše Butler 

(2003).  

 

   3.2.2.3   Nedostatečně maskulinní ?! 

 

Kromě Vojty se též Lukáš, Martin a Jakub ve svých rozhovorech zmiňují, že byli někdy 

považováni za nedostatečně maskulinní. 

Lukáš se s touto skutečností setkává v různých situacích, při různých 

interakcích. Například v rozhovorech s lidmi v okamžiku, když není, jak říká, 

dostatečně agresivní. Setkával se s tím i u svých rodičů, kteří chtěli, aby sportoval či 

vykonával nějaké vysloveně mužské práce, kdy jejich záměrem bylo, aby jejich syn 

vypadal více maskulinně. 

 

„Jo, jo určitě to třeba nezáměrně dělali třeba rodiče, jako tím, že třeba vyžadovali, abych 

teda víc cvičil, nebo abych třeba dělal nějaký ty vysloveně mužský práce, abych vypadal 

hrubějc nebo víc prostě mužsky, ale jako určitě i v jinejch situacích a nemusí to být jenom 

                                                 
12 Překlad je přejatý z knihy Badinter, E. (1999): Identita muža. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt 
13 Překlad je přejatý z knihy Badinter, E. (1999): Identita muža. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt str.17 
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takový to klasický klišé. Může to pak bejt i v tom, když třeba s někým mluvíš a v třeba v tom 

rozhovoru, nejseš dostatečně agresivní např. jako těma reakcema, nemyslím teďka, že by se 

tak někdo choval, ale normálně v běžným rozhoru, fakt jako to probíhá docela bych řek na 

všech frontách.“ (Lukáš) 

 

Lukáš reaguje různým způsobem. Pokud se s označením „nedostatečně maskulinní“ 

setká v rovině verbální komunikace, snaží se toto označení nějakým způsobem 

konfrontovat. Ve chvíli, kdy se s tím setká v rovině neverbální komunikace (ve formě 

gest či ne jasně ukazatelných vzorců chování), tak do konfrontace nejde, protože to 

podle něho ani není dost dobře možné. V takových případech buď ustoupí nebo se 

přizpůsobí tomu, co se od něho očekává a začne se chovat maskulinně.   

 

„Opravdu hrozně různě, když je to právě to takový to, že je to na tý vědomí úrovni, je to 

vyslovený, tak prostě to nabourám tím, že prostě řeknu, jo to není pravda, nebo to tak nemusí 

bejt, ale když jsou to takový ty věci, co jsou zakomponovaný třeba v gestech právě v tom 

rozhovoru nebo v takový tý soutěži, že to není tak viditelný, tak v podstatě se na to nedá moc 

reagovat. Jo nemůžeš na to reagovat tím, že řekneš , že to tak není. To prostě nejde, na to jde 

reagovat tím, že ustoupíš nebo tím, že reaguješ tak jak se očekává, teda maskulinně, že 

vyvíjíš nějaký protitlak. Ale v podstatě tam není asi moc možností jak jinak reagovat, to si 

osobně teda myslím.“ (Lukáš) 

 

Martin se občas setkává s trochu jinou formou označení „nedostatečně maskulinní“, 

kdy je označen za homosexuála. S tímto označením jsme se setkali už u Vojty ze strany 

jeho matky. V této souvislosti může homosexualita fungovat jako nálepka pro 

nedostatečnou maskulinnost či případně „zženštilost“.   

 

„...občas, když přijdu do nějakýho prostředí, tak si někdo myslí, že jsem homosexuál, tak si 

s tím občas hraju, že si z těch lidí dělám legraci.“ (Martin) 

 

Všimněme si, že Martin reaguje tak, že si z takových lidí dělá legraci a hraje si s jejich 

očekáváním. S očekáváním, že muž, který nějakým způsobem nezapadá do klasické 

představy muže, je homosexuál. Jak jsme výše viděli, taktéž Vojta, když ho někdo 

označí za nedostatečně maskulinního, reaguje určitou formou humoru. Avšak Vojta si 

dělá legraci sám ze sebe, kdežto Martin z jiných lidí. Domnívám se, že cíl je v obou 
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případech stejný. Dát najevo, že jim jejich případná nedostatečná maskulinita nijak 

nevadí, že s ní nemají problém. Je to opravdu náhoda, že v takových situacích využívají 

humor? Nevytváří právě tato forma komunikace v určitých situacích prostor pro 

vyjednání si svého postavení či pro nějaké nenásilné vyjádření toho, co si myslíme? 

Maskulinita též může být někdy spojována s výkonem, s úspěchem ve veřejné 

sféře či s určitými činnostmi jako například postavit či zrenovovat dům. Jakub v očích 

svého otce takováto kritéria příliš nesplňuje, což v přeneseném slova smyslu můžeme 

též chápat tak, že Jakub nesplňuje otcovu představu „správného syna“, „správného 

muže“, tedy že není v jeho očích dostatečně maskulinní. 

 

„ ... otec (.) nevím, nějak si vytvořil mínění, který mě vůbec nesedí, má neustále tendenci mě  

s někým srovnávat, že si lidi vydělávaj sta tisíce, že můj soused si byl schopnej postavit sám 

podkroví, že já to neumím. Holt jsem se to nenaučil, já jsem studoval gympl a dělal jsem ten 

celej život gymnastiku, což mu taky vadí, protože : ‚co ti to dalo?‘“ ((smějeme se))  (Jakub)     

 

Z rozhovoru s Jakubem vyplývá, že se dříve snažil otcovým představám nějakým 

způsobem vyhovět a dnes se je snaží ignorovat. Bohužel to vyplývá spíše z kontextu 

celého rozhovoru a nedá se nalézt vyloženě nějaká konkrétní pasáž, která by tento 

posun dokládala. 

Pro některé respondenty není neobvyklé, že si o nich někdo myslí, že nejsou 

dostatečně maskulinní. Setkávají se s tím v různých formách, v různých situacích při 

interakci s různými lidmi. Mohou to být jejich kolegové v práci, rodiče či někdo úplně 

jiný.  Tomu též odpovídá charakter jejich reakcí. U Lukáše například velmi záleží, 

v jaké formě je mu něco takového sdělováno. Pokud jde o sdělení verbalizované, 

dokáže se vůči němu vymezit, konfrontovat ho. V případě, že se jedná o neverbální 

sdělení, konfrontovat ho nedokáže.  Buď ustoupí nebo se přizpůsobí tomu, co se od 

něho očekává. Vojta s Martinem se zase snaží prostřednictvím určitého humoru ukázat, 

že se jich takovéto označení nedotýká. A Jakub se je snaží ignorovat.  
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3.2.2.4  Konstrukce maskulinity na základě strachu 

 

V průběhu svého analyzování rozhovorů jsem narazila na velmi zajímavou věc, která 

zprvu nebyla příliš viditelná. Postupně se z ní však vytvořila docela významná 

kategorie: Byla to konstrukce maskulinity na základě strachu. Částečně jsem se již s 

tímto tématem setkala při analyzování tématu tělo a vzhled, kdy Matěj zažíval pocit 

strachu v souvislosti s tím, že jeho tělo není dostatečně mužné. Zároveň můžeme 

polemizovat, do jaké míry Tomášův stud kreativně pracovat se svým vzhledem též 

nesouvisí se strachem vybočit z určitých vizuálních norem, se strachem z negativních 

reakcí či z nepochopení. V rozhovorech jsem se nesetkala s pocitem strachu pouze 

v souvislosti se vztahem k vlastnímu tělu a vytvářením vlastního vzhledu. 

Například Matěj se v průběhu dospívání potýkal s tím, že je poměrně citlivý 

kluk. V té době měl dojem, že „správný“ kluk by neměl být příliš citlivý nebo 

minimálně by své city neměl dávat najevo. Například to, že se mu chtělo plakat u filmů, 

chápal jako něco, co by neměl chtít. Začal proto záměrně vyhledávat činnosti, kde byla 

pocitová stránka potlačena a naopak se zde nějakým způsobem projevovala odvaha. 

V této souvislosti můžeme hovořit o strachu projevovat city,  neboť muži by „city 

projevovat neměli“ - projev citu či nějaké citlivosti je v takovémto kontextu vnímán 

jako projev slabosti. 

 

„Myslím si o sobě, že jsem poměrně citlivej člověk, že poměrně emotivně prožívám nějaký 

věci. Já jsem s tím poměrně dost bojoval v období puberty nebo tak, kdy jsem se vyvíjel 

řekněme v toho muže. A nějakým způsobem jsem chtěl se vyvíjet nějak správně a tak jsem to 

podvědomě vnímal, no já jsem to vnímal i vědomě, že je to něco špatného, že se mi chce u 

filmů brečet, že to bych zároveň asi neměl, že jsem aktivně vyhledával věci, které mě jako 

úplně nalákaly, možná dívat se na nějaký drsný filmy, i když jsem se u toho třeba i bál. Říkal 

jsem si, že jako kluk to musím zkousnout a musí se mi to líbit. A tohle všechno vyvrcholilo 

jakoby v té šermířské sociální skupině, kdy jsem tam viděl, že tohle je ta správná cesta.“ 

(Matěj)  

 

Matěj dále v rozhovoru uvádí, že se mu v průběhu dospívání podařilo svou citlivost 

silně potlačit. Toto potlačení citlivosti bylo ztělesněním jeho tehdejšího vnímání 
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maskulinity a genderové problematiky. Dnes, přestože je jeho vnímání maskulinity a 

genderové problematiky značně odlišné, je pro něho velmi těžké toto potlačení 

citlivosti odbourávat.  

 

„Pak jsem v sobě zadupal to všechno ostatní, že už jsem to nějak neřešil, že už jsem to nějak 

překonal. A pořád si myslím, že tohle to přes všechna moje uvědomění si, že to zakopání toho 

citu přišlo v takový periodě mýho vývoje, že jsem si to vzal jako jeden světonázor a 

ztělesnění, že teďka zpětně to odbourávat a hodnotit je hrozně těžký.“ (Matěj) 

 

O určité formě strachu hovoří Matěj i v souvislosti s větším citovým otvírám se vůči 

jiným mužům. Bál se nepochopení ze strany jiných mužů, toho, že ho někdo označí za 

„babu“. Opět se zde tedy setkáváme se strachem projevovat svou citlivost, který Matěj 

v průběhu svého dospívání velmi silně zvnitřnil. 

 

„Asi to bylo tím, že jsem se bál toho nepochopení. Ti kluci se přece jenom baví víc o 

povrchních věcech a tak a já jsem se bál toho označení že jsem jako „baba“ nebo proč 

tohleto jako řešíš, to neřeš, to je zbytečný.“ (Matěj) 

 

Matěj do jisté míry dodnes zažívá určitý pocit strachu, i když podle něho není zdaleka 

tak intenzivní jako dřív. Přesto ve chvíli, kdy se dostane do společnosti, kde většinu 

tvoří muži, začne reprodukovat určitý způsob „mužské zábavy“. Konstruuje své já 

úplně jiným způsobem, než kdyby byl ve společnosti, kde většinu tvoří ženy. Baví se 

povrchnějším, nezávaznějším způsobem. 

 

„Strašně inklinuju k tomu, že takový ty klasický mužský stereotypy chování (hned vysvětlím, 

co tím myslím), že na ně vždycky najedu, jakmile jsem v mužské společnosti nebo ve 

společnosti, kde je většina kluků. Najedu na úplně jiný styl chování. Já vím, že si toho všimli 

lidi kolem mě a já jsem si toho samozřejmě také všimnul, ale těžko se mi s tím něco dělá. 

Když se dostanu do společnosti, kde je více kluků, tak najednou začnu reprodukovat takový 

klasický vtípky, takové to klišé, když jdou kluci do hospody, tak se nebaví ani o ničem do 

hloubky, ale je to spíše taková prdel a srandičky.“ (Matěj) 
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Jak sám říká, je pro něho velmi těžké s tím něco dělat, protože v tu chvíli je tento 

způsob jeho chování uznávaný. Je otázkou, do jaké míry je tento způsob jeho chování 

vyžadovaný pro určitý pocit sdílení bratrství mezi muži?  

 

„…začnu přijímat ty klasický vzorce toho chování, který jsou braný v takový tý bratrský 

kamrádšovtský společnosti těch mužů…“ (Matěj)  

  

Ono vůbec uvědomit si, že se takovým způsobem chová a že je to problém, bylo pro 

něho náročné. Zpočátku si to vůbec nechtěl přiznat. V tomto ohledu mu pomohla 

komunikace s lidmi v jeho blízkém okolí, kteří se zajímají o genderovou problematiku. 

Jak se to snaží řešit? Snaží se vyhýbat situacím či interakcím s lidmi, kde je vysoká 

pravděpodobnost, že se takovým způsobem bude chovat. 

 

„…budu takovým situacím vyhejbat nebo se nebudu stýkat s lidma, se kterejma to vždycky 

musí vypadat takhle, protože mi to teoreticky nevyhovuje.“ (Matěj) 

 

Lukáš hovoří o strachu podobným způsobem jako Kimmel (1999), který se domnívá, 

že základem mužství je vzájemný strach mužů z nedostatečné mužnosti. Též Lukáš 

nahlíží na strach jako na základ, na němž probíhá konstruování maskulinity. Strach je 

podle něho velmi hluboko vepsán do mužských těl a jen velmi těžko je možné si ho 

uvědomit v plné jeho šíři.  

 

„M ě se zdá, že ten strach není výsledkem toho konstruktu, nebo toho konstruování, ale že to 

konstruování probíhá na jeho základě, takže v podstatě je tak hrozně hluboko uloženej, že ho 

si neuvědomíš úplně, prostě nemůžeš vědomě říct, že zrovna tohle to, tenhle ten jev, nebo 

tenhleten vztah, nebo to co se teď událo, je prostě výsledkem tohohle fenoménu, prostě (.) 

nevím jako (.) neuvědomuješ si ho.“ (Lukáš) 

 

A nejenže je podle něho těžké si ho uvědomit, je též těžké se ho nějakým způsobem 

zbavit, protože je prodchnut vztahy, které vytváříme a vůbec celkově společností. 

 

„Ale v podstatě jak je to potom nějak jako (.) prostě jak se to aplikuje ten strach, nebo nějak 

je zamotanej do těch vztahů a pak i do tý společnosti, tak v podstatě není dost jednoduchý se 

ho zbavit.“ (Lukáš) 
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Kimmel (1999) cituje Roberta Brannona14, jeho čtyři základní pravidla mužství, které 

zní: 

 

1. Nebuď baba: Nikdy nerob nič, čo by hoci vzdialene pripomínalo ženskosť. Mužskosť 

je neúprosné zavrhnutie ženskosti. 

2. Ukáž, že si frajer: Mužskosť sa meria mocou, bohatstvom, postavením. Vyhráva ten, 

kdo má na konci života najviac. 

3. Buď pevný ako skala: Mužskosť znamená zachovať pokoj a chladnokrevnosť – aj 

v kríze. Skutoční muži sú zodpovední, spolahliví a nikdy nedajú najavo slabosť alebo 

pocity. „Skala necítí bolesť a ostrov nepláče,“ spieval Paul Simon. 

4. Daj im, čo si zaslúžia: Vyžaduj auru mužskej odvahy, agresie, choď za svojim cielom, 

riskuj. (Kimmel 1999: 59) 

 

Se všemi čtyřmi pravidly se můžeme v různých formách v rozhovorech setkat. 

Například s prvním pravidlem se můžeme setkat u Tomáše a jeho výše zmíněného 

strachu vybočit z určitých vizuálních norem. S druhým pravidlem se můžeme setkat 

například v rozhovoru s Jakubem, kdy mu otec do jisté míry „předhazuje“, že není 

dostatečně maskulinní, protože nevydělává hodně peněz a nedokáže si zrekonstruovat 

či postavit dům. Třetí pravidlo můžeme nalézt například v rozhovoru s Matějem, a to v 

jeho strachu citově se otvírat vůči jiným mužům. Čtvrté pak například v rozhovoru 

s Lukášem, kdy se od něho očekává, že bude diskutovat agresivnějším způsobem. Pro 

tyto čtyři příklady je společné jedno – nějakým způsobem prokázat či potvrdit svou 

maskulinitu.  

Jak jsme již v předešlé kapitole viděli, někteří respondenti se setkávají 

s označením, že nejsou dostatečně maskulinní. Domnívám se, že z některých výpovědí 

je patrné, že strach z nedostatečné mužnosti, o němž hovoří Kimmel (1999) v určitých 

situacích nepociťují, naopak se snaží, pokud to jde, takováto označení konfrontovat 

prostřednictvím svého vědění či se nad ně snaží povznést například prostřednictvím 

humoru. 

                                                 
14  M. Kimmel (1999) neuvádí zdroj, z něhož Brannona cituje, avšak z jiných článků, kde  jsem se s čtyřmi 
Brannonovými pravidly setkala, by se mohlo jednat o: Brannon, R.(1976): The male sex role: our culture’s 
blueprint of manhood, and what it’s done for us lately. In: D. David, R. Brannon, eds.: The  Forty-Nine Percent 
Majority: The male Sex Role. Reading, MA: Addison-Wesley 
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Maskulinita však nutně nemusí být konstruována pouze na strachu, konstruování 

maskulinity stejně jako femininity může jedinci přinášet i uspokojení. Maskulinity 

nevytváříme pouze ze strachu, ale též například i proto, že nás to baví a uspokojuje. 

 

 

3.2.2.5  Bratrství mezi muži 

 

Částečně se již toto téma objevilo v předchozí kapitole Konstrukce maskulinity na 

základě strachu a to v souvislosti s „mužskou zábavou“. Domnívám se, že bratrství 

mezi muži, „mužská zábava“ a konstrukce maskulinity na základě strachu spolu úzce 

souvisí.  

Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, Matěj ve svém rozhovoru vyprávěl, 

že ve společnosti, kde je většina mužů, začne reprodukovat určitý způsob „mužské 

zábavy“ a je pro něj velmi těžké se takovým způsobem nechovat. Vzhledem k tomu, že 

se takto chovat nechce, snaží se těmto situacím vyhýbat. 

Stejně tak i Tomáš se snaží vyhýbat „mužskému typu zábavy“, protože mu vadí 

pozérství a frajírkovství, které se v rámci tohoto typu zábavy vytváří. A sám se za sebe 

stydí, když se přistihne, že se podobným způsobem chová.  

 

„…mě vyloženě sere, když někdo ze sebe dělá frajera nebo chová se...vyloženě mě to 

chování, někdy se chováš, že je to taková póza, ale to je vyloženě přehnaný, víš že ten člověk 

si nestojí za vším, co říká ani zbla. Takový to, že ten se zasměje, ten řekne to a ten řekne to. 

Tak tomu jsem se snažil a snažím vyhýbat, a když jsem se tak choval, tak jsem se pak styděl.“ 

(Tomáš) 

 

Kaufman (1998) píše, že „maskulinita potřebuje být neustále potvrzována a živena. Toto 

potvrzování nabývá mnoha různých forem“ (Kaufman 1998: 9). 15 Domnívám se, že jednou 

z těchto forem potvrzování maskulinity může být i „mužská zábava“. Kromě 

potvrzování maskulinity dochází v rámci „mužské zábavy“ též k potvrzování bratrství 

mezi muži.  

Z rozhovorů vyplývá, že respondenti se setkávají s bratrstvím mezi muži jako 

s něčím, co se od nich již předem očekává. Předpokládá se, že budou sdílet určitý 
                                                 

15 Překlad přejatý z Procházka (2003: 113).  
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pohled na svět s ostatními muži a reprodukovat určité formy maskulinního chování.   

A to právě na základě toho, že jsou svým okolím vnímáni jako muži. Bylo by však 

zjednodušující se domnívat, že člověk je vnímán svým okolím jako muž pouze 

prostřednictvím toho, jak má  anatomicky uspořádané tělo. Vždyť k tomu, abychom 

někoho označili za muže či ženu, se mu přeci nekoukáme do kalhot či pod sukni. 

Z různých studií zabývajících se transexualitou a transgender identitou je zřejmé, že 

velkou roli na tom, kam si nás ostatní lidé „zařadí“, hraje náš vzhled a naše chování – 

naše chůze, pohyby atd.   

Hubert v rozhovoru vypráví, že se s předem očekávaným bratrstvím mezi muži 

potýká v rámci každodenního života neustále. 

 

„…s čím se potýkáš denodenně a né jenom já, s tím se potýká každej v práci, v kolektivu 

heterosexuálních chlapíků, kteří od tebe očekávají, že se budeš chovat, myslet stejně, něco 

řeknou a poplácaj se po ramenou, jak jsou ti správní chlapi a třeba mají nějaký komentář na 

nějakou holku nebo něco řeknou brutálně sexistickýho nebo něco, co je fakt nepříjemný a kdy 

ti jakoby nahrajou a očekávvaj tu zpětnou nahrávku, že jim přidám podnět, ale úplně stejnej, 

zasměješ se s nima a kdy vlastně v takovejhle chvílích je strašně nepříjemný, že kolikrát 

jakoby necejtíš, že je vůbec možný otevírat nějakou diskusi nebo vůbec prozradit se, že to tak 

jako nevnímáš, že to tak nevidíš.“ (Hubert)  

 

Z tohoto úryvku je patrné, že bratrství mezi muži nemusí probíhat pouze v rovině 

očekávání a verbální komunikace, ale též v rovině neverbální komunikace formou 

určitých gest např. poplácání po ramenech. A opět tu máme nějaké „odlehčené“ 

vtipkování, o kterém se zmiňují Matěj s Tomášem v souvislosti s maskulinní zábavou. 

Vtipkování s velmi zřetelným genderovým nábojem.  

Hubert se zde zmiňuje o další velmi zajímavé věci, že je vyloženě celou situací 

tlačen k tomu, aby bratrství reprodukoval, což je pro něho velmi nepříjemné. Dostává 

se totiž do pozice, kdy je nucen dělat či říkat něco, co tak nevnímá. Je tedy nucen své 

názory skrývat. Říká, že v sobě nenašel sílu konfrontovat toto přepokládané pochopení 

v rámci bratrství mezi muži tak, že by na rovinu v dané situaci řekl, co si myslí. 

Domnívá se totiž, že by tím celou, pro něho už tak dost nepříjemnou, situaci ještě 

zhoršil. 
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„…já jsem k tomu pravděpodobně tu sílu nenašel, když se jedná o (.) to může být v podstatě 

kdokoli – chlapík v práci, 50 let, to je jedno, to může bejt tvůj starší brácha. Říct mu: ‚Ne, to 

je úplně zkurvenej pohled, to je špatný proto a proto. Já si to nemyslím, proto a proto a ty si 

to buď mysli dál a buď vomezenej, ale neočekávej ode mě, že já budu myslet stejně.‘“ 

(Hubert) 

 

„Že je to vždycky hrozně nepříjemná situace, protože za prvý tě ten člověk uvádí do nějaký 

pozice, která ti je krajně nepříjemná a za druhý ty nechceš tu situaci ještě zhoršit tím, že se 

s tím člověkem začneš přít. Že se prozradíš, že nejseš členem ((bohužel tuto větu Hubert 

nedokončil)).“  (Hubert) 

 

Většinou tedy, jak sám říká, reaguje pousmáním, kývnutím, přitakáním či mlčením.  

 

„V ětšinou to dopadne tak, že mu jako přikejvneš, dáš mu jakoby ten souhlas, řekneš: ‚hm, 

hm‘, nebo mu  řekne: ‚jo, jo,‘ nebo mu neřekneš nic a tím to končí.“ (Hubert) 

 

Matěj uvádí ve svém rozhovoru kromě „mužské zábavy“ ještě jeden příklad 

předpokládaného bratrství mezi muži, a to ve vztahu on a jeho otec. Jeho otec očekává, 

že Matěj bude „na jeho straně“. Bude stejně jako on reprodukovat určité maskulinní 

vzorce chování, protože je kluk. Matěj však takovéto věci příliš nedělá, naopak spíš 

otce za jeho machistické chování kritizuje, čímž podle něho boří bratrství mezi nimi.  

 

„Jednoduše tím, že jsem nereprodukoval klasický jeho formy chování a tím, že jsem z tý svý 

pozice logicky začal kritizovat to jeho chování, tak to mu jako vadilo. Třeba když on řekne, 

teďka plácnu, to nikdy neřek, že: ‚Ženská má bejt u plotny.‘ A neozve se na to jenom ta 

ženská, od který se to očekává, ale ozve se na to i nějakej chlap, tak to samozřejmě boří 

takový to bratrství a takovou tu jako představu, že mám tu pravdu.“ (Matěj) 

 

S trochu jinou formou bratrství mezi muži se setkal Tomáš na vysoké škole, kdy se 

někteří přednášející snažili naklonit své studenty tím, že uváděli  příklady, jimiž dávali 

najevo, že jsou se studenty „na jedné lodi“. 

 

„Když dáváš příklady, tak řada učitelů se snaží být vtipná a aby si získala tu mužskou část 

publika, což je tam většina a i když je tam jedna holka, tak tím pádem se to ještě posílí. ‚Tak 

tady nemáme ženský, tak i dáme takový příklad...‘“ (Tomáš)    
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Dnes, když sám v rámci doktorandského studia vyučuje, se snaží být genderově 

korektní  a nechovat se tímto způsobem. Naopak ve chvíli, kdy má některý ze studentů  

„vtipné“ sexistické narážky, snaží se je konfrontovat, ukázat, že nejsou příliš vtipné. 

 

„Tak já teď učím a mám teda vždycky nějaký holky asi jsem k tomu moc příležitostí neměl, 

ale fakt jsem se snažil, abych byl genderově korektní tady v těch věcech.“ (Tomáš) 

 

„Vyloženě vtipný věci, který nebyly moc vtipný, ukázat na to, že nejsou vtipný.“ (Tomáš) 

 

Z toho, jakým způsobem vypráví respondenti o bratrství mezi muži, je zřejmé, že 

očekávané bratrství mezi muži je velmi silná instituce16, v rámci které je velmi těžké 

nereprodukovat zajeté vzorce chování. Její síla spočívá v potřebě potvrzovat vlastní 

maskulinitu a v předpokládaném sdílení sociální zkušenosti na základě přiřazení ke 

kategorii muž. Pro respondenty, pakliže nechtějí na bratrství mezi muži participovat, je 

mnohdy snazší se situacím, v nichž může docházet k reprodukování takovýchto vzorců 

chování, vyhnout, než se snažit v rámci takových situacích vyjednávat postavení 

člověka, který se na takovém jednání podílet nechce. Často je totiž velmi náročné 

konfrontovat předpokládané bratrství, protože se tím respondenti staví do velmi 

nepříjemného sporu. Do sporu s určitou maskulinitou, která se od nich očekává a 

s maskulinitami dalších účastníků interakce. Na druhou stranu se nedá říci, že by se o 

konfrontaci vůbec nepokoušeli, viz. Tomáš v rámci své výuky či Matěj v rámci 

interakce s otcem. Je otázkou, do jaké míry jdou do konfrontace ve chvíli, kdy si to 

„mohou dovolit“, kdy konfrontace vyloženě neohrožuje jejich postavení v rámci 

interakce. Kdy jim „nic nehrozí“, když jasně dají najevo, že na něčem takovém nejsou 

ochotni se podílet.  

 

 

 

                                                 
16 Je otázkou, do jaké míry můžeme bratrství mezi muži považovat za instituci. Ve Velkém sociologickém 
slovníku se mimo jiné dočteme, že instituce „v sociologickém i antropologickém smyslu je v zásadě každý obecně 
praktikovaný a v dané kultuře předávaný způsob jednání“ (Akademie věd ČR Sociologický ústav 1996: 435). O něco dále 
se též píše, že „z hlediska socio-psychologického představují instituce především komplex vzorově učených, vzájemně se doplňujících 
normativních očekávání, vymezující příslušné chování osob plnících určité role“ (Akademie věd ČR Sociologický ústav 1996: 
435). Pakliže přijmeme takovéto pojetí sociální instituce, můžeme bratrství mezi muži chápat jako instituci. 
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    3.2.2.6 Práce s vlastní sexualitou 

 

V různých kulturách můžeme nalézt různé pojetí sexuality, ale i v rámci jedné kultury 

se pojetí sexuality může v průběhu historie měnit. Rupp (2001) píše, že „sexualita není 

neměnným prvkem lidského chování a charakteru; prvkem, který by byl na různých místech světa a 

v různých historických obdobích chápán a provozován stejně“ ( Rupp 2001: 18). Rupp (2001) též  

ukazuje na to, že v průběhu dějin hrálo důležitou roli při konstruování sexuality 

sociální postavení jedince a mnohdy i příslušnost k rase. 

Zároveň konstruování sexuality podléhalo a dodnes podléhá různým, s mocí 

úzce provázaným normám. Ty určovaly, co je „správná“ produktivní sexualita, kterou 

je třeba uskutečňovat, a co je „nesprávná“ zbloudilá sexualita, jak o tom píše např. 

Foucault (1999). Za utvářením těchto norem v euro-americké civilizaci můžeme podle 

Ondrisové (2002) nalézt křesťanskou morálku a medicínu, které vnímaly 

heterosexualitu jako normu. V rámci medicínského diskurzu byla homosexualita  

vnímána jako porucha, kterou je možno léčit. Ondrisová (2002) uvádí, že teprve v roku 

1973 vyřadila Americká psychiatrická asociace diagnózu homosexuality jako duševní 

choroby z Diagnostického a statistického manuálu duševních chorob. 

Obecně by se dalo říci, že je nám heterosexuální společnost rozdělená na muže 

a ženy předkládána jako něco přirozeného a samozřejmého. Domnívám se, že sexualita 

je stejně jako gender sociálně konstruována. Jako v průběhu života nějakým způsobem 

utváříme svůj gender, utváříme i svou sexualitu. Toto utváření může probíhat čistě 

v rámci normativní heterosexuality, ale může i z tohoto omezujícího rámce vystupovat. 

Ráda bych se proto v této kapitole zaměřila na to, jak respondenti vypráví, že 

vnímají svou sexualitu a zda se při jejím vytváření nějakým způsobem snaží či nesnaží 

překračovat heteronormativní vzorce chovaní.  

Začněme Martinem, který se definuje jako heterosexuál. Z rozhovoru vyplývá, 

že si je vědom heterosexuálních norem, které v této společnosti existují, avšak sám u 

sebe je překračovat nechce.  

 

„Ano, já jsem (.) normativní heterosexualita na mě (.) myslím si, že výchova na mě 

zapůsobila velmi pečlivě a úspěšně, takže to není otázka pro mě.“ (Martin) 
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„Jako že třeba nemyslím si, že každej člověk, kterej se pustí do genderových studií, musí 

dekonstruovat normativní heterosexualitu a tudíž být bisexuál, tak to není.“ (Martin)   

 

V této souvislosti je dle mého názoru důležitá jeho poznámka, že ne každý, kdo se 

zabývá genderovými studiemi, musí nutně v rámci svého chování překračovat 

heterosexuální normy.  

S takovým tvrzením nelze nesouhlasit. Proč by vědec či vědkyně měli aplikovat své 

poznatky získané v rámci svého vědeckého studia na své chování? Na druhou stranu se 

vtírá otázka: pakliže je někdo inspirován feministickými myšlenkami či se přímo 

považuje za feministu, neměl by prostřednictvím feministických myšlenek kriticky 

nahlížet na své chování? A pakliže zjistí, že jsou určité vzorce chování omezující, neměl 

by se snažit s nimi  pracovat?  

Martin v rozhovoru též naznačuje, že dekonstrukce normativní heterosexuality 

znamená stát se bisexuálem. Domnívám se, že dekonstrukce normativní 

heterosexuality nespočívá v přijetí jiné sexuální orientace než je ta heterosexuální, ale 

spíše v rozpouštění jasně vymezených sexuálních orientací. 

Kromě Martina vypráví o své sexualitě též Hubert a Vojta. Zbylí respondenti se 

o tomto tématu explicitně nezmiňují, avšak z kontextu jednotlivých rozhovorů vyplývá, 

že buď žijí či v minulosti žili s nějakou partnerkou.   

Hubert v rozhovoru říká, že měl dříve k sexu a sexualitě negativní přístup. V té 

době se nechal ovlivnit myšlenkami hardline proudu17, který má v rámci hardcorové 

subkultury dlouholetou tradici. Dnes se snaží svůj přístup k sexualitě změnit. Snaží se 

nedívat na lidi kolem sebe jako na sexuální objekty a zároveň si vytvořit k sexu a 

celkově sexualitě pozitivnější vztah. 

 

„Tak je to třeba hodně v rámci sexuality, nějaký sexuální identity a právě té objektifikace – 

vnímání těch lidí kolem sebe jako sexuální objekty.“ (Hubert)   

 

                                                 
17 Hnutí hardline vzniklo v 90. letech v Severní Kalifornii v rámci punkové a hardcorové subkultury. Toto hnutí 
přišlo s koncepcí, jež podle internetové encyklopedie Wikipedia lze označit za syntézu hlubinné ekologie, vegan 
straight edge, levicově orientované politiky, arabského náboženství a myšlenek, s nimiž přichází hnutí za 
osvobození zvířat. Kromě zákazu konzumace alkoholu, drog a tabáku stoupenci tohoto hnutí též zpočátku 
propagovali sexuální zdrženlivost. Sex byl uznáván pouze za účelem plození dětí. Někteří stoupenci tohoto hnutí 
ostře vystupovali proti homosexualitě, pornografickému průmyslu, antikoncepci a potratům.  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hard-line) [accessed 11.1.2006] 
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„Snažím se tak nedívat, ale zároveň v posledním období mého života řeším dilema, že se 

snažím mít k sexu a k sexualitě pozitivnější přístup a tím se vytváří možná víc komplikací 

v tom vnímání lidí a věcí kolem tebe, co se tohodle týče. Tudíž se musíš prohrabávat tou 

strašnou spoustou věcí, myšlenek, pocitů a vybírat ty, který nechceš, ty, který si zvnitřnila 

vyrůstáním v nějaký společnosti a co z toho je špatný a škodlivý, co z toho nechceš a na 

druhou stranu, co je z toho dobrý, přirozený pro tebe, co si teda chceš ponechat a co chceš 

zahodit jako bagáž, kterou na tebe někdo nabalil atd. Prostě hledat ten jakoby zdravej vztah 

k těm věcem jak pro tebe, tak pro ty lidi kolem tebe, což někdy působí strašnej zmatek a je 

těžký se tím probrat a udělat si v těhle věcech jasno.“ (Hubert) 

 

Z této citace je zřejmé, že pracovat s vlastní sexualitou a vzorci chování, které 

v průběhu socializace v této souvislosti Hubert naturalizoval, je pro něho velmi 

náročné. Kritické nahlížení na vlastní chování může totiž zpočátku zkomplikovat 

vnímání sebe sama a jak sám Hubert říká, způsobit zmatek ve vlastních pocitech. 

Hubert dále v rozhovoru uvádí, že mu v tomto ohledu pomáhají lidé, kteří jsou vůči 

této problematice a komunikaci o ní otevření a případně též sami podobnou záležitost 

řeší.      

 

„Je pár lidí, který mi s tímhle tím rozhodně pomáhaj, který mají třeba stejnej problém, ale 

při tom jsou velice otevřený a konstruktivní k tomu snažit se vyřešit nebo udělat to tak, aby to 

bylo dobrý, zdravý pro tvůj vývoj.“ (Hubert) 

 

V tomto ohledu byl pro Huberta velmi silnou zkušeností pobyt ve Spojených státech, 

kdy určitou dobu žil ve společenství lidí, v němž se někteří definovali jako transgender 

či queer a někteří byli ovlivněni anarchofeministickými a situacionistickými 

myšlenkami.V rámci tohoto společenství lidí se diskutovalo o tématu sexuality, ale i o 

jiných tématech, která jsou podle Huberta běžně tabuizována. Podle něho tam bylo 

vytvořeno prostředí, v němž se lidé nebáli otevřeně hovořit a problematizovat své 

pocity a jednání, a to i v případě, kdy se jednalo o pocity a jednání, která se běžně 

v rámci rozhovorů příliš neotvírají a neproblematizují.  

 

„A ten cíl bylo vytvářet prostředí právě tak otevřený, jak je to jen možný a k tomu, aby se 

otevíraly témata, který jsou normálně tabu, aby se ty tabu bořily, v každým z nás jsou 

zakořeněný, který si necháváme sami pro sebe a který s nikým ani neřešíme, protože nás ani 
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nenapadne, že bysme se s někým o tom mohli otevřeně bavit a zpochybňovat právě věci tak 

pevně zakořeněný, o kterých si sami myslíme, že v rámci nějakýho společnýho prostoru nebo 

v rámci nějaký společný snahy jsou nezpochybnitelný.“ (Hubert) 

   

Proč se témata týkající se například naší sexuality neotvírají a neproblematizují? Hubert 

ve svém rozhovoru uvádí dva důvody. Jako první jmenuje strach vůbec takováto 

témata otvírat, ať už sami v sobě, tak v komunikaci s jinými lidmi. Dalším důvodem 

může být podle Huberta pocit, že myšlení a jednání spjatá například s tématem 

sexuality jsou naší soukromou záležitostí a nikomu jinému do toho nic není. Opět to, 

že chápeme naší sexualitu jako soukromou záležitost, může být podle Huberta mimo 

jiné zapříčiněno tím, že máme strach. Máme strach, že by naše otevření mohl někdo 

zneužít a zranit nás.   

 

„P řinášíš na povrch věci, který kolikrát se bojíš řešit sama se sebou nebo pouze sama se 

sebou nebo věci, který jsi si myslela, že ani s nikým řešit nemůžeš, že jsou to věci, který se 

nikoho jinýho netýkaj, týkaj se pouze tebe a tudíž nikdo jinej do toho nemá co strkat nos a 

hlavně máš pocit, že by někdo takovouhle znalost, takovéhle otevření by mohl strašně 

jednoduše zneužít a hrozně tě zranit nebo ti nějak jinak ublížit. A zároveň že slyšíš ostatní lidi 

sdělovat nebo sdílet věci na stejným principu nebo rovnocenně se podílet na atmosféře tý 

skupiny, to znamená, že tam nikdo neměl potřebu ... že to prostředí bylo takový, že ty lidi 

řekli takový věci, který do tý doby nikdy nikomu neřekli, protože to prostředí bylo takový, 

jaký bylo a protože za druhý věřili, že každej udělá to samí, i když to třeba úplně 

neočekávali, ale prostě to tak bylo.“ (Hubert)  

 

 Sokolová (2003) ve svém článku „Moje tělo je ONA“, zmiňuje pojetí politiky 

sexuálního studu Warnera (1999), píše:  

 

„Sexuální stud není jednoduše součást našeho života, realita, kterou prostě žijeme, neboť 

všichni z nás se někdy stydí. Podle Warnera má žití sexuálního studu i důležitou politickou 

dimenzi. Každý z nás v různých chvílích prožívá pocity ztrapnění, stydlivosti, nervozity či 

studu. Ne všichni jsme na tom ale politicky a společensky stejně, neboť někteří z nás jsou 

společensky zranitelnější, a jsou tak vystaveni daleko většímu tlaku sexuálního studu.“ 

(Sokolová 2003: 88) 
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Kromě otvírání tématu vlastní sexuality se Hubert zmiňuje též o problematizování 

vlastní sexuality, o nabourávání zakořeněných a „nezpochybnitelných“ vzorců chování 

spjatých se sexualitou. Co si pod tím představit? Domnívám se, že mezi 

„nezpochybnitelné“ vzorce našeho chování patří například „povinná heterosexualita“. 

Tedy to, o čem se ve svém rozhovoru zmiňuje Martin a s čím se potýká v rámci svého 

chování Vojta. 

Z Vojtova rozhovoru je patrné, že by rád překračoval své heteronormativní 

vzorce chování, ale zatím se mu to daří jen zčásti. Proč? Jedním z důvodů, jak sám 

uvádí, může být i prostředí, v němž se pokouší heteronormativní vzorce překračovat. 

Je otázkou, pokud by se o něco podobného pokoušel v prostředí, které by nebylo tolik 

prodchnuté heteronormativními vzorci, zda by mu to šlo lépe a nalezl by v rámci 

takového překračování potěšení?  

 

R: ...Ale je spousta věcí, který jsem v sobě nenašel cestu, jak je v sobě odbourat.  

T: A to jsou třeba jaký? 

R: Třeba intimnější vztah s mužem. Je to věc, která mi teoreticky problém nedělá, prakticky 

do určitý roviny, v určitý rovině už s tím problém mám. 

T: A ta hranice je kde? 

R: Ta hranice je (.) jako líbat se s tím člověkem můžu, to je jako někdy i příjemný, ale za to 

už je ta hranice jako to (.) tulení se, dotýkání se s tím člověkem, nenacházím v tom to 

potěšení. Ale to si taky myslím, že je otázka toho najít prostředí, lidi, který to budou brát 

jinak a třeba si v tom člověk najde i to, co ho na tom může zajímat, ale to je prostě věc, 

kterou jsem nikdy jako nepřekročil a vždycky, když jsem někde na hranici, tak mě to 

nebavilo. (část rozhovoru s Vojtou) 

 

Ono už jenom být v prostředí lidí, kde se takovéto věci řeší, je podle Huberta velmi 

silná zkušenost.  

 

„Už jenom to, sedět někde a poslouchat lidi svěřující se s věcma, s kterýma se nikomu nikdy 

nesvěřili, i ty ses s nima nikdy nesvěřila, nebo jsi je ani nevytahovala na povrch a nesnažila 

se je nějakým způsobem zpětně analyzovat v rámci nějakýho pohledu, tak byla strašně silná 

zkušenost. Strašně přínosný to bylo.“ (Hubert) 
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Pakliže přistoupíme na předpoklad, že naše sexualita se utváří v interakci s prostředím, 

ve kterém žijeme, čímž mám na mysli nejen interakce s lidmi v našem okolí, ale 

interakce s hodnotami uznávanými v rámci sociální struktur, v nichž se pohybujeme, 

jsou naše touhy a pocity kulturně a sociálně podmíněny. Je tedy nasnadě domnívat se, 

že pokud by naše společnost byla otevřenější vůči různým formám překračování 

normativní heterosexuality, mohli bychom se s nimi v rámci našeho každodenního 

života častěji setkávat. Snad by nás tato setkání mohla přimět k přemýšlení nad něčím 

tak „samozřejmým“ jako je heterosexualita.   

Z Hubertova rozhovoru vyplývá, že pro práci s vlastní sexualitou je velmi 

důležitá otevřenost. Nebát se hovořit o svých pocitech a touhách, nebát se je 

podrobovat kritickému náhledu, překonat stud, o kterém hovoří Michael Warner 

(1999). Zároveň též je důležité společné sdílení pocitu porozumění a důvěry. 

 

 

3.2.2.7  Dělba práce v rámci soužití s jinými lidmi  

 

Z rozhovorů je patrné, že se respondenti v rámci svého soužití s jinými lidmi, ať už to 

jsou rodinní příslušníci, kamarádi, kamarádky či partnerky (s partnerem žádný z nich 

nežije), nesnaží reprodukovat tradiční rozdělení práce na „mužskou“ a „ženskou“. Míra 

jejich participace na chodu domácnosti je odlišná, není odvislá pouze od jejich 

iniciativy/neiniciativy, ale též od interakcí s lidmi, s nimiž bydlí ve společné 

domácnosti. V trochu jiné situaci jsou respondenti, kteří žijí se svými rodiči a 

respondenti, kteří se od rodičů odstěhovali a žijí se svými přáteli či partnerkami. 

Začněme respondenty, kteří žijí v jedné domácnosti s rodiči. Hubert 

v rozhovoru uvádí, že si doma sám pere, vaří, uklízí (z kontextu jsem vyrozuměla, že ve 

svém pokoji) a když jeho rodiče nejsou doma, tak občas uklidí celý byt. Ale jak sám 

říká, nedělá tyto věci neustále, občas se nechá ukolébat svou pohodlností, faktem, že 

jeho maminka práci v domácnosti udělá. Svou pohodlnost si pak uvědomí ve chvíli, 

kdy uvidí maminku, jak vykonává domácí práce. A dostane, jak říká, „pohlavek“. 

 

„Vařím si sám, uklízím sám, peru si, když tam oni nejsou, jednou za tejden třeba uklidim, tak 

aby ta matka to nemusela dělat, protože vím, že by to dělala, ale samozřejmě někdy se 
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nechám ukolébat pohodlností a tím zjištěním, že ti to takhle vyhovuje, že ti usnadňuje život, 

že za tebe někdo dělá věci, který ty dělat nemusíš, takže se ti to vždycky líbí. Nedělám tyhle 

věci s železnou pravidelností a když pak tam vidím tu matku, jak tam já nevím, luxuje, vytírá, 

zametá, utírá prach, tak v tu chvíli dostanu ten pohlavek a říkám si, že to je špatně, že ty jseš 

tady, bydlíš tady a více méně zadarmo a necháváš tu matku, která chodí ještě do práce, dělat 

věci, od kterých jí můžeš ulehčit, protože ten otec, i když je doma celý dny sám, tak nic z toho 

neudělá. Proč by to dělal, když se všechny ty věci udělají za něj, kdy ta matka funguje jako ta 

služka, ty neviditelný robo myšky, který vyjedou ze zdi, najednou to všechno ukliděj, uvařej, 

vyčištěj, vyperou, vyžehlej.“ (Hubert) 

 

Z Hubertovi citace je zřejmé, jak snadné je podlehnout určité pohodlnosti a výhodám, 

které tradiční rozdělení domácích prací mužům přináší. A to i pro člověka, který 

s tradičním rozdělením prací nesouhlasí. Jistou roli zde může hrát i skutečnost, že chod 

domácnosti si nějakým způsobem vyjednali rodiče mezi sebou a jejich v tomto případě 

synové byly do chodu domácnosti začleněni a museli přijmout určité  „pravidla hry“. 

Tím nechci říci, že by se „pravidla hry“ neměla měnit, když se ukáží jako omezující či 

z nějakého jiného důvodu nevyhovující. Naopak jsem chtěla podotknout, že měnit 

určitá „pravidla hry“ z pozice syna nemusí být vždy snadné.   

O jisté pohodlnosti v souvislosti s redistribucí domácí práce hovoří i Matěj. 

Přestože se Matěj již několik let považuje za feministu, měla chod domácnosti a práci 

s ní související ještě před několika měsíci z velké části na starosti maminka.  

 

„Tak samozřejmě se mi nedaří spousta věcí. To je prostě o tom, že ta teorie se ve spoustě 

věcech s tou praxí rozchází. Do jistý míry je to daný pohodlností, do jistý míry je to daný tím, 

že člověk opravdu nemůže jinak. Třeba je to hodně o tom, že  u nás doma relativně 

donedávna, třeba do před měsícem, tak třeba chod domácnosti visel převážně na mámě.“ 

(Matěj) 

 

Pod maminčinou „výhrůžkou“, že najme uklizečku, vytvořil Matěj s bratrem systém, 

kdy obodovali jednotlivé činnosti, které jsou v domácnosti potřeba. Zároveň se 

dohodli, že budou dávat určitý finanční obnos na chod domácnosti. Ten, kdo bude mít 

nejvíc bodů, bude moci rozhodnout, co se za společné peníze koupí. 

 

T: A kde byl jako by ten zlom, že to na ní přestalo viset? 
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R: Protože jsme se nakonec nějak dohodli s bratrem, že uděláme takovej hodně pěknej 

propracovanej systém, kde jsme obodovali jednotlivé věci, které jsou v domácnosti potřeba. 

Dohodli jsme se, že budeme dávat měsíčně nějaký finanční částky na chod tý domácnosti a ty 

věci půjdou potom do nějakýho společnýho fondu, z kterýho se pak něco koupí a ty lidi, který 

budou mít nejvíc bodů, tak budou moct rozhodnout, co se koupí. ( část rozhovoru s Matějem) 

 

T: A s tím jste přišli jakoby vy dva s bráchou nebo to byl impuls mámy? 

R: Ne, ne tak mamka furt jako vyhrožovala tím, že bude platit jako nějakou uklizečku, což 

jsme s bratrem nechtěli, aby se dávaly peníze někam úplně do prdele. Asi to byl spíš impuls 

jako ode mě, ale bratr se toho jako docela rychle chytnul, takže jsme vymysleli takovej 

systém. (část rozhovoru s Matějem) 

 

I přesto, že tento systém byl původně myšlen pro všechny členy rodiny, Matějův 

tatínek se do něho nezapojuje s tvrzením, že má dost jiné práce. 

 

T: A ten systém platí pro vás všechny doma? 

R: Pro všechny. No bohužel z toho do jistý míry vypadává tatínek, kterej doma nedělá skoro 

nic.  

T: Jak to, že z toho vypadává, když je to systém pro všechny? 

R: Protože se mu to těžko dá nařídit, aby se do toho zapojil. 

T: Já jsem myslela, že jste se na tom společně dohodli. 

R: No jo, my jsme se na tom společně dohodli společně s mámou. Prostě táta furt tvrdí, že 

toho dělá dost a že prostě pracuje a kdesi cosi. Prostě bez argumentů to prostě nedělá. (část 

rozhovoru s Matějem) 

 

Matěj tento systém považuje pouze za přechodné stádium, dokud pro ně (domnívám 

se, že tím myslí sebe a bratra) vykonávání domácích prací nebude samozřejmostí. 

 

„...myslím, že je to dobrej způsob do začátku než se naučíme dělat nějaký věci nezištně a 

úplně samozřejmě, k čemuž jsme jakoby nikdy vedení nebyli.“ (Matěj) 

 

Též Martin bydlí s rodiči. V jeho případě je to ovšem komplikovanější. V rozhovoru 

vypráví, že od pondělí do středy či čtvrtka je Brně, kde studuje Fakultu sociálních studií 

a bydlí v služebním bytě společně se svou maminkou. Jeho maminka totiž získala 

v Brně práci na šest let a k ní dostala i byt. Příliš se v něm nepotkávají, protože mají 
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každý jinak časově rozvržený den. Podle Martina se v služebním bytě není příliš o co 

starat. V tom též vidí důvod, proč záležitosti spojené s domácími pracemi neřeší.  

 

„...teda vzhledem k tomu, že studuju v Brně, tak v Brně trávím pondělí až středu nebo až 

čtvrtek. Máma před několika lety dostala v Brně práci na šest let, takže ona bydlí v Brně a já 

bydlím u ní. Moc se tam teda nepotkáváme, protože já přicházím většinou pozdě večer a 

vstávám kolem devátý, což je máma už v práci.“ (Martin) 

 

„V tom Brně to je služební byt, kde mám pokoj, kde není co řešit, protože máma přijde večer, 

tam v ledničce nic není, protože máma nevečeří, obědvá v práci. Tam není o co se starat.“ 

(Martin) 

 

Jinak už to vypadá v Praze, kde je Martin po zbytek týdne. Jeho otec se zpočátku, po té 

co maminka dostala zaměstnání v Brně, snažil domácí práce vykonávat sám, avšak po 

určité době některé z nich dle Martinových slov vzdal s tím, že ho vysilují. Dnes do 

pražského bytu dochází jednou týdně uklizečka, která část domácích prací pravidelně 

vykonává. Technické záležitosti spojené s chodem domácnosti řeší Martin. 

 

„Tak můj otec, když maminka odjela, tak se snažil prát a podobně, ale některý věci prostě 

vzdal, že ho to vysiluje. Tak to skončilo tak, že máme uklízečku, která chodí jednou týdně, 

která dělá některý věci.“ (Martin) 

 

„M ůj otec je strojní inženýr, který není schopen si vyměnit žárovku, není schopen si utáhnout 

topení, nic prostě. Takže cokoliv se rozbije, cokoliv se má koupit, tak nakupuju já no. Takže 

se v podstatě starám o ten technickej chod tý domácnosti, počítače sestavuju, opravuju.“ 

(Martin) 

 

V pražském bytě hodně času tráví se svou partnerkou. Jejich soužití označuje za 

skandinávský model, kdy se o věci střídají či je dělají společně. 

 

„My se s Kamilou dělíme o to, že třeba já rád vařím, mě to baví, tak vařím a věci, který 

děláme společně, tak děláme opravdu společně. Není to moc rozdělený, že se střídáme o ty 

věci. To žití je dost takovej, nechci říct skandinávskej model, ale jo.“ (Martin) 
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Se svými rodiči bydlí též Lukáš, podle něho se chod domácnosti nijak nezměnil od 

dob, kdy byl malý chlapec. Jeho maminka je doma a tatínek chodí do práce. Co se týče 

domácích prací, mají je podle Lukáše mezi sebou rozděleny na „mužské“ a „ženské“  a 

vyhovuje jim to. 

 

„...máma vlastně ze začátku pracovala, když jsem byl ještě úplně nejmenší a potom vlastně 

nějak zůstala doma. ... no a táta vlastně celou dobu chodí normálně do práce s tím, že 

vlastně  i ty role v tý domácnosti jakoby byli rozdělený prostě tradičně jako, že máma prostě 

prala, vařila a táta dělal zase ty mužský práce. “ (Lukáš) 

 

A vyhovuje takovéto nastavení chodu domácnosti Lukášovi? O tom se bohužel Lukáš 

nezmiňuje. Nezmiňuje se ani o tom, zda se on nějakým způsobem do chodu 

domácnosti zapojuje či nikoliv. 

Od respondentů žijících s rodiči se teď přesuňme k respondentům, kteří žijí v 

jedné domácnosti se svými kamarády, kamarádkami či partnerkami. 

Jakub bydlí se svým spolužákem z gymnázia. Příliš se však spolu nepotkávají, 

protože Jakub  doma mnoho času netráví. Pokud jde o domácnost a domácí práce, 

většinu z nich podle Jakuba vykonává on sám. Jeho spolubydlící domácím pracím příliš 

pozornosti nevěnuje.  

 

„M ůj současnej domov? To se radši ani neptej. To je jenom přespávárna. Já tam prostě 

nejsem.       Já žiju život, kromě práce, do který chodim proto, abych si vydělal na živobytí, 

tak se pohybuju mezi známejma lidma a současnou partnerkou.“  (Jakub) 

 

R: Většinou se nepotkáváme ... chod domácnosti, jenom se v podstatě o všecko starám já.      

((smějeme se)) Protože jsme úplně odlišný lidi, ale já už jsem takovej, že ho mám rád a 

toleruju mu spousta věcí. 

T: A to je třeba co? 

R: Nemeje nádobí, nemeje koupelnu, záchod málo kdy. Neustále netřídí odpad, což mě 

rozčiluje.   (část rozhovoru s Jakubem)  

   

Taktéž Štefan bydlí se svými dvěma spolužáky ze školy. A stejně jako Jakub ve svém 

rozhovoru uvádí, že se s nimi z časových důvodů doma potkává jen málo. Spíše než o 

společný chod domácnosti se v jejich případě jedná o sdílení společného prostoru, kde 
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se každý stará sám o sebe. O dělbě práce související s chodem domácnosti se v jejich 

případě příliš hovořit nedá.  

 

„Vlastne mám dvoch spolubývajúcich, s jedným se poznam uz desať rokov, chodil som s ním 

už na strednú školu, druhý je moj momentálny spolužiak.“ (Štefan) 

 

„Tak skôr to má bližšie k tomu individuálnému, čo je zapríčinené hlavne tým, že sme strašne, 

strašne málo doma. Chodíme do práce, potom do školy, potom ešte robíme nejaké tie 

záujmy, ktoré sú často odlišné, tak sa niekedy stane, že sa týžden nevidime.“ (Štefan) 

 

Tomáš bydlí se svou partnerkou. V rozhovoru uvádí, že se teprve učí společnému 

soužití s partnerkou a ne vždy je toto učení snadné. Naráží na různé mantinely, a to i 

v souvislosti s dělbou práce. Tomáš se snaží nereprodukovat tradiční rozdělení práce 

na „mužskou“ a „ženskou“. V praxi to ovšem podle jeho slov vypadá tak, že on 

participuje na pracích tradičně připisovaným ženám. Například vaří, vytírá a střídá se 

s partnerkou v nakupování, avšak zároveň vykonává všechny práce tradičně 

připisované mužům, tzn. stará se o technický chod domácnosti. 

 

„Domácnost chodí tak, že nakupujeme střídavě. Jediný co, tak já vařím. Protože to umím 

nebo mám k tomu už takový dispozice. A je to pravda, že mě to někdy štve, že vařím jenom já 

nebo tak, ale zas jí k tomu nepouštím, protože mi přijde, že to dělám dvakrát rychlejc, to je 

těžký. Tak nějaký uspořádání my teprve hledáme, nějaký ty hranice. Co přesně chceš vědět? 

Kdo utírá, kdo uklízí nebo?       ((usměje se)) No vytírám taky já, protože Míša moc nemůže, 

protože jí to dělá potíže. Meje nádobí, když už vařím. Takový ty technický věci, to je na mně. 

Opravit ledničku, pračku nebo tak.“ (Tomáš) 

 

Takovéto rozdělení práce mu však ne zcela vyhovuje, protože se automaticky 

předpokládá, že on jako feminista bude vykonávat „ženské“ práce, ale zároveň 

vzhledem k tomu, že je muž, bude též vykonávat ty „mužské“. Tedy jeho participace 

na „ženských“ pracích je vnímána jako samozřejmost, avšak participace jeho partnerky 

na „mužských“ pracích už jako samozřejmost vnímána není. 

 

„Štve mě takový to rozdělení, ty jsi chlap, ty budeš dělat ledničku a když se tady to rozbije, 

tak to půjdeš opravit. Sklouzává to do toho, že budeme rovnocenná domácnost, tak já teda 

budu vařit, utírat a přitom vůbec nepřicházet o ty své původní role.“ (Tomáš)  
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V rozhovoru Tomáš uvádí, že by byl rád, kdyby jeho partnerka měla zájem se na 

technickém chodu domácnosti podílet. 

 

„No to by se mi strašně líbilo, víš, kdyby o to měla zájem a věděla, že když to bude chtít, tak 

by možná tu pračku taky opravila.“ (Tomáš) 

 

Avšak vyjednat si takovéto věci není vždy jednoduché. V této souvislosti Tomáš a jeho 

partnerka narážejí na komunikační bariéry. Jak říká, dělá jim potíže otevřeně hovořit o 

svých zvnitřněných stereotypních vzorcích chování, aniž by to nesklouzlo do osobního 

obviňování a jednoho z nich se to nedotklo.  

 

„S mojí partnerkou se mi o tom diskutuje hodně blbě. Protože to je takový nepochopení 

z mojí i z její strany, když jsme začali rozebírat něco takovýho. To jsou vlastně stereotypy 

v nás, ale je to strašně blízký a člověk se hnedka urazí. Napadáš to spíš tím stylem, že mluvit 

o tom jako o principu a vyvolat nějakou zajímavou debatu, ale oba dva si potom řekneme: 

„Ty jsi to udělal blbě.“ (Tomáš) 

 

Též Vojta ve svém rozhovoru vypráví o svém domově, ale jedná se spíše o jeho přístup 

k soužití s jeho kamarády a kamarádkami a o chodu domácnosti či dělbě práce se v této 

souvislosti nezmiňuje.  

 

Z těchto rozhovorů vyplývá, že o dělbě práce v rámci domácnosti můžeme hovořit ve 

chvíli, kdy je chod domácnosti vnímán jako něco společného, na čem by se její členové 

měli podílet. Čemuž například u Štefana tak není.  

V případech, kdy je chod domácnosti chápán jako něco společného, je míra 

participace respondentů odlišná, odvíjí se od interakcí s lidmi, s nimiž společný prostor 

sdílí. U respondentů, kteří bydlí s rodiči, v tomto ohledu hrála či stále hraje určitou roli 

pohodlnost, kdy se buď respondenti sami přistihnou, že se na domácích pracích 

nepodílí takovou měrou, jak by si představovali, nebo je pro ně z nějakých důvodů 

snazší se nepodílet. V této souvislosti mě zaujal pohled Matěje a Huberta z pozice 

synů, kteří kritizují své otce za to, že se na chodu domácnosti nepodílejí. 

Celkově by se dalo říci, že ti respondenti, kteří se ve svých rozhovorech zmiňují 

o chodu domácnosti a své participaci na něm, nemají primárně problém vykonávat 
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práce, které jsou tradičně připisovány ženám, avšak jak již bylo několikrát zmíněno, 

míra vykonávání těchto prací závisí na interakci s lidmi, s nimiž bydlí ve společné 

domácnosti. V této souvislosti je velmi zajímavé, co říkal ve svém rozhovoru Tomáš, 

kdy v rámci jeho soužití s partnerkou proběhla redistribuce práce tím způsobem, že mu 

„přibyla“ „ženská práce“, ale nijak mu „neubyla“ „mužská práce“. Když se blíže 

podíváme na výpovědi respondentů, nalezneme v určitém smyslu podobnou situaci též 

v rozhovoru s Martinem a Jakubem. 

 

3.2.3  Diskuse s lidmi 

 

Jak jsem již na počátku analýzy uvedla, respondenti ve svých vyprávěních zmiňují 

diskusi s lidmi jako jeden ze způsobů, jímž uvádí své feministické myšlenky do praxe. 

To je též důvod, proč jsem se rozhodla zařadit téma diskuse s lidmi do své analýzy.    

Obecně by se dalo říci, že respondenti v každodenním životě diskutují své 

názory především se svými přáteli, známými, popřípadě partnerkami, tedy lidmi, kteří 

jsou jim nějakým způsobem blízcí. Někteří se též v rozhovorech zmiňují o tom, že se 

snaží diskutovat své názory v práci (Jakub) a s rodinnými příslušníky (Jakub, Martin, 

Matěj). Zároveň někteří respondenti pořádají různé přednášky či diskuse v kavárnách či 

jiných prostorech (Matěj, Štefan). 

Reakce na jejich názory jsou různé, někdy mají negativní charakter, jindy jsou spíše 

vyhýbavé, občas se též někteří respondenti setkávají s tím, že jejich okolí jaksi 

nereaguje. V neposlední řadě se respondenti setkávají též s pochopením. 

 

3.2.3.1  Potýkání se s negativními reakcemi či nepochopením 

 

Někteří respondenti ve svých vyprávěních uvádí, že často naráží na negativní reakce či 

nepochopení. Podívejme se na několik příkladů. 

Hubert vypráví, že když v rámci rozhovoru otevře nějaké téma související s 

genderovou problematikou, většinou se mu dostane odpovědi, že „je to normální“, že 

„je to tak odjakživa“. 
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„No třeba klasicky, když někomu se zmíníš o problematice, já nevím, genderových stereotypů 

a rolí v rámci toho. Asi první myšlenka toho člověka bude: „Hele to je normální, to je takhle 

odjakživa.“ (Hubert)  

 

O podobných reakcích vypráví též Martina a Štefan. 

 

„Tak úplne taká klasická oponentúra, je: „ale to nie je prirodzené“, „ale to nie je 

normálne“. Teraz prečo: „pretože tak väčšina ľudí funguje“ Ale ono to  tak funguje niekde, 

tam kde bol záujem to vyskúšať, dajme tomu tou formou vzťahov, formou výchovy a podobne, 

tak na to ešte niekedy dojde odpoveď, že: „výnimka potvrdzuje pravidlo.“(Štefan) 

 

„...vypadnou z nich nějaký stereotypní věci, že je to tak správný, že by to tak mělo být, a tak 

je to přirozený. A to mám nejradši, přirozený! ((směji se)) Osvědčený to je a tak...“(Martin) 

 

Z těchto citací je patrné, že se jedná o naprosto odlišný přístup k genderovému 

uspořádání jedinců ve společnosti než jaký zastávají respondenti. Tento přístup vychází 

z předpokladu, že způsoby myšlení, vyjadřování a chování připisované jedincům 

v závislosti na jejich anatomickém uspořádání těla jsou něčím přirozeným, normálním, 

co je zde odnepaměti a není třeba na tom nic měnit. Protože, jak se dovídáme z citace 

z rozhovoru s Martinem, je to tak správné. 

             Hubert též v rozhovoru říká, že naráží na neschopnost vůbec nějaký problém 

související s genderovou problematikou vidět. Podle něho tato neschopnost souvisí 

s neochotou člověka si přiznat, že dělá něco špatně, že svým chováním může někomu 

ublížit. S tímto přístupem se setkává zejména u mužské části populace. 

 

„Nejčastěji na nejzákladnější nepochopení a to především u mužský části populace. Narážím 

na neschopnost vidět nějakej problém, že vůbec něco takovýho existuje. Ale zároveň tím i 

popřít jakýkoliv možnosti nějaký sebereflexe. Uznání toho, že člověk může dělat něco špatně 

nebo někomu ubližovat.“(Hubert) 

 

V takových situacích se Hubert dostává do pozice člověka, který „hledá problém tam, 

kde není“. 

 

„Taková hodně častá reakce je: „O čem to vlastně mluvíš? Hledáš problém tam, kde není.“ 

(Hubert) 
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Martin se ve svém rozhovoru zmiňuje ještě o jednom druhu nepochopení, kdy 

genderová studia a problematika, kterou se zabývají, nejsou vnímána jako vědní obor, 

ale jako určitý náhled na společnost, o němž může kdokoli polemizovat.   

 

 „ Člověk, když řekne, co studuje, pak si ten člověk nechá vysvětlit, co to je. A velmi často se 

stane, že se ten člověk se mnou začne hádat. Ten člověk má chuť se mnou polemizovat o těch 

věcech. Já se taky nehádám s fyzikem a neříkám, že na to mám jinej názor, že to vidím trošku 

jinak. Holt je to o tom, že ti lidé to nevnímají úplně jako vědu a mají pocit, že laik na to musí 

taky mít svůj názor a že to je otázka názoru.“ (Martin) 

 

Chápu Martinovo rozhořčení, že genderová studia nejsou příliš v české společnosti 

vnímána jako vědní obor. Na druhou stranu genderová problematika není pouze 

otázkou vědy, ale též každodenního života, a proto je zcela pochopitelné, že na ni lidé 

mají nějaký názor. Vždyť gender je součástí jejich každodenního života. To, jakým 

způsobem si ho uvědomují a reflektují ho, už je věc jiná. 

 

     3.2.3.2  Vyhýbavé či „žádné“ reakce 

 

Lukáš s Tomášem se spíše než s nepochopením setkávají s vyhýbavou reakcí či s tím, 

že jejich okolí jaksi „nereaguje“. 

 

„V ětšinou ne negativně, nebo alespoň ne negativně agresivně, ale spíš takovým tím 

pokrčením ramen, nebo nic neříkajícím nějakým úskokem, v podstatě tak, že nereagujou. 

Jako někdy se držej takovýho toho zaběhnutého schématu. Omýlaj argument tý biologický 

danosti, tradice a podobně, ale většinou v podstatě nijak, což mě třeba docela udivuje.“ 

(Lukáš) 

 

„Když to lidi vědí, tak se reaguje mlčením, ani dobře, ani špatně, je to trapný nebo divný o 

tom mluvit. Když se u nějakýho tématu řekne: „ Jo Tomáš je feminista“, tak se to vždycky 

prostě utne, lidi nereagujou. Možná právě z těch důvodů, že proti tomu něco maj nebo 

naopak s tím sympatizujou a nechtěj to dát najevo.“ (Tomáš) 

 



 63 

Proč tomu tak je? Tomáš v rozhovoru uvádí dva možné důvody, proč lidé nereagují, 

když vyjde najevo, že je feminista. Buď proti feminismu něco mají a nechtějí to říkat 

nahlas nebo s feminismem potichu sympatizují, ale také nechtějí, aby to někdo jiný 

věděl. Domnívám se, že dalším důvodem může být i to, že nechtějí jít do nepříjemného 

sporu.  

 

 

3.2.3.3  Proč se někteří respondenti v současné době nesetkávají s tak 

negativními reakcemi jako dříve?  

 

Matěj s Vojtou v rozhovorech uvádí, že dříve více naráželi na nepochopení než dnes. 

Matěj vypráví, jak dříve narážel na nepochopení ze strany svých spolužáků na 

gymnáziu. 

 

R: ...na gymplu, když  jsem se k těm myšlenkám začal dostávat spíš po nějaký takový stránce, 

že něco cejtim, než jako že bych to měl nějak teoreticky podložený, tak když jsem se potom 

ozval na protest a neměl jsem to podložený argumentama, tak si vždycky brutálně naběhl. A 

vlastně jsem byl těsně před maturitou za docela outsidera v tý třídě krz ty feministický 

názory, ale pak už se to dostalo do tý fáze, že já jsem už nějakou tu teorii měl a snažil jsem se 

z těch lidí udělat totální debily na základě jejich neznalosti naopak. 

T: Myslíš, že je to vůbec dobrej způsob, když jsi mluvil o tom otevírání očí lidem. Myslíš, že 

tohle je způsob, jak těm lidem ty oči otevírat? 

R: Ne, to určitě tady v tý fázi určitě nebyl, ale tam to do jistý míry pro mě byla taková obrana 

nebo pomsta. To bylo takový, že jsem se s těma lidma o tom chtěl bavit a když jsem se o tom 

s nima chtěl bavit, tak oni mě brutálním způsobem zadupali do země nějakejma srandičkama 

a takovejhlema věcma. Dost často to bylo spojený s tím, že jsme šli kalit do hospody, všichni 

jsme se trochu nakalili a oni potom začali řešit politiku a já jak jsem byl nakalenej, tak už 

jsem nebyl schopnej argumentovat a oni si ze mě dělali akorát prdel a já jsem se těm lidem 

zpětně snažil dokazovat, že tu pravdu nemaj. Ne vždycky nejlepším způsobem a možná, že 

jsem si v té době myslel, že to k něčemu je, ale k ničemu to podle mě není. Je to podle mě, že 

ten člověk si musí k těm názorům dospět jakoby sám. A čím útočnější je řeč toh,o s kým se o 

tom bavíš, tak tím víc to ten člověk bere jako útok na svou osobu. A ne jako povídání si o 

nějakých teoriích a názorech, který tady někde jsou a který nás ovlivňujou. Když to má 

člověk spojený s útokem na sebe, tak se potom logicky na to nedívá jako na výzvu nebo 

otevřený dveře. (část  rozhovoru s Matějem) 
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Z tohoto úryvku je patrná Matějova počáteční snaha konfrontovat své okolí svými 

názory, které v té době byly spíše intuitivního charakteru. Spíše cítil, že něco není 

v pořádku, než že by svá tvrzení měl příliš teoreticky podložené. V reakci na 

nepochopení, které mělo i značně silnou sociální dohru, kdy byl tak trochu díky svým 

názorům „exkomunikován“ z třídního kolektivu, se snažil své názory teoreticky 

podložit, aby to svým spolužákům „mohl vrátit“. Diskuse se tedy vyvinula v jakýsi 

souboj „kdo z koho“, kdy se Matěj primárně nesnažil předkládat jiné pohledy na 

skutečnost, v níž společně žijí, ale dokázat za každou cenu svým spolužákům, že nemají 

pravdu. Dnes vnímá tuto formu diskuse za neefektivní, protože často může být 

chápána jako osobní útok, kdy se člověk nesnaží přemýšlet nad určitou problematikou, 

ale hájit sám sebe a své názory. V současné době se snaží se svými názory pracovat 

spíše jako s podněty, nad kterými je možné se v rámci diskuse zamýšlet, nesnaží se je 

nikomu nutit. Jeho diskuse s lidmi již nemají podobu ostré konfrontace. To může být 

též jeden z důvodů, proč například někteří jeho současní spolužáci z vysoké školy jsou 

vůči jeho názorům otevřenější.   

I Vojta ve svém rozhovoru vypráví, že dříve narážel na negativní reakce. Dnes 

říká, že „šel hlavou proti zdi“, když se hádal kvůli každému vtipu či narážce. A stejně 

jako Matěj se snažil přesvědčit své okolí o správnosti svých myšlenek. Takovýto typ 

diskusí již Vojta nevede, protože podle něho nemají smysl. 

 

„...období, kdy šel člověk hlavou proti zdi a klidně se hádal kvůli každýmu dementnímu vtipu 

nebo nějaký narážce, tak to už fakt nemám. To mě přešlo, protože mi přišlo, že to stejně 

nikam nevede, akorát se s lidma hádáš o věcech, který oni stejně pochopit nechtěj, akorát se 

s nějakejma lidma hádáš o nesmyslech.“ (Vojta) 

 

V současnosti diskutuje o genderové problematice s lidmi, kteří o ní diskutovat chtějí a 

zajímá je to. V tom též Vojta vidí důvod, proč se negativními reakcemi příliš nesetkává. 

Zároveň se též nesnaží své okolí přesvědčit o správnosti svých myšlenek. Diskuse nad 

genderovou problematikou jsou pro něho spíše o sdělování zkušeností než o 

přesvědčování. 
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„V ětšinou se o tom bavím s lidma, kde si myslím, že to má cenu se s nima o tom bavit, 

protože je to zajímá nebo mají chuť se o tom bavit nebo jsou otevřený nebo takhle, takže tam 

se setkáš minimálně ne s extrémně odmítavým postojem, ale že s tebou ve spoustě věcech 

nesouhlasej, ale málo kdy se z nich stanou ty extrémy, že řeknou, to je super a nebo opak.“ 

(Vojta) 

 

„Pro mě není ani důležitý lidi přesvědčit, že to co já dělám je správný, protože si nemyslím, 

že to je o přesvědčování, ale o zkušenosti a pokud ti lidi si minimálně přestanou myslet, že je 

něco úplně mimo, tak tím se jim otevírá ta možnost získat tu zkušenost, s kterou se pak můžeš 

měnit. Podle mě to není o lepších argumentech a o lepším přesvědčení toho druhýho člověka, 

ale o nějaký zkušenosti, kterou si člověk projde nebo neprojde.“ (Vojta) 

 

Z citací z Matějova a Vojtova rozhovoru je patrné, že forma, jakou je diskuse vedena, 

může ovlivnit reakci na jejich feministické názory. 

Podíváme-li se ještě na rozhovory s dalšími respondenty, zjistíme, že ani oni se 

nesnaží své názory někomu vnucovat či vysloveně přesvědčovat své okolí o správnosti 

svých názorů. 

 

T: A jakou to má formu? 

R: No hele nenásilnou, i když bych si třeba přál opak, ale to nejde, že jo. V určitejch  chvílích 

se snažím poukazovat a pojmenovávat ty věci, který si myslím, že jsou špatný nebo styl, 

kterým ta která osoba přemejšlí, je to, co není úplně v pořádku. (část rozhovoru s Hubertem) 

 

 Asi je to málo, co jim člověk řekne, ale zase prostě se nesnažím nějakým způsobem to nutit. 

(Lukáš) 

 

„...tak teraz väčší dôraz kladiem na tie vzťahy s ľuďmi, ktorých chcem aj môžem ovplyvniť. 

To znamená, že nie ja sa s ním stávam kompetentný, aby som mu hovoril ako má žiť, ako má 

niečo prežívať a tak podobne.“ (Štefan) 

 

Diskuse jsou tedy vedeny ve snaze otevřít určitá témata či poukázat na určité 

problematické vzorce chování. Jejich cílem je, aby se lidé zamysleli nad tím, jak se 

chovají a vztahují sami k sobě a jiným lidem. Jak již bylo výše zmíněno, ne vždy se však 

setkávají s pochopením a to i případě, že své názory neartikulují útočným způsobem. 
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Nezáleží tedy jen na formě, ale též na míře otevřenosti jednotlivých lidí vůči této 

problematice. 

 

3.2.3.4  Setkávání se s pochopením 

 

V této kapitole bych se chtěla zabývat dvěma otázkami: V čem je pro respondenty 

přínosná diskuse, v níž se setkávají s pochopením? V čem respondentům pomáhá 

diskuse, v níž se setkávají s pochopením? 

Matěj ve svém rozhovoru vypráví, že prostřednictvím diskuse s lidmi dokáže 

identifikovat problém, který sám cítí. V této souvislosti uvádí příklad, že je citlivý 

člověk. Díky diskusi s jinými lidmi pak zjistil, že to, co vnímal jako problém (v tomto 

případě svou citlivost), vlastně problémem být nemusí. 

 

„Jednak je to o tom, že tím, že člověk získá nějaké nové informace, krz tohle to všechno a krz 

diskusi s lidma kolem sebe, se dostává k problému, který sám jakoby cítí. Třeba já jsem si 

uvědomil, že to není problém, že jsem citlivej a že jsem kluk.“ (Matěj) 

 

„Potom jsem si uvědomil, že není problém, že jsem citlivej kluk. A dostal jsem se k tomu tak, 

že jsem se vlastně bavil s nějakýma lidma a tam jsem zjistil, že to jakoby není problém se 

před nima jako úplně otevřít a říct jim všechno na rovinu o svým životě. A nenaběh jsem si, 

říkal jsem si: ‚Juchú, že mě někdo chápe.‘ A příště jsem s tím neměl takový problém a 

nakonec jsem už neměl problém ani s lidma, který mě v tomhle tom nepochopili.“ (Matěj) 

 

Z druhé citace je též patrné, že se Matěj v rámci diskuse, v níž se setkává 

s pochopením, dokáže otevřeně bavit sám o sobě a o svých pocitech. Takováto diskuse 

mu tedy nějakým způsobem pomáhá v potýkání se sám se sebou a s nepochopením ze 

strany jiných lidí. 

Štefan ve svém rozhovoru spíše než o diskusi, v níž se setkává s pochopením, 

hovoří obecně o kvalitní komunikaci, prostřednictvím které se může rozvíjet. Stejně 

jako Matějovi mu kvalitní komunikace umožňuje identifikovat či vyjádřit určité věci, 

které se v něm formují. Není to pouze o identifikaci a vyjádření určitých věcí, kvalitní 

komunikace též Štefanovi poskytuje možnost hledat jejich případná řešení. Z těchto 

důvodů má pro něho kvalitní komunikace velký význam. 
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„...práve ta diskusia je pre mňa tým najväčším katalyzátorom toho vlastného rozvoja.“ 

(Štefan)  

 

„Veľmi si cením komunikáciu s ľuďmi, „kvalitnú“ komunikáciu, ktorá mňa následne niekam 

posunie. Ten rozhovor, že ja prídem s nejakou myšlienkou, ktorá sa vo mne formuje, ale 

dajme tomu ju nedokážem vyjadriť, alebo nedokážem ju celkom identifikovať, že ten človek 

sa okolo toho tiež pohybuje a viac-menej tu spoločnú cestu k tomu faktu, k tej možnosti 

riešeniu vlastne dochádza. Práve ako v tomto zmysle ta kvázi socializácia, alebo táto forma 

takejto komunikácie má pre mňa zrazu obrovský, obrovský význam, aký v živote asi nemala.“ 

(Štefan) 

 

Taktéž Vojta v rozhovoru říká, že mu diskuse, v níž se setkává s pochopením, 

umožňuje formulovat své pocity a myšlenky. Vojta se též zmiňuje, že si 

prostřednictvím takovéto diskuse tříbí své myšlenky.  

 

„...rozhodně ti to umožňuje si ty svoje věci formulovat, skládat ty myšlenky dohromady.“ 

(Vojta) 

 

„Ur čitě tím, že se s tím člověkem o tom bavíš, tak si tvoje myšlenky trochu tříbíš.“ (Vojta)   

  

Lukáš v rozhovoru uvádí, že mu diskuse, v níž se setkává s pochopením, pomáhá 

rozvíjet vědění o genderové problematice.  

 

T: A pomáhá ti ta diskuze v něčem? 

R: Jo, vždycky objevíš nový věci, nový vztahy, nový fenomény.  To, k čemu se nedostaneš 

v knížkách, tak to objevíš tím pozorováním, podle mě když už člověk ví, o co v tom jde, tak 

prostě ty věci tam pak jako najde a nemusí se ani moc snažit, stačí se dívat. (část rozhovoru 

s Lukášem) 

 

Jakubovi též diskuse, v níž se setká s pozitivní zpětnou vazbou, pomáhá. Dává mu 

pocit, že „není  sám“, kdo tak určité věci vnímá. Zároveň je pro něho takováto diskuse 

podnětem k dalšímu přemýšlení. 
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T: A pomáhá ti ta diskuse? 

R: Určitě. Buď to mě utvrzuje v tom, že ty mé názory mají alespoň někde kladnou odezvu. 

Nechci říkat, že jsou správný, nemusej bejt správný. Ale můžu o tom alespoň uvažovat, jako o 

tom uvažujou někteří jiní/jiné. Když mi někdo řekne svý zkušenosti nebo jak to chápe on, tak 

to mi rozhodně pomáhá, no. (část rozhovoru s Jakubem) 

 

Jak již bylo výše zmíněno, Matějovi diskuse, v níž se setkává s porozuměním, pomáhá 

v potýkání se sám se sebou a s nepochopením ze strany jiných lidí. Zároveň mu 

celkově komunikace s lidmi, jež nějakým způsobem sdílí podobné názory jako on, 

pomáhá vytvořit si bariéru vůči tlakům vyvíjeným společností na jeho pohlaví. 

Domnívá se, že by jeho bariéra vůči těmto tlakům postupně slábla, pokud by se 

s těmito lidmi přestal vídat. Tedy jinými slovy, to, jak se Matěj chová, je nejen 

podmíněno feministickými myšlenkami, které zastává, ale též interakcemi s prostředím, 

v němž se pohybuje.  

 

„Já se vesměs stýkám s lidma, který tyhle ty věci cítí taky, bavíme se o nich. Dokážem spolu, 

v rámci svýho malýho kolektivíčku, ty ostny tý společnosti úplně jako ignorovat. Tak to mi 

pomáhá. Když jsem znova postavenej před ten problém, tak už tam skutečně tu bariéru mám. 

Ale je to o tom, že to jako cítím, že kdybych se tady od těch lidí nějak vzdálil někam jinam, 

tak budu cejtit, že ta bariéra se bude pomalu rozpadat a ty ostny půjdou blíž a blíž. A bude to 

na mě působit mnohem víc a víc.“ (Matěj)  

 

Jak jsme již viděli v kapitole Práce s vlastní sexualitou, Hubert se nesetkává v rámci 

diskuse pouze s negativními reakcemi. Například právě v již zmiňovaném společenství 

lidí, v němž žil ve Spojených státech, se setkal s porozuměním. Tito lidé se snažili 

otevřeně diskutovat a kriticky nahlížet na své pocity a touhy. Pro Huberta byla 

komunikace s těmito lidmi velmi přínosná, dala mu mnoho podnětů, nad nimiž může 

dále přemýšlet.   

Je zřejmé, že diskuse, v níž se respondenti setkávají s pochopením, je pro ně 

v mnoha ohledech přínosná. Prostřednictvím takovéto diskuse mohou lépe odhalit 

určitý problém, vyjádřit své pocity, formulovat a třídit své myšlenky či získat podněty, 

nad nimiž mohou následně přemýšlet. Takováto diskuse umožňuje jak osobní, tak 

vědomostní rozvoj. Zároveň takováto diskuse může v člověku, který se často potýká 

s nepochopením, vyvolat pocit, že „není sám“, že mu někdo rozumí. Ač se to na první 
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pohled může zdát jako velmi banální záležitost, domnívám se, že pocit pochopení je 

v tomto ohledu pro utváření určitého sebevědomí velmi důležitý. Celkově pak 

komunikace s lidmi, kteří mají feministické názory, může napomoci k vytváření bariér 

vůči tlakům vyvíjeným společností na jedince v závislosti na pohlaví.  

    

 

3.2.4  Vliv feministických myšlenek na vytváření vztahů s lidmi 

 

V této třetí části své analýzy bych se chtěla zaměřit na otázku, zda feministické 

myšlenky, které respondenti zastávají, nějakým způsobem ovlivnily jejich vztahy 

k lidem a případně jakým způsobem. Stejně jako v předešlých dvou částech i zde budu 

vycházet z dat, které jsem nashromáždila prostřednictvím částečně strukturovaných 

rozhovorů. Má analýza tedy bude vycházet z toho, jak respondenti sami vypráví, že 

feministické myšlenky ovlivnily či neovlivnily jejich vytváření vztahů s lidmi. 

Štefan ve svém rozhovoru vypráví, že se díky feministickým myšlenkám, které 

zastává, se staly jeho vztahy hodnotnější a kvalitnější. Jsou hlubší, stabilnější a více 

fungují na vzájemné důvěře. Takovéto vztahy jsou pro něho oporou v překonávání 

různých povinností a náročných situací, s nimiž se setkává v práci, ve škole či v rámci 

svých zálib. 

 

„...tým, že som prijal nejaké tie princípy feministickej analýzy, tak tým sa moje vzťahy, ktoré 

mám stali oveľa, veľa cennejšími a kvalitnejšími. Je tam o veľa väčšia dôver,a oveľa väčšia 

stabilita toho vzťahu, o veľa väčšia taká naviazanosť.“ (Štefan)   

 

„A ten vzťah je naozaj budovaný spôsobom, že obidve strany ho produkujú a to, že ten vzťah 

taký je, tak to mi potom následne pomáhá prekonávať veľa vecí, ktorých sa to týka – nejaké 

povinnosti, či už v práci, v škole, tiež v rámci záľub.“ (Štefan) 

 

Zároveň Štefan ve svém rozhovoru říká, že problémy, které v rámci takovýchto vztahů 

vznikají, se řeší mnohem snadněji a často i kvalitněji. 
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„...sú to ľudia, s ktorými mám ten vzťah veľmi, veľmi silný a vytvoril sa práve tým, že som sa 

pokúsil pozrieť na to, aké som robil chyby. Ttak keď sú praktické problémy a nielen moje, ale 

aj tých ľudí sa zrazu rieši oveľa jednoduchšie, často kvalitnejšie.“ (Štefan)  

 

Taktéž Matěj ve svém rozhovoru říká, že se jeho vztahy prostřednictvím feministických 

myšlenek změnily. Jsou hlubší, více založené na názorovém porozumění a porozumění 

týkající se praktických záležitostí v rámci každodenního života. Stejně jako pro Štefana, 

i pro Matěje jsou takovéto vztahy oporou. Matěj se domnívá, že obecně je pro něho 

takovéto vytváření vztahů v mnohém podnětné a umožňuje mu jeho osobní vývoj. 

Avšak jak sám podotýká, není tomu tak vždy. 

 

„Tak to se samozřejmě změnily úplně diametrálně. Jsou to vztahy hlubší, jsou to vztahy 

založený mnohem víc na názorovým porozumění, jednak i na nějakým praktickým 

porozumění a ten vztah je pro mě většinou jakoby oporou a mám pocit, že v tom vztahu rostu. 

Což takový jako hezky řečený, ale né vždycky to tak funguje, ale 

vesměs asi jo. V globálu vzato asi jo, ale ne vždycky to tak úplně funguje. K tomu mi ten 

feminismu, anarchofeminismus pomohl, abych takový vztahy vytvářel.“ (Matěj)    

 

Tomáš se též v rozhovoru zmiňuje, že feministické myšlenky nějakým způsobem 

ovlivnily jeho vztahy k lidem, avšak není schopen určit přesně v čem. Domnívá se, že 

jednou z věcí,  v níž ho feministické myšlenky ovlivnily, je otevřenost. V rozhovoru 

vypráví o otevřenosti vůči jeho kamarádům a z kontextu rozhovoru je též patrné, že se 

o otevřenost snaží i ve vztahu ke své partnerce. 

 

„Jo, určitě jo, já si myslím, že určitě jo. Těžko říct jako v čem. Třeba i v tom otevřenostním 

chování.“ (Tomáš) 

 

„Já jsem se snažil, abych byl se všema kamarádama otevřenej.“ (Tomáš) 

 

Být otevřený však není vždy snadné, a proto ani Tomáš není ve všech interakcích 

s kamarády neustále otevřený.  

 

„Samozřejmě snažil jsem se bejt otevřenej, i když to samozřejmě nevychází vždycky a 

nemůžeš to udělat vždycky, protože se na to necejtíš.“ (Tomáš) 
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Je zajímavé, jak Tomáš říká, že k tomu, aby člověk mohl být otevřený, se „na to musí 

cítit“. Tedy jinými slovy, že jednou z podmínek otevřenosti je jistá dávka sebevědomí. 

V průběhu rozhovoru s Hubertem jsem vyrozuměla, že pro něho byl v souvislosti 

s formováním feministických názorů a jejich následným uváděním do praxe velmi 

významný již výše zmiňovaný pobyt ve Spojených státech ve společenství lidí, z nichž 

někteří se definovali jako transgender či queer a někteří byli ovlivněni 

anarchofeministickými a situacionistickými myšlenkami. Na rozdíl od jiných rozhovorů 

jsem otázku více specifikovala a ptala se přímo, zda ho v tomto ohledu nějakým 

způsobem pobyt ve Spojených státech ovlivnil. 

Hubert se domnívá, že ho soužití s těmito lidmi ovlivnilo jak v teoretické, tak 

v praktické rovině. Získal zde mnoho podnětů přemýšlet nad věcmi souvisejícími 

s jeho identitou, sexualitou a vztahováním se k lidem.  

 

T: Jestli se nějak, potom, co jsi se vrátil z těch Spojených států, jestli se nějak změnil přístup 

nebo  formování tvojí identity nebo jestli se to vůbec nějak změnilo. Jestli jsi se v těch 

otázkách posunul a jestli ten posun byl jenom teoretickej nebo šel i do tý praxe. 

R: No asi bych řek, v určitejch věcech by se dalo říct, že obojí, ale neřekl bych, že jsem se 

posunul nějakým jako konkrétním směrem. Spíš bych řek, že jsem dostal víc podnětů k tomu 

nad více věcma přemejšlet.. 

T: Třeba co? Abych si to dokázala představit. 

R: Právě věci spojený s vlastní identitou, s vlastní sexualitou a s tím spojený vztah k lidem, 

ať už opačného nebo stejného pohlaví.(část rozhovoru s Hubertem) 

 

Avšak nedomnívá se, že by se díky této zkušenosti posunul nějakým konkrétním 

směrem. Spíše si z interakcí odnesl více otázek než jasných odpovědí. 

 

„...myslím si, že mě to určitě někam posunulo, nejsem schopnej přesně říct kam, jakým 

směrem, protože mnohem víc podnětů vytváří mnohem víc otázek než jakoby odpovědí, ale 

jakoby stejně se někam posunuješ.“ (Hubert) 

 

Co se týče praktické stránky, podle Huberta soužití ve společenství ovlivnilo jeho 

způsob komunikace. V interakci s jeho členy byl schopen takové formy komunikace, 

které by zřejmě před tím schopen nebyl.  
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„Že jsem byl schopen nějaký komunikace nebo nějakýho kontaktu pro mě s úplně novým 

člověkem. A to formou, stylem, který by do té doby asi nefungoval, že by k němu asi nedošlo. 

Kdy ty myšlenky nebo věci, který mě ovlivnily teoreticky, právě mi dovolily zhodnotit a 

rozhodnout se způsobem a komunikovat s tím člověkem. Způsobem, kterej nám oboum přišel 

naprosto v pořádku pro každýho z nás a který si myslím, že by se před tím nestal.“ (Hubert)   

 

Z tohoto úryvku jsou patrné mimo jiné dvě věci. Za prvé, že forma komunikace mezi 

jedinci se vytváří v průběhu interakce mezi nimi. To znamená, že není předem jasně 

nastavena. A za druhé, že myšlenkové koncepty a vzorce chování, které jsme 

v průběhu socializace zvnitřnily či se je nějakým způsobem snažíme „přijmout za své“, 

mají vliv na formu komunikace. 

Lukáš v rozhovoru vypráví, že již předtím než se seznámil s feministickými 

myšlenkami, měl tendenci vytvářet vztahy k lidem způsobem, jakým je vytváří dnes, 

avšak cítil silný tlak, aby se takovým způsobem nechoval. Dnes díky tomu, že se 

genderovou problematikou zabývá podrobněji, dokáže například takovéto tlaky 

nějakým způsobem analyzovat. V tom též vidí důvod, proč už tlakům nepodléhá nebo 

jim podléhá mnohem méně. 

 

R: Tak jako před tím než jsem se s nima seznámil, tak jsem tendoval k tomu to dělat úplně 

stejně. Ale v podstatě ta neviditelná ruka tý hegemonie mě tlačila k tomu to tak nedělat.. A 

vlastně teď ten rozdíl je v tom, že prostě mě tam nedotlačí, i když se snaží protože prostě jako 

(...) 

T: máš to jako teoreticky podložený? 

R: že už vlastně vím o co jde, no. (část rozhovoru s Lukášem) 

 

Je otázkou, do jaké míry by se člověk mohl naprosto vymanit z tlaků, které na něho 

velkou část jeho života působily. Osobně se domnívám, že tyto tlaky jsou natolik 

hluboko vepsány do našich těl, že není možné se jich zcela zbavit. Můžeme se je snažit 

analyzovat, můžeme se v rámci našeho každodenního života snažit překračovat normy, 

které s těmito tlaky úzce souvisí, avšak vymanit se z těchto tlaků úplně není dle mého 

názoru možné. 

Podle Lukáše se jeho přátelské vztahy pod vlivem feministických myšlenek 

nezměnily. S lidmi, které znal ještě před tím, než se začal zajímat o genderovou 

problematiku, příliš tato témata nerozebírá, protože to dle jeho slov ani není možné. 
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Část jeho přátel tvoří též lidé, kteří se genderovou problematikou zabývají. S těmi své 

názory a postřehy prodiskutovává. Ovšem nijak se nezmiňuje o tom, že by se k těmto 

lidem vztahoval jiným způsobem než ke svým dlouholetým přátelům. 

 

„Ne neřek bych, protože vlastně ty lidi, co se tomu věnujou taky,  tak  s nima jsem se 

seznámil jakoby v tý době, kdy jsem se tomu začal věnovat. A vlastně s těma,  co jsem se znal 

před tím, tak s těma to prostě nerozebírám nějak víc do hloubky, protože to nejde.“ (Lukáš) 

 

Taktéž Martin se nedomnívá, že by feministické myšlenky ovlivnily jeho vytváření 

přátelských vztahů. 

 

T: No a tak se dostáváme k takovým těm úplně posledním otázkám, jak vypadají tvoje 

současný přátelství? 

R: Myslím, že neprochází žádnou změnou. 

T: Neprochází žádnou změnou, takže jsou pořád tak nějak jakoby ((nestihla jsem doříct 

větu)) 

R: Takhle, s tím mám trochu problém, že tyhle lidi, který studujou tyhle obory, třeba ((jméno 

jeho spolužačky)). Tak nevím, jestli se úplně zbláznila, tyhle lidi se do toho úplně ponořej a 

přestávaj vnímat tu realitu. Přestávaj být schopní se bavit o něčem jiném než je gender. Já se 

teda stýkám s lidma, když teda přijde na ty debaty, tak prvně hájím nějaký pozice, o kterých 

jsem přesvědčen. Ale často se mě lidé ptají, co vlastně studuju, že ani nevědí, že mě to jakoby 

nezměnilo od základu a že jsem z toho nezblbnul. (část rozhovoru s Martinem)  

 

Z této citace je patrné, že Martin k genderové problematice přistupuje spíše jako 

člověk, který se jí zabývá v rámci svého studia než jako člověk považující se za 

feministu.  

           Je možné, že v rámci rozhovoru došlo k nedorozumění, kdy mě spíše zajímalo, 

zda feministické myšlenky ovlivnily jeho vytváření vztahů a on tuto otázku chápal spíše 

tak, zda se jeho vytváření vztahů pod vlivem feministických myšlenek od základu 

nezměnilo. Zároveň je též možné, že opravdu jeho feministické názory nijak 

neovlivnily jeho vytváření přátelských vztahů. V této souvislosti se pak můžeme ptát, 

čím je to způsobeno. Zda v tom nějakou roli nehraje jeho celkový přístup k genderové 

problematice či vůbec feministické myšlenky, s kterými se Martin ztotožňuje. 
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(Z rozhovoru vyplývá, že má Martin v mnoha ohledech blízko k myšlenkám liberálního 

feminismu.) 

Vojta s Jakubem se v rozhovorech, které jsem s nimi dělala na začátku léta 2005,  

explicitně nezmiňují o tom, zda feministické myšlenky ovlivnili jejich vytváření vztahů 

k jiným lidem. Vzhledem k tomu, že tuto kategorii považuji za velmi důležitou, 

rozhodla jsem se je znovu vyhledat a zeptat se jich na to.  

Vojta v našem druhém rozhovoru uvádí, že feministické myšlenky ovlivnily jeho 

vztahy k jiným lidem. Četba feministicky orientované literatury mu poskytla určitou 

optiku, jíž je možno na uspořádání jedinců ve společnosti nahlížet. Což Vojtu vedlo 

nejen k přemýšlení nad problematikou uspořádání společnosti, ale též k vědomým 

změnám v rámci jeho chování.  

 

„No určitě. Když to jakoby čteš a přemýšlíš o tom a tak, tak tě to pak nutí nebo máš potřebu 

třeba některý věci předělávat, dělat jakoby jinak nebo tak. Takže určitě mi to něco dalo.“ 

(Vojta) 

 

„Tak určitě už v tom chápání, co je kdo nebo co má kdo za  jakou funkci, roli, jak jí naplňuje 

nebo nenaplňuje, jak ty čekáš, že jí bude nebo nebude naplňovat.“ (Vojta) 

 

 

A stejně jako u Huberta či Tomáše mělo přijetí feministických myšlenek vliv na jeho 

otevřenost a vyjadřování jeho pocitů. Kromě toho též Vojta uvádí, že je díky 

feministickým názorům, které zastává, více vyrovnaný sám se sebou. Zjistil, že není 

problém určité věci dělat a naopak ho začaly bavit. Bohužel v rámci rozhovoru žádné 

konkrétní činnosti nezmiňuje. 

 

T: Já vím, že někteří respondenti říkali, že se díky tomu naučili být otevřenější, že stali 

otevřenější vůči tomu svému okolí. Vůbec projevování nějakých emocí nebo nějakých pocitů, 

vyjadřování tohodle a vlastně nebát se, že to proti tobě někdo použije. Samozřejmě ta míra té 

otevřenosti je u každého z nich jiná, ale že to třeba byl pro hodně z nich silnej moment.. Taky 

to tak vnímáš nebo ne? 

R: Určitě i takový to, že člověk je i víc vyrovnanej sám se sebou, že ti některý věci přestanou 

vadit dělat naopak tě začnou bavit dělat nebo tak. (část rozhovoru s Vojtou) 
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Taktéž Jakub se domnívá, že feministické myšlenky ovlivnily jeho vytváření vztahů. 

V rozhovoru hovoří o třech aspektech. Prvním aspektem je kritičtější pohled na 

vytváření vztahů. Druhým je empatie, kterou charakterizuje jako určité vcítění se do 

druhého člověka, s nímž je v nějaké interakci. Avšak, jak sám říká, není to vždy 

jednoduché Třetím aspektem je otevřenost diskutovat o problémech. Jakub 

v rozhovoru vypráví, že dříve často utíkal od problémů, které v rámci vytváření vztahů 

s jinými lidmi vznikaly. Dodnes se s tímto přístupem potýká, avšak domnívá se, že 

v tomto ohledu udělal jistý pokrok. 

 

„...jsem v těch vztazích (.) nebo nahlížím na ně kritičtěji, v těch vztazích jsem kritičtější.“ 

(Jakub) 

 

„...zamyslet se nebo vcítit se do toho protihráče v tý diskusi nebo toho partnera, jenže ne 

vždycky se to daří.“ (Jakub) 

 

R: ... na druhý straně možná otevřenost diskutovat o problémech. 

T:  Jako že jsi měl problém určitá témata vůbec otvírat? 

R: No jasně, určitě. Pokud byl nějakej problém a to mám možná až doteď, ale myslím, že to 

se mnou není tak tragický, jak to bylo se mnou před tím. Prostě když byl nějakej konflikt 

třeba s mou bejvalou partnerkou, tak od něj pryč. Zavřít se do sebe a nazdar, ono to třeba 

vyšumí. Možná by ti moje současná partnerka řekla, že je to úplně stejný ((smějeme se)), ale 

já si myslím, že ne. (část rozhovoru s Jakubem) 

 

Z rozhovorů vyplývá, že míra ovlivnění respondentů feministickými myšlenkami 

v souvislosti s vytvářením vztahů k lidem, je u každého z nich jiná. U některých vedly 

feministické myšlenky ke kritickému nahlížení na způsoby, jakými vytváří vztahy. Což 

následně vedlo například k vytváření kvalitnějších, otevřenějších, hlubších vztahů. 

Takovéto vztahy jsou pak pro některé respondenty oporou, a to například 

v překonávání povinností a náročných situací v rámci každodenního života. Zároveň 

Štefan vypráví, že problémy vznikající v rámci těchto vztahů se mu snadněji řeší. 

Matějovi takovéto vztahy též poskytují určitý osobní vývoj, i když samozřejmě ne vždy. 

V Hubertově případě by se dalo říci, že toto ovlivnění spočívá v hledání nových 

způsobů komunikace s lidmi a vytváření vztahů k nim. U Jakuba se feministické 

myšlenky, kterými se inspiroval, odrazily mimo jiné v jeho míře empatie vůči jiným 
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lidem.  Vojta v rozhovoru uvádí, že se též díky feministickým myšlenkám více vyrovnal 

sám se sebou. V této souvislosti mě zaujalo spojení sebevědomí a otevřenosti, které 

v rozhovoru nadnesl Tomáš. Je otázkou, do jaké míry člověk, který je vyrovnaný sám 

se sebou, je si vědom sám sebe, dokáže být otevřenější vůči svému okolí? 

Lukášovi dle jeho slov feministická analýza pomohla zmírnit tlak vyvíjený 

společností na jeho pohlaví. Je zajímavé, že se podle něho tato změna nijak neodrazila 

ve vytváření jeho vztahů. Co si o tom myslet? Nemůže to být způsobeno tím, že si 

Lukáš případnou změnu ani neuvědomuje, protože se může jednat jen o drobné 

nuance?  Nebo zmírnění tlaku hegemonní maskulinity na jedince nemusí mít nutně vliv 

na jeho utváření vztahů? 

Též Martin ve svém rozhovoru uvádí, že feministické myšlenky neovlivnily jeho 

utváření vztahů. I v jeho případě si můžeme klást otázku, zda to nemůže být 

způsobeno tím, že si případný vliv neuvědomuje. Zároveň se můžeme ptát, zda v rámci 

rozhovoru nedošlo k určitému výše zmíněnému nepochopení. Avšak v neposlední řadě 

se též můžeme ptát, zda jistý problém není na mé straně. Když se nad tím zamyslím, 

uvědomuji si, že sama tak trochu předpokládám, že feministické myšlenky nějakým 

způsobem ovlivňují vztahování respondentů k jiným lidem. Pokud se však budu snažit 

co nejvíce odhlédnout od tohoto předpokladu, uvidím, že nejen míra ovlivnění 

feministickými myšlenkami je u každého respondenta jiná, ale již samotný obsah 

feministických myšlenek, které respondenti zastávají, se vzájemně liší. Zároveň též 

uvidím, že ovlivnění feministickými myšlenkami se nutně nemusí vztahovat na všechny 

sféry jejich života, utváření vztahů s ostatními lidmi nevyjímaje. 
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    4.  Závěr 
 

Pokud bych se měla pokusit shrnout svá zjištění z výzkumu, je zřejmé, že se 

respondenti nějakým způsobem snaží reflektovat své chování z genderové perspektivy, 

avšak míra sebereflexe je u každého z nich jiná. Při vytváření své identity se nepotýkají 

pouze se vzorci chování, které v průběhu socializace zvnitřnili, ale též s očekáváním, že 

budou reprodukovat určité maskulinní vzorce chování, což jsme mohli vidět například 

v kapitole Bratrství mezi muži či v kapitole Nedostatečně maskulinní. Z rozhovorů je 

patrné, že vpisování genderu do našich těl je velmi hluboké a není nijak snadné s ním 

nějakým subverzním způsobem pracovat. Pakliže budeme nahlížet na vnášení 

feministických myšlenek do praxe v rámci vlastního chování jako na určitou formu 

vyjednávání si svého postavení v interakcích s lidmi, zjistíme, že toto vyjednávání 

v souvislosti s překračováním zajetých vzorců chování je pro respondenty v mnoha 

ohledech náročné. Domnívám se, že je důležité na tomto místě ocenit jejich snahu 

kriticky nahlížet na své chování a nepodléhat v takové míře tlakům hegemonní 

maskulinity. Tím ovšem nechci naznačit, že by respondenti nevytvářeli či by se 

nějakým způsobem nepodíleli na vytváření maskulinit. 

Respondenti své názory inspirované různými feministickými myšlenkami též 

diskutují s jinými lidmi. Jak jsme viděli, reakce na jejich názory jsou různé, od 

negativních, váhavých až po ty pozitivní.  Z některých rozhovorů je patrné, že jistou 

roli v charakteru reakce hraje forma, jakou je diskuse vedena. Avšak z dalších 

rozhovorů je zřejmé, že nezáleží pouze na formě, ale též na míře otevřenosti 

jednotlivých lidí vůči různým feministickým myšlenkám. Dříve někteří respondenti 

diskutovali o genderové problematice i konfrontačním způsobem, dnes se však nesnaží 

své názory jiným lidem vnucovat a přesvědčovat je. Obecně by se dalo říci, že 

respondenti dnes vedou diskuse s jinými lidmi ve snaze otevřít určitá témata či 

poukázat na určité problematické vzorce chování. Jejich cílem není dokázat, že „mají 

pravdu“, ale přimět své partnery v diskusi k zamyšlení nad genderovou problematikou. 

Zároveň diskuse, v níž se respondenti setkávají s pochopením, je pro ně v mnoha 

ohledech přínosná. Někteří respondenti uvádí, že jim takováto diskuse umožňuje lépe 

odhalit určitý problém, vyjádřit jejich pocity, formulovat a třídit jejich myšlenky. 

Zároveň též může napomoci k vytváření bariér vůči tlakům hegemonní maskulinity. A 
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v neposlední řadě diskuse, v níž se setkávají s pochopením, může přispět k pocitu, že 

nejsou se svými názory „sami“. Domnívám se, že pocit pochopení je při vytváření 

vlastní identity a sebevědomí velmi důležitý. 

Feministické myšlenky, jimiž se respondenti inspirovali, jsou různé, zároveň i míra, 

jakou se jimi nechali ovlivnit při vytváření vztahů s jinými lidmi, je různá. Někteří 

respondenti začali kriticky nahlížet na vztahy, které s jinými lidmi vytvářejí. Domnívají 

se, že jejich vztahy se díky tomuto kritickému náhledu staly kvalitnější, otevřenější, 

hlubší a jsou jim v rámci každodenního života oporou. Zároveň jeden respondent 

uvádí, že feministické myšlenky ovlivnily jeho míru empatie vůči jiným lidem. Jinému 

respondentovi napomohly feministické myšlenky k vyrovnání se sám se sebou. U 

jiného respondenta spočívala inspirace feministickými myšlenkami v hledání nových 

způsobů komunikace s lidmi a vytváření vztahů k nim. Zároveň, jak se ukázalo 

z některých rozhovorů, inspirace feministickými myšlenkami nemusí nutně ovlivnit 

vytváření vztahů s jinými lidmi. 

Vzhledem k tomu, že se vnášení feministických myšlenek do praxe děje v interakci 

s okolím, domnívám se, že míra otevřenosti společnosti vůči těmto myšlenkám má vliv 

na míru jejich uvádění  do praxe. Je nasnadě se domnívat, že pokud by naše společnost 

byla vůči subverznější  práci s genderem otevřenější, mohli bychom se s ní v rámci 

každodenního života častěji setkávat. Avšak jak podotýká Bourdieu (2000) „ symbolickou 

revoluci, po níž volá feministické hnutí, nemůže způsobit pouze nějaký obrat ve vědomích a vůlích. 

Protože oporou symbolického násilí v podstatě nejsou oklamaná vědomí, jež by stačilo osvítit, ale 

dispozice přizpůsobené strukturám nadvlády, které je zplodily, nemůže vztah komplicity mezi držiteli 

symbolické nadvlády a jejími oběťmi rozbít nic jiného než radikální změna sociálních podmínek, 

z nichž se ony dispozice, nutící ovládané pohlížet na vládnoucí i na sebe samotné z hlediska 

vládnoucích, rodí“ (Bourdieu 2000: 40).   

Tento výzkum byl pro mě velmi hodnotnou zkušeností, umožnil mi alespoň 

částečně nahlédnout do života mužů inspirovaných feministickými myšlenkami. 

Zároveň mě přiměl přemýšlet nad mým vlastním životem a mým vytvářením genderu 

v interakci s jinými lidmi.  Uvědomuji si, že mnohá témata, která rozhovory 

obsahovaly, jsem neotevřela. Je možné je otevřít v návazném výzkumu a též prohloubit 

ta témata, jimiž jsem se v této práci zabývala. 
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                                          6. Příloha 
 
 
 
 
 
 

Transkripční poznámky 
 
 
 
 
 

T- tazatelka 
R- respondent 

 

 

Označení 
poznámky zejména vztahující se 

k neverbálním projevům a 
důležitým okolnostem 

((směje se)) 
((ironicky)) 

krátká pauza (.) 
dlouhá pauza (...) 

citace, kterou v práci uvádím, 
nezačíná na začátku věty 

... 


