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1. ÚVOD 

V následující práci se věnuji percepci ženské tělesnosti v současnosti, a to na příkladu 

amerického řetězce Hooters. K výběru tohoto tématu mě původně vedly reklamní poutače 

právě této fastfoodové restaurace, jež upoutaly mou pozornost. Při jedné procházce Prahou 

mě zaujal billboard, ze kterého se na mě usmívala sličná blondýnka s perfektně bílými zuby, 

bujným poprsím, v upnutém topu a šortkách. Obrázek ve mně budil dojem reklamy na nějaké 

fitness centrum či kosmetický salon, poté jsem si však všimla, že žena drží talíř s kuřecími 

křidélky. Půvabná slečna tedy vyzývala k návštěvě restaurace, kde na zákazníky kromě 

dobrého jídla čeká i mladá, krásná a usměvavá obsluha s výstavním tělem. Pohled na tento 

billboard mě vedl k zamyšlení, kam až vede novodobý trend ženské krásy a jak se stal 

nástrojem marketingové propagace produktů, jež s fyzickým vzhledem žen někdy ani 

vzdáleně nesouvisí. S jistou nadsázkou se pak dá říci, že jmenovaná restaurace servíruje nejen 

dobré jídlo, ale i ženský sex appeal. Vlastně se ani o nadsázku nejedná, protože Hooters se 

přesně tímto konceptem prezentují. Společnost Hooters tedy otevřeně propaguje ženskou 

atraktivitu, kterou využívá pro marketingové účely. 

Má bakalářská práce se člení na část teoretickou a část praktickou. Obecné teoretické 

východisko se zakládá na myšlenkách feministické tradice. Ta v kostce vychází z 

předpokladu, že se mužům a ženám dostává rozdílného a nerovného zacházení, které ale 

nepramení z biologické danosti, nýbrž je kulturním konstruktem. Cílem feminismu je pak na 

tyto nerovnosti upozornit, teoretizovat je a usilovat o jejich odstranění. V první kapitole se 

věnuji problematice genderu. Jelikož prvotním impulsem pro sepsání této práce byla 

důležitost připisovaná právě ženskému vzhledu, zabývám i proměnami percepce ženské krásy 

a představami o ideálním těle. Ženská tělesnost má v současnosti takovou váhu, že ji firmy 

využívají pro obchodní účely, což ženy nezřídka staví do pozice potenciálních sexuálních 

objektů. Restaurace Hooters, strategicky zaměřená převážně na mužskou klientelu, je jednou 

z těchto společností, na jejímž příkladu percepci ženské tělesnosti demonstruji. Věnuji se tedy 

i reklamě v souvislosti s genderem. 

V praktické části se zaměřuji již na popis řetězce Hooters – základní koncepty, vznik, 

marketingovou strategii a samozřejmě roli servírek pro společnost a požadavkům, které se na 

ně kladou. Cílem praktické části je nahlédnout, jak důležitost ženského vzhledu chápou právě 

ženy – jak vnímají svou roli v Hooters v souvislosti s prezentovanými koncepty společnosti, 

jak se cítí při práci, jak vnímají reakce zákazníků i jak nahlížejí své vlastní tělo a svou 

tělesnost. Zajímají mě názory těch žen, jejichž práce se zakládá především na fyzické 

atraktivitě, a proto jsem se zaměřila na tzv. Hooters Girls, tedy servírky ve stejnojmenné 
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restauraci. Podstatou praktické části je tedy kvalitativní výzkum prováděný v pražském 

Hooters jakožto jediné provozovně v České republice.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V obecném úvodu se nejprve věnuji konceptu genderu, představuji základní teoretická 

východiska, která se pokouší objasnit původ genderové diferenciace. Vycházím přitom z knih 

Renzetti a Courrana (2003), Kimmela (2000), Bourdieua (2000) a několika dalších. Popisuji 

projevy odlišného zacházení s muži a ženami, které najdeme v prakticky každé společnosti. 

Jedním z rysů genderové nerovnosti je kladení velkého důrazu na fyzický vzhled žen, který 

v následujících kapitolách detailněji rozvíjím. Protože se fyzický vzhled žen často využívá 

pro účely reklamy a marketingu, věnuji se následně i těmto kategoriím.  

2.1. Gender. Obecný úvod do problematiky 

Každá společnost využívá určité představy o životě a světě, které se od kultury ke kultuře 

mohou lišit. Patří sem i různé vzorce žádoucího či naopak nežádoucího chování jedinců, jež 

se pak promítají i do ženských a mužských rolí. Rozdělení na ženy a muže je totiž jedním z 

nejzákladnějších a nejjednodušších kritérií pro rozlišování členů společnosti, a bytí mužem či 

ženou znamená naplňovat společenská očekávání o mužství a ženství.  

Položíme-li si otázku, jak vypadá žena a co ji charakterizuje, jako první si nejspíše 

představíme bytost menší postavy, s jemnější kůží a vyšším hlasem. Pojem „žena“ implikuje 

rovněž soubor určitých vlastností a typů chování, které se od ženy očekávají. Vedle 

specifického typu oblékání se obvykle předpokládá, že bude povahově spíše pasivní, citově 

založená, se smyslem pro romantiku, pečovatelskými sklony, dále že bude dbát o svůj 

zevnějšek, v oblasti techniky nebude příliš zdatná a podobně (Renzetti, Courran 2003: 20). 

Podle těchto vžitých, stereotypních představ se pak často orientuje i naše myšlení. Nechová-li 

se člověk v souladu s těmito normativními představami, bývá jeho mužství či její ženství 

zpochybňováno. Jako příklad lze uvést ženu, která svůj život věnuje především kariéře, nebo 

naopak muže, jenž se rozhodl zůstat na rodičovské dovolené a pečovat o dítě (Valdrová et al. 

2004: 20). 

Lidské pohlaví se tedy stalo základem, na kterém konstruujeme společenskou 

kategorii zvanou gender, jež rozděluje lidské vlastnosti a typy chování do dvou pólů a určuje, 

které jsou považovány za ženské a které za mužské (Kilbourne 2000). Jedná se o společensky 

utvářená schémata zakotvená ve společenských institucích, v politickém či vzdělávacím 

systému i v rodinném životě. A my si dnes za významného přispění feministických badatelů a 

badatelek uvědomujeme, že gender společně s rasou a společenskou třídou patří mezi klíčové 

faktory podílející se na utváření naší sociální identity.  
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Že se ženy a muži liší, slýcháme denně. Nebo dokonce že pochází dokonce z různých 

planet – muži z Marsu a ženy z Venuše. Toto stanovisko můžeme nazvat tzv. interplanetární 

teorií, podle níž je gender součástí lidské identity (Kimmel 2000: 1). Také se říká, že ženy a 

muži mají rozdílný způsob myšlení a vnímání i způsob vzájemné komunikace. Tato tvrzení o 

univerzální genderové diferenciaci představují typický způsob, jak lidé vysvětlují další 

univerzální fenomén, totiž genderovou nerovnost. Podle Kimmela není gender pouze 

systémem klasifikace podle biologického pohlaví, na jehož základě jsou ženy a muži 

rozděleni a socializováni do rovnocenných genderových rolí. Gender totiž neznamená pouze 

rozdílnost, ale také hierarchii, moc a nerovnost (Kimmel 2000: 1). Příkladem mohou být již 

samotné lidské vlastnosti připisované ženám a mužům. Vlastnosti, jež jsou považovány za 

ženské, jako například soucit, péče o rodinu, porozumění a cit, bývají často znehodnocovány 

(Kilbourne 2000).  

Kimmel také dodává, že prakticky každá společnost se zakládá na předpokladech 

genderové diferenciace a politice genderové nerovnosti, i když se typy této diferenciace a 

stupeň genderové nerovnosti mohou dramaticky lišit. Většina společností v historii byla, a 

některé doposud jsou, uspořádána podle patriarchálního pohlavně-genderového systému, kde 

muži zaujímají vůči ženám nadřazené postavení. Pojem patriarchát v užším smyslu původně 

odkazuje na právní systém, kde muž měl jakožto hlava rodiny absolutní právní i ekonomickou 

moc nad ostatními jejími členy – nad ženami a mladšími muži. Tento systém měl být ukončen 

koncem 19. století, kdy byla ženám udělena občanská práva. V dnešním, širším slova smyslu 

se patriarchát chápe jako projev mužské nadvlády nad ženami, což má znamenat, že muži jsou 

držiteli moci ve všech důležitých společenských institucích a ženám je naopak přístup k moci 

odepírán (Lerner 1986, in Vodochodský 2008: 35).  

I v západních zemích dodnes muži nadále ve větší míře zastávají rozhodující 

společenskoekonomická postavení. V důsledku toho ve společnosti přetrvává androcentrické 

pojetí sociální skutečnosti. To znamená, že zde převládá mužská perspektiva nazírání světa, 

která se považuje za jedinou správnou a stává se proto normou. Tu jsou ženy nuceny přijímat 

za svou, ačkoli mužská a ženská zkušenost a pohled na svět se různí. Tato mužská konstrukce 

sociální skutečnosti legitimizuje princip tzv. mužské nadvlády (Bourdieu 2000: 15) tím, že ji 

činí součástí lidské přirozenosti, jež má být vlastně předem daná a na lidské vůli nezávislá. 

Žena se pak stává tím „druhým“ pohlavím – je určována a diferencována svým vztahem 

k muži (Beauvoir 1967: 10). Takto nastavená hierarchizace pak „utvrzuje ty, kdo jsou na 

mocenské ›špičce‹, o ›pravdě‹ a znemožňuje těm, kdo jsou ›dole‹, se z tohoto podřízeného 

postavení vymanit nebo jej vůbec reflektovat“ (Javorská 2010: 19). Jako východisko z této 



10 
 

svízelné situace spatřuje feminismus zaměření na ženskou životní zkušenost a její zapojení do 

vědy a důležitých rozhodovacích procesů, čímž by i stoupl společenský status žen (Javorská 

2010: 19). 

O původu genderové diferenciace existují dvě základní teorie. První vychází z již 

zmíněné biologické predispozice, druhá z teorie socializace (Kimmel 2000: 2). Po staletí se 

vedou diskuze o tom, které z těchto východisek je platné – zda je příroda naším osudem, 

anebo jsou lidské bytosti více tvárné a utvářené socializačním1 procesem. Ženy a muži se 

bezesporu liší biologicky – v anatomii těla, struktuře mozku, podílu pohlavních hormonů v 

těle, muskulatuře apod. – a tyto biologické rozdíly se stávají argumentem genderové 

diferenciace, která má pak ústit v genderovou nerovnost. Freudův populární výrok „anatomie 

je osud“ (cit. podle Kimmel 2000: 21) ovlivnil mnoho dalších vědců, kteří věřili, že 

anatomické rozdíly mezi pohlavími jsou rozhodujícím a základním faktorem ženské a mužské 

zkušenosti. Protože se výsledky biologie prezentují jako objektivní, vědecky ověřená fakta, 

zdají se argumenty o biologické předurčenosti být přesvědčivé. Z tohoto pohledu se pak 

genderová diferenciace a následně i genderová nerovnost jeví jako nevyhnutelné. A protože se 

má jednat o biologickou danost, nelze z existující nerovnosti ani nikoho vinit. Tyto teorie jsou 

v rozporu s názory feministické tradice. 

Podle teorie socializace se lidé nerodí rozdílní, ale stávají se ženami a muži až 

výchovou, kdy se učí ve společenství žít ve vzájemné interakci. Ať již výchova hraje naprosto 

zásadní roli nebo je její vliv menší, výzkumy dokazují, že již od okamžiku narození se 

k děvčatům a chlapcům přistupuje rozdílným způsobem (Jarkovská 2005: 4).  Dívky mají být 

jemné a líbezné, chlapci jako takoví zase silní. I když jsou obě teorie v podstatě protikladné, 

podle Kimmela (2000) mají jedno společné: Vidí ženu a muže jako dvě významně odlišné 

bytosti a dominanci jednoho pohlaví považují za následek této diferenciace. Kimmel ale tvrdí, 

že rozdíly mezi ženou a mužem ve skutečnosti nejsou tak markantní jako například rozdíly 

mezi jednotlivými ženami a mezi jednotlivými muži a kromě toho pramení spíše ze sociálního 

postavení člověka nežli z genderu. Realita je ale taková, že biologické rozdíly dodávají 

„surový materiál“ (Kimmel 2000: 45), na kterém se vytváří naše sociální identita. 

Na muže a ženy jsou ve společnosti zkrátka kladeny různé nároky a v případě žen se 

klade velký důraz na jejich fyzický vzhled. V následujících odstavcích se blíže zaměřím na 

ženský ideál krásy, jeho historické proměny a také jeho současnou roli.

                                                           
1
 Socializace je celoživotní proces, jehož prostřednictvím si lidé předávají a vstřebávají společenské hodnoty a 

normy včetně těch, jež se týkají genderu. (Renzetti, Curran 2003: 93).  
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2.2. Ženské tělo a ideál krásy 

Ženská krása byla po celá staletí inspirací básníkům, malířům či sochařům. Dnes jsou to 

moderní média – propagační plakáty, obálky módních časopisů, modelky na televizních 

obrazovkách atd. – či kosmetické poradny a soutěže krásy, které nám denně připomínají 

privilegované postavení atraktivního vzhledu a ztotožňování ženy s „krásným pohlavím“ 

(Lipovetsky 2000: 97). Ideál ženské krásy, jak ho známe dnes, však neexistuje v neměnné 

podobě od pradávna, ale v průběhu dějin se měnil. Například dochovaná vyobrazení žen 

z doby kamenné vyzdvihovala především ty části ženského těla, které korespondovaly 

s plodností. Vzpomeňme si například na sošku Věstonické Venuše – nahé ženské postavy 

„kulovitého vzhledu“ s „lahvovitými ňadry a enormními hýžděmi“ (Lipovetsky 2000: 98). 

Zatímco se tedy kladl důraz na ňadra, břicho a boky, hlava byla oproti tělu malá a tvář 

nevýrazná. Neměnily se pouze ideální proporce ženského těla historicky, ale už samotná 

úloha ženského vzhledu napříč kulturami. Například pozorování současných tzv. primitivních 

společností nenesou známky nadřazování estetické krásy žen, jako je tomu v moderních 

západních zemích. 

Fyzický vzhled je to, čím se ve společnosti prezentujeme navenek. A i když někteří 

lidé rádi věří, že na něm nezáleží, dnes čelíme světu, kde vzhled představuje jeden 

z nejdůležitějších, ač popíraných předsudků. Podle Etcoff (2002: 46) je to totéž jako 

marketing: „(…) každý pracovník marketingu ví, že obal a vzhled jsou stejně důležité jako 

obsah, ne-li důležitější.“ Často si o nějakém člověku uděláme vlastní úsudek už podle jeho 

tváře a tělesného vzezření. A to, že vzhledu přikládáme takovou váhu, není jen tak samo 

sebou; vzhled byl totiž v minulosti rozpoznávacím vodítkem pro to, co pro nás bylo dobré a 

co ne. Vlastně to platí i dnes, kdy nás například zelená barva ovoce upozorňuje na to, že ještě 

není zralé, hnědá barva a zvrásněný povrch naopak, že už není k jídlu. A s lidmi je v podstatě 

podobné, často máme tendence hodnotit lidskou povahu podle tělesného vzhledu. Etcoff 

(2002: 51) uvádí, že bez ohledu na to, jestli se krása pojí s dobrotou či ušlechtilostí, tak 

výzkumy dokazují, že krása ušlechtilost vyvolává u ostatních lidí. Pomoci se tedy bez ohledu 

na povahu častěji dostává atraktivním lidem, což americký autor Jim Harrison nazval 

„obecnou nespravedlností“ (cit. podle Etcoff 2002: 53).  

Podle Mary Douglas (Douglas 1982, in Bordo 2003: 186) má lidské tělo symbolický 

význam – je to jakási vnější schránka, do které jsou vepsána společenská pravidla, hierarchie 

a další závazky platné v dané společnosti. Bordo k tomu dodává, že vzhled našeho těla nese 

hned dva symbolické významy (2003: 187). Zaprvé prezentuje společenský status a 
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genderovou roli jedince. V současnosti se totiž štíhlé a pevné tělo považuje za známku 

sociální mobility a současně je projevem disciplíny a dalších „manažerských dovedností“ 

(Bordo 2003: 195), které umožňují společenský vzestup. S tím souvisí druhý symbolický 

význam, a to identifikace morálních kvalit. Vypracované tělo má svědčit o správném přístupu 

individua; o tom, že o sebe dbá. Měkkost a povadlost naopak indikuje lenost, nedostatek vůle, 

morální a osobní nedostatky. Genderovou rolí má pak Bordo na mysli to, že štíhlé tělo rovná 

se ženskému tělu a většina obrazů štíhlých těl, kterým jsme dnes a denně vystavováni, jsou 

těla ženská. Nejedná se tedy o výraz genderově neutrální, nýbrž štíhlost podle Bordo 

představuje „současný ideál výhradně ženské atraktivity“ (2003: 205).  

Tělesný vzhled, jeho projevy a prožívání by tedy měly korespondovat s požadovanými 

kulturními standardy. Podobně i francouzský antropolog Pierre Bourdieu (2000) či filozof 

Michel Foucault považují tělo za sociálně determinované a za nástroj sociální kontroly. 

Foucault (in Bordo 2003: 165) hovoří o tzv. docilním (poslušném) tělu, jež se zpřístupněním 

veřejné sféry ženám stalo místem sociální kontroly. Ženy totiž tráví mnoho času krášlením 

svého těla – líčením, dietami, módním oblékáním – a tyto tzv. disciplinační praktiky se podle 

Foucaulta navenek sice „tváří“ jako osvobozující a jako výraz sebekontroly, ve skutečnosti 

ale ženám připomínají jejich nedostatky a to, že nikdy nebudou „dost dobré“ (Foucault in 

Bordo 2003: 166). To, že ženy neustále dbají o svůj zevnějšek, nedělají vlastně pro sebe, ale 

především pro pohled ostatních. Bourdieu dokonce považuje ženskou zkušenost těla za 

„krajní formu všeobecné zkušenosti těla-pro-druhého, těla neustále vystaveného pro 

objektivizaci skrze pohled a diskurs těch druhých“ (Bourdieu 2000: 59). Vztah k vlastnímu 

tělu prý nevychází z objektivní představy o těle, ale každý člověk na své tělo aplikuje určitá 

schémata vzniklá osvojením sociálních struktur a posilovaná reakcemi založenými na týchž 

schématech:  

 

(…) do každé interakce se prostřednictvím schémat vnímání a hodnocení, vepsaných do těl 

zúčastněných aktérů, zapojuje celá sociální struktura. Schémata, do nichž skupina ukládá své 

základní struktury (malý/velký, silný/slabý, drsný/jemný apod.), vstupují mezi aktéra a jeho 

tělo od samého počátku, neboť podle nich se formují jak reakce či představy, které jeho tělo 

vyvolává u druhých, tak i způsob, jakým tyto reakce vnímá on sám (…). (Bourdieu 2000: 59) 

 

Mužská nadvláda, jak říká Bourdieu, dělá z žen „symbolické předměty“ a staví je do situace 

permanentní fyzické nejistoty a závislosti: 
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(…) žena existuje především skrze - a pro - pohled těch druhých, neboli jako 

přístupná, přitažlivá a disponibilní věc. Čeká se od ní, že bude „ženská", to jest 

usměvavá, sympatická, pozorná, poddaná, nevtíravá, zdrženlivá, případně neviditelná. 

Takzvaná „ženskost" přitom často není nic jiného než určité nadbíhání ať už 

skutečným nebo předpokládaným požadavkům mužů, jež má především posílit jejich 

ego. Dá se proto skoro říci, že závislost na druhých (a nejen na mužích) se stala pro 

ženy ustavujícím prvkem jejich bytí (…) (Bourdieu 2000: 61) 

 

Ženská krása nebyla ale předmětem obdivu odjakživa, ba naopak, zpočátku byla 

diabolizována. Svůdné ženské rysy se ztotožňovaly s koketerií, lstivostí a „zbraní ďábla“ 

(Lipovetsky 2000: 108). Ženský půvab byl zkrátka stigmatizován a pozitivní náboj získal až 

v průběhu 15. a 16. století s nástupem renesance. Teprve pak začalo docházet k estetickému 

nadřazování žen, jejich identifikaci s krásným pohlavím a oslavě jejich tělesné i duševní 

krásy. Krásná žena se z ďábelské bytosti proměnila v anděla. Takto například oslavoval 

ženskou krásu rytíř de l’Escale: „Jste božím mistrovským dílem, vzorem dokonalosti, 

obrazem božství, zázrakem přírody, zmenšeninou nebe a ozdobou země“  (cit. podle 

Lipovetsky 2000: 110). 

Ženský půvab tedy v této době symbolizoval vnitřní krásu, dobrotu a mravní 

dokonalost, jak píše například italský dvořan a spisovatel Castiglione ve svém slavném 

traktátu Dvořan z roku 1528: „Vnější krása je pravým znakem vnitřní krásy, … tak jako 

stromy, u nichž krása květů svědčí o dobrotě květů“ (cit. podle Lipovetsky 2000: 111). 

Ztotožňování vnější krásy s dobrem a mravní ctností trvalo až do 18. století. Až do tohoto 

období kráse nenáležel svébytný status, ale byla neodmyslitelně spjata či ztotožňována 

s uvedenými hodnotami. Teprve s nástupem osvícenství se krása začala chápat jako výlučně 

tělesná charakteristika, jako autonomní hodnota. Její význam od této doby pak stále stoupal. 

Přesto ale nelze říci, že by tento fenomén vymizel úplně; i dnes mívají lidé sklony věřit, že 

lidská tvář odráží charakter a osobnost a že krásní lidé jsou zároveň dobří.  

S ohledem na tělesný vzhled docházelo i k hierarchizaci pohlaví, kde ženy vystoupily 

na vrchol krásy a estetické normy jednoho i druhého pohlaví. Ve všech ostatních směrech 

však žena nadále zůstala podřízená muži, ba dokonce lze říci, že v některých ohledech 

idealizace ženské krásy vedla ještě spíše k posílení tradičních stereotypů o pasivní a křehké 

ženě s nižšími duševními schopnostmi a tak i odsouzenosti k závislosti na mužích. Podle 

Lipovetskyho oslavné básně ženské krásy neopěvují ženu jakožto osobu, nýbrž pouhý tvůrčí 
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akt: „Kult ‘krásného pohlaví‘ uchovává mužskou nadvládu a vede k popření ženy jinými 

prostředky“ (Lipovetsky 2000: 120). Podobné tvrzení najdeme i u Naomi Wolf: 

 

 Krása podléhá stejným zákonitostem jako trh se zlatem. Je podobně jako ekonomika 

závislá na politice a v moderním západním věku je tím posledním, co udržuje 

představu o mužské dominanci.“ (Wolf 1991, cit. podle Etcoff 2002: 7) 

 

I když společenská prestiž ženské krásy narůstala již od 16. století, uchovala si svůj 

elitářský ráz až do konce století 19. To znamená, že pocty udělované krásnému pohlaví 

nepřekračovaly rámec vyšších společenských vrstev. Až v průběhu následujícího století se 

šířily ideály ženské krásy prostřednictvím tisku či reklamy a staly se tak dostupné širším 

vrstvám žen. Díky idealizovaným obrazům manekýnek či hereček a jiných krásných žen 

začaly pronikat vzory dokonaleného ženství do každodenního života. A jak takové dokonalé 

ženské tělo vypadá?  

Jde především o jeho ideální proporce, jejichž znaky jsou soulad částí s celkem, plná 

ňadra, útlý pas, vyváženost boků. Ideální tělesné míry jsou 90-60-90, tedy tzv. tvar 

přesýpacích hodin. Žena tedy má být štíhlá, ale zároveň si musí zachovat znaky ženskosti 

(boky, ňadra). Což jsou požadavky, které si často vzájemně odporují, a jedním z možných 

východisek je například plastická chirurgie. Zatímco dříve se věnovalo nejvíce pozornosti 

péče o tvář, dnes jde především o to, udržet si mladé a štíhlé tělo. Už nestačí nebýt 

„oplácaná“. Současným trendem je pevné, vysportované tělo, jehož lze dostáhnout úpravou 

jídelníčku, zdravým životním stylem a širokým spektrem fyzických aktivit. Jakékoli známky 

„buclatosti“, povolenosti či měkkosti jsou nanejvýš nežádoucí. 

Tento trend lze sledovat od padesátých let 20. století, přičemž první hlasy proti 

kyprému tělu se objevují už počátkem století a souvisí s proměnami masové kultury 

vyznačující se rozvojem činností volného času, plážových aktivit a rozkvětem sportu vůbec. 

Ideální je proto opálené tělo, ačkoli ještě v devatenáctém století ženy ukrývaly svou kůži pod 

slunečníky a pěstovaly její bledost, která se ale od následujícího století považuje za příznak 

slabosti a vyčerpanosti. Opálení se naopak stalo symbolem zdraví a fyzické kondice (Etcoff 

2002: 118). Co se týče ideálu štíhlosti, jedním z dalších důvodů jeho rozkvětu je ztráta 

privilegovanosti plodnosti a mateřství, které dnes již nepředstavují hlavní smysl ženské 

existence. Zaměříme-li se pak na tvář, dojem ženskosti umocňují především velké oči, 

výraznými lícními kostmi, plnými rty, menší spodní části tváře a jemnými křivkami čelisti. 

Psycholog Victor Johnston se totiž domnívá, že tyto rysy signalizují nízkou hladinu 
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androgenů (mužských hormonů) a naopak vysokou hladinu estrogenu (in Etcoff 2002: 118). 

Proto ženy vytrhávají a ztenčují obočí, zvýrazňují řasy prodlužovacími a zhušťujícími 

řasenkami a zvýrazňují lícní kosti, aby daly vyniknout zmíněným znakům ženskosti. 

Od 60. let 20. století se mění i móda a ženy odhalují své tělo – nosí bikiny, mini sukně 

a přiléhavé oblečení, jež dá vyniknout jejich vnadám. Ženy pak nejen často padají do zajetí 

mýtu krásy, ale dostávají se do pozice sexuálního objektu, jenž mimo jiné představuje jeden 

z negativních dopadů ideálu krásy. Následující odstavce proto věnuji současné roli ženského 

ideálu, některými feministickými badatelkami nahlížený jako novodobý nástroj útlaku žen, a 

jeho negativním dopadům. 

2.2.1.Role ženské krásy v současnosti. Mýtus krásy jakožto novodobý 

nástroj útlaku žen? 

Ženy v posledních desetiletích dosáhly mnoha privilegií a svobod, a to především po 

dlouhotrvajícím úsilí vrcholícím za druhé vlny feminismu během sedmdesátých let 20. století. 

Vedle občanských práv a zrovnoprávnění s muži si vybojovaly i právo na interrupci, jež 

dnešní ženy vnímají jako samozřejmé, začaly pronikat do veřejných sfér, podnikatelských a 

vedoucích pozic, do politiky. I když jsou ženy vyspělých zemí světa majetné, vzdělané a 

uznávané, podle feministické teoretičky Naomi Wolf se nikdy nebudou těšit naprosté 

svobodě, pokud se neosvobodí od tyranie ideálu krásy: „Čím víc právních a materiálních 

překážek ženy překonaly, tím přísnější a krutější obrazy ženské krásy na ně byly uvaleny“ 

(Wolf 2000: 12). Podobné tvrzení najdeme i u Lipovetskyho: 

 

 Ženské tělo se osvobodilo od svých odvěkých služebních rolí, ať už byly sexuální, 

plodivé, nebo oděvní, ale podrobuje se omezením estetickým, která jsou mnohem 

podrobnější a závaznější a plodí větší obavy než kdysi. (Lipovetsky 2000: 129) 

  

Wolf říká, že se v současné době nacházíme uprostřed vlny „protiútoku proti feminismu“. 

V této souvislosti hovoří o tzv. mýtu ženské krásy, který považuje za „politickou zbraň proti 

pokroku žen“ (2000: 13). Ideál ženy-hospodyňky byl nahrazen ideálem ženy-krásky jakožto 

nástroje společenské kontroly. Po vlně radikálních ženských hnutí totiž již mýtus mateřství, 

domácnosti, cudnosti a pasivity nemohl postačit k vládnutí nad ženami, proto tuto úlohu 

společenského útlaku převzal právě mýtus krásy. Ten nám podle Wolf podsouvá myšlenku, že 

krása je určitá kvalita objektivně a univerzálně existující. Ženy ji „musí chtít ztělesňovat a 

muži musí chtít vlastnit ženy, které ji ztělesňují“ (Wolf 2000: 15). Stejně jako gender samotný 
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je i mýtus krásy sociálním konstruktem ospravedlňovaný přírodou. Ztělesnění ženské krásy 

má být totiž zcela samozřejmým jevem předurčeným biologií, sexualitou a evolucí, neboť 

„silní muži bojují o krásné ženy a krásné ženy jsou úspěšnější v reprodukci“ (Wolf 2000: 15). 

To tedy znamená, že by krása přímo korelovala s plodností a stala se tak nevyhnutelnou a 

neměnnou skutečností vyplývající ze sexuálního výběru.  

Wolf tyto teorie odmítá jako neopodstatněné. Krása podle ní není univerzální jev: 

„Krása není univerzální ani neměnná, ačkoli Západ předstírá, že všechny ideály ženské krásy 

pocházejí z toho stejného Platónova ideálu ženy“ (Wolf 2000: 15).2 Zajímavé ale je, že pro 

staré Řeky byl ideál krásy ztotožňován především s muži a mužské tělo bylo považováno za 

krásnější než ženské (Lipovetsky 2000: 106; Fialová 2006: 62). A krása ani nesouvisí 

s evolucí – její ideály se totiž mění mnohem rychleji, než probíhá evoluce nových druhů. 

Wolf naproti tomu považuje krásu za „systém platidla“ – stejně jako o ekonomice i o kráse 

prý rozhoduje politika – a za prostředek jak ženy brzdit v pokroku a zachovat tak mocenský 

systém, kde dominují muži. Zkrátka pro mýtus krásy neexistuje žádné historické odůvodnění. 

A nejde v něm údajně ani o ženy samotné, ale především o zmíněnou institucionalizaci 

mužské nadvlády a sexuálního útlaku žen. I když se to může zdát paradoxní, podle Wolf 

mýtus krásy ani primárně nepředepisuje určitý vzhled, nýbrž určitý typ chování s cílem 

vyvolat rivalitu mezi ženami. Výsledkem má být strach mladých žen ze starých a naopak. 

Mládí totiž symbolizuje krásu, nevinnost a nezkušenost, stáří naproti tomu škaredost, protože 

s přibývajícím věkem se ženy stávají zkušenějšími a mocnějšími, a proto v muži 

dominovaném světě „je třeba spojení mezi generacemi žen vždy zas a znova rozbít“ (Wolf 

2000: 16).  

Ideál krásy způsobuje tedy ženám nemalé obtíže. Ve většině případů přímo neštve 

ženy proti sobě, avšak zraňuje ty, které neodpovídají dokonalému obrazu ženství šířenému 

médii nebo tímto „darem“ nejsou obdařeny od „přírody“. Nenaplněný ideál pak často plodí 

frustraci, pocit méněcennosti nebo i nenávist k vlastnímu tělu (Lipovetsky 2000: 142). Ztráta 

sebedůvěry postihuje nejvíce mladistvé během puberty, a to především dívky. Kilbourne 

(2000) to vysvětluje tím, že jsou to právě ženy, které žijí ve světě, kde jsou jejich těla 

každodenně hodnocena, srovnávána a kritizována. Široká a všudypřítomná nabídka prsních 

implantátů, hubnoucích pilulek, liposukce, liftingu, vyhlazení celulitidy ženy přesvědčuje o 

tom, že pokud nejsou dost krásné, štíhlé a úspěšné, je to jejich nedostatečnou snahou 

(Kilbourne 2000; Valdrová et al. 2004: 130). A podle Kilbourne některé studie prokázaly (ke 

konkrétním však neodkazuje), že dopad této představy má za následek ztrátu sebedůvěry žen. 

                                                           
2
 Domnívám se, že Wolf zde míní antický ideál krásy, jehož znaky jsou souměrné proporce, atletická stavba těla. 
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Taktéž Etcoff (2002: 12) tvrdí, že změny ve vnímání vlastní fyzické přitažlivosti jsou jedním 

z příznaků deprese. Naopak krásní lidé bývají společenští, více si věří a méně se obávají 

nepřízně osudu. Lipovetsky (2000: 142) k tomu ale dodává, že se dosud neprokázal přímý 

vztah mezi fyzickým vzhledem a sebeúctou a nedostatek sebedůvěry je příliš složitý proces, 

než aby mohl být objasněn pomocí krásy jakožto jediného faktoru. 

Nové normy krásy, jak je známe dnes, se šířily od osmdesátých let. V současnosti se 

krása pojí s mládím. Krásná žena je štíhlá, ale má velká ňadra. Štíhlost se kromě toho stala 

synonymem sebekontroly, úspěchu, nezávislosti a vlády nad vlastním tělem. Krása jde ruku 

v ruce se štíhlostí a má zkrátka v naší společnosti privilegované postavení a hraje významnou 

roli především pro identitu žen. Ideál ženské krásy se šíří médii, např. prostřednictvím tisku, 

reklamy, fotografií krásných, avšak vyzáblých modelek či filmových hvězd. Tato nová fáze 

s sebou přináší i nové využití ženské krásy pro obchodní či kariérní účely. Produkce 

kosmetiky, hubnoucích přípravků a dietní stravy se stala výnosnou branží. 

 A jakou roli pro ženy hraje jejich vzhled, potvrzují i statistiky o chirurgickém 

zvětšování poprsí, které je např. ve Spojených státech druhým nejčastějším typem 

kosmetických operací (Renzetti, Curran 2003: 518), či fakt, že od 80. let v USA obecně stoupl 

počet estetických operací o celých 80 % (Lipovetsky 2000: 128). Etcoff (2002: 10) doplňuje, 

že ve Spojených státech se na krásu vydá více peněz než za vzdělání nebo sociální potřeby. 

Plastické operace – nejen zvětšování poprsí, ale i rtů, plastika nosu, face-lifty, liposukce apod. 

se staly dostupnými pro každého, kdo má peníze. Bordo (2003: 245) v této souvislosti mluví o 

tzv. plasticitě jakožto paradigmatu postmoderní doby, kdy jsme neustále obklopováni 

homogenizujícími a normalizačními obrazy, totiž obrazy perfektních těl, jichž mohou ženy 

prostřednictvím chirurgických zákroků docílit.  

Dalším novodobým trendem je propojení komerce s medicínou a tím spojená proměna 

chápání zdraví. Zatímco ještě před rokem 1973 byl tělesný tuk v hýžďových a stehenních 

ženských partiích považován za přirozený, dnes je společně se stářím nahlížen jako 

nebezpečná choroba, jíž je nutné se vyhnout. Proto vedle chirurgického zvětšování poprsí 

vydávají ženy nemalé částky za nejrůznější metody k odstranění celulitidy či známek stárnutí. 

Moderní žena je proto mnohem častěji konfrontována s obrazem dokonalosti než žena 

tradiční. A to z prostého důvodu – mýtus krásy se nejlépe šíří masovými médii (Bordo 2003: 

169). A proto v předprůmyslové společnosti nebylo tolik příležitostí vystavovat ženu 

idealizovaným obrazům krásy jako s nástupem moderních technologií, zpočátku v podobě 

nejstarších fotografických technik, které nutí ženu neustále porovnávat svůj vlastní vzhled 

s propagovaným ideálem.  
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Úloha žen se tedy od práce v domácnosti postupně přesunula k „práci“ na atraktivním 

vzhledu. Rok 1840 přinesl první fotografie nahých prostitutek a o deset let později se obrazy 

krásných žen začaly objevovat v reklamních inzerátech. Mohlo by se zdát, že přesunutí centra 

zájmu z péče o domácnost do péče o vzhled bylo pro ženy osvobozující. Mýtus krásy v sobě 

však má skrývat více nebezpečí než tradiční mýtus domácnosti. Ačkoli se totiž krása jeví jako 

klíč k úspěchu, jedná se jen o rafinovaný způsob, jak ženy připravit o moc, jíž by mohly 

disponovat. A ženy si to obvykle přirozeně vůbec neuvědomují. V ženských časopisech 

neustále nacházíme fotografie atraktivních, úspěšných a majetných žen, jimž i „nejsilnější 

muži leží u nohou“ (Navrátilová, Jarkovská 2004: 129). Často si však neuvědomujeme, že se 

jedná o uměle vytvořenou dokonalost pomocí moderní techniky. Etcoff (2002: 12) k tomu 

dodává, že idealizované obrazy žen, se kterými jsme každodenně konfrontováni, jsou vlastně 

„podvodem“. Modelka Veronica Webbová například přiznává, že vypadat přirozeně krásná ji 

stojí „dvě hodiny času a dvě stě dolarů“ a nikdy „nevypadá jako to, co vidí v časopise“ (cit. in 

Etcoff 2002: 18). Média nám totiž předkládají dokonalé ženy, které ve skutečnosti ani 

neexistují. Buď jsou tváře modelek natolik „vyretušovány“ (žádná z nich totiž jako by neměla 

jedinou pihu, vrásku či póry) nebo požadovaný ideál vznikne spojením rysů více krásných 

žen. Sice se ženám neustále vštěpuje, že krása je klíč k úspěchu, lásce i ke štěstí, na druhou 

stranu bývá ale považována za „nástroj slabých, kteří nemají jiných alternativních způsobů, 

jak se prosadit“ (Valdrová et al. 2004: 129).  

2.2.2.Negativní dopady ideálu krásy 

Již bylo řečeno, že některé feministické teoretičky ženský ideál krásy považují za prostředek 

útlaku, jehož pomocí se ve společnosti zachovává mužská nadvláda. V následujícím textu 

jmenuji některé další negativní dopadu zmiňovaného ideálu, jimiž jsou poruchy příjmu 

potravy – častý důsledek honitby žen za štíhlostí – a dále tzv. objektivizace žen, ke které 

dochází opět v souvislosti s ideálem krásy, totiž ženská těla jsou neustále vystavována na 

odiv. Úkolem žen má být právě líbit se ostatním, takže bývají někdy nahlíženy jako pouhé 

estetické předměty a mohou se tak i samy cítit. 

2.2.2.1.Poruchy příjmu potravy 

Společnost ženám, dá se říci, diktuje, jak mají vypadat, především mají „pěstovat“ svá těla 

k dokonalosti. To může vést až k jejich posedlosti štíhlým tělem. Vzhledem ke skutečnosti, že 

společnost je všeobecně k ženám s nadváhou méně tolerantní než k mužům s nadváhou, 

nikoho asi nepřekvapí, že od 80. let rapidně stoupl počet případů poruch příjmu potravy – 
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anorexií či bulimií – kterými z uvedených důvodů mnohem častěji (až z 90 %) trpí ženy 

(Renzetti, Courran 2003: 518). Poruchy příjmu potravy samozřejmě nejsou novinkou moderní 

společnosti – vyskytovaly se i v 19. století - v masovém měřítku se zaznamenaly ale až od 

osmdesátých let 20. století. Kořeny odmítání příjmu potravy sahají až do středověku, kde 

pouze úzký okruh lidí, aristokrati či duchovní, byli schopni dosáhnout takové „duševní 

dokonalosti“ (Bordo 2003: 185) a držet půst za účelem tělesné, duševní i morální očisty. Od 

konce 19. století odkazovalo ladné, štíhlé tělo na aristokratický status – bylo symbolem 

kontroly nad impulsy a tužbami. Což platí i dnes, ale navíc ženy hladoví ve snaze dosáhnout 

estetického ideálu.   

Dalším extrémním případem je bulimie, která podle Bordo (2003) představuje tzv. 

dvojnou vazbu (double-bind). Dvojná vazba se podle Bordo vyskytuje v rozvinutých 

konzumních kapitalistických společnostech, kde „nestabilní, agonistická konstrukce 

osobnosti“ je tvořena „rozporuplnou strukturou ekonomického života“ (Bordo 1993: 201). To 

znamená, že  jsou to především ženské magazíny, které nás vyzývají k ochutnání lahodných, 

tučných jídel, a zároveň se prolínají s recepty na nízkokalorickou stravu a cvičebními tipy a 

pomůckami. Naproti tomu anorexie a diety či naopak přejídání a obezita mají představovat 

pokus o rozhřešení této dvojné vazby. Ale ani anorexie, která bývá považována za extrémní 

formu sebezapření a potlačení tužeb – Spitzack (1990, in Burleson 2010: 91) anorexii nazývá 

„triumfem těla nad dietami – ani obezita, nahlížená jako rezignace nad těmito tužbami, nejsou 

však společností akceptované jako přiměřená odpověď na její požadavky a tendence. 

Být štíhlá dnes ale nestačí, tělo musí být vypnuté, měkkost a povolenost jsou 

neakceptovatelné i na extrémně štíhlých tělech. A to je podle Bordo (2003: 191) jeden 

z možných důvodů, proč si vyhublé ženy stále připadají „tlusté“. Aby se zbavily měkkých 

tukových tkání, musí zhubnout téměř až „na kost“. Podle Bordo v sobě vyzáblá těla nesou i 

určitou informaci, která se má interpretovat jako určité kulturní stanovisko – genderové 

stanovisko. Například, výraz „dáma“ byl v 19. století spojován s představou perfektní ženy, 

její křehkostí, sexuální pasivitou a emocionální nestabilitou. Dnes již nemusíme vyjadřovat 

verbálně, jak vypadá dáma nebo v čem spočívá ženskost, ale vypovídá nám o tom tělo samo – 

obrazy v médiích nám napovídají, jaké oblečení, jaký vnější vzhled, jaký výraz na tváři a jaké 

chování se od nás žádá. Anorektické ženy v druhé polovině 20. století pak měly představovat 

jakousi „parodii“ na soudobé konstrukce feminity, jež se projevovala bezbranností, závislostí 

na muži a spokojenosti žití v uzavřeném světě ložnice, kuchyně a domácnosti (Bordo 2003: 

169). Bordo argumentuje, že každodenní cvičení a diety dávaly nebo stále dávají ženám pocit 

síly, nezávislosti a sebekontroly, což jsou především atributy považované za projev 
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maskulinity, nemluvě o maskulinním vzhledu, kde hladovějící ženy ztrácejí své tradiční 

ženské křivky. Kromě toho mnozí feminističtí badatelé a badatelky považují anorexii za 

neuvědomělý feministický protest (Bordo 2003: 173). Kromě extrémní potřeby kontroly nad 

vlastním tělem se anorexie vysvětluje i jako reakce na negativní soudy (kritika, posměch) 

druhých a jako snaha ty soudy eliminovat (Shields in Burleson 2010: 92).  

2.2.2.2.Objektivizace žen 

Víme, že tradiční formy zdrženlivosti v oblékání a držení těla jsou již minulostí a ženy naopak 

zkracují sukně a zvětšují výstřihy, aby daly své vnady na odiv. Může se tedy zdát, že 

opakované vystavování těla je známkou jejich „osvobození“. Opak je však pravdou; takovéto 

zacházení s tělem se má i nadále řídit mužským hlediskem (Bourdieu 2000: 28). O tom svědčí 

například to, jakým způsobem bývá žena zobrazována v reklamě (a v této souvislosti lze uvést 

i koncepci Hooters Girls): Ženské vyzývavé tělo, zčásti nabízející se, zčásti odmítavé 

vyjadřuje symbolickou disponibilitu, jež se od žen očekává. V krajním případě je ženské tělo 

nahlíženo jako pouhý „předmět doslova a do písmene zhodnotitelný a zaměnitelný, obíhající 

mezi muži stejně jako peníze“ (A. M. Dardigna 1980, cit. podle Bourdieu 2000: 40). Bourdieu 

říká, že když chtějí být ženy svůdné, obrací pozornost na své ženství a vlastně tím nastolenou 

mužskou nadvládu jen potvrzují (Bourdieu 2000: 57). A mužská nadvláda podle Bourdieua 

dělá z žen „symbolické předměty, jejich bytí je bytím viděným“ (2000: 58). To znamená, že 

existuje především „skrze - a pro - pohled těch druhých, neboli jako přístupná, přitažlivá a 

disponibilní věc (…) Takzvaná ženskost přitom není nic jiného než určité nadbíhání ať už 

skutečným nebo předpokládaným požadavkům mužů, jež má především posílit jejich ego“ 

(Bourdieu 2000: 61).   

Bourdieu dodává, že se ženy naučily nahlížet na sebe jako na estetické předměty a 

volbou vhodné kosmetiky a oblečení své tělo zdůrazňují a snaží se mu dodat svůdnost. Určité 

prvky mužské dominance (i když často maskované či neuvědomované) lze dodnes najít i 

v těch ekonomicky nevyspělejších zemích, a to navzdory hlásané rovnosti pohlaví ve všech 

oblastech života. Například ale ve sféře pracovní stále existuje prakticky v každé společnosti 

struktura dělby práce na základě pohlaví. A tak se „typické“ znaky ženství (od ženy se 

očekává, že bude usměvavá, laskavá, pozorná poslušná, oddaná) implicitně vpisují do 

pracovních pozic nabízených ženám. Zde se ženy často uplatňují v činnostech spojených 

s uváděním, předváděním, přijímáním a péčí o hosty, jsou tedy letuškami, hosteskami, 

modelkami – nebo třeba servírkami v Hooters. 
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Podobně i Jean Kilbourne (2000) zmiňuje, že ideál krásy a jeho šíření médii, kde jsou 

ženy zobrazovány v pasivních, bezbranných a povolných pozicích, z žen vytváří objekty. 

Toto tzv. materializování ženského těla má mít pak za následek násilí páchané na ženách. 

K tomu přispívá i skutečnost, že mužnost s agresí nebo násilím bývá spojována (Kilbourne 

2000). Ženy se dostávají do pozice objektu i tím, že média často zobrazují nebo zvýrazňují 

jen část jejich těla – obvykle jsou to rysy spojované s ženskostí (vlasy, oči, rty, nohy, poprsí). 

Tím, že jsou takhle „kouskovány“ dochází k jejich „dehumanizaci“ a stávají se objektem 

(Kilbourne 1987, in Burleson 2010: 81). 

2.3. Gender a práce 

Zmínila jsem výše, že v téměř v každé společnosti dochází k dělení práce podle pohlaví – 

určité pozice jsou takřka vyhrazené ženám a jiné zase mužům. Podle antropoložky Adrienne 

Zihlman je segregace pracovního trhu na základě pohlaví v lidské historii jevem teprve 

nedávným, ale v současné době zároveň i funkčně zastaralým (in Kimmel 2000: 50). 

Oblíbeným argumentem pro tuto segregaci se opět stává biologie. V naprosté většině 

společností jsou to ženy, kdo se věnuje péči o děti, a často jsou jim i určeny právě ty pozice, 

které nějak souvisí s jejich „vrozenými“ pečovatelskými sklony. Na pracovištích 

dominovanými muži jejich úloha pak podle slov Kimmela (2000: 177) spočívá v 

„lubrikování“ interakcí mezi muži, tedy například se uplatňují jako stevardky, asistentky, 

recepční, servírky, hostesky nebo i roztleskávačky, kde vlastně dbají na to, aby mužské 

interakce probíhaly hladce a zůstaly „nepochybně heterosexuální“ (Hochschild 1982, in 

Kimmel 2000: 177). Funkcionalisté se domnívají, že pracovní trh založený na segregaci podle 

pohlaví je důsledkem potřeb společnosti. Jak se společnost rozvíjela a stávala se čím dál 

komplexnější, vzrostla potřeba po dvou typech práce: „lovu a sběračství“ (Kimmel 2000: 50), 

přičemž muži se samozřejmě uplatnili jako lovci a ženy jako sběračky.  

Co se týče genderové nerovnosti pramenící z této diferenciace a znevažování profesí, 

kde mají převážné zastoupení ženy, Kimmel (2000: 54) dochází k závěru, že větší sklon 

ke genderové nerovnosti mají ty společnosti, kde muži tráví více času mimo domov a na péči 

o dítě se buď nepodílí vůbec, nebo jen nepatrně. Naopak společnosti, kde věnují dítěti čas oba 

partneři, vykazují menší známky genderové nerovnosti. To se má týkat především 

nukleárních rodin, kde si partneři alespoň příležitostně vyměňují role, protože striktní dělení 

mužských a ženských rolí už není možné. Sociolog Scott Coltrane k tomu poznamenává, že 

společenský status ženy stoupá, čím bližší mají potomci vztah s otcem (Kimmel 2000: 53). 

Totéž platí pro charakter pracovního trhu – tam, kde ženy a muži pracují společně, kde je tedy 
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jen nízké procento segregace podle pohlaví, tam se projevují i menší známky mužské 

dominance.  

Nejde ale jen o dělení práce podle pohlaví, nýbrž i mezi ženami se objevují rozdíly 

v pracovních příležitostech na základě vzhledu. Ideál mladé krásy zasahuje totiž i do profesní 

kariéry žen: Znevýhodňuje ty, které jej nenaplňují, tedy ženy méně atraktivní a starší ženy. 

Krásné ženy mají naopak větší šance získat určitá pracovní místa a dostávají vyšší plat (Etcoff 

2002: 92). To se prý ale tolik netýká vedoucích pozic, neboť jakkoli se žena jeví atraktivní, 

stále se objevují představy, že žena je a měla by být spíše submisivní a křehká, což rozhodně 

nejsou kvality požadované od členů managementu. Počet žen, které mají úspěch 

v podnikatelských a politických kariérách je nadále výrazně nižší než počet mužů, a s tím 

spojené projevy moci, dominance a autoritativnosti jsou u žen vnímány méně pozitivně než u 

mužů. Dosažením moci se podle Bourdieua (2000: 62) ženy dostávají do svízelné situace. 

Používá k tomu termínu double-bind, tedy tzv. dvojná vazba (tento výraz využívá i Bordo, ale 

v souvislosti s ideálem štíhlosti, viz kap. 2.2.2.1). Totiž jednají-li jako muži, jsou obviňovány 

z neženskosti a zpochybňují právo mužů na mocenské pozice, a jednají-li jako ženy (tedy 

snaží-li se zalíbit a být svůdné), vypadají jako neschopné a jako by nebyly na svém místě. Ale 

i muži se dostávají do nelehké pozice, o nich se totiž předpokládá, že budou draví, 

ambiciózní, soutěživí, zkrátka „šéfové“, a jejich mužnost se měří podle sumy na výplatních 

páskách. Tak tedy pracují pod tlakem, s obavami, že by mohli selhat. Kimmel (2000: 177) 

tyto úvahy uzavírá tím, že profesním selháním muži ztrácí svou mužnost, ale ženy o svou 

ženskost přichází právě úspěchem.  

Z výzkumů vyplývá (viz Heilman, Saruwatari 1979, in Etcoff 2002: 92) vyplývá, že 

krásné ženy mají vyšší šance získat jakékoli zaměstnání, kde záleží na vzhledu a kde se 

požaduje schopnost vytvářet a udržovat dobré vztahy mezi lidmi. Není o ně ale příliš zájem 

tam, kde se žádá schopnost pracovat pod tlakem, přijímat riskantní rozhodnutí a motivovat 

ostatní (což neplatí jen v případě atraktivních žen, ale žen obecně). Kromě toho, dosáhne-li 

žena profesního úspěchu, nezřídka zaznívají pochybnosti o okolnostech tohoto úspěchu, 

neboť „přílišné náboje ženskosti“ (Lipovetsky 2000: 174) a sex-appealu, např. minisukně, 

hluboké výstřihy, dlouhé, rozpuštěné vlasy, líčení, vysoké podpatky apod. podněcují mužskou 

fantazii a znehodnocují autoritu, kompetenci či vůdčí schopnosti žen. Pokud se žena naopak 

příliš nesnaží dbát o svůj vzhled v duchu výše uvedených typických rysech ženství, může se o 

ní říkat, že jí vlastně nezbylo nic jiného než zaměřit se na profesní kariéru. 

Ocenění ženské krásy v zaměstnání podle Lipovetskyho (2000: 145) „přesouvá těžiště 

k intimnímu úspěchu oproti úspěchu organizačnímu a zajišťuje vyšší význam svádění druhého 
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pohlaví než soutěžení s muži.“ Ideál krásy rovněž zvýrazňuje hranice mezi mužským a 

ženským zaměstnáním a v případě žen favorizuje ta povolání, která se přímo pojí s krásou a 

svůdností. Úspěšné ženy s vysokými výdělky pak nejčastěji nalézáme mezi modelkami, 

herečkami, televizními hlasatelkami či tiskovými mluvčí; jedná se tedy o ty pozice, kde 

klíčovou roli hraje fyzický vzhled. Krása má zkrátka v naší společnosti privilegované 

postavení a hraje významnou roli jak pro identitu žen, tak i (a to především) pro jejich 

hodnocení okolím. 

Ve shrnutí lze říci, že se v současné době prolínají přetrvávající prvky tradiční 

genderové ideologie se změnami ekonomické a sociální reality. Totiž, na jedné straně se ženy 

dosud setkávají s genderovou diskriminací3 – dostávají nižší plat, méně často se jim dostává 

povýšení a méně často získávají specifické pozice navzdory jejich kvalifikacím i motivaci. Na 

druhé straně prý ale muži na pracovišti radši „chodí po špičkách“, protože mají obavy, aby 

jakákoli jejich poznámka směrem k ženě nebyla považována jako sexuální obtěžování. 

Sexuální obtěžování se chápe jako forma diskriminace na základě pohlaví a jako strategie 

mužské dominance, kde vzniká pro ženy nepřátelské pracovní prostředí. Tak se jim 

připomíná, že minimálně v zaměstnání nejsou mužům stále rovny (Kimmel 2000: 177). 

2.4. Gender marketing 

V následující kapitole nejprve definuji marketing obecně a poté se již zaměřuji na marketing 

v souvislosti s genderem – tedy využívání typických genderových konstrukcí k propagaci 

určitých produktů nebo služeb. Na závěr se věnuji zobrazování žen v reklamních kampaních a 

souvislostí s Hooters.  

2.4.1.Marketing obecně 

Pojem marketing lze definovat jako podnikatelskou koncepci usilující o nalezení rovnováhy 

mezi zájmy zákazníka na straně jedné a zájmy manažera firmy na straně druhé (Horáková 

1992: 21). Klíčová je tedy orientace na zákazníka a uspokojování jeho potřeb za současného 

naplňování vnitřních potřeb firmy za účelem získání výhody nad konkurenty. Aby byl 

marketing efektivní, k tomu je zapotřebí jednak analýza zákazníkova chování s cílem 

identifikovat psychologické a sociální faktory, které mají vliv na přijetí produktu zákazníkem. 

Za druhé je to také analýza konkurence a schopnost obstát v ekonomické soutěži. Na základě 

                                                           
3
 Diskriminace v zaměstnání znamená nerovné zacházení s lidmi na základě jejich osobních charakteristik, které 

s pracovní pozicí nesouvisí. (Kimmel 2000: 178) 
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vyhodnocení těchto analýz firma zaujme určitou marketingovou strategii (Horáková 1992: 

39). Marketingovou strategií rozumíme dlouhodobou koncepci činnosti podniku, jejíž náplní 

je účelně a promyšleně rozvrhnout dostupné zdroje tak, aby byly splněny výše uvedené cíle. 

Optimálně nastavená marketingová strategie a přiměřená propagace umožňují nabídnout 

určitý produkt správným skupinám zákazníků v ten pravý čas a na pravém místě. Je to 

neustálý proces hledání a nacházení, ale i pokusů a omylů, učení se z chyb konkurence.  

K nejrozšířenějším typům marketingové strategie patří strategie minimálních nákladů, 

strategie tržní orientace (orientace na potřeby určité části trhu) a strategie diferenciace 

produktu (Foret 2001: 10-12). Poslední z uvedených využívá i společnost Hooters. 

Diferenciace produktu se dociluje třemi způsoby, a to jedinečností produktů, způsobem 

distribuce nebo poskytováním doplňkové služby, kterou konkurence nenabízí. Z hlediska 

těchto kritérií lze Hooters zařadit opět do poslední kategorie. Je to účinná obchodní taktika, 

jak přijít s něčím novým, odlišit se od konkurence a zaujmout. Ony základní pilíře společnosti 

– uvolněná plážová atmosféra a přítomnost pohledných servírek (viz Empirická část) – jsou 

zajisté prvky, které většina restaurací svým zákazníkům nenabízí.  

Po zvolení marketingové strategie může společnost začít plánovat podrobnosti tzv. 

marketingového mixu, což je „soubor taktických marketingových nástrojů, kterou firma 

používá k úpravě nabídky podle cílových trhů“ (Kotler 2007: 70). Patří sem čtyři základní 

marketingové nástroje (známé také jako 4P):  

 

• produktová politika (product) 

• cenová politika (price) 

• komunikační politika (promotion) 

• distribuční politika (place) 

 

Protože má práce souvisí mimo jiné s využitím ženského těla k propagaci, zaměřím se nyní na 

reklamu. Reklama jakožto „jakákoli placená forma neosobní prezentace a propagace 

myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora prostřednictvím hromadných médií“ 

(Kotler 2007: 855) představuje podle Shields (in Burleson 2010: 72) klíčový socializační 

prvek moderní společnosti. Obrazy reklamy prostupují náš každodenní život, „bombardují“ 

nás téměř na každém kroku, a to prostřednictvím masových médií. Ta hrají centrální úlohu 

v uchovávání a přenášení určitých společenských definic – obvykle ve formě stereotypů 

(genderových rolí a vztahů). Protože cílovou skupinu zákazníků Hooters představují právě 
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muži a protože marketingová strategie firmy využívá genderových kategorií, budu se 

v následujících odstavcích věnovat tzv. gender marketingu. 

2.4.2.Gender marketing 

Již jsem uvedla, že gender je sociální konstrukt odkazující ke kulturně a sociálně vytvořeným 

rozdílům mezi muži a ženami. Koncept genderu se za přispění feministických hnutí a 

akademické aktivitě genderových studií stal významným klíčem k pochopení fungování 

lidské společnosti a mimo jiné začíná být vnímán jako důležitý ekonomický faktor a faktor 

marketingové komunikace. Někdy totiž rozdílné preference mužů a žen jakožto spotřebitelů 

tvoří základ pro utváření diferenciovaného marketingového přístupu. V takovém případě 

mluvíme o tzv. genderově citlivém pojetí trhu a o gender marketingu (Bosničová, Frýdlová, 

Jonášová: 2008: 15).  

Často se tvrdí, že ženy a muži mají odlišné nákupní návyky. Stereotypní žena 

jednoduše nakupování miluje a stereotypní muž se při pouhé myšlence na nákupy rozklepe. 

Takové tvrzení je však přinejmenším nejednoznačné a iluzorní, i když podle jedné studie 

(Underhill 1999) skutečně existují rozpory mezi stylem nakupování žen a mužů. Muži údajně 

věnují nákupům výrazně méně času než ženy, jsou netrpěliví, vydávají se nakupovat 

s konkrétním cílem, a když danou věc najdou, prostě ji „popadnou“ a jdou. Ženy naopak 

obchodem prochází pomalu, prohlíží si a porovnávají zboží, kladou personálu dotazy 

(Bosničová, Frýdlová a Jonášová 2008: 8). Původ těchto rozdílných návyků vysvětlují 

sociální teoretici tím, že v počátcích modernity, tedy během etablování měšťanského modelu 

v 19. století, kdy se utvářel trh práce, kam odcházeli muži, soustředily ženy zůstávající 

v domácnosti svou energii právě na nakupování, jež bylo příležitostí jak uniknout 

z domácnosti a představovalo tak ranou formu ženského osvobození. A co prozrazují 

novodobé studie o společnosti 20. století? 

Stephen Brown4 (in Bosničová, Frýdlová a Jonášová 2008: 7) definuje dva základní 

styly nakupování, a to styl femininní a styl maskulinní. Femininní styl charakterizuje jako 

pečlivý, rozvážný a rozumný, příležitostně ale i „živočišný“. Ono „živočišný“ naznačuje, že 

ženy jsou více spjaté (už pro své vlastnosti jako altruismus, emocionalita, starostlivost apod.) 

s přírodou a přirozeností než muži, což zakládá dualitu příroda-kultura. Tato dualita není 

symetrická, a tak vzniká i hierarchie světa, kde muž jakožto zástupce kultury je hodnocen 

výše, jako tvor společenský (Javorská 2010: 16). A v takovémto nastavení vyšších/nižších 

                                                           
4
 Profesor marketinkové výzkumu na Univerzitě v Ulsteru v Severním Irsku 
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hodnot se pak snáze legitimují existující nerovnost. Žena jako „ta druhá“ se definuje až svým 

vztahem k muži a ke kultuře, čímž se dostává do podřízené pozice. 

Podle některých feministek (např. de Beauvoir 1967) lze dosáhnout ženské 

emancipace odstraněním spojitosti ženy s přírodou. Jiný feministický přístup toto spojení ale 

naopak vyzdvihuje – vidí v přírodě posílení ženskosti a oslavuje ženskou spiritualitu a ženu 

jakožto dárkyni života (Javorská 2010: 16). Ani jeden z těchto dvou přístupů však 

nezpochybňuje trvající dualitu. O zpochybnění duality a s ní související hierarchie vztahu 

kultury/muže a přírody ženy se pokouší až tzv. ekofeminismus.5 Styl maskulinní se podle 

Browna naopak pojí s přívlastky rychlý, urputný a soustředěný. Uvedené charakteristiky však 

spadají pod zjevné genderové konstrukce-fikce, ze kterých nelze vyvozovat závěry o 

genderové podstatě nakupování.  

Nyní se zaměřím na preference spotřebního chování, tedy takového chování 

spotřebitelů, jež se vztahuje k získávání a užívání produktů. Společenská očekávání a 

společenské role vedou ženy a muže k rozdílným vzorcům spotřebního chování. Ženy 

například věnují více času domácnosti a svému vzhledu, proto i nakupují jiné zboží než muži. 

Tyto rozdílné preference se pak stávají základem gender marketingu, kde se výrobce zaměřuje 

na vytváření nabídky genderově přizpůsobených produktů. Je třeba ale připomenout, že 

s určitou představou o rolích, hodnotách, zvycích a potřebách mužů a žen však pracuje (ať již 

vědomě či nevědomě) každý marketing, ne jen ten genderový. Lidská společnost je zkrátka 

tvořena ženami a muži a genderové stereotypy, tedy ustálené či naučené vzorce chování a 

myšlení vztahující se jednotlivým pohlavím, jsou její integrální součástí.  

Gender marketing tedy cíleně pracuje s poznatky o rozdílech mezi muži a ženami, 

především ve vztahu k jejich společenským rolím, pracovním kariérám, sdíleným hodnotám, 

jejich nákupního chování apod. Za tradičně ženské oblasti zájmu se považuje móda, 

kosmetika a produkty týkající se vaření a domácnosti, za klasicky mužské pak 

automobilismus, počítače a sport. Zapojování genderových rolí do marketingových strategií je 

častou praxí s cílem oslovit buď ženy, nebo muže, a gender představuje jeden „z faktorů, 

který ovlivňuje účinnost marketingové strategie a tím i obchodní úspěch firmy“ (Bosničová, 

Frýdlová a Jonášová 2008: 15). Atributy spojované s ženskostí či mužností jsou převáděny do 

produktů se záměrem vyvolat adekvátní reakci žádoucí cílové skupiny. Tyto atributy jsou 

obvykle opakující se a zjednodušující klišé, jejichž výhodou je snadné rozpoznání, a tudíž i 

reklamní efektivita. Stereotypy zkrátka dobře prodávají, jejich rychlá identifikace ulehčuje 

                                                           
5
 Ekofeminismus lze jednoduše definovat jako „hnutí, které vidí spojení mezi využíváním přírodního prostředí, 

jeho špatným stavem a podřízeností a útlakem žen“ (Mellor 1997, in Javorská 2010: 17) 
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příjemcům ono „správné“ rozpoznání významu a ztotožnění se příslušnými hodnotami, což se 

má promítnout do pozitivního vztahu i nabízenému produktu.  

Zobrazované ženy v reklamních kampaních mají obvykle asociovat pohodu a 

přitažlivost, muži v reklamě jsou spojováni spíše s nebezpečím a volností. A to jsou typické 

genderové konstrukce, které reklama produkuje a posiluje. Roli žen objevujících se v reklamě 

lze rozdělit do několika základních typů, a to na ženy hospodyně, ženy svůdkyně a objekt 

sexuální touhy, ženy ochránkyně rodinného štěstí a případně ženy kamarádky (Bosničová, 

Frýdlová a Jonášová 2008: 34). Podobně i Courtney a Whipple (1984, in Burleson 2010: 73) 

našli mezi zobrazovanými ženami čtyři základní, stále se opakující stereotypy: Ženy 

v domácnosti, ženy v nedůležitých činnostech a neschopné dělat významná rozhodnutí, ženy 

v závislých pozicích vyžadujících mužskou ochranu a samozřejmě ženy v roli sexuálního 

objektu. Žena jako sexuální objekt je při tom snad nejrozšířenějším typem jejího zobrazení 

v reklamní komunikaci. V této pozici vystupují ženy v tak hojné míře, že se často jedná o 

využití samoúčelné a s konkrétním produktem související jen vzdáleně. Na zobrazení ženy 

v sexuálních kontextech se nyní podívám podrobněji. 

2.4.3.Zobrazení ženy v reklamě a Hooters 

Reklama představuje jak propagaci výrobku, služby, společnosti či obchodní značky, tak 

například podle Jean Kilbourne (2000) prodává i hodnoty, koncept lásky, sexu, romantiky, 

úspěchu apod. Ale především, reklama prodává i koncept normálnosti – napovídá nám, kdo 

jsme a kdo bychom měli být. Reklamním poselstvím o ženách je pak vlastně to, že 

nejdůležitější je, jak vypadají. Setkáváme se s tím na billboardech, plakátech, časopisech nebo 

televizních obrazovkách – většina z nich znázorňuje ideální ženskou krásu a vyzdvihuje její 

důležitost. Ať už se jedná o reklamu na kosmetický výrobek nebo třeba na nový vůz, zahrnuje 

v sobě i určitý předpis pro ženy – jak mají vypadat, jak se mají chovat nebo jak se mají cítit 

(Shields in Burleson 2010: 72). Prostřednictvím médií se ženy dozvídají, co musí udělat pro 

to, aby také byly tak krásné. Již od útlého věku je třeba vynakládat mnoho úsilí a peněz, aby 

se onomu ideálu mohly přiblížit. A pokud ho nedosáhnou, měly by se cítit zahanbeně. 

Kilbourne (2000) k tomu dodává, že selhání je v tomto ohledu nevyhnutelné, protože jejich cíl 

je postaven na předpokladu dokonalosti, která ale reálně neexistuje. To počítačová grafika 

vytváří ženy, které ve své perfektnosti ve skutečnosti neexistují.  

Způsob zobrazování ženy a ženského těla (především co se týče nahoty a vyzývavých 

postojů) v reklamě a médiích je již po několik desetiletí terčem feministické kritiky. Kritika 

není namířena proti nahotě a tělu jako takovému, ale proti způsobu prezentace žen a mužů, 
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jenž ve společnosti upevňuje předsudky o rolích obou pohlaví – tedy proti sexismu. Již bylo 

zmíněno, že sexismus označuje představu o méněcennosti jednoho pohlaví. Jsou to 

zjednodušující názory o chování, rolích či vlastnostech žen a mužů, které spočívají na 

genderových stereotypech. Na jejich základě jsou pak lidé posuzování podle příslušnosti 

k danému pohlaví bez ohledu na své individuální vlastnosti nebo schopnosti. Sexismus se pak 

projevuje především v předsudcích o nezpůsobilosti k určitým činnostem, například, že žena 

neumí řídit auto a muž se nedokáže postarat o dítě. V souvislosti se sexismem v reklamě je 

pak na místě zmínit zobrazování polonahých žen čili tzv. sexuální objektifikaci (Co je to 

sexismus v reklamě, 2014). To znamená, že se využívá sexuality a odhaleného těla jako 

objektu upoutání pozornosti k výrobku, který s tělem využívaným k propagaci vlastně vůbec 

nesouvisí. V případě Hooters je ale jistá sexuální objektifikace žen již součástí konceptu 

společnosti.  

Podstatným aspektem, který podtrhuje svůdné vzezření žen zobrazovaných v reklamě, 

je jejich vyzývavý pohled na příjemce těchto reklamních sdělení. Tento způsob komunikace 

lze vyložit jako tzv. žádost (v pojmech sociální sémiotiky), což znamená, že tvůrci reklamy 

využívají svůdnost žen jako návnadu s cílem vyvolat v recipientech určité chování, přesněji 

řečeno koupi příslušného produktu (Bosničová, Frýdlová a Jonášová 2008: 35) – v případě 

Hooters návštěvu restaurace a útratu za místní jídlo a pití (viz Příloha, obr. 1). Podobný 

prototyp tvoří ženy věčně krásné a mladé, k čemuž jim údajně dopomáhají nabízené 

kosmetické výrobky. Jsou to nereálné, vyumělkované obrazy žen budící iluzi, že dosažení 

diktovaného ideálu je dostupné všem. Dalším oblíbeným klišé je žena-matka pečující o 

rodinné štěstí a zázemí. Prostředkem propagace je zde transformace klíčových životních 

hodnot do výrobků. Všeobecně lze říci, že pokud se v reklamě vyskytují muži, většinou se 

objevují v aktivnějších rolích a prestižních pozicích a celkově si života více užívají. 

Williamson (1986, in Burleson 2010: 81) definuje muže v reklamě jako konzumenty a ženy 

naopak jako to, co je konzumováno. Stejně jako Kilbourne (1987) to vysvětluje tím, že muži 

jsou obvykle zobrazováni při práci (společenská činnost), ženy naopak při odpočinku 

(přirozená činnost), což vyplývá z tradičního dualistického dělení muž=společnost a kultura, 

žena=příroda (podrobněji o dualismu viz kap. 2.4.2). 

V případě restaurací Hooters není žena v roli sexuálního objektu jediným genderovým 

stereotypem, který společnost využívá, ale jde ruku v ruce i s dalšími klišé. Například že jsou 

to především muži, kteří pijí pivo a sledují sportovní utkání. Cílová skupina zákazníků 

Hooters je tedy nesporná a Hooters se tím nikterak netají, ba naopak. Tato odvážná a otevřená 

marketingová strategie společnosti se v očích veřejnosti setkává jak s negativními, tak s 
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pozitivními ohlasy. Ať tak či onak, mým záměrem je zjistit, jak svou úlohu vnímají samy 

servírky a nakolik se s ní ztotožňují. 

V teoretické části jsem nejprve představila základní genderové koncepty, tedy 

především dvě protikladná východiska o původu genderové diferenciace a genderových 

nerovností – teorii biologické predispozice a teorii socializace. Poté jsem nastínila historický 

vývoj v percepci ženské krásy i současný ideál krásy, některými feministickými badatelkami 

nahlížený jako novodobý nástroj útlaku žen, a jeho roli v moderní společnosti. Důležitý je 

vliv masových medií – šíření idealizovaného obrazu krásy, jeho využívání v reklamě a 

marketingu a také jeho vliv na ženy samotné. Rovněž byla některými studiemi potvrzena 

určitá souvislost mezi pocitem nenaplněného ideálu a psychickými stavy – nedostatkem 

sebevědomí, depresemi a podobně. Dalším z negativních dopadů ideálu norem krásy je pak 

to, že se z žen stávají (sexuální) objekty. Následuje empirická část – výzkum prováděný 

v restauraci Hooters, jeho analýza a vyvození určitých závěrů. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

V praktické části se již věnuji konkrétně společnosti Hooters6 – jejímu vzniku, základním 

konceptům a samozřejmě místním servírkám – Hooters Girls (podle Hooters přeloženo 

jednoduše jako „krásné dívky“ či „Hooters dívky“) – jejichž výpovědi jsou pro tuto část 

klíčové. Následuje vlastní výzkum – výběr výzkumné strategie, metody sběru dat, analýzy a 

vyhodnocení získaných rozhovorů, vyvození závěrů a zhodnocení kvality provedeného 

výzkumu.  

3.1. Hooters 

Hooters je obchodní značkou soukromého amerického řetězce rychlého občerstvení. 

Společnost byla založena šesti podnikateli ve městě Clearwater na Floridě. Zajímavostí je, že 

celý koncept Hooters byl původně myšlen jako aprílový žertík (firma byla založena 1. dubna) 

a její zakladatelé neočekávali příliš kladné ohlasy ze strany zákazníků. První restaurace byla 

otevřena 4. října 1983 a o rok později skupina atlantských investorů odkoupila licenci na 

provozování Hooters restaurací a začala prodávat franšísingová7 práva. Od této chvíle se 

řetězec rozdělil na dvě křídla: Hooters of America, Inc. se sídlem v Atlantě ve státě Georgii a 

Hooters, Inc. se sídlem v Clearwater na Floridě. Z původně zamýšleného aprílového žertíku 

tedy vznikl světoznámý řetězec, a dnes najdeme restaurace Hooters na více než 460 místech 

ve 24 zemích světa. 

Místními specialitami jsou kuřecí křidélka, hamburgery, sandwiche, přenosy 

sportovních utkání na velkoplošných obrazovkách a v posledních pěti letech i tankové pivo, 

ale především přítomnost vnadných servírek. Společnost je proslulá uvolněnou plážovou 

atmosférou, kterou zajišťují právě Hooters Girls. Síť Hooters celosvětově zaměstnává přes 

25 000 lidí, z nichž více než 17 000 jsou Hooters Girls. Ze zmíněných charakteristik vyplývá 

orientace především na mužskou klientelu, a skutečně dle webových stránek Hooters tvoří 

muži 68 % všech zákazníků. 

Název Hooters je dvojznačný. Za prvé, v běžném slova smyslu odkazuje k sovímu 

logu společnosti, přesněji řečeno na charakteristický znak tohoto nočního ptáka - jeho 

„houkání“ (v angličtině se užívá slova „hooting“). Druhý význam přestavuje slangový výraz 

pro ženská prsa. Zmíněná dvojznačnost není náhodná - právě velké soví oči v logu Hooters 

                                                           
6
 Primární informace o společnosti čerpám přímo z oficiálních webových stránek společnosti. Viz. URL: 

http://www.hooters.com [cit. 2013-08-30] 
7
 Franšíza je licence opravňující franšízanta k provozování obchodní činnosti v souladu s koncepcí franšízora čili 

poskytovatele této licence. Viz. URL: <http://www.thefreedictionary.com/franchise> [cit. 2013-07-01] 



31 
 

(viz. Příloha, obr. 2.) značí ženská ňadra, která zase odkazují k jednomu ze základních pilí řů 

společnosti - a to jsou vnadné servírky. Jedním z důvodů, proč je ženské poprsí takto 

„maskováno“ sovíma očima, je pravděpodobně prudérnost americké společnosti, kde by bylo 

nemyslitelné takto otevřeně propagovat ženskou nahotu. 

Najímáním výhradně ženských servírek se společnost Hooters dostala do nejednoho 

soudního sporu. Poprvé žalovali Hooters tři muži z Chicaga, protože je firma odmítla 

zaměstnat jako číšníky – zástupci Hooters argumentovali, že přijetí jiné než ženské obsluhy 

by jednoduše narušilo celý koncept společnosti. Každý z nich získal odškodnění ve výši 

19 100 USD. A tito muži nebyli jediní, kdo se u Hooters ucházel o místo číšníka. Neuspěl 

však žádný z těchto uchazečů a na Hooters byly podány další žaloby. To sice pro společnost 

znamenalo další vyplácení odškodného, na druhé straně americký Nejvyšší soud uznal 

legálnost této marketingové strategie a nadále povoluje vábení zákazníků na atraktivní 

servírky. Diskriminace na základě genderu je totiž ve výjimečných případech přípustná. 

Nesmí se zakládat na stereotypních představách mezi muži a ženami, nýbrž musí jít o 

„pracovní kvalifikaci v dobré víře“8, což v americkém pracovním právu znamená, že 

zaměstnavatel může při najímání zaměstnanců vzít v úvahu uchazečovy nebo uchazeččiny 

specifické kvality či vlastnosti, které by v jiném kontextu působily diskriminačně (Kimmel 

2000: 179) – v případě Hooters jsou to tedy požadavky, které splňují pouze ženy. V minulosti 

Hooters najímaly pouze vnadné ženy, které, „spoře oděné“ pracovaly jako barmanky a 

servírky. Společnost se hájí tím, že jejich restaurace zákazníkům nabízí „nepřímou sexuální 

rekreaci“ (in Kimmel 2000: 179), kde ženská sexualita je právě onou „kvalifikací bona fide“. 

Mluvčí společnosti Mike McNeil dokonce prohlásil, že Hooters neprodává jídlo, nýbrž sex 

appeal – přesněji řečeno ženský sex appeal – a ten mají přirozeně jen ženy (Kimmel 2000: 

179). Dle zástupců společnosti je tedy využívání fyzické atraktivity žen společensky 

akceptovatelné stejně jako v jiných případech, které žádné pobouření nevzbuzují, například u 

roztleskávaček Dallaských Kovbojů či jiných sexuálních námětů šířené médii na podporu 

prodeje. Sex appeal čili sexuální přitažlivost je prý zkrátka legální a dobře prodává. 

Systematické vylučování mužů z pozic číšníků společnost alespoň částečně kompenzuje 

vytvořením nových pracovních příležitostí, kde se muži mohou uplatnit například jako 

barmani či uvaděči.  

                                                           
8
 v angličtině „bona fide occupational qualification“ 
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3.1.1.Hooters Girls  

Jak již bylo řečeno, zákazníkům Hooters se věnuje výhradně ženská obsluha. Všechny tyto 

servírky - Hooters Girls - které se staly neodmyslitelnou součástí i symbolem všech Hooters 

restaurací, jsou mladé, atraktivní, dbají o svůj vzhled a fyzickou kondici. To ovšem 

neznamená, že by společnost najímala pouze mladé a krásné ženy. Mezi ostatním personálem 

najdeme příslušníky obou pohlaví nezávisle na vzhledu a věku. Kromě toho, že jsou Hooters 

Girls mladé a krásné, jsou také vyškoleny k tomu, poskytovat hostům perfektní péči. Jsou 

milé, usměvavé, energické, charismatické a přátelsky konverzují, což má hostům přinášet 

uvolnění od každodenního světa a přilákat je zpět. Již více než 300 000 dívek někdy 

pracovalo jako Hooters Girls.  

Originální koncept Hooters vznikl s cílem „dělat hosty šťastnými“9, o což se 

jednoduše má postarat nabídka dobrého jídla a pití, přátelská atmosféra, sportovní přenosy a 

pozornost těchto pohledných dívek. Podle vlastních slov zástupců Hooters (zveřejněno opět 

na oficiálním webu www.hooters.com) sází společnost decentním způsobem na sex-appeal 

servírek. Jejich sex-appealu dá vyniknout přiléhavá uniforma skládající se z upnutého bílého 

topu s velkým výstřihem a oranžových šortek doplněných o bílé shrnovací ponožky a bílé 

tenisky. To je jednotný pracovní úbor všech Hooters Girls po celém světě. Úkol dívek spočívá 

v tom, chovat se k zákazníkům pohostinně, navozovat uvolněnou atmosféru za přátelské 

konverzace a žertování s hosty. To vše však má zůstávat v mezích společensky 

akceptovatelné slušnosti. Umění svůdnosti a celý rejstřík nejrůznějších pozorností, kam patří 

mimo jiné rafinovaná konverzace s potenciální erotickou výzvou, jež má v zákazníkovi budit 

pocit, že je oceňován, obdivován či žádán pro sebe samého, nikoli pro peníze. Úlohu Hooters 

Girls z pohledu samotné společnosti asi nejlépe vystihuje následující text uveřejněný na 

oficiálních stránkách českých Hooters: 

 

 Posláním pohledných dívek je vytvářet decentním způsobem neopakovatelnou 

atmosféru. Návštěvníci tak mají nejen pocit, že jsou na místě, kde se mohou dobře 

pobavit, najíst, ale navíc jsou středem pozornosti, protože se jim dívky patřičně věnují. 

Svým sex-appealem a přátelskou konverzací dívky dokážou vytvořit neopakovatelný 

zážitek, na který zákazníci velice rádi vzpomínají a ještě raději se do restaurací

vrací. (Hooters, 2013) 

 

                                                           
9
 V originále „Hooters make you happy!“, více viz. URL <http://www.barovenoviny.cz/legendarni-zazitkove-

restaurace-hooters-sazeji-na-sex-appeal-obsluhujicich-divek> [cit. 2013-09-19]  
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Splnění předchozích podmínek garantuje již samotný systém náboru, pravidelná školení a 

tréninky tzv. Hooters University a v neposlední řadě rozsáhlý motivační systém. Dívky se 

často účastní soutěže krásy - „Miss Hooters“ - jež jim může lokálně zajistit velkou popularitu 

a případně i začátek pro další kariéru. A jak tedy vypadá typická Hooters Girl? 

Již bylo zmíněno, že Hooters Girls jsou mladé, krásné, dbají o svůj vzhled a fyzickou 

kondici. A že se nejedná pouze o obecné fráze, o tom svědčí důkladně vypracovaný manuál, 

jenž je pro dívky k dispozici na webových stránkách společnosti. Tento vyčerpávající návod 

na dokonalý vzhled zahrnuje krok za krokem tipy v následujících oblastech:  

 

• péče o vlasy 

• líčení očí a rtů 

• péče o pleť 

• make-up 

• kondiční cvičení  

 

Vizáž Hooters Girls se pojí s následujícími přívlastky: svěží, zdravá, přirozená, plná života. 

Dívky, které se chtějí stát Hooters Girl nebo si své místo udržet, musí dodržovat následující 

pravidla napomáhající udržet atraktivní vzhled: Vlasy si mají vždy upravit tak, jako by se 

chystaly na důležitou schůzku nebo profesionální focení. Rovněž je nepřípustné, aby do práce 

přišly s mokrými či vlhkými vlasy. Kadeřníka by měly navštěvovat každých šest až osm 

týdnů, zvolit barvu, která nekontrastuje s tónem pleti, a takový střih, který vypadá přirozeně a 

který se hodí k tvaru jejich obličeje. Pro dokonale upravený účes se doporučuje žehlení vlasů. 

Co se týče líčení, dívky by bezpodmínečně měly používat řasenku a rtěnku či lesk na rty. 

Měly dbát i o své obočí, které má být o jeden odstín tmavší než barva vlasů. V případě očních 

líčidel se doporučuje vícevrstvé nanášení řasenky, aby došlo prodloužení a zvýraznění řas. 

Stále platí, že vše musí vypadat přirozeně. Dívky by rozhodně neměly zapomínat ani na 

tvářenku, jinak by jejich pleť působila mdle a bez života. Totéž platí o volbě rtěnky, jejíž 

odstín by měl působit přirozeně. Příliš tmavá barva vypadá uměle a naopak příliš světlá 

působí dojmem unavenosti. 

Dalším bodem je péče o pleť. Aby byla stále krásná a svěží, je nutné před spaním 

nezapomenout odlíčit make-up, čistit pleť pravidelně ráno a večer a používat toner ke stažení 

pórů a pudrovat mastné zóny. Při větších obtížích s udržením čisté pleti by se měla zvážit 

návštěva dermatologa. Na kvalitu pleti má samozřejmě vliv i životní styl, proto je také 

důležité pít hodně vody, jíst a ovoce zeleninu a potraviny bohaté na síru jako například 
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česnek, cibuli, chřest, vejce. Podceňovat by se neměl ani dostatek spánku; osm hodin denně 

dělá s pletí zázraky. A konečně, dívky by se měly vyhýbat nadměrnému slunění a pro opálený 

vzhled pokožky využít radši samoopalovací přípravky než přímé opalování. 

Posledním bodem manuálu je cvičení, jímž si dívky udržují tělesnou kondici. Mezi 

doporučené druhy sportů patří plavání, jízda na kole, ale i chůze či jóga, které nejen formují 

postavu, ale mají pozitivní vliv na činnost srdce a psychickou pohodu. Cvičit by dívky měly 

alespoň třikrát týdně a na internetových stránkách se můžou i dočíst, kolik ten který typ 

fyzické aktivity spaluje kalorií.  

Z uvedeného lze vyvodit, že ideální Hooters Girl je prototypem modelky s mírami 90-

60-90. Reálné míry průměrné české Hooters Girl s výškou 174 cm jsou pak 89-62-88, takže 

se jen o kousek odchylují od ideálu. Nutno však podotknout, že tato představa krásy úplně 

nekoresponduje s reklamním ideálem, který je mnohem hubenější. Tento fakt může odkazovat 

k tomu, že společnost předpokládá, že pro muže je atraktivnější „zdravější“ představa o kráse, 

tedy neshledávají atraktivními hubené dívky. Rovněž to potvrzuje skutečnost, že jsou to muži 

– v tomto případě zákazníci – kdo posuzuje ženskou krásu. Představa ideální krásy v Hooters 

tedy nabízí jakousi alternativu k ideálu v reklamě. 

Hooters Girls si rozhodně musí udržovat štíhlou postavu, jinak se vymykají 

nastaveným regulím a riskují ztrátu svého místa. Příkladem je soudní spor z roku 2010 

iniciovaný ze strany jedné zaměstnankyně, jež byla upozorněna na to, že její velikost 

uniformy je větší, než je pro Hooters Girl žádoucí. Ženě měly být nabídnuty bezplatné kurzy 

cvičení. Pokud by prý nedošlo ke zlepšení v příštích třiceti dnech, měla být propuštěna.10 Lze 

si jen stěží představit, že by se tak vysoké nároky kladly i na fyzický vzhled mužů.  

Již jsem zmínila, že zástupci společnosti argumentují, že prodávat ženský sex appeal je 

zcela legální a nejedná se o nic neobvyklého – využívá se totiž často tam, kde to nikoho 

nepohoršuje. To, že je využívání ženského sex appealu ve společnosti všeobecně 

akceptováno, však ještě není logickým argumentem, který by legitimoval tento přístup. 

Hooters svou taktikou totiž dále reprodukují určitý ideál ženské krásy a představu, že na 

ženách je nejdůležitější atraktivní vzhled a příjemné chování k mužům. 

3.2. Metodologie 

V empirické části se zaměřuji na výpovědi Hooters Girls. Snažím se porozumět, jak vnímají 

svou pozici z hlediska konceptu Hooters, proč se rozhodly právě pro tuto práci, jaké mají 
                                                           
10

 Viz. URL <http://perezhilton.com/2010-05-19-dear-hooters-this-sucks#sthash.5RIuJMMz.dpbs> [cit. 2013-09-
 20] 
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pocity a zkušenosti v souvislosti s tímto zaměstnáním. Také mě zajímá, zda a případně jaký 

vliv mají reakce ze strany zákazníků na jejich sebehodnocení a jakou roli pro ně hraje vlastní 

vzhled celkově. Získané informace pak  budu analyzovat ve světle východisek představených 

v teoretické části. 

3.3. Výzkumná strategie a použitá metoda  

Vzhledem k charakteru výzkumného problému a úzkému okruhu respondentek jsem zvolila 

kvalitativní výzkumnou strategii11, jež se běžně využívá v sociálních vědách a jež mi pomůže 

získat jejich jedinečné, subjektivní výpovědi (Hopf in Flick 2009: 203). Za nejvhodnější 

metodu proto považuji osobní rozhovor. Tato metoda umožňuje sběr požadovaných informací 

v přímé interakci s respondentkami. Jelikož jsem potřebovala získat informace o subjektivním 

vnímání sociální reality servírkami Hooters v České republice, jednalo se o malou skupinu 

informátorek a i z tohoto důvodu se dotazování pomocí rozhovoru jevilo jako nejvhodnější – 

bylo sice časově náročnější nežli například dotazníkové šetření, umožnilo však, jak říká 

Disman (2002: 286), získat velký počet informací o malém počtu jedinců. 

Jako techniku sběru jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor čili rozhovor pomocí 

návodu (Hendl 2005: 174; Flick 2009: 204). Návod lze charakterizovat jako určitého 

průvodce rozhovorem – je to okruh otázek na předem stanovené téma, jež se mají během 

interview probrat. Tazateli přitom zůstává značná volnost formulovat a přizpůsobovat otázky 

podle konkrétní situace. Interview probíhá v určitém rámci, ale zároveň umožňuje 

dotazovanému uplatit vlastní perspektivy a zkušenosti. Ačkoli se v závislosti na konkrétních 

rozhovorech mohou přesná formulace a sekvence otázek odchylovat, dovoluje tato metoda 

vést rozhovory s několika lidmi poměrně strukturovaně a ulehčuje jejich srovnání. Jedná se 

o techniku kvalitativního výzkumu nevyžadující delší časové období tazatelovy nebo 

tazatelčiny participace v životě respondentek. Sociolog Hary Hermanns označuje interviewing 

za „drama s rozvíjením zápletky“ (in Flick 2009: 209), přičemž na vytváření tohoto 

„dramatu“ se aktivně podílejí oba účastníci rozhovoru, i když výzkumník či výzkumnice má 

ještě jeden speciální úkol – dát dramatu jistý tvar. 

Cílem rozhovorů bylo odkrýt myšlenky, názory a zkušenosti respondentek, vyjádřené 

jejich vlastními slovy, nikoli slovy mými jakožto tazatelky. Výzkum se tedy nezakládá na 

testování předem stanovených hypotéz, ale pomocí otevřených otázek jsem usilovala o to, dát 

ženám prostor vyjádřit vše, co chtěly samy k daným tématům říci, a poté analyzovat a 
                                                           
11

 Kvalitativní výzkum lze definovat jako „nenumerické šetření a interpretaci sociální reality“. Cit. podle: Disman 
2002: 286 
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interpretovat obsah jejich sdělení a na základě toho vytvořit určitou teorii. Účelem pak bylo 

porozumět a nahlédnout do pozadí toho, jak vedou své každodenní životy, co zažívají v práci, 

jaké sdílejí hodnoty. 

Kladení otevřených otázek (tedy takových, kde dotazované osoby k zodpovězení 

položených otázek použijí své vlastní formulace) se podle některých feministických 

teoretiček12 hodí zejména pro ženské výzkumnice a feministické výzkumy.13 Mají to být totiž 

zpravidla ženy, kdo vede výzkum a kdo je od dětství socializován k tomu, zajímat se o pocity 

druhých. A schopnosti provádět interview prý spočívají v „tradiční ženské roli“ (Katy 

Charmaz, cit. podle Reinharz 1992: 20), jako je pasivita, schopnost naslouchat, empatie, 

otevřenost, porozumění nebo schopnost hovořit o citlivých tématech (bez současného 

přivádění respondentů a respondentek do nepříjemné situace), které usnadňují průběh 

interview. Reinharz se však k této představě staví kriticky a z hlediska feminismu představuje 

celou řadu výhod rozhovorů prováděných ženami – mimo jiné dávají hlas ženám, stírají 

mocenské rozdíly mezi tazatelkou a respondentkou, umožňují pojmenovat věci vlastními 

slovy a podobně. Taktéž socioložka Rosanna Hertz (in Reinharz 1992: 20) vyjádřila obavy 

nad vlivem  výše uvedeného kulturního vzorce na výzkumný proces. Zároveň ze svých 

výzkumů vyvozuje závěry, že ženy jsou během interview více otevřené a ochotné diskutovat 

o svých pocitech, zatímco muži jsou spíše uzavření a na tyto otázky odpovídají velmi stručně. 

Muži zkrátka prý nejsou vedeni k tomu, vyjadřovat své pocity nahlas či o nich vůbec 

přemýšlet. 

Před vlastním uskutečněním výzkumu jsem nejprve navrhla osnovu rozhovoru, 

tvořenou hlavními otázkami a podotázkami (viz. Příloha 1), kterým jsem se chtěla během 

interview věnovat a které měly pomoci porozumět danému problému a nahlédnout ho v 

celistvosti. Jak doporučuje např. Hendl (2005: 172), kladení otázek by mělo mít logickou 

posloupnost – ty nejdůležitější a nejcitlivější měly přijít na řadu až ke konci rozhovoru a být 

jasně formulované, aby jim respondentky rozuměly. Vztahovaly se k jejich zkušenostem, 

názorům, postojům a vnímáním sebe sama (nejen) v rámci zaměstnání u Hooters.  

                                                           
12

 Např. Katy Charmaz, in Reinharz 1992: 20 
13

 Feministický výzkum je výzkum prováděný ženami-feministkami a jeho předmětem jsou myšlenky, pocity a 
zkušenosti žen se sociální realitou, vyplývající z předpokladu, že žijeme ve světě, kde jsou ženy podřízeny 
mužům. Viz: Reinharz 1992: 18 nebo URL <http://ggsc.wnmu.edu/gap/wadsworth.htm> [cit. 2013-09-27] 
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3.3.1.Sběr dat 

3.3.2.Výběr vzorku 

Výběr informátorek byl jednoznačný. Ve výzkumu se soustřeďuji výhradně na jedinečné 

odpovědi Hooters Girls, jejichž celkový počet v České republice je prozatím velmi nízký – 

jediná Hooters restaurace je provozována v hlavním městě Praze14. Tato skupina informátorek 

je homogenní, neboť se jedná výlučně o mladé ženy zaměstnané na pozici servírky 

v pražském podniku Hooters. Protože se mé otázky na Hooters Girls vztahují k jejich 

zkušenostem přímo s prací pro Hooters a jejich názorům na celý koncept řetězce, považovala 

jsem za vhodné nejprve se obrátit přímo na vedení společnosti a požádat o souhlas provést 

rozhovory přibližně s pěti zaměstnankyněmi.  

3.3.3.Provádění rozhovorů 

Po navázání kontaktu s vedoucími Hooters jsem získala souhlas s provedením rozhovorů. 

Dohodli jsme se na setkání přímo v provozovně – v klidné části restaurace, kde jsme nebyly 

ničím rušeny. Jako určitou limitující podmínku považuji fakt, že každé dívce bylo na 

rozhovor vyčleněno pouze kolem patnácti minut, což mohlo dívky částečně vést ke snaze 

odpovídat stručněji, než by samy chtěly, a mně to neposkytlo příliš prostoru se na případné 

dodatečné otázky doptat. 

Dalším nezbytným předpokladem pro provedení výzkumu bylo úspěšné navázání 

kontaktu přímo s dívkami a získání jejich důvěry. Dívky jsem hned na začátku seznámila se 

svým záměrem a vysvětlila, že poskytnuté rozhovory jsou součástí empirické části mé 

bakalářské práce a že jejich výpovědi zůstanou anonymní a nahrávky ani doslovný přepis 

rozhovorů nebudou nikde zveřejněny. Respondentky mi bez váhání poskytly souhlas 

s nahráváním rozhovorů na diktafon. Považuji za svou výhodu, že s dívkami sdílím většinu 

společenských kategorií – jsem žena, přibližně stejného věku jako ony, většina z nich jsou 

také studentky – a tato skutečnost mi jistě napomohla vzbudit u respondentek důvěru a pocit 

pochopení a ochotu otevřeně promluvit o svých pocitech. Vzhledem k charakteru tématu si 

lze jen stěží představit, že by rozhovory vedl muž. 

Po vzájemném krátkém představení a seznámení dívek s cíli výzkumu jsem začala 

klást první otázky. Všechny dívky byly velmi ochotné a komunikativní a odpovídaly mi 

otevřeně na všechny dotazy. Příjemně mě překvapilo, že své odpovědi samy rozvíjely, aniž 

bych je k tomu vybízela. Po celou dobu jsem se soustředila na jejich výpovědi, udržovala oční 
                                                           
14

 V době mého výzkumu Hooters již připravovaly otevření další provozovny v Praze. Podle vedení Hooters se 
nová (v ČR druhá) restaurace měla otevřít několik týdnů po provedení mého interview. 
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kontakt a nepřerušovala je. Věk dotazovaných dívek se pohybuje přibližně mezi dvaceti a 

pětadvaceti lety a až na jednu mají všechny práci v Hooters jako brigádu při studiu, což mi 

pověděly samy. Tudíž jsem tuto otázku, ač byla zahrnuta v osnově rozhovorů, vůbec 

nemusela pokládat. Kromě toho několik dívek stejně jako já v současné době píše svou 

bakalářkou práci. Celkový dojem z rozhovorů byl velice příjemný, dívky byly milé, usměvavé 

a ochotné a já jim tímto moc děkuji, že mi umožnily nahlédnout do svých každodenních 

zkušeností a pohledů na danou problematiku. 

3.4. Analýza získaných dat 

K analýze a následné interpretaci sesbíraných dat jsem využila metodu kódování, jež mi měla 

pomoci identifikovat relevantní témata a usnadnit tak organizaci a klasifikaci získaných 

informací. Jak píšou Coffey a Attkinson (1996: 26), proces kódování lze chápat jako 

prostředek, který nám napomáhá porozumět tomu, o čem získaná data vlastně vypovídají, a na 

jejich základě generovat určité koncepty. Seidel a Kelle (1995, in Coffey a Attkinson 1996: 

29) rozlišují v procesu kódování jakožto analytické strategii tři základní druhy operací: 

Zaprvé je to rozpoznání relevantních fenoménů, za druhé sesbírání příkladů těchto fenoménů 

a za třetí je to jejich analýza za účelem nalezení společných rysů nebo naopak rozdílů, vzorců 

a struktur. Za využití této strategie jsem ve výpovědích respondentek odkryla následující 

témata. Nutno ještě dodat, že zde uvádím jména dívek pod pseudonymy – zvolila jsem častá 

ženská jména a respondentky označila následovně: Jana, Lucie, Katka, Petra a Hana. 

3.4.1.Důvody stát se Hooters Girl 

Moje první otázka směřovala k tomu, co dívky vlastně vedlo k tomu, stát se Hooters Girls. 

Většina z nich jmenovala důvodů hned několik a některé se opakovaly u více respondentek. 

Bylo zjištěno, že koncept Hooters jako takový zde nehrál roli. 

3.4.1.1.Doporučení od přátel 

Jedna z odpovědí, která zazněla častěji, bylo doporučení od kamarádky, která v Hooters již 

pracuje a práci sama zná: „Tak mě na to přivedla vlastně kamarádka, která tady pracovala“ 

[Petra: 1]. Podobně i kolegyně hned na začátku zmiňuje svou kamarádku, jež je se svou 

brigádou v Hooters velmi spokojená:  
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Tak mě k tomu přivedla kamarádka, se kterou bydlím (…) Ona o tom pořád básnila a potom 

mně říká: „A nechceš to taky zkusit?“ Že vlastně tady je super atmosféra a velký dýška 

hlavně. [Lucie: 1] 

Z uvedeného příkladu vyplývá, že mezi důvody pracovat v Hooters vedle doporučení zkušené 

kamarádky patří i příjemná pracovní atmosféra a vysoké spropitné – a to jsou mimo jiné 

následně i klíčové faktory, jak nastíním později, díky kterým jsou dívky v Hooters spokojené.  

Další doporučení od přátel se již netýká zkušenosti jiné Hooters Girls, nýbrž dívce tuto 

práci poradili přátelé, kteří se domnívali, že je pro ni vhodná: 

(…) mně říkali kamarádi, že bych se na to hodila a že bych tady hlavně procvičila cizí jazyky 

vzhledem k tomu, že sem chodí hodně turistů. [Jana: 1] 

3.4.1.2.Procvičování cizích jazyků a komunikace se zákazníky 

Komunikace s hosty v cizím jazyce představuje další z důvodů, které dívky vedly k tomu, 

pracovat v Hooters. Lucie zmiňuje velkou výhodu Hooters jak v konverzaci samotné, tak i 

v komunikaci v cizím jazyce: A hlavně ty jazyky, prostě procvičování – to tady je hodně. 

[Lucie: 1]. A podobně i Jana ráda komunikuji s hosty: 

V restauraci už jsem pracovala, takže jsem si říkala, že by mě bavilo něco v tom oboru, 

protože mě baví komunikovat s lidma. [Jana: 1] 

3.4.1.3.Finanční motiv 

Vysoké spropitné  motivovalo Katku, která přiznala, že k práci v Hooters ji přivedl nedostatek 

financí. Vzápětí ale dodává, že konkrétně práci v gastronomii hledala a baví ji: 

Asi nedostatek financí. Určitě jsem chtěla dělat někde v restauraci nebo tak. Protože pracovat 

v gastronomii mě baví (…) [Katka: 1] 

Lucie finanční stránku také zohledňuje – na základě doporučení kamarádky, která předtím 

chválila výši spropitného, se rozhodla také přihlásit o nabízené místo: „Tak jsem si říkala, že 

to zkusím (…) jako přivýdělek dobrej [Lucie: 1]. 
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3.4.1.4.Jiné důvody 

Některé respondentky jmenovaly ještě jiné důvody, které měly vliv na jejich rozhodnutí stát 

se Hooters Girls. Jedna z dívek práci v Hooters považuje za „zpestření párkrát do 

měsíce“ [Lucie: 1], jinou do Hooters přivedla náhoda:  

No já jsem se k tomu teda dostala úplně náhodou, protože jsem viděla inzerát na internetu a 

jenom tak jsem si říkala, že to zkusím. A ono to vyšlo. [Hana: 1] 

Petru pak zaujal fakt, že se jedná o americkou restauraci, ale koncept jako takový neměl vliv  

na žádnou z nich. Většina ho totiž přímo neznala. Svědčí o tom následující odpovědi na mou 

otázku, zda na jejich rozhodnutí pracovat v Hooters měl i vliv samotný koncept společnosti: 

No já jsem popravdě nevěděla moc, o co se jedná. Protože nejsem z Prahy, takže jsem o tom 

moc neslyšela předtím. [Jana: 1] 

To ne. Jakoby věděla jsem od kamarádky, jak to tady zhruba chodí. Ale nic bližšího mi k tomu 

neříkala, nějaký detaily nebo podrobnosti nebo něco takovýho. [Petra: 1] 

Jedna z dívek, Katka, však uvádí, že ji ovlivnila uvolněná atmosféra, jež je pro podnik 

charakteristická: 

Právě tím, že to je americká restaurace, je to úplně něco jinýho. V uvolněný atmosféře, tak 

právě to mě tady nejvíc táhlo. [Katka: 1] 

Z uvedených výpovědí vyplývá, že dívky k práci v Hooters motivovala potřeba přivýdělku při 

studiu, je pro ně ale také důležité mít nejprve pozitivní doporučení. To byl totiž jeden 

z důvodů, proč se rozhodly právě pro Hooters a ne něco jiného.  

3.4.2.Kritéria přijetí 

Moje druhá otázka se vztahovala k přijetí dívek na pozici Hooters Girl. Zajímala mě kritéria 

přijetí a osobní názor dívek na to, proč byly na tuto práci vybrány právě ony. Zde zaznělo 

několik faktorů, které se téměř u všech dívek opakovaly.  

3.4.2.1.Znalost cizích jazyků 

Všechny respondentky shodně vypověděly, že základním a nezbytným předpokladem pro 

přijetí je aktivní znalost minimálně jednoho cizího jazyka, a to angličtiny, protože, jak řekla 
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Jana [2] „devadesát procent“ hostů jsou cizinci. Schopnost dorozumět se dalším jazykem je 

samozřejmě výhodou. Na otázku, proč si dívka myslí, že přijali právě ji, jedna z respondentek 

odpověděla: 

No určitě na základě jazyků. Ovládám vlastně angličtinu, francouzštinu. Myslím si, že to hrálo 

docela velkou roli. [Katka: 1] 

Podobně i další respondentky uvedly cizí jazyk jako jeden z předpokladů pro přijetí: 

A taky, že umím anglicky nebo většinou holky by aspoň měly komunikovat umět. [Lucie: 1] 

(…) tady jim bylo hnedka jasný, že budu umět dobře anglicky, což se tady cení. [Jana: 1] 

3.4.2.2.Předchozí zkušenost  

Podle některých respondentek hrála významnou roli pro přijetí do Hooters i předchozí 

zkušenost z gastronomie a pohostinství – čtyři z pěti dotazovaných dívek již měly zkušenosti 

s prací servírky, barmanky nebo obsluhy ve fastfoodovém řetězci. Těmto zkušenostem 

přikládají různý stupeň důležitosti: 

Já jsem zaprvé měla docela velké zkušenosti z restaurace, protože asi od patnácti chodím 

neustále na nějaké brigády a tři z toho už právě byly v restauraci. [Jana: 1] 

Podobně i Hana na prvním místě zmiňuje zkušenost: 

Asi na základě zkušeností si myslím. (…) Protože už jsem dělala v potravinářství. A myslím si, 

že to udělalo velký plus. Protože v tý době, myslím si, že se snažili přijmout někoho, kdo už 

v restauračním provozu dělal. [Hana: 1]   

Katka předchozí zkušenost zmiňuje také, ale až na druhém místě za znalostí cizích jazyků: „A 

snad i na základě zkušeností, doufám. Že jsem předtím pracovala taky v restauraci.“ 

[Katka: 1]   

3.4.2.3.Vzhled 

Dívky si rovněž uvědomují význam vzhledu jako jednoho ze specifických požadavků pro 

přijetí. Zmiňují ho ale až později a zdá se, že ho nepovažují za zcela prvořadý faktor. Jak ještě 

uvedu později v kap. 3.4.12., je pro dívky důležitá spíše celková upravenost a působit 
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sympaticky. Tato zjištění svědčí o skutečnosti, že dívky si buď neuvědomují, jak důležitou 

roli v Hooters vzhled hraje, nebo, což považuji za pravděpodobnější, si to nechtějí přiznat: 

(…) Samozřejmě asi ten vzhled tam hraje nějakou roli u toho Hooters. Tomu věřím, no. 

[Hana: 1]  

(…) Vzhled asi určitě taky záleží na tom. [Lucie: 1] 

(…) plus jsem splňovala taky podle mě ta vzhledová kritéria, na která se tu hledí. [Jana: 1] 

Je ale potřeba dodat, že dříve jmenované požadavky, kterým dívky přikládají největší 

důležitost – jazyky či předchozí praxe – by neměly žádnou váhu, pokud by dívky měly 

například výraznou nadváhu nebo byly z tradičního hlediska ošklivé. Přestože žádná 

univerzální definice krásy neexistuje, jak říká Etcoff (2002), mají lidé někde v mysli uložen 

ideál fyzické krásy. To prozrazujeme například tím, že na lidech kritizujeme moc krátký krk, 

příliš dlouhý nebo velký nos a podobně. Ošklivostí je tedy míněno toto či výrazné vady kůže 

nebo obličeje.  

Rovněž se žádná z respondentek nezmínila o věku jakožto nezbytným kritériem přijetí. 

Lze se zamyslet nad tím, proč zde netematizují ani věk, ani vzhled. Jak se později ukáže, 

dívky mají o důležitosti mládí a atraktivního vzhledu povědomí, ale nezařazují je pod důležitá 

kritéria přijetí ani základní charakteristiky Hooters Girl. To si lze vysvětlit několika způsoby. 

Může to být jakýsi obranný mechanismus proti nahlížení sebe sama jako sexuálního objektu, 

ač již samotný koncept Hooters z těchto žen objekty dělá, když otevřeně hlásá, že se 

v Hooters prodává ženský sex appeal. Také je možné, že dívky specifické požadavky na věk a 

vzhled naopak ani nenapadly – to by znamenalo, že svou objektifikaci nevědomky přijímají a 

v tom případě by se potvrdila Bourdieuho (2000) teorie o tzv. symbolickém násilí. 

Symbolické násilí Bourdieu považuje za důsledek mužské nadvlády, která se jeví jakoby 

přirozená, a proto ji lidé ani nereflektují, a znamená to, že ženy jsou nuceny osvojit si mužská 

schémata, skrze něž na sebe nahlíží a hodnotí sebe sama. Ale to si samozřejmě neuvědomují. 

Dalším důvodem může být, že dívky si nechtějí připustit významnou roli ženského 

ideálu krásy. A tím, jak ho odsouvají do pozadí, se třeba jen vyrovnávají s tím, že ho úplně 

nenaplňují. Jak jsem zmínila v teoretické části, ideál je uměle vytvořený konstrukt, kterému 

jsou ženy denně vystavovány, se kterým jsou nuceny se srovnávat, a jsou podněcovány 

k tomu, aby se mu snažily alespoň přiblížit. 
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3.4.2.4.Úsměv, sympatie a komunikativnost 

O vlivu vzhledu se tedy respondentky zmínily jen krátce, naopak tematizují další kritéria, 

která podle jejich názoru ovlivnila to, že místo v Hooters získaly. Patří mezi ně úsměv, 

sympatie a komunikativnost. Tyto faktory uváděly ve vzájemné spojitosti: 

(…) No a v požadavcích bylo, že ta holčina musí být sympatická, taková komunikativní. Tak 

asi jsem odpovídala těm kritériím. [Jana: 1] 

No tak já si myslím, že asi působím tak, jakože umím komunikovat s lidma. [Lucie: 1] 

Většina respondentek se v průběhu rozhovoru zmínila, že Hooters Girls mají být usměvavé, 

že se to od nich očekává. Pouze Hana explicitně vyzdvihla důležitost úsměvu pro přijetí na 

pozici Hooters Girl a tuto významnou roli vícekrát během interview zopakovala:  

Určitě prostě když přijdete na pohovor, tak usmívat se. (…) smát se a být otevřená, 

komunikativní. [Hana: 1] 

Je ale možné, že ostatní respondentky úsměv implicitně zahrnuly již do předpokladu sympatie 

a komunikativnosti, a proto mu nevěnovaly více pozornosti. Lucie shrnula výše uvedené 

požadavky pro přijetí v jedné větě:  

(…) hlavní kritéria – hlavně vypadat dobře, být sympatická a dorozumět se cizím jazykem. 

[Lucie: 1] 

Ještě bych dodala, že dva z předpokladů pro to, stát se Hooters Girl, které dívky jmenovaly – 

konkrétně komunikativnost a angličtina komunikativní úrovni – představují, vedle 

extrovertního typu lidí a chuti učit se novým věcem, požadavky skutečně uvedené v pracovní 

nabídce Hooters.15 

3.4.3.Specifické požadavky aneb jak má vypadat správná Hooters Girl 

Na všechny Hooters Girls jsou kladeny určité nároky specifické pro tento řetězec, na jejichž 

základě lze definovat vzhled a chování správných Hooters dívek. Všechny respondentky do 

jedné vyjmenovaly charakteristické požadavky na fyzický vzhled. Nejedná se přitom ale 

konkrétně o určitou výšku, míry, váhu a podobně, ale o specifické líčení, úpravu vlasů a 

celkovou upravenost. Zde si dívky opět neuvědomují nebo nechtějí uvědomovat, že zde 

existují i specifické požadavky na postavu a krásu. Nutno dodat, že všechny Hooters Girls, se 
                                                           
15

 Viz. Hooters, dostupné z URL <http://hooters.cz/News.aspx> [cit. 2014-04-06] 
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kterými jsem se na místě setkala, jsou na první pohled atraktivní ženy, některé jsou štíhlejší, 

jiné méně, ale žádná z nich není vysloveně otylá, a nevybočují tak tedy z širšího pohledu na 

ideál krásy. 

3.4.3.1.Úprava vzhledu 

Všechny dívky shodně jmenovaly několik oblastí fyzického vzhledu, na které je nutné dbát a 

dodržovat konkrétní pravidla. Například, každá Hooters Girl musí nutně používat tvářenku a 

lesk na rty. Tyto požadavky plně korespondují s manuálem správné Hooters Girl uvedeném 

v kapitole 3.1.1., a jak zmiňuje Etcoff (2002), zvýraznění lícních kostí, řas a rtů patří mezi 

charakteristické rysy ženskosti.  

(…) A co se týče líčení, tak třeba tvářenka, oční stíny, lesk na rty. To sis asi všimla u každý 

z nás. To je jakoby povinná část uniformy.  [Petra: 1] 

Podobně se k této oblasti vyjadřuje i Hana: 

No určitě, tam jsou daný předpisy. Co musí být, že je povinná třeba tvářenka a takový další 

věci. (…) [Hana: 1] 

Kromě toho musí mít všechny dívky upravené, ale ne výrazné nehty a především musí nosit 

rozpuštěné vlasy, což, jak odpovídá Petra na mou otázku, zda dostaly nějaké specifické 

instrukce ohledně práce na pozici Hooters Girl, není v gastronomii zcela obvyklé: 

Jojo, to jsme tady dostala každá. To vždycky dostáváme vlastně na první směně. To se týká 

líčení (…) nebo celkovýho vzhledu. Že vlastně máme mít rozpuštěný vlasy, což většinou 

v gastronomii není. [Petra: 1] 

Podobnou informaci se dozvídám i od další dívky: 

No jako určitě, my máme vlastně pravidla, jak by měla správná Hooters dívka vypadat. Co se 

týče vlasů, upravenosti, make-upu, nehtů a všech těhle věcí. Takže určitý instrukce tam byly.  

[Katka: 1] 

Podrobněji se vyjadřuje Lucie k nepovolené extravaganci: 

Dejme tomu, že si necháš udělat nehty gelový - dlouhý, červený - tak ti řeknou, že dneska 

prostě nejdeš pracovat. Takže se to musí dodržovat tohle. To bych řekla, že je specifický. To 

asi ten vzhled je jakoby nejdůležitější.  [Lucie: 1] 
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S decentní úpravou pak souvisí i fakt, že dívky nesmí nosit výrazné šperky, piercing nebo 

viditelné tetování: „(…) Co je třeba zakázaný. Ty piercingy a tak dále [Hana: 1]. Tyto 

konkrétní nároky, jak říká jedna z respondentek, pramení z požadované unifikace všech 

Hooters Girls po celém světě, jejichž vzhled má působit jednotně (k tomu přispívá i jednotná 

uniforma, které později věnuji samostatnou podkapitolu): 

(…) ale jinde se to určitě tolik neřeší. Ani ten vzhled, ani to dodržování těch pravidel. Ale 

všechno se to odvíjí od toho, že všechna Hooters na světě musí být podobná a ty holky se musí 

chovat všude stejně. [Jana: 2] 

3.4.3.2.Úsměv 

Vedle specifických nároků na vnější vzhled je podle respondentek nezbytné neustále se 

usmívat. Tento požadavek lze interpretovat jako jednu z dalších genderových konstrukcí, kdy 

ženy mají být na muže příjemné, usmívat se a snažit se s nimi komunikovat. A těmito atributy 

plní ženy svou pasivnější úlohu ve vztahu k mužům, neboť jak uvedu později, i konverzace 

probíhá v jakési pokoře vůči mužům, takže ženy zůstávají nadále v podřízené pozici. Úsměv 

pak tvoří již samotnou součást konceptu Hooters (podrobněji viz kap. 3.4.6.): Musíme se 

pořád usmívat nebo měly bysme. Je to součást toho konceptu té Hooters image [Petra: 2]. 

Zároveň jedna z nich dodává, že to není vždy úplně tak snadné, především pokud 

zrovna nemá šťastný den: 

Tak asi abysme se stále usmívaly. Což mi nedělá problém, pokud nemam vyloženě nějakej 

špatnej den. Tak je jasný, že prostě občas se vzbudíš ráno, nemáš den, a pak je to takový 

hloupý i pro tebe … Sem přijít a tvářit se tak nějak jako mile. [Petra: 2] 

Slovy „tvářit se tak nějak jako mile“ dává Petra najevo, že to není věc zcela přirozená, ale jde 

spíše o umělý konstrukt. Dále pak i Hana vidí správnou Hooters Girl jako usměvavou, 

krásnou dívku: 

Oni právě, když přijedou ti cizinci, tak ono je to tím známý, že prostě Češky, Slovenky jsou 

hezký holky. Ale automaticky jak u tý holky není ten úsměv… tak oni hned jako začnou: „A 

není vám něco?“ anebo „Vy jste nějaká plachá.“ [Hana: 3] 

Na základě výpovědí respondentek lze tedy shrnout, že co se týče vnějšího dojmu, ke každé 

Hooters Girl neodmyslitelně patří atraktivní vzhled a úsměv. Podle Petry je však Hooters 

dívka „normální servírka, akorát máme trošku jiný oblečení“ [2]. Zde si Petra opět 
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neuvědomuje či nepřipouští specifické nároky, především co se týče fyzického vzhledu a 

věku. 

3.4.3.3.Jednání se zákazníky 

Na dívky jsou zaprvé kladeny požadavky ohledně vzhledu a vystupování, za druhé dostávají i 

specifické instrukce, jak se k hostům mají nebo naopak nemají chovat. Patří sem například 

určitá „pokora“ vůči zákazníkům: 

Tak celý ten koncept Hooters má svoje konkrétní pravidla ohledně toho, jak má Hooters Girl 

nejen vypadat, ale jak se má i chovat, vyjadřovat. Patří do toho třeba, že se nikdy nesmíme 

hádat se zákazníkem. Takže tady se nestane, že by servírka se třeba s ním o něčem 

dohadovala, takže musíme být takový … jak to říct… pokorný vůči těm hostům. [Jana: 2] 

Pokora je přitom součástí tradiční konstrukce feminity, a jak jsem uvedla v teoretické části 

(viz Kimmel 2000 nebo Bourdieu 2000), servírka představuje jedno z typických ženských 

povolání, kde vyvstává tato klasická genderová konstrukce – pokorná žena vs. host (muž). 

V Hooters je tato role servírky ještě svým způsobem dotažena do extrému a na ženy tu jsou 

kladeny specifické požadavky – kromě úslužnosti se neustále usmívat a přátelsky 

komunikovat. A stěží si lze představit stejné nároky na číšníky. 

Petra svou kolegyni v podstatě doplňuje a rovněž zdůrazňuje ženskou úslužnost: 

Tak mým úkolem je hlavně komunikovat se zákazníkama, bejt na ně milá a snažit se splnit 

úplně všechno, co si jako přejou. A pokud to nejde, tak se nějak slušně z toho vykecat nebo se 

prostě omluvit. [Petra: 2] 

Z výše uvedených nároků vyplývá i charakteristika ideální Hooters Girl – očima 

dotazovaných dívek. Abych to shrnula, správná Hooters dívka dbá na svůj upravený vzhled, 

usmívá se, komunikuje se zákazníky, v rámci mezí se jim snaží plnit každé přání. Jedna 

z respondentek si Hooters dívku představuje také jako mladou a atraktivní – ale jak jsem 

zmiňovala výše, tyto požadavky jsou pro společnost primární, a proto se lze zamýšlet nad tím, 

proč jsem se tuto informaci dozvěděla jakoby mimochodem při zodpovídání otázky, proč se 

dívka rozhodla pracovat v Hooters: 

(…) A říkala jsem si, že kdy jindy bych takovou práci mohla dělat než takhle ve dvaceti třech, 

že ve čtyřiceti už tuhle možnost mít nebudu. (…) už jsem sem nalákala další moje kamarádky, 
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aby sem šly na brigádu. Říkala jsem jim všem: Jsi hezká holka, umíš anglicky, pojď tam, 

protože si tady vyděláš líp než jinde na plnej úvazek. [Jana: 1-2]  

Mládí a atraktivitě se tedy Jana opět pokoušela nepřikládat prvořadý význam. 

3.4.4.S čím jsou Hooters Girls spokojené  

Dívky jsou se svou prací v drtivé většině spokojené. Jak se téměř všechny shodly, přispívá 

k tomu příjemná pracovní atmosféra a kolektiv, komunikace s lidmi i výdělek. Jedna z nich 

dokonce nenašla na práci v Hooters jediný zápor:  

Já jsem tady strašně spokojená. Já jsem tady v podstatě dva roky a mě tato práce neskutečně 

a já si nedokážu asi lepší práci představit. [Katka: 1] 

3.4.4.1.Uvolněná atmosféra a zábava 

Většina respondentek vypověděla, že v Hooters je “fakt pohodová atmosféra“ [Lucie: 1], 

neboť je „taková uvolněnější“  [Hana: 1]. S tím souvisí i to, že se dívky při práci dobře baví: 

(…) je to taková větší zábava než jinde, kde musíte makat a makat. To tady taky, ale že prostě 

je to něco v tý zábavě, která tady je přístupná. [Hana: 1] 

Katka shrnuje, že i přestože dívky samozřejmě pracovat musí, pro pozici Hooters Girl je 

charakteristická spíše ona zmíněná zábava: 

(…) celkově je to spíš o zábavě než vysloveně o tý práci. Jako samozřejmě tu práci vykonávat 

musíme, ale je to postavený právě na tom, abysme se s těma zákazníkama bavily, což mě baví, 

protože myslím si, že jsem docela zábavnej člověk. [Katka: 1] 

3.4.4.2.Kolektiv 

Dívky si rovněž chválí příjemný kolektiv, ač některé z nich měly z počátku obavy, protože 

v Hooters pracují téměř výlučně mladé ženy: 

A je tady hlavně dobrá parta holek. Čehož jsem se naprosto bála, že jsem si říkala, tady bude 

čtyřicet hezkejch holek, tak budou namyšlený. A vůbec to není pravda, takže nemam proč bejt 

nespokojená v podstatě. [Jana: 2] 

I další respondentky hovoří o dobrém kolektivu:  
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Máme tady super kolektiv. Rozumíme si tady. Myslím, že tady nejsou žádný problémy, co se 

týče kolektivu. [Katka: 1] 

(…) já jsem tady spokojená - je tady super kolektiv, všechny holky jsou milý, ochotný, prostě 

poradí, pomůžou. [Lucie: 1] 

Tím, že si všechny tyto dívky chválí ženský kolektiv jakožto jedno z pozitiv na práci v 

Hooters, dochází k popření dalšího z klasických stereotypů, a sice že ideál krásy mezi ženami 

vyvolává rivalitu (Wolf 2000) a že spolu nedokáží spolupracovat. 

3.4.4.3.Komunikace s lidmi 

Zmínila jsem, že správná Hooters Girl musí být extrovertní typ. Proto nepřekvapí, že jako 

jedno z mnoha pozitiv dívky vidí i komunikaci se zákazníky, kteří se k dívkám chovají mile a 

přátelsky: 

(…) jsem spokojená s tím, že jsem mezi lidma, že si s nima můžu povídat. Zeptám se jich, jak 

se jim líbí v Praze. A že jsou i milý, přátelský většinou. Ještě se mi nestalo, že bych měla 

někoho, kdo by byl vyloženě nepříjemnej. [Petra: 1]   

Jana vidí na komunikaci s hosty ještě tu výhodu, že si dobře procvičí cizí jazyky: 

(…) když bych neměla takovou práci, tak bych trošku i přestala procvičovat ty jazyky, neměla 

bych takový příležitosti. Takže já jsem fakt ráda, že tady dennodenně devadesát procent času 

mluvím anglicky s těmi hosty. Někdy tedy i francouzsky, jak jsem říkala. [Jana: 2]   

I Lucie, která v předchozím zaměstnání nepřišla do přímého kontaktu s hosty, si tento aspekt 

své práce velmi pochvaluje: 

(…) s lidma se tady dobře povídá. (…) Nikdy jsem v restauraci nedělala. Tohle je vlastně 

moje první taková brigáda, že opravdu jsem na place, a úplně jsem z toho docela nadšená. 

[Lucie: 1]   

3.4.4.4.Výdělek 

Jedním z aspektů, které mají pozitivní vliv na celkovou spokojenost dívek s prací v Hooters, 

jsou i vyšší výdělky (a to i ve srovnání s předchozím zaměstnáním, jak uvedla jedna 

z respondentek). Pro Katku je výdělek dokonce na prvním místě: Zaprvý dá se tady hodně 
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vydělat, samozřejmě z toho finančního hlediska [Katka: 1].  Naopak tři z dotazovaných dívek 

se o něm v této souvislosti nezmínily vůbec. Jana vysvětluje, od čeho se podle ní vysoké 

výdělky odvíjí: 

(…) vydělám si tady slušný peníze a to se odvíjí hodně od tý komunikativnosti a od toho, jestli 

jsme těm hostům sympatický. [Jana: 2]   

Sama se později k tomuto tématu vrací a dodává i fyzickou atraktivitu jakožto jeden z faktorů 

ovlivňujících výši spropitného: „Když holka vypadá dobře nebo má větší prsa, tak třeba 

dostává větší dýška [5]. Zde je přesně vidět, a to je zajímavé, že dívka si v určitém kontextu 

uvědomuje i fyzickou stránku věci, ale když na ni byla dotázána, spíše je podceňovala. 

Další pozitivum, které zmiňuje pouze Jana a které i přímo souvisí s výší výdělku, 

představuje pak její povýšení: 

No já jsem moc spokojená. Já už jsem tady od (…) loňského roku a za tu dobu už jsem vlastně 

povýšila na trenérku, což nás takových moc není, že bysme takhle po půl roce hnedka 

povýšily. Takže bylo asi vidět, že mě to tady baví a že bych se třeba na to hodila. [Jana: 1] 

3.4.5.S čím Hooters Girls spokojené nejsou 

Z odpovědí dívek vyplývá, že jsou s prací v Hooters převážně spokojené. Několik 

respondentek však přiznalo, že se jim nelíbí chování některých hostů, a to v různých 

ohledech: 

Tak občas mi vadí, jak se chovají ty zákazníci. Že to berou tak, že když je tady uvolněná 

atmosféra, tak si lusknou, a myslej si, že hned jako přiběhnu. Ale to tady neexistuje. To jim 

prostě normálně jako slušně vysvětlím, že takhle to tady nechodí. [Petra: 1] 

Ačkoli si dívky právě uvolněnou atmosféru velmi chválí, zde je uvedena spíše v negativním 

světle, protože se pak i zákazníci chovají příliš „uvolněně“, a to už se dívkám nelíbí. Podle 

Hany se hosté chovají slušně, ale na druhou stranu na ni negativně působí návštěvnost téměř 

výlučně mužských zákazníků a vadí jí jejich až přílišná přátelskost:  

(…) potom někdy, když už přijdu domů, tak už člověk má těch chlapů tak plnou hlavu, že už na 

to nemá třeba náladu někam takhle jít (smích). Oni se chovaj slušně, jo, ale člověk je tady 

osm hodin, a většina těch lidí nebo zákazníků jsou muži. Tak už potom člověk (…) nemůže, 

když přijde domů, slyšet nějakou lichotku. Protože to slyší už celejch osm hodin v práci, jo. 

(…) já jsem třeba ze začátku měla s tím problém.  [Hana: 1] 
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Na druhou stranu si tato respondentka ale neuvědomuje, že koncept Hooters dává prostor této 

„přátelskosti“ a že ta je vlastně jaksi součástí věci.  

Katka nejdříve váhá, a pak se zmiňuje naopak o nepříjemných zákaznících. Zároveň 

ale poznamenává, že ve službách to není nic neobvyklého. A proto dále rozvádět tento aspekt 

považuje za zbytečné: 

Co se mi nelíbí? Vůbec nic. Asi nevím… Jako mluvit o zákazníkách, který jsou nepříjemný, je 

asi zbytečný, protože tohle je všude. A kromě toho vůbec nic. [Katka: 1] 

Přestože výdělek představoval jeden z hlavních bodů, se kterými jsou dívky spokojené, Jana 

vyjadřuje svou nespokojenost s hodinovou mzdou. Vysvětluje, že vysoké výdělky závisí na 

spropitném, protože základní mzda je velmi nízká (i když tento fakt vidí jako všeobecný 

problém při práci servírky). Přiznává, že se od toho odvíjí i plánování vlastních směn: 

No, nelíbí se mi hodinová mzda, kterou já mam teda lepší jako trenérka (…) normálně holky 

mají dost nízkou tu mzdu. S tím, že se počítá, že budou mít velká ta dýška, ale já nevím no. 

Jako je to pravda, funguje to tak, ty dýška jsou veliký. Ale já bych byla radši, (…) kdyby ta 

hodinová mzda byla lepší, protože si kvůli tomu třeba vybírám směny, kdy vím, že tady je víc 

hostů (…) Ale jako servírky maj všude málo peněz jako základní mzdu. [Jana: 2-3] 

3.4.6.Jak dívky charakterizují koncept Hooters 

Jedna z mých dalších otázek směřovala k charakteristice Hooters vlastními slovy dívek. 

Ukázalo se, že všechny tento koncept popisují stejně. Jak mi vysvětlila Jana, vyplývá to 

z faktu, že schopnost definovat koncept společnosti tvoří součást školení: Tak to ti všecky 

holky budou charakterizovat úplně stejně, protože se to učíme charakterizovat [Jana:  3]. 

Proto se tedy vždy opakovala slovní spojení „zážitková restaurace“ či „sportbar v plážovém 

stylu“ [Jana:  3]. Ony „zážitky“, kterých se hostům dostává, spočívají například 

v organizování různých událostí, především pro mužské zákazníky:  

Hooters je vlastně sportbar neboli zážitková restaurace. Ty lidi sem hodně chodí na rozlučky, 

na narozeniny.  [Katka:  2] 

Je to taková specifická restaurace. Hodně jiná oproti jinejm. Hodně se tady staví na tom, že 

tady vysíláme právě teda ty sportovní přenosy plus se tady hodně dělají narozeninové oslavy 

nebo rozlučky se svobodou, takže většina hostů bych řekla, že je opravdu mužského pohlaví. 

[Jana:  3] 
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No tak určitě opravdu pohodová restaurace, kde se lidi dobře najedí, kde se můžou podívat na 

sport, vyhoví se jim tady v hodně věcech. Třeba když prostě chtějí, tak se jim to přepne na ten 

program, který chtějí. Dělají se tady různý tanečky, písničky a taková opravdu pohodová 

atmosféra. [Lucie:  2] 

Na základě uvedených výpovědí si lze všimnout, že ani jedna z dívek nevykročila z tradičního 

pojetí a nezamyslela se nad skutečností, že konceptem je převážně prodávání ženské 

sexuality. Ony „nadstandartní zážitky“ totiž spočívají již v tom, že v Hooters obsluhují 

atraktivní dívky, které se na hosty usmívají, jsou ochotné a přátelsky komunikují. Hana sice 

usměvavost vyzdvihuje, ale již si ji neuvědomuje v kontextu sexuality: 

Hooters je spojený hodně i s úsměvem. Protože jakmile ty holky se tady neusmívají, tak ty 

zákazníci hned to tady začnou vnímat. Okamžitě. Kord ty z Ameriky. Protože tam už to je tak 

automatický, že pokud vidí, že se tady neusmíváte, tak hned si myslí, že se něco stalo. Takže 

hned automaticky se vás na to ptají, jestli třeba jako mně nic není. [Hana:  1] 

3.4.6.1.Srovnání s předchozím zaměstnáním 

Uvolněná atmosféra, charakteristická pro síť Hooters restaurací, představuje jedno z hledisek, 

na základě kterého dívky srovnávají své předchozí zaměstnání s Hooters. Všechny (až na 

jednu, která se k tomu explicitně nevyjádřila), jež s podobnou prací mají zkušenost, se shodly 

na tom, že v Hooters jsou spokojenější. A to právě i díky příjemnější atmosféře: „Ur čitě to 

není takovej stres (…) a ta atmosféra je víc uvolněnější“  [Hana:  2]. Petra zase srovnává 

finanční stránku a v Hooters vidí větší potenciál. Má tím na mysli trvání zaměstnání. A 

jelikož zde dívka pracuje na pozici trenérky, tak pravděpodobně i profesní růst: 

Tak určitě se to určitě hodně liší finančně. A tady se mi líbí určitě víc, protože myslím si, že 

Hooters má větší potenciál než měl ten klub, kde já jsem pracovala. To bylo spíš fakt jenom 

na prázdniny. [Petra:  1] 

Katka pak srovnává jednak chování zákazníků, jednak pohodlí při práci. Možná navzdory 

očekávání hodnotí mnohem hůře zkušenost v jedné luxusní restauraci: 

No to bylo úplně o něčem jiném, (…) kde jsem dělala na podpatcích osm hodin, bylo to fakt 

jako by na takový vyšší úrovni. A tohleto mě fakt nebavilo, takový francouzský způsob 

obsluhy. Takže tam bych se určitě už nikdy nevrátila. [Katka:  1]  
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Abych to shrnula, dívky charakterizují Hooters jako specifickou restauraci v uvolněné 

atmosféře, která hostům poskytuje široký výběr sportovních přenosů, „dobrá kuřecí křidélka, 

hamburgery (…) dobré pivo a s příjemnou mladou obsluhou“ [Jana:  3]. Právě kombinace 

těchto atributů odlišuje Hooters od jiných restaurací. Kromě toho si hosté mají odnášet 

nevšední zážitek, o který se starají především Hooters Girls už tím, jak vypadají – atraktivním 

vzhledem, vyzývavou uniformou, neustálým úsměvem, přátelským přístupem a konverzací. 

Tyto dívky si jsou vědomy, že představují nedílnou součást každé Hooters restaurace, ale už 

si neuvědomují či nechtějí uvědomovat, že už z hlediska konceptu se dostávají do pozice 

sexuálního objektu. O tomto neuvědomění či nepřipouštění se přesvědčím i při následující 

otázce, totiž jak ony chápou svou vlastní úlohu pro Hooters. 

3.4.7.V čem dívky spatřují svou úlohu z hlediska konceptu Hooters 

S konceptem Hooters naprosto souvisí úloha Hooters Girls. Položila jsem dívkám otázku, 

v čem podle nich tkví jejich úloha z hlediska konceptu společnosti, který definovaly 

v předchozím bodě. Dívky svou vlastní úlohu většinou spatřují v tom, komunikovat s hosty a 

vytvářet příjemnou atmosféru, pro kterou se budou rádi vracet zpět. Podílejí se zkrátka na 

tom, aby Hooters nebylo pouze místo, kam se lidé chodí najíst a napít, ale kde vždy dostanou 

i něco navíc: 

No my jsme tady od toho prostě, abysme těm zákazníkům daly nějakej nadstandardní zážitek. 

(…) když sem přijdou na to jídlo, tak aby to nebylo jenom prostě to, že se tady najedí, ale že 

prostě i si odnesou (zážitek)… Nebo že si popovídaj. A budou prostě jako víc nadšený, než 

kdyby šli do jakýkoli jiný restaurace. [Hana:  2] 

I Lucie chápe svoji roli jako navozování příjemné atmosféry: 

Ta servírka si může k těm zákazníkům sednout, popovídat si s nima. To je vlastně hlavní taky 

její náplň. (…) hlavně ta komunikace, aby ty lidi se cejtili dobře tady a ne jako v nějaký 

snobský restauraci, kde tady se na to tak nehraje. [Lucie:  2] 

A z toho důvodu charakterizuje sama sebe jako „zpestření“ pro hosty: 

Příjemný zpestření. Když se člověk nají, tak ho k tomu obsluhuje sympatická slečna, která se 

ho zeptá, jak se má a co má v plánu. A někdy prostě to ty lidi ani nečekaj a jsou někdy 

překvapený. Američani třeba to znaj, ale jiný lidi jsou třeba rádi, že takhle se naváže ten 

kontakt a že to zajímá člověka. [Lucie:  2] 
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Některé z dívek jsou názoru, že zákazníci vyhledávají restaurace Hooters přímo kvůli nim, 

Hana sebe a své kolegyně považuje, částečně v žertu, za „turistickou atrakci: 

Určitě je to taky na těch Hooters dívkách. Takže jsme tak taková trochu turistická atrakce, by 

se dalo říct. (smích) [Hana:  2] 

Dívky, které samy sebe nahlíží jako „zpestření“ či „turistickou atrakci“ zde opět potvrzují 

svou objektifikaci – připouští, že jsou zde především pro podívanou mužů a pro jejich 

pobavení. A tak se objevují další typické konstrukty o ženách.  

Naopak Katka své poslání vidí například v pomáhání ostatním dívkám zaučit se a 

naučit se zvládat obtížné situace:  

(…) já jsem v pozici trenérka, takže trénuju nový děvčata. Snažím se jim pomáhat, aby prostě 

na jedný straně správně obsluhovaly (…) a aby na druhý straně taky zvládaly ty náročnější 

situace, kdy jsou ty zákazníci nepříjemný. Takže my jsme tady taky pro ně. [Katka:  2] 

3.4.8.Chování zákazníků 

Další z otázek se vztahovala k zákazníkům – jak se dívkám chovají, jak na toto chování 

reagují dívky a jak ho vnímají a zda tu hraje určitou roli samotný koncept Hooters, kterého si 

jsou hosté vědomi. Respondentky zákazníky popisují vesměs pozitivně a spojují je s atributy 

„milý, přátelský“ [Petra: 1] či „sympatický“ [Lucie: 1] a prý k dívkám se chovají „v drtivý 

většině opravdu slušně“  [Jana: 3]. Na druhé straně některé pozorují o zcela opačné jednání, 

kterému se dívky učí čelit: 

Popravdě já jsem si vytvořila trochu nějakou zeď. A tyhle ty věci vůbec nevnímám. Naučila 

jsem se to filtrovat. Pokud vidím, že ten člověk je vysloveně oplzlý nebo něco, tak prostě jdu za 

manažerem a prostě se snažím ne vysloveně ignorovat ho, ale nevšímat si těhle narážek. 

[Katka:  2] 

Katka si tedy uvědomuje, že někteří zákazníci zachází za hranice slušného chování, a 

vysvětluje svou strategii jak se s tím vyrovnat. Pro dívky je tedy v pořádku, že se na ně hosté 

dívají a komunikují s nimi, ale už v pořádku není, když to dělají „oplzle“. Jana pak vidí 

souvislost mezi „oplzlostí“ zákazníků a alkoholem: „Samozřejmě když se některý hosti 

napijou, tak pak už nevědí, jak se mají chovat.“ [Jana:  3] 

Asi nepřekvapí, že hosté dívkám lichotí, případně chtějí navázat další kontakt, což 

dívky samotné vnímají spíše jako obtěžující: 
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(…) vidí, že jsme tady holky mladý, tak se snaží pořád cpát nám nějaký telefonní čísla nebo 

takhle. Ale jako pro mě moje brigáda není seznamka jako, to fakt ne. [Petra:  2-3] 

Samozřejmě to, že prostě vás zvou, jestli s nima nechcete jít do klubu večer, tak na to tady už 

nikdo nemá náladu z nás po osmi hodinách v práci. (…) Oni pak jsou z toho trochu smutný. 

Ale že by se někdo choval nevhodně, tak to ne. [Hana:  2] 

Z těchto výpovědí vyplývá, že hosté si jsou konceptu Hooters vědomi a správně chápou, že 

jsou zde dívky od toho, aby s nimi přátelsky komunikovaly. Když v tom hosté ale chtějí 

pokračovat i nad rámec jejich pracovní doby, tak už to dívky považují za jakési „překročení 

mezí“. 

3.4.8.1.Národnostní specifika a předsudky 

Některé respondentky spatřují v chování zákazníků i národnostní rozdíly. Srovnávají pak 

především české hosty se zahraničními a docházejí k závěru, že Češi mají větší sklony 

k předsudkům vůči Hooters, protože tento podnik dobře neznají. Tito hosté pak zaměňují 

Hooters za erotický klub a podobně: 

Ale samozřejmě najdou se tady nějaký výjimky, který to nepochopí a myslí si, že tady děláme 

bůhvíco. Že ten koncept ještě není v ČR tak zaběhnutej jako v Americe, tam je teda víc 

rodinnej. [Katka:  2] 

Totéž se dozvídám od Lucie: 

(…) hlavně Češi, který tohle neznaj, tak se k tomu stavěj, jako kdo ví co se tady neděje. (…) 

ale to je jenom o tom, sem zajít a se opravdu podívat na vlastní oči než odsuzovat to, že tady 

holka je v kraťasech a v tílku. Což neznamená, že tady prostě bude dělat nějakou společnici 

po zavíračce, že jo. (…) Ty, co tady nebyli, tak prostě si řeknou „kdo ví co“. Ale ty, co byli 

tady, si myslím, že jako jsou spokojený. [Lucie:  3] 

Jana rozdíly napříč kulturami ještě více konkretizuje. Nemluví o předsudcích, nýbrž o vlivu 

alkoholu a povahových rysech: 

(…) hodně se to liší i podle národnosti. Takže třeba Češi jsou takový slušnější přes den, a 

když se potom napijou, tak míň vědí, jak se mají chovat. Kdežto cizinci, ty se pořád chovaj tak 

nějak stejně, přičemž třeba Němci, Angličani se chovaj opravdu tak jako slušně, tak s 
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respektem. Potom třeba Italové, to jsou takový větší milovníci žen, takže ty hnedka 

„Panebože, ty jseš krásná!“, hnedka to tady vykřikujou. [Jana:  4] 

3.4.8.2.Vliv konceptu 

Dále jsem se dívek ptala, zda si myslí, že chování zákazníků ovlivňuje samotný koncept – 

tedy to, že vědí nebo na místě zjistí, že atraktivní ženy v minišortkách a přiléhavém tílku 

k Hooters patří a jejich úloha spočívá v přátelské konverzaci a navozování příjemné 

atmosféry. Katka tuto možnost připouští: 

Já si myslím, že určitě. Určitě na jedné stránce se to dá chápat z toho hlediska a myslím si, že 

to není ani nic špatnýho. Ale jako máme tady fakt nastavený ty pravidla hrozně striktně, takže 

kdyby cokoli se stalo, tak vždycky zasáhne ten manažer. Takže tohle mně vůbec nevadí. 

[Katka:  2] 

Zároveň ale dodává, že v předchozím zaměstnání, kde panovala úplně jiná, „upjatá“ 

atmosféra, si hosté k dívce dovolili víc než v Hooters: 

Bylo to o mnoho horší. Tam prostě tím, že to bylo jakoby na tý kvazi vyšší úrovni, tak tam ty 

lidi si mysleli, že si můžou dovolit absolutně cokoli. Takže to bylo úplně něco jinýho a vůbec 

jsem tam nemusela mít kraťásky nebo tílko a prostě chovali se o mnoho hůř. [Katka: 3] 

Ostatní respondentky spíš vidí vliv konceptu přímo na návštěvnost nežli chování zákazníků: 

No právě že já si myslím, že o tom tady trošku je. Že oni sem i kvůli tomu jdou. Prostě hezký 

holky jsou tady. [Hana:  3] 

Zde respondentka opět mluví o atraktivitě Hooters Girls, kterou však v požadavcích na toto 

povolání všechny dívky odsunuly do pozadí. To zase potvrzuje, že si toho jsou na určité 

úrovni vědomy, ale buď si to nespojují se specifickými nároky, nebo se to pokouší přehlížet. 

Jistě je totiž příjemnější vysvětlení, že dívky byly přijaty především na základě jazykové 

vybavenosti a předchozích pracovních zkušeností nežli na základě fyzického vzhledu. 

Připustit primát tělesné atraktivity by znamenalo připustit jistý stupeň objektifikace. 

3.4.8.3.Vliv dívek samotných 

Podle některých respondentek pak reakce zákazníků ovlivňuje i dojem, jakým dívka působí. 

Zda vypadá rázně anebo působí dojmem, že si nechá leccos líbit. Z čehož zároveň i vyplývá, 
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že dívky si při nutnosti „sjednávat pořádek“ uvědomují, že si k nim muži dovolují více, než 

by měli: 

Ale všimla jsem si, že k některým holkám si dovolí míň, k některým víc. A já jsem třeba z těch, 

ke kterým si dovolí míň. Protože na mně poznaj, že si nic líbit nenechám. (…) Potom holky, 

který ten pořádek zjednat asi neuměj, tak možná si k nim dovolej víc. [Jana:  3] 

Totéž zaznělo i u Hany: 

Tak to hodně záleží, tohle to. Ale prostě, když si umíte ten pořádek udělat, tak jako já jsem 

tady v životě neměla nějakej problém. A když někdo něco zkusil, tak se mu to řekne prostě a ty 

lidi to pochopí tady. [Hana: 2] 

3.4.9.Uniforma – její vliv a role 

Jelikož jsou dívky s nezbytností nosit jednotnou uniformu seznámeny již při prvním 

pohovoru, ani jedné z dívek skutečně nevadí: „Ta holka ví, do čeho jde, když se sem hlásí. 

Mně to nepřijde nějak, že by mě to pohoršovalo nebo něco“  [Katka: 3]. A to i přesto, že 

některé třeba nemají příliš vysoké mínění o své postavě: 

Jako když jsem si ji poprvý oblíkla – samozřejmě nemám postavu modelky – ale ani mně to 

nějak nevadilo, jo. [Lucie: 2] 

Mně to vůbec nevadí. Vůbec, já v podstatě tancuju od čtyř let, takže už jsem na sobě měla 

různý kostýmy. Takže už jsem na to zvyklá a tohleto mi vůbec nevadí. [Petra: 2] 

Některé z dívek byly v počátku v rozpacích. A Jana v rozporu s předchozí výpovědí jedné 

z kolegyň vidí přímou souvislost mezi pocity při nošení uniformy a spokojeností s vlastní 

postavou: 

Když jsem poprvé v ní měla vylézt tam nahoru mezi hosty, tak jsem se cítila jako trošičku 

trapně, myslím si. To se ale odvíjí od toho, jak je člověk spokojenej taky se svojí postavou a 

podobně. Ale poprvé tak jsem si říkala: Všecko mně kouká. Ale zas na druhou stranu, v létě 

nechodím oblečená jinak. [Jana: 3] 

U několika dívek se tedy objevilo téma nespokojenosti s vlastní postavou – přesněji řečeno 

dívky na sobě vidí tělesné nedostatky (konkrétně svá „kila navíc“) – což potvrzuje teorie 

(např. Kilbourne 2000) o tom, že ženy jsou dennodenně konfrontovány s ideály krásy, kterým 

se nelze vyrovnat. Dívky ale přesto uniformu spíš vítají, a to jednak z důvodu pohodlí, jednak 
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i praktičnosti při teplém počasí nebo pracovní vytíženosti, ale jak říká například Petra, cítí se 

nesvé, když své tělo odhalují více, než by samy chtěly: 

No, tak třeba v létě je to dobrý, protože mi v tom není vedro. A třeba boty, co máme – tenisky 

– tak jsou mnohem pohodlnější než balerínky. (…) Ale občas ty kraťásky, no, je mi 

nepříjemný, že se vyhrnujou. Ale člověk si zvykne. Já už jsem si na to zvykla za tu dobu. 

[Petra: 2] 

3.4.9.1.Podívaná pro muže 

Jana si plně uvědomuje „funkci“ uniformy. Je si vědoma, že ji dívky nosí pro podívanou 

mužů. Uniforma má být sice vyzývavá, na druhou stranu dívky nesmí působit lascivně: 

A máme konkrétní pravidla nepředklánět se před těmi hosty. Takže sice nosíme takovouhle 

vyzývavou uniformičku, ale na druhou stranu nesmíme vlastně nějak vystrkovat zadek nebo 

takhle. [Jana: 2] 

To, že jsou dívky v upnuté uniformě vystavovány pouze na odiv, ale nic víc, svědčí i fakt, že 

není povolen žádný fyzický kontakt s hosty: 

No tak to je samozřejmě zakázanej jakejkoli fyzickej kontakt. Ani vlastně obejmutí, ani těch 

vlastně rodinných příslušníků. [Petra: 2] 

Tuto skutečnost lze interpretovat tak, že dívky v Hooters mají být pouze na „koukání“, ale už 

ne na omak. To je pak v souladu s oblíbeným marketingovým trikem, kdy ženy mají být 

atraktivní a svůdné, ale zároveň nedostupné (viz např. Bosničová, Frýdlová a Jonášová 2008). 

Z hlediska definice Hooters tedy tyto ženy vystupují jako sexuální objekty, ale jak řekli sami 

zástupci Hooters, ženský sex-appeal se tu prodává „decentně“. Nezachází tedy tak daleko, aby 

to působilo poklesle (jako bývají nazírány topless kluby a podobně). 

3.4.9.2.Vliv na návštěvnost a spropitné 

Výše uvedená „podívaná“ pro muže pak podle dívek zvyšuje návštěvnost: Myslím si, že taky 

sem chodí kvůli tomu, no. Kvůli těm oblečkám a hezkejm holkám [Lucie: 3]. V tomto bodě lze 

opět poznamenat, že si dívka uvědomuje kritérium fyzické krásy. Podle Jany se uniforma 

přímo podílí na spropitném:  
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A myslím si, že tím, že to lahodí tomu mužskýmu oku, tak to potom pomáhá určitě na ty dýška, 

co si budem nalhávat … Nenalhávám si, že ne. [Jana: 3] 

Zároveň však sama dodává: 

Na druhou stranu hodně hostů se třeba mě zeptá, jak se vlastně jmenuju. Pokud třeba 

přeslechne, když se mu představuju, tak se mě zeptá. Přestože mám tady u výstřihu jmenovku, 

ale protože jim je třeba opravdu hloupý se takhle podívat. [Jana: 4] 

Zde je zajímavé sdělení, že někteří zákazníci se ostýchají dívat se dívkám do výstřihu jejich 

upnutého topu. Na tomto místě bych chtěla dodat, že ani jedna z respondentek se 

nepozastavuje nad logem, které nosí na svém bílém tílku – tedy především co se týče již 

zmíněných velkých sovích očí, které jsou natištěny přímo v místě poprsí dívek. Jana také 

hovoří o tom, že uniforma „lahodí mužskému oku“, a tak vyvstává otázka, zda se tímto 

mírným opisem pokouší vyrovnat s tím, že muži nahlíží Hooters Girls jako sexuální objekt, 

anebo zda si to ani neuvědomují. Také to lze chápat tak, že dívky si svou objektifikaci 

neuvědomují, dokud hosté nepřekročí jisté hranice – většina žen se chce totiž jistě cítit 

obdivovaná a atraktivní a až po určitou míru se jako objekt vůbec necítí.  

3.4.10.Vliv práce v Hooters na sebehodnocení dívek 

Poslední tři témata, jež jsem v analýze rozhovorů identifikovala, se vztahují k fyzickému 

vzhledu – zda tedy mají lichotky ze strany zákazníků vliv na sebehodnocení dívek, zda si 

myslí, že jejich vzhled ovlivňuje soudy ostatních lidí, a nakonec, jakou roli vlastně pro dívky 

vzhled hraje a co dělají proto, aby se cítily atraktivní.  

Z výpovědí respondentek nelze jednoznačně usoudit, že by lichocení zákazníků mělo 

bezprostřední vliv jejich vlastní sebedůvěru – tedy podle toho, co samy připouští a čeho si 

jsou vědomy. Pozitivní reakce ze strany hostů zvyšují sebedůvěru například Jany, která ale 

dodává, že ta jí zároveň i klesá kvůli velké konkurenci krásných dívek:  

(…) na jednu stranu díky Hooters zůstalo moje sebevědomí na stejný úrovni, co bylo. Ale tím, 

že je v Praze zase veliká konkurence holek celkově, že tady je strašně moc pěknejch holek, tak 

že mně ani nějak zásadně nekleslo, ale zase ani vyloženě nestouplo. Protože vždycky budou 

holky hezčí, vždycky budou ošklivější. [Jana: 4] 

Janina slova potvrzují, že ženy se srovnávají nejen s medializovaným ideálem krásy, nýbrž i 

ženy mezi sebou. 
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Katka se nejdříve zamýšlí a váhá: 

Popravdě na tohle to ani nedokážu odpovědět. Možná i jo, když se nad tím zamyslím, možná i 

jo (…) Určitě. Podle mě to má vliv na každou ženskou. [Katka: 3] 

A na Lucii působí lichotky ohledně vzhledu také, ale to spíše jakožto pochvaly všeobecně: 

To si myslím, že určitě jo. Jakože přesně zvyšuje sebedůvěru, když zákazník řekne, že mluvíš 

krásně anglicky, že děkuje za tipy, že to bylo super a tak. [Lucie: 3] 

Na Hanu lichotky zákazníků prý naopak nepůsobí vůbec, protože od neznámých lidí je prý 

nemůže brát vážně: 

To je hrozně těžký tohle to říct. Protože vy ty lidi vidíte jenom jednou a nemůžete si to od nich 

brát prostě tolik srdci. (…) Tak jako zase může být hezká holka, ale povahově může bejt 

prostě úplně jako hrozná. A oni to ty zákazníci neodhalej. Takže prostě neberu si to tolik k 

srdci, jako kdyby mi to říkal člověk blízkej. [Hana: 3] 

3.4.11.Vliv vzhledu na hodnocení okolím: Předsudky aneb vzhled utváří první dojem 

Položila jsem následující otázku: Máš někdy pocit, že by tě lidé soudili jen podle vzhledu? 

Dívky se následně shodly na tom, že jejich fyzický vzhled má vliv na to, co o nich ostatní lidé 

soudí při prvním setkání. Z uvedeného lze i vyvodit, že o své atraktivitě nepochybují. Podle 

nich je atraktivita či krása často předsudečně spojována s: 

a) namyšleností 

Co se týče tohoto bodu, podle několika respondentek se lidé často domnívají, že atraktivní 

dívka je zároveň namyšlená: 

(…) říká se, že hezký holky to maj v životě jednodušší, ale já si myslím, že to právě je naopak. 

Že (…) pokud někoho neznám, tak si může na první pohled myslet, že kdo ví co já si nemyslím 

o sobě. Ale když mě pozná, tak pak řekne: „Ježišmarjá, tak ty jseš úplně v pohodě.“ Nebo 

třeba v emhádéčku a takhle, tak některý lidi tak jako čuměj divně. Ale to jsou spíš podle mě 

Češi hlavně (…) Mně přijde takový předsudky maj hodně no.  [Lucie: 3] 

Zde se chci zastavit u několika dalších aspektů. Zaprvé je zde opět zmínka o tom, že lidé často 

trpí předsudky, především pak Češi. A za druhé, Lucie je toho názoru, že hezké ženy to mají 

v životě těžší než jiné. Zároveň si ale je vědoma, že ve společnosti převládá protikladný 
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názor, a i v teoretické části jsem představila názory některých feministických autorek, podle 

nichž jsou ve společnosti hezké ženy zvýhodňovány (např. Wolf 2000 nebo Etcoff 2002). O 

předsudcích hovoří i Jana: 

(…) často lidi očekávaj, že když holka pěkně vypadá, je upravená, hezky oblečená, tak že to 

bude namyšlená slepička. (…) jinak do života je to taky velká komplikace, že jsou holky potom 

nepřátelský, protože maj předsudky. [Jana: 5] 

Stojí ale za zmínku, že právě tato respondentka hovořící o předsudcích vůči hezkým ženám 

před nástupem do Hooters měla v podstatě stejný názor: (…) jsem si říkala, tady bude čtyřicet 

hezkejch holek, tak budou namyšlený [Jana: 2]. Dále tvrzení, že ženy jsou vůči sobě navzájem 

nepřátelské, koresponduje s teorií Naomi Wolf (2000), totiž že cílem mýtu krásy je vyvolat 

mezi ženami rivalitu a uchovat tak mužskou nadvládu. 

b) hloupostí 

Dalším z negativních soudů, se kterými se dívky prý setkávají, je představa o tom, že hezké 

ženy nejsou chytré: 

(…) Některý holky třeba si řikaj: „Hm, tak jako sice třeba je hezká, ale tak zas bude blbá.“ 

Ale potom zjistí, že to tak není, tak potom s tím tak trošku bojují. [Jana: 5] 

V této souvislosti Jana zmiňuje negativní soudy pouze jiných žen, nikoli mužů nebo lidí 

obecně, což může i souviset s její představou o konkurenci a soutěživosti mezi ženami (viz 

také Wolf 2000). 

c) povolností 

Více dívek v souvislosti s konceptem a vyzývavou uniformou uvedlo, že lidé mají předsudky 

a automaticky předpokládají, že takto pracující a oblečené ženy budou například dělat i 

„n ějakou společnici po zavíračce“ [Lucie: 3]. Ve spojitosti se sklony soudit dívky pouze 

podle vzhledu se tento rys ve výpovědi jedné z respondentek objevil také. Hezké ženy bývají 

prý nahlíženy jako snadno „přístupné“. 

No, myslím, že někdy to lidi dělaj. Že si myslej, že když někdo teda vypadá, jakože atraktivně 

nebo tak, tak prostě si hned myslí automaticky, že s ním někam půjdeš a že z toho bude láska a 

nevím, co všechno. Ale takhle to nefunguje, no. [Petra: 3] 



61 
 

Co tedy vyplývá z výše uvedeného? Dívky mají pocit, že je neznámí lidé soudí podle vzhledu, 

a to vždy pouze v negativním smyslu. Proto se také domnívají, že krása ženám způsobuje 

spíše obtíže. I když, jak se ukáže v posledním bodě analýzy, v atraktivitě vidí dívky i určité 

výhody, především co se týče přijetí do zaměstnání.  

3.4.12.Význam fyzického vzhledu v životě dívek 

Mohlo by se zdát, že dívky pracující v Hooters, kde na fyzickém vzhledu velmi záleží, se 

jednoznačně shodnou na jeho významné roli i pro jejich osobní život a budou velmi dbát o 

svůj zevnějšek. Až na Janu, která otevřeně přiznala, že vzhled je pro ni velmi důležitý a 

věnuje mnoho času jeho péči, ostatní respondentky mu osobně až takový důraz nepřikládají, 

nebo to alespoň tvrdí: 

Jako že bych úplně nad tím trávila hodiny, tak to určitě ne. Nemám třeba ani gelový nehty 

(…) Jako je to hezký, ale mně to překáží. (…) do solárka taky nechodím, protože mam citlivou 

kůži. Takový jako standardně. Ale že bych to nějak přeháněla jenom proto, že dělám v 

Hooters, tak to vůbec teda. [Hana: 4] 

Podobný názor vyjadřuje i Lucie: 

No tak jako nic extra. Do nějakýho salonu krásy teda opravdu nechodím, ale ráda se 

namaluju, ale jednoduše úplně. A vlasy… přesně tak jako ty si barvím sama doma. A ke 

kadeřnici chodím jednou začas. [Lucie: 4] 

Jana naopak otevřeně přiznává, že na vzhledu jí velmi záleží, a je názoru, že i většině 

ostatních žen: „Jako většině holek mně na tom vzhledu docela dost záleží. Je to i třeba z toho 

důvodu, že tady musím pořád nějak vypadat taky v tý práci“ [Jana: 5]. 

Dále dodává, že k péči o zevnějšek ji přivedla blízká osoba a že ji považuje za přirozenou:  

Ale já to mam tak daný odjakživa. Prostě v mamce jsem měla vždycky vzor, mamku mam 

prostě strašně pěknou, upravenou. Vždycky jsem pozorovala, jak se líčí, takže já od šestnácti 

jsem se taky začla malovat a přijde mně to naprosto přirozený. [5] 

Je tedy zajímavé, že ačkoli jsem v teoretické části nastínila, že ženy ve společnosti žijí pod 

neustálým tlakem, aby usilovaly o to, být krásné a štíhlé, mimo jiné denní konfrontací s 

dokonalými vzory v médiích, tento aspekt nezmiňuje žádná z dívek. Možné je, i když se mi 
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tato možnost jeví jako méně pravděpodobná, že je společnost a masmédia neovlivňují vůbec 

či jen zanedbatelně, anebo si dívky tento vliv ani neuvědomují nebo spíše nechtějí připustit.  

3.4.12.1. Důležitost vzhledu v současné společnosti 

Čeho si ale dívky jistě vědomy jsou, je skutečnost, že vzhled hraje v současné společnosti 

významnou roli. Zároveň ale i vyjadřují svůj nesouhlas s tímto jevem:  

Ale jako myslim si, že v týhle době je to důlěžitá věc. Dřív to třeba tak důležitý nebylo, ale 

myslim si, že v týhle době to je důležitý. I když je to škoda … [Petra: 3] 

Podle Hany a Lucie je důležité dobře vypadat už pro počáteční navázání kontaktu s člověkem 

či pro potenciálního zaměstnavatele: 

Já si myslím, že vzhled je devadesát procent úspěchu, jak se říká. (…) Jako to si myslím, že je 

důležitý. Kord, když si jdete hledat práci. Jako samozřejmě nemělo by to bejt tak, ale je to tak 

v tom dnešním světě, to určitě. [Hana: 4] 

(…) určitě jakoby první dojem - vzhled je důležitej - že se člověk musí hezky upravit a všecko, 

no. Tak to si myslím, že je jako hodně důležitý. Už jenom proto, abys toho člověka vzala, aby 

se s tebou vůbec začal bavit. [Lucie: 3] 

Na těchto názorech se potvrzuje, že v současné společnosti hraje fyzický vzhled velmi 

významnou roli a často ovlivňuje nebo přímo určuje úsudek, který si děláme o druhém 

člověku (viz Etcoff 2002). Je zajímavé, že dívky se důležitost vzhledu ve společnosti 

uvědomují, zároveň ale popírají, že by mu samy tuto důležitost samy přikládaly. 

3.4.12.2. Důraz na upravenost a opomíjení ideálu štíhlosti 

Ve spojitosti s atraktivitou však dívky téměř opomíjí současný společenský požadavek 

udržovat si mladé, štíhlé a pevné tělo. Ačkoli teoretická část pojednává i negativní dopady 

ideálu štíhlosti, jako například hladovění či podstupování estetických operací (liposukce), zdá 

se, že dotazované dívky tomuto ideálu příliš důležitosti nepřikládají (anebo to snad jen 

nepřiznávají?). O tom svědčí i například tvrzení Lucie: (…) samozřejmě nemám postavu 

modelky, ale ani mně to nijak nevadilo (obléct uniformu)“  [Lucie: 2].  
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Jana měla obavy, aby ji na pozici Hooters Girl přijali. Domnívala se totiž, že všechny Hooters 

Girls jsou velmi štíhlé (nutno dodat, že tato dívka nebyla vysloveně při těle, ale spíše jak se 

říká „krev a mlíko“): 

(…) já jsem na začátku hnedka u pohovoru řekla, že nevím, jestli zrovna já mam postavu na 

to, chodit tady v tý uniformě. A manažerka se mně tenkrát hrozně smála a říkala, že mam asi 

mylnou představu o tom, jak tady ty holky vypadaj. [Jana: 4-5] 

Respondentčino sdělení potvrzuje skutečnost, že Hooters propagují, řekněme „zdravější“ 

představu o krásném těle nežli hubený ideál, který převládá v médiích. Vedení společnosti si 

je pravděpodobně vědomo, že tyto „zdravě“ působící ženy hosté Hooters obdivují více, viz 

například pochvaly adresované respondentce, která zpočátku o své postavě vysoké mínění 

neměla. Práce v Hooters jí pak dodala potřebné sebevědomí pro nošení odvážného outfitu i 

mimo pracoviště:  

A je fakt, že od tý doby, co tady pracuju, tak už se nestydím chodit v krátkejch šortkách na 

ulici. To je asi jediná změna u mě, protože mně tady často hosti řekli třeba: „Ježíš, vy máte 

pěkný nohy, vy máte pěknej zadek.“ [Jana: 4] 

Je zajímavé, jak hosté takto otevřeně dívky či spíše jejich „přednosti“ komentují. Stěží si lze 

představit, že by něco takového říkali v jiných restauracích. Tady se opět projevuje vliv 

konceptu na chování zákazníků. 

Jana ale přiznává, že udržování postavy se nevěnuje, naopak je pro ni důležité se 

hezky upravit: 

Prostě ráda se upravím a hraje to pro mě důležitou roli, ale co se týče třeba postavy, tak já 

jsem moc líná na to, abych držela nějaký diety nebo takhle. Tak zatím to není zas tak moc 

potřeba. [Jana: 5] 

I pro Katku prý hraje klíčovou úlohu, co se týče atraktivního vzhledu, upravenost: „Tak určitě 

vzhled je důležitý podle mě. Snažím se prostě vždycky chodit upravená (…)“ [4]. Pouze Petra 

je názoru, že udržovat si štíhlou postavu je důležité: „Tak jako fakt hodně cvičím. Ale myslím 

si, že v týhle době je to hodně důležitá věc“  [3]. Na závěr se ještě pozastavím nad tvrzením 

jedné z respondentek, a sice že atraktivní vzhled pozitivně ovlivňuje psychický stav člověka: 

(…) já osobně si myslím, že většina lidí, co dobře vypadaj, tak to maj i srovnanější v hlavě a 

jsou takový víc v pohodě než lidi, co o sobě víc pochybujou. Takže bohužel, funguje to takhle. 

[Jana: 5] 
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Tento názor koresponduje s tvrzením například Lipovetskyho (2000) nebo Etcoff (2002), 

které jsem uvedla v teoretické části, o tom, že pocit nenaplněného ideálu krásy může mít za 

následek určitou frustraci či depresi. Také jsem se věnovala objektifikaci žen a následným 

nahlížením žen sebe sama jako estetické předměty. Jak řekl Bourdieu (2000: 61), ženy 

existují zejména „skrze - a pro - pohled těch druhých“, Jana svou výpovědí tuto teorii naopak 

vyvrací, když říká, že se upravuje i sama pro sebe: 

(…) mě to třeba i baví vypadat dobře. Já, i když jsem sama doma, tak se namaluju a učešu, 

protože nevím, proč bych na sebe měla koukat v nějakejch vytahanejch teplákách a s 

mastnýma vlasama na hlavě, když prostě nemusím. [Jana: 5] 

Abych to shrnula, v Hooters lze najít atraktivní dívky, které, dá se říci, nevybočují z širšího 

ideálu krásy. Jak jsem uvedla v teoretické části, krásná žena by měla být štíhlá, ale zároveň 

mít velká ňadra (viz Etcoff 2002), což jsou požadavky, které často nelze naplnit současně 

(tedy opominu-li chirurgické zvětšování poprsí). A proto jsem se v Hooters setkala s dívkami, 

které byly buď hodně štíhlé, ale neměly tak „bujné vnady“ jako dívky, jejichž postava byla 

celkově „plnější“. Proto lze tedy říci, že větší poprsí „kompenzuje“ u Hooters Girl nějaká ta 

kila navíc.  
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3.5. Hodnocení výzkumu 

Zde je třeba uvážit více faktorů. Jako první bych uvedla ten, že výzkum jsem prováděla 

poprvé a neměla jsem žádné praktické zkušenosti. To mělo za následek, že na některé 

informace, které explicitně nezazněly v odpovědích dívek, jsem se na místě nedoptala. 

Několik možných doplňujících otázek jsem si uvědomila až při analýze získaných rozhovorů. 

Snažila jsem se tedy „číst mezi řádky“ a uvažovat o možných interpretacích. Dalším faktorem 

je otázka dosažení požadovaného stupně autenticity, tedy zda dotazované dívky měly důvod 

k vědomému či nevědomému zatajení skutečnosti. V takovém případě by byly získané 

informace zkreslené. Dle mého soudu však dívky neměly důvod informace zatajovat, otázky 

nebyly nijak citlivé ani namířené jako kritika Hooters. Cílem získaných výpovědí nebylo 

soudit společnost, její zaměstnankyně ani náplň jejich práce a ani charakter otázek neměl 

budit takový dojem. Je nutné ale poznamenat (i když to tak nepůsobilo), že dívky mohlo 

určitým způsobem ovlivnit i prostředí výzkumu, tedy to, že interview probíhalo přímo na 

pracovišti. Mohly se přece jen cítit jistým způsobem „pod dohledem“ vedoucích. Abych se 

tomu vyhnula, původně jsem chtěla navrhnout setkání na nějaké „nezávislé půdě“, ale o místě 

setkání prakticky rozhodli vedoucí podniku, kteří mi umožnili rozhovory uskutečnit. 

Ke zkreslení mohlo dojít rovněž z mojí strany jakožto z pozice výzkumnice. Jelikož 

jsem zodpovědná za shromáždění a interpretaci dat, mohou být moje závěry zpochybňovány 

pro předpojatost a považovány za subjektivní a nepřesvědčivé. Proto jsem považovala za 

nezbytné řádně dokumentovat a popsat veškeré kroky a metodologické i koncepční úvahy, 

které byly v rámci studie provedeny a konzultovat je s dalšími osobami, které se výzkumu 

nezúčastnili. Snažila jsem se neklást žádné sugestivní otázky, dívkám ponechala prostor 

vyjádřit vše, co chtěly k daným okruhům říci. Proto lze snad říci, že uskutečněné rozhovory 

mají nějakou vypovídající hodnotu.   

3.5.1.Etické otázky 

Součástí výzkumu jsou přirozeně i etické aspekty. Respondentky byly předem v dostatečné 

míře informovány o průběhu a okolnostech výzkumu. Společně jsme dohodly podmínky 

sběru dat, jejich zpracování, zveřejnění a archivace – a to prostřednictvím informovaného 

souhlasu (viz Hendl 2005: 156). Dívky jsem ujistila, že výzkum je anonymní a že svou účast 

na něm mohou kdykoli ukončit. Ačkoli otázka zajištění anonymity se může v tomto případě 

zdát poněkud sporná – celkový počet žen, se kterými jsem mohla provést interview, byl nízký 

– přesto se však jednalo jen o malou část z celkového počtu Hooters Girls zaměstnaných 
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v pražském Hooters. V práci budou zveřejněny jen úryvky z rozhovorů, a proto by jejich 

výpovědi ani neměly být identifikovatelné. A ani jejich jména jsem nikam nezaznamenala – 

respondentky jsou prezentovány pod pseudonymy a nekorespondují tedy s reálnými jmény 

dívek. 

Co se týče audionahrávek rozhovorů a jejich transkripci, měla jsem k nim přístup 

pouze já jakožto tazatelka. Výzkum nesměl narušovat soukromí respondentek více, než bylo 

nutné, a probíhal v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Snažila 

jsem se rovněž zajistit, jak říká Hendl (1999: 254), „emoční bezpečí respondentek“, tedy klást 

citlivé otázky opatrně a ohleduplně (i když dle mého názoru žádná z otázek nebyla vysloveně 

citlivá a dívkám nějak nepříjemná). Na závěr jsem se snažila zabezpečit správnost získaného 

materiálu tak, aby například nedošlo k chybám či přehlédnutím v jejich analýze a interpretaci. 
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4. ZÁVĚR 

V teoretické části své práce jsem nastínila, jakou roli hraje ideál ženské krásy v současné 

společnosti a jaký význam v této souvislosti mají moderní média. Rovněž jsem upozornila 

potřebu věnovat zvýšenou pozornost negativním dopadům ideálu krásy, které pak mimo jiné 

souvisí s přenášením a uchováváním tradičních stereotypů, jak tvrdí například Lipovetsky 

(2000), o pasivní a křehké ženě, a následně i udržování nerovností v naší společnosti – tzv. 

principu mužské nadvlády. Také jsem upozornila na skutečnost, že ženy jsou každodenně 

konfrontovány s ideálem fyzické krásy, což může způsobovat nebo zvyšovat nespokojenost 

s vlastním tělem. Ve výzkumné části se ukázalo, že dívky si toho ideálu jsou vědomy a 

skutečně se s ním srovnávají. 

Ve své práci jsem se rovněž věnovala genderové problematice v médiích, marketingu 

a reklamě a následně uskutečnila rozhovory s dívkami, jež se staly součástí právě 

marketingové strategie. Již jejich úloha z hlediska konceptu společnosti Hooters tyto dívky 

objektifikuje – staví je pozice sexuálních objektů a estetických předmětů. Zde by přímo 

mohlo platit tvrzení Pierra Bourdieu (2000: 61): „Žena existuje především skrze - a pro - 

pohled těch druhých, neboli jako přístupná, přitažlivá a disponibilní věc (…) Takzvaná 

ženskost přitom není nic jiného než určité nadbíhání ať už skutečným nebo předpokládaným 

požadavkům mužů, jež má především posílit jejich ego.“ Z výpovědí respondentek vyplynulo, 

že si této role jsou samy vědomy, neboť si uvědomují, že svou vyzývavou uniformu nosí 

právě pro podívanou mužských zákazníků. Na druhou stranu se necítí jako sexuální objekt a 

uniforma je nepohoršuje (naopak se negativně dívají na ty, kteří vůči Hooters mají prý 

předsudky) – podle většiny z nich totiž hosté nezachází za hranice slušného chování. Otázkou 

zůstává, zda jsou na „dotěrné“ pohledy či narážky natolik zvyklé, že je samy přestaly vnímat, 

anebo si je skutečně neuvědomují. V této souvislosti bych do budoucna navrhovala případně 

porovnat výpovědi dívek s názory hostů. Totiž někteří hosté, jak mi sami sdělili, se domnívají, 

že dívky nevhodné poznámky ze strany zákazníků snad ani nevnímají. Proto jejich představa 

o „slušném“ chování hostů může být zkreslená. 

Výpovědi respondentek jsou v rozporu s tvrzeními představenými v teoretické části, 

když samy říkají, že fyzickému vzhledu nepřipisují přílišný význam. Zdá se, jako by téměř 

nepodléhaly přísným nárokům, které jsou na ženy v moderní společnosti kladeny, především 

co se týče kultu štíhlého, pevného a opáleného těla. Samozřejmě ale zůstává otázkou, zda 

jejich tvrzení skutečně odpovídala tomu, co dělají nebo co si myslí. Je také zajímavé, že 

ačkoli při práci musí úprava jejich vzhledu korespondovat s manuálem „správné“ Hooters 
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Girl, tak téměř žádná z nich prý pravidelně necvičí ani nedbá na svou fyzickou kondici, ač je 

tento požadavek do manuálu zařazen také. Zjistila jsem tedy, že dívky se společenskými 

požadavky nenechávají svazovat a ani v ideálu krásy nevidí žádná omezení a negativa – ta 

vidí pouze v souvislosti s předsudky jiných osob. 

Tuto práce lze považovat za jakousi pilotní studii, která může otevřít diskuzi pro 

některá relevantní témata a otázky. Případné další studie by se mohly zaměřit na výzkum 

v podobném prostředí nebo naopak porovnat zkušenosti a názory Hooters Girls se servírkami 

„běžných“ restaurací. Ve své práci jsem si kladla především za cíl, upozornit a zamyslet se 

nad současnou rolí ideálu krásy, jeho dopadu a využíváním pro marketingové účely, přičemž 

dívky, které jsou pro tyto účely využívány, si svou objektifikaci neuvědomují či nechtějí 

připustit a namísto toho používají jakési obranné mechanismy – roli fyzického vzhledu 

odsouvají do pozadí a naopak vyzdvihují jiné kvality. Jedním z možných vysvětlení bylo, že 

ženy nejsou schopny svou situaci dostatečně reflektovat, protože se na sebe naučily dívat 

z mužské perspektivy. Také je pochopitelné, že žádná žena nechce ani sama sobě připustit, že 

se „živí“ prací, kde vystupuje jako sexuální objekt.  

Cílem práce bylo upozornit na současnou roli ženského vzhledu a sexuality, která 

bývá mnoha společnostmi využívána s argumenty, že nabízení ženského sex appealu je 

legální a běžnou praxí. To ale neznamená, že bychom tuto skutečnost měli pouze nekriticky 

přijímat jako přirozenou a domnívat se tak, že je vlastně vše v pořádku. Jsem si zároveň 

vědoma limitů, které práce má, doufám však, že může být, byť jen skromným, upozorněním 

na danou problematiku. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Osnova polostrukturovaného rozhovoru 

1. Co mi můžeš povědět o své práci v Hooters? 

a. Pracuješ zde na plný úvazek nebo je přivýdělek při studiu? 

b. Proč ses rozhodla pracovat právě pro tuto společnost a na této pozici? 

c. Proč si myslíš, že tě přijali?  

d. Pracovala jsi jako servírka už někdy dříve? Případně jaké máš srovnání? 

 

2. Co si myslíš o konceptu Hooters? 

a. Jak vnímáš svou úlohu z hlediska tohoto konceptu? 

b. Jak se cítíš při nošení pracovní uniformy? 

 

3. S jakými reakcemi ze strany zákazníků se při práci setkáváš? 

a. Jak se k tobě chovají? 

b. Myslíš, že se na tebe dívají jinak, když vědí, že ženský sex-appeal je součástí 

podniku? 

c. Vyjadřují někdy zákazníci explicitně, že od tvého vzhledu čekali více? Že 

budeš víc sexy, vnadnější apod.? 

 

4. Mají zákazníkovy reakce vliv na tvé sebehodnocení? 

a. Zvyšují pozitivní ohlasy na tvůj vzhled tvé sebevědomí? 

b. Máš někdy pocit, že by tě lidé soudili jen podle vzhledu? 

c. Jakou roli pro tebe hraje vzhled a co pro něj děláš? 
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Příloha 2: Obrázky 

Obrázek 1: Billboard Hooters 

 

 

Typický billboard Hooters, se kterým se setkáváme v České republice 

 (zdroj: http://www.huffingtonpost.com/2013/05/09/hooters-mothers-day_n_3246597.html)  

 

Obrázek 2: Firemní logo  

 
 

Původní (vlevo) a současné logo Hooters. Velké soví oči odkazují na ženská ňadra. 

(zdroj: http://www.thedailymeal.com/hooters-logo-revamped) 
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Obrázek 3: Hooters Girls 

  

 

Skupinová fotografie Hooters Girls připomíná spíše reklamu na soutěž krásy nežli 

zaměstnankyně restauračního řetězce. 

 (Zdroj: http://news.hooters.com/multimedia)  

 

 


