
Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací formulář Drew Barrymore 

Drew BARRYMORE 

Kategorie Film 

1. Etapa 1. E.T. – Mimozemšťan (1982)  

2. Ohnivé oči (1984)  

2. Etapa 1. Jedovatý břečťan (1992)  

2. Batman navždy (1995)  

3. Etapa 1. Charlieho andílci (2001)  

2. 50 x a stále poprvé (2004) 

1. etapa 

E.T. - 

MIMOZEMŠŤAN 

E.T. – Mimozemšťan [film]. Režie: Steven Spielberg. USA. 1982 

[cit. 2015-05-14] 

Charakteristika 

postavy 

Drew Barrymore ztvárňuje ve filmu postavu Gertie, dívku s vlnitými 

blond vlasy a mašlemi, v raném školním věku, nejmladší ze tří 

sourozenců. Gertie drží společně s bratry tajemství v podobě 

nalezeného mimozemšťana E.T., který byl zapomenut na Zemi po 

jedné z průzkumných akcí. Toto tajemství se nesmí dozvědět nikdo 

dospělý, protože by mohli mimozemšťanovi ublížit. Gertie, ačkoliv 

úplně nechápe souvislosti, poslechne bratry a spolupracuje s nimi. 

Děti v okolí se spojí, a zachrání E.T.ho před nebezpečnými 

dospělými. Pomohou mu k návratu domů. 

Sociální role Dítě, dcera, sestra, školačka, kamarádka, učitelka (učí 

mimozemšťana mluvit) 

Genderové 

stereotypy 

Malá blond dívenka s panenkou a dvěma copy, malá sestra. Dále 

převažují charakteristiky dítěte obecně: zvídavé, naivní, hravé. 

Sexuální motivy Žádné. 

OHNIVÉ OČI Ohnivé oči [film]. Režie: Mark L. Lester. USA. 1984 [cit. 2015-05-

14] 

Charakteristika 

postavy 

Charlie je dcera páru, který v mládí podstoupil experiment tajné 

organizace The Shop, jenž jim způsobil nadpřirozené telepatické 

schopnosti. Ty se po narození Charlie začaly projevovat i u ní. Je 

schopná pouhou myšlenkou rozpoutat oheň, ale zároveň nemá tuto 

emotivně podmíněnou schopnost úplně pod kontrolou. Po tom, co 

The Shop zavraždí její matku, dopadnou i ji s otcem. Chtějí je 

podrobit zkoumání a následně zlikvidovat. Charlie se stala, díky 

svým nebezpečným schopnostem na svůj věk mnohem vyspělejší. Je 

odtržená od svých vrstevníků, a pohybuje se jen mezi dospělými. 

Díky schopnosti zabíjet lidi je uvědomělejší než běžné děti, nicméně 

je mnohdy stále důvěřivé a emotivní dítě. Je ochotná podstoupit 

výzkumy, aby mohla vidět svého otce a zachránit ho. 

Sociální role Dítě, dcera, uprchlík, vrah, oběť, poloviční sirotek 



Genderové 

stereotypy 

Stereotypy: na začátku malá roztomilá dívenka v šatech, s copy a 

mašlemi a tzv. „tomboy“
1
 v džínech, džínové bundě a volném tričku 

v době na útěku před The Shop. Doplňuje ji ale plyšová hračka v 

náručí, která bývá příznačná zejména pro dívky. 

Sexuální motivy Žádné. 

2. etapa 

JEDOVATÝ 

BŘEČŤAN 

Jedovatý břečťan [film]. Režie: Katt Shea. USA. 1992 [cit. 2015-04-

14]. 

 

Charakteristika 

postavy 

Ivy je studentka střední školy, která za pomocí lží, sexuální a 

psychické manipulace, a dokonce vraždy zničí chod bohaté rodiny 

své kamarádky Sylvie. Nejprve všechny členy rodiny zmanipuluje 

na svou stranu, nastěhuje se k nim do domu, a potom postupně ničí 

celou rodinu: otce Sylvie svede, matku zavraždí a kamarádku málem 

zabije při autonehodě. Ivy umírá po tom, co ji Sylvie vystrčí 

z balkonu. 

Ivy má dlouhé blond vlasy, nosí minisukně, tetování, piercing a 

červenou rtěnku. Její zevnějšek po většinu filmu charakterizuje 

černá a červená barva. 

Sociální role Školačka, kamarádka, milenka, vražedkyně, rebelka, deviant, 

sirotek. 

Genderové 

stereotypy 

Stereotypní znaky feminity naplňuje pouze svým zevnějškem – 

fyzická atraktivita. Ten využívá k manipulaci s muži i ženami. Její 

povahové vlastnosti korespondují spíše s maskulinitou: emocionální 

sebekontrola, nezávislost (přítomná materiální závislost na bohaté 

rodině, ta je ale záměrná), troufalost, drzost, dobrodružnost, 

arogance.  

Stereotyp femme fatale, děvky. 

Sexuální motivy Nahota částečná i kompletní, sexuální chování: svádění, erotika, 

explicitní sexuální akt. 

BATMAN NAVŽDY Batman navždy [film]. Režie: Joel Schumacher. USA. 1995 [cit. 

2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Sugar je ztělesněním dobré polovičky rozpolcené osobnosti postavy 

Two-Face (bývalý prokurátor města Gotham). Sugar reprezentuje 

dobro, její sestra Spice zlo (druhou polovinu rozdvojené osobnosti 

Two-Face). Společně se sestrou se starají o blaho Two-Face. 

Má krátké, vlnité, platinově blond vlasy, oblečená vždy v bílém. 

Působí jako Two-Faceova prostitutka, její chování je sice něžné, ale 

provokativní, až lascivní s prvoplánovým sexuálním podtextem. 

Oblečení (spíše negližé) se většinou skládá z krajek, průsvitného 

materiálu, peří a podvazků. 

Sociální role Prostitutka, milenka, žena v domácnosti 

Genderové 

stereotypy 

Děvka, prostitutka, doplněk k muži, sexuální objekt, naivní a 

podřadná  

Sexuální motivy Částečná nahota. Sexuální chování: erotické oblečení, vyzývavé 

                                                 
1
 „Dívka, která holduje drsným a hlučným aktivitám přisuzovaným chlapcům.” (Oxford Dictionaries, 2015) 



vystupování a svůdná mimika 

3. etapa 

CHARLIEHO 

ANDÍLCI 

Charlieho andílci [film]. Režie: McG. USA, Německo. 2000 [cit. 

2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Drew Barrymore hraje Dylan, jednu ze tří tajných špionek pod 

vedením neznámého šéfa Charlieho. Jejich cílem je vypátrat šéfa 

progresivní high-tech společnosti, který byl unesen, a společně s ním 

ukraden i cenný software. Charakteristickým znakem trojice je 

půvab a inteligence, které doplňují dovednostmi bojového umění, 

extrémních sportů a ovládáním vyspěných špionážních technologií. 

Kromě těchto dovedností využívají hojně sex-appealu. Stejně tak 

jako dokážou být něžná stvoření, dokážou být agresivní a 

nemilosrdné. Veškeré jejich jednání je účelové. 

Dylan do schopné špionky dospěla z deviantní a vulgární 

teenagerky. 

Sociální role Špionka, milenka, kolegyně, přítelkyně, bojovnice 

Genderové 

stereotypy 

Akční hrdinka, sexy agentka. 

Tradiční femininní vlastnosti se omezují převážně na ty fyzické: 

atraktivita, sex-appeal, sebe-prezentace jako sexuální objekt. Jinak 

převažují maskulinní znaky: sebevědomí, arogance, nezávislost, 

asertivita a síla. 

Muži jsou často zobrazování v rolí, které jsou tradičně přiřazované 

ženám. 

Sexuální motivy Částečná nahota. Sexuální chování: svádění, sexy oděv. Detailní a 

zpomalené záběry na ženské partie. 

50x A STÁLE 

POPRVÉ 

50x a stále poprvé [film]. Režie: Peter Segal. USA. 2004 [cit. 2015-

05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Lucy je mladá žena, která následky úrazu hlavy přišla o krátkodobou 

paměť. Rodina ji uměle udržuje v domnění, že se každé ráno 

probouzí do jednoho a toho samého dne. Do života jí vstoupí až 

Henry, který se do Lucy zamiluje. Otec Lucy se mu v tom nejprve 

snaží zabránit, ale po čase Henryho vytrvalosti změní názor, a 

společně vytvoří plán, jak by Lucy mohla žít normální život, a každé 

nové ráno navázat na předchozí den. 

Lucy je milá a přátelská učitelka umění, s blond vlasy. Díky svému 

handicapu je ale často centrem soucitu okolí, zatímco ona spokojeně 

žije v naivní nevědomosti. Po příchodu Henryho a jeho 

každodenního, vytrvalého snažení navázat s ní „první“ kontakt, 

nastává v její hlavě období zmatku. Henry každý den vše trpělivě 

vysvětluje, a postupně společně přicházejí na způsob, jak spolu žít 

relativně normální život. 

Sociální role Dcera, učitelka, pacientka, partnerka, sestra, „blondýna“ 

Genderové 

stereotypy 

Pohádka o Šípkové růžence; je pasivní a závislá na muži, který ji 

„probudí“ a vysvobodí z kruhu; muž zde jedná z pozice moci; hodná 

dcera, oddaná vůči otci. 

Možnost interpretace „blondýny“. 

Sexuální motivy Polibky, implicitní sex, částečná nahota. 

 



 

  



Příloha č. 2: Kódovací formulář Miley Cyrus 

Miley CYRUS 

Kategorie Film, hudební video 

1. Etapa 1. Hannah Montana (2009, film) 

2. Etapa 1. Can’t Be Tamed (2010, hudební video) 

2. LOL (2012, film) 

3. Etapa 1. Wrecking Ball (2013, hudební video) 

2. We Can’t Stop (2013, hudební video) 

1. etapa 

HANNAH 

MONTANA 

Hannah Montana [film]. Režie: Peter Chelsom. USA. 2009 [cit. 

2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Hlavní postava vede život dvojí identity: Miley Stewart (obyčejná 

dívka) a Hannah Montana (světově známá popová hvězda). Miley 

Stewart je dívka z venkova, která touží zpívat a vystupovat, ale 

zároveň si chce zachovat soukromý život. Pro tento účel vytvořila s 

otcem své alter-ego Hannu Montanu, a vystupuje tak v převlečení.  

Miley je tmavovlasá dívka procházející typickým procesem 

dospívání: škola, vztahy, přátelé, první lásky, banální rodinné 

konflikty, typické pro období puberty. Udržuje velice dobrý vztah 

s otcem, který je zároveň manažerem Hanny Montany. Hannah je 

blond popová zpěvačka; je profesionální, excentrická, energická, 

trochu sebestředná a „trendy“. O tajemství Miley ví pouze rodina a 

blízcí přátelé, což ještě upevňuje jejich vazby. Ve filmu je otcem 

odvezena na venkov, kde vyrůstala, aby si tam trochu odpočinula od 

slávy a od Hanny Montany. Tam se zamiluje do Travise, díky jemuž 

se začne rozhodovat o své identitě, a rozhodne se podřídit lásce, a 

veřejně odhalí svou dvojí identitu. 

Sociální role Dítě, teenagerka, dcera, školačka, kamarádka, partnerka, 

profesionální zpěvačka, celebrita, popová ikona mladých 

Genderové 

stereotypy 

Miley je obyčejná dívka. Hannah Montana má blond vlasy, popová 

ikona, „Cosmo Girl“ 

Sexuální motivy Polibky; částečná nahota pouze v podobě odhalených stehen, které 

nejsou prezentovány v sexuálním kontextu. 

Přiléhavé oblečení, které se ale dá považovat za úměrné věku a 

módě mladých. 

 

2. etapa 

CAN’T BE TAMED Can’t Be Tamed. In: Youtube [online]. 05.05.2010 [cit. 2015-05-14]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=sjSG6z_13-Q  

Popis obsahu Cyrus ztvárňuj ojedinělý druh opeřence drženého v obří kleci, prvně 

vystavovaný v muzeu. Publikum žasne, po zásahu bleskem fotografa 

se ale Avis Cyrus, jak byl opeřenec pojmenován, vymkne kontrole, 

vyděsí publikum, ti utíkají. V kleci se objeví další podobná stvoření 

a začnou tančit v kleci; expresivní tanec s erotickým podtextem. 

Unikají z klece a pokračují v tanci po chodbách muzea. Následují 

https://www.youtube.com/watch?v=sjSG6z_13-Q


prostřihy, kde je Cyrus sama v šatech/kostýmu páva, leží na zádech 

a zpívá. Na původní scéně návrat do klece, skupina tančí u tyčí 

klece. Po představení/imaginaci je Cyrus zase sama v hnízdě 

v polámané kleci. 

Sociální role Rebelka, vůdkyně 

Genderové 

stereotypy 

Ačkoliv oblečená žensky a vyzývavě genderové stereotypy svou 

sebe-prezentací porušuje. Je dominantní figurou a lídrem vzpoury 

proti konvencím. Je nadřazená všem ostatním (ženám i mužům), 

hraje roli nezávislého, silného subjektu; je přítomná agresivita. Do 

intimního kontaktu s erotickými konotacemi, doplněnými o prvky 

souboje, se dostává jak s muži, tak ženami. 

Klec je možné interpretovat jako proces stereotypizace nebo 

stigmatizace společností, proti které protestuje. 

Stereotyp akční hrdinky: sexy, ale s mužskými vlastnostmi, diva, 

bojovnice, matka rodu. 

Sexuální motivy Vyzývavé oblečení (holá stehna, hluboký výstřih), výrazné líčení, 

erotický expresivní tanec, znaky sexuálního vzrušení jsou 

skombinovány se znaky souboje. 

LOL LOL [film]. Režie: Lisa Azuelos. USA. 2012 [cit. 2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Lola, přezdívaná LOL, je studentka střední školy, která řeší 

problémy typické pro období dospívání. Má základnu nejlepších 

kamarádek, a řeší s nimi milostné a rodinné vztahy, chodí na 

večírky, experimentuje s drogami. Na začátku školního roku se 

rozejde se svým bývalým přítelem, a zamiluje se do Kyla, který je 

ve složité situaci, jelikož Lolin bývalý přítel je Kylův nejlepší 

kamarád a kolega z kapely. S Kylem přijde Lola na výměnném 

pobytu v Paříži o panenství. Lola prochází množstvím emotivně 

vypjatých situací spojených s bývalým i současným přítelem, 

matkou, ve kterou dočasně ztratí důvěru po tom, co si přečte její 

soukromý deník.  Lola je rebelka, která si chce řídit svůj život sama, 

ale zároveň je to citlivá dívka milující svou matku. 

Sociální role Dcera, školačka, kamarádka, milenka, provokatérka 

Genderové 

stereotypy 

Stereotypní scénář „dva kamarádi a jedna dívka“ – dívka jako objekt 

touhy dvou mužských subjektů. Kyle je muzikant, tedy na pódiu, 

Lola je podpora z publika – žena jako záruka stabilního zázemí 

muži. Lola je emotivní, citlivá, zranitelná a oddaná dívka ve vztahu 

s přítelem, zároveň je ale poměrně tvrdohlavá a rebelantská ve 

vztahu s matkou.  

Sexuální motivy Sexy oblečení (částečná nahota), polibky, sex je zobrazený pouze 

implicitně (neprobíhá před kamerou). 

3. etapa 

WRECKING BALL Wrecking Ball. In: Youtube [online]. 09.09.2013 [2015-05-14]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=My2FRPA3Gf8  

Popis obsahu Ve videu se střídají dvě formy scény: detailní záběr na plačící 

obličej zpěvačky a studiová scéna staveniště, kde demoliční koule 

ničí panelové stěny. Po úvodním 30s záběru na obličej přijde střih 

na prostor mezi stěnami, kde Cyrus ve spodním prádle a s velkým 

pryžovým kladivem obchází zděný interiér, lascivně oblizuje 

https://www.youtube.com/watch?v=My2FRPA3Gf8


kladivo; přijde první úder demoliční koule; následují sekvence 

střídajících se záběrů zpěvačky houpající se na kouli v prádle, 

záběrů s kladivem, nahé zpěvačky na kouli, zpěvačky v prádle 

demolující zbytky zdi a zpěvačky ležící a vyzývavě se svíjející 

v sutinách. 

Sociální role Exhibicionistka, diva, rebelka, děvka, sex-symbol 

Genderové 

stereotypy 

V roli sexuálního objektu, citlivost, tělo a atraktivita jako dominanta 

– znaky zastupující feminitu, doplněné o agresivitu a troufalost jako 

znaky mužské. 

Diva, sex-symbol, děvka. 

Sexuální motivy Nahota částečná i kompletní, lascivní sexuální chování, kladivo 

působí jako konotace penisu, sexuální vzrušení. 

WE CAN’T STOP We Can’t Stop. In: Youtube [online]. 19.06.2013 [2015-05-14]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=LrUvu1mlWco 

Popis obsahu Tématem celého videa je house party
2
, která se odehrává v domě a 

ve venkovním bazénu. Je plná bizarních doplňků a aktivit: vycpaná 

nebo plyšová zvířata v nadživotních velikostech, lebka 

vymodelovaná z hranolek, dýmovnice, toasty plněné bankovkami, 

twerk
3
, souboje v bazénu i na tanečním parketu, jízda na rotopedu 

atd. Záběry těchto aktivit se střídají se záběry na Miley Cyrus 

v lascivních až sexuálně explicitních polohách vystavujících její 

pozadí nebo rozkrok a demonstrující pohyby sexuálního aktu 

(oblečená). 

Sociální role Rebelka, delikventka 

Genderové 

stereotypy 

Prezentace sebe sama jako sexuálního objektu, vystavování 

ženských partií, sexualizace sebe sama do role děvky. 

Sexuální motivy Částečná nahota, twerk, sexuální polohy, kopulační pohyby 

 

 

                                                 
2
 Večírek v domě: „Večírek, kdy hosti zůstanou v domě přes noc nebo na několik dní.“ (Oxford Dictionaries, 

2015) 

3
 „Tančení na populární hudbu sexuálně provokativním způsobem zahrnujícím pohyby pánve a postoj ve dřepu.“ 

(Oxford Dictionaries, 2015)  

https://www.youtube.com/watch?v=LrUvu1mlWco


Příloha č. 3: Kódvací formulář Dara Rolins 

Dara ROLINS 

Kategorie Hudební video 

1. Etapa 1. Školská láska (1984) 

2. Čo o mne vieš (1988) 

2. Etapa 1. Já a stín (1998) 

2. Na teba sa dívam (2002) 

3. Etapa 1. Party DJ (2006) 

2. Stále dokola (2011) 

1. etapa 

ŠKOLSKÁ LÁSKA Školská láska. In: Youtube [online]. 28.12.2012 [2015-05-14]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EqaInf9j_hA  

Popis obsahu Dara Rolins (tehdy Darina Rolincová) se ráno probudí, objeví dopis 

od chlapce, učeše se, oblékne a běží do školy; postupně se přidá 

skupina dívek, které běží s ní. Po obědě odjede na kole na pouť a 

společně s ní další chlapci a dívky. 

Sociální role Dítě, školačka 

Genderové 

stereotypy 

Tradiční genderové role jsou zde převrácené: Rolins v dominantní 

pozici – s kamarádkami jdou sebevědomě středem silnice, chlapci se 

skrývají podél cesty za popelnicemi. 

Sexuální motivy Žádné. 

ČO O MNE VIEŠ Čo o mne vieš. In: Youtube [online]. 09.12.2012 [2015-05-14]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=WDEltCQZNMc  

Popis obsahu Nejprve je Rolins na hodině baletu v tělocvičně, oblečená v džínech 

na halence s dlouhým rukávem; později střih na studio, kde nahrává 

s kapelou, má na sobě bílé šaty s volány pod kolena a odhalenými 

rameny. 

Sociální role Baletka, zpěvačka. 

Genderové 

stereotypy 

Dvojí identita: přes den hodná dívka, večer popová hvězda. 

Sexuální motivy Žádné. 

2. etapa 

JÁ A STÍN Já a stín. In: Youtube [online]. 19.10.2007 [2015-05-14]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=51r--Q73nqA 

Popis obsahu Dvě dějové linie: jedna sleduje život neznámého páru, druhá se 

zaměřuje na zpívající Daru. Linie se několikrát protnout, a Rolins 

vystupuje jako neviditelný, zúčastněný vypravěč a pozorovatel. 

Sociální role Z videa nejsou zjevné. 

Genderové 

stereotypy 

Elegantní dáma v černém střídá romantickou dívku v květinových 

šatech. 

Emotivní projev, představivost, která je zobrazena párem v druhé 

dějové linii, a sentiment tu odkazují k ryze ženským vlastnostem. 

Sexuální motivy Atraktivní a svůdné oblečení (hluboký výstřih), svůdná mimika. 

NA TEBA SA Na teba sa dívam. In: Youtube [online]. 25.10.2009 [2015-05-14]. 

https://www.youtube.com/watch?v=EqaInf9j_hA
https://www.youtube.com/watch?v=WDEltCQZNMc
https://www.youtube.com/watch?v=51r--Q73nqA


DÍVAM Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=HGthamQRjvA 

Popis obsahu Video složené ze třech primárních scén: (1) záběr na zpěvaččin 

obličej a torzo v krajkovém negližé, (2) zpěvačka prochází nočním 

městem v dlouhém rozepnutém kabátu, pod kterým má pouze 

spodní prádlo a na nohách černé kozačky, vzbuzuje žádostivé 

pohledy mužů, (3) taneční klub, kde tančí v těsných kožených 

kalhotách a podprsence. 

Sociální role Tanečnice, svůdnice 

Genderové 

stereotypy 

Sex-symbol, objekt mužské touhy, diva, rebelka 

Sexuální motivy Nahota částečná, erotické prádlo a oblečení, vyzývavá taneční 

choreografie, svůdná mimika. 

3. etapa 

PARTY DJ Party DJ. In: Youtube [online]. 15.11.2009 [2015-05-14]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=Mjt39zLWVRU 

Popis obsahu Zpěvačka přilétá ve vrtulníku, jako akční hrdinka vyskakuje a jde na 

večírek do klubu tančit. Střídají se prostřihy na zpěvačku z blízka a 

na zpěvačku na parket plném divoce tančících lidí.  

Sociální role Z videa nejsou zjevné. 

Genderové 

stereotypy 

Akční hrdinka, sexy diva 

Sexuální motivy Částečná nahota, tanec s erotickými pohyby, sexy oděv. 

STÁLE DOKOLA Stále dokola. In: Youtube [online]. 30.04.2012 [2015-05-14]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=i54hlX8o3WM 

Popis obsahu Zpěvačka je ve venkovním bazénu. Střídají se dvě scény: když sedí 

nahá na kraji bazénu a poprsí si zakrývá pouze červeným ručníkem, 

a když plave v bazénu oblečená do téměř průhledných tělových 

plavek. Prostřihy s detailními záběry na části jejího těla. 

Sociální role Z videa nejsou zjevné. 

Genderové 

stereotypy 

Žena jako sexuální objekt, prezentace vlastních atraktivních patrií, 

sex-symbol. 

Sexuální motivy Nahota částečná i kompletní (průsvitné plavky), záběry na části 

zpěvaččina těla jako znaky fyzické atraktivity (výstřih, břicho, záda, 

stehna, obličej). 

 

 
 

 

 

 

 

Příloha č. 4: Kódovací formulář Emma Watson 

https://www.youtube.com/watch?v=HGthamQRjvA
https://www.youtube.com/watch?v=Mjt39zLWVRU
https://www.youtube.com/watch?v=i54hlX8o3WM


Emma WATSON 

Kategorie Film 

1. Etapa 1. Harry Potter a Kámen mudrců (2001) 

2. Etapa 1. Harry Potter a Ohnivý pohár (2005) 

3. Etapa 1. Harry Potter a Relikvie smrti (2010, 2011) 

2. Charlieho malá tajemství (2012) 

3. Noe (2014)  

1. etapa 

HARRY POTTER 

A KÁMEN 

MUDRCŮ 

Harry Potter a Kámen mudrců [film]. Režie: Chris Columbus. USA 

/ Velká Británie. 2001 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Hermiona Grangerová je jednou z hlavních postav příběhu 

kouzelníkovi Harrym Potterovi. V prvním díle Harry Potter a 

Kámen mudrců se Harry Potter a Ron Weasley stanou nejlepšími 

kamarády. Hermiona nemá žádné kamarádky. Seznámí se s chlapci 

ve vlaku na cestě do Bradavic, a přes drobná nedorozumění, co se 

týče vlny kritiky na její osobu, se jí nakonec s chlapci podaří 

spřátelit. 

Hermiona je mladá dívka s rozcuchanými vlasy a afektovaným 

hlasem. Je to energická a pilná a všeznalá studentka – intelektuálka. 

Ve vědomostech zásadně převyšuje Harryho a Rona. Ráda poučuje, 

moralizuje, je velice výřečná, často panovačná a arogantní. Nejlépe 

se cítí, když může prezentovat svoje výjimečné vědomosti. 

Sociální role Dítě, čarodějka, studentka, kamarádka, outsiderka, intelektuálka 

Genderové 

stereotypy 

Chytrá ošklivka, intelektuálka. 

Hermiona nespadá do stereotypního pojetí ženy. Je inteligentní, 

racionální, nezávislá, dominantní, ambiciózní, někdy až arogantní. 

Nesplňuje ideály dívčí krásy. 

Sexuální motivy Žádné. 

2. etapa 

HARRY POTTER 

A OHNIVÝ POHÁR 

Harry Potter a Ohnivý pohár [film]. Režie: Mike Newell. USA / 

Velká Británie. 2005 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Čtvrtý film o Harrym Potterovi představuje Hermionu jako mladou 

dospívající dívku, která není už bezstarostné dítě, kterému jde jenom 

o prospěch. Když je jisté, že se přítel Harry musí zúčastnit 

nebezpečného Poháru tří kouzelníků, má o něj skutečné obavy. 

Zároveň se stane spojovníkem mezi Harrym a Ronem, kteří jsou ve 

sporu. Hermiona v tomto díle prochází procesem proměny, když na 

Vánoční ples přijde krásně oblečená a učesaná (což u charakteru 

ošklivé intelektuálky Hermiony není běžné) a v doprovodu slavného 

sportovce Viktora Kruma. S ním protančí večer, což vyvolá drobnou 

žárlivou reakci u Rona, a Hermiona to špatně snáší. Tyto vypjaté 

situace v Hermioně aktivují nové ženštější emoce. 

Sociální role Čarodějka, studentka, partnerka, kamarádka, intelektuálka 

Genderové 

stereotypy 

Stereotyp příběhu o popelce: z ošklivky kráska na jeden večer 

Více aspektů feminity než v prvním díle: emocionalita, slabost, 



závislost, melodramatický výstup. Zároveň je stále udržována role 

intelektuálky 

Sexuální motivy Navazování intimnějších vztahů: doteky, pohledy, tanec v páru. 

3. etapa 

HARRY POTTER 

A RELIKVIE 

SMRTI 

Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část [film]. Režie: Davis Yates. 

USA / Velká Británie. 2010 [2015-05-14]. 

Harry Potter a Relikvie smrti – 2. část [film]. Režie: Davis Yates. 

USA / Velká Británie. 2011 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Svět jak kouzelnický, tak obyčejný jsou ve válce proti zlu v podobě 

Lorda Voldemorta, který ho chce ovládnout. Trojice Harry, Ron a 

Hermiona se snaží najít a zničit viteály, předměty, do nichž jsou 

uloženy části Voldemortovy duše. Přichází rozhodující bitva o 

budoucnost kouzelnického světa. 

Hermioně je v sedmém filmu o Harrym Potterovi sedmnáct let, je 

zkušená a sebevědomá čarodějka, která bojuje stejně odvážně a 

odhodlaně jako muži. Vyrostla z ní praktická, inteligentní a silná 

mladá žena a velice schopná čarodějka, která dokáže být tvrdohlavá 

a dominantní, ale zároveň romantická a emotivní. Zejména jedná-li 

se o její rodinu, přátele a partnera Rona, se kterým zůstane a má 

s ním děti. 

Sociální role Čarodějka, kamarádka, partnerka, matka, intelektuálka, bojovnice, 

zastánkyně dobra 

Genderové 

stereotypy 

Emancipovaná, praktická žena, s muži si je rovna, někdy možná 

převažuje díky kombinaci vysoké inteligence a ženské 

předvídavosti. Stojí v „první řadě“ bitvy, zastává převážnou většinu 

„mozku“ skupiny. 

Sexuální motivy Dotyky, něžnosti, polibky. 

CHARLIEHO 

MALÁ 

TAJEMSTVÍ 

Charlieho malá tajemství [film]. Režie: Stephen Chbosky. USA. 

2012 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Sam je dívka v maturitním ročníku na střední škole, do které se 

zamiluje nově příchozí Charlie, o němž celý příběh je. Sam se svým 

nevlastním bratrem přivedou Charlieho do své okruhu přátel, kde 

ačkoliv každý vypadá šťastně a svobodně, všechny (tak, jak tomu je 

v běžném životě) tíží nějaká větší, či menší osobní traumata. Sam 

atraktivní, přátelská dívka, která si vybírá vždy ty „nesprávné“ typy 

mužů, kteří s ní nezachází nejlépe. Zároveň rozdává plané naděje 

(např. Charliemu). Sam se také ve škole nedaří nejlépe a má 

problémy se dostat na univerzitu. Charlie jí nabídne pomoc při 

přípravě na přijímací zkoušky, a Sam se nakonec splní sen o studiu 

na univerzitě. 

Sociální role Přítelkyně, partnerka, sestra, teenagerka, studentka, tanečnice 

Genderové 

stereotypy 

Volnomyšlenkářka s permanentně nevhodným výběrem mužů. 

Je okouzlující, atraktivní, ale zmatená, naivní, závislá na pomoci, 

citlivá. 

Sexuální motivy Částečná nahota, taneční vystoupení v erotickém spodním prádle, 

polibky. 

NOE Noe [film]. Režie: Darren Aronofsky. USA. 2014 [2015-05-14]. 



Charakteristika 

postavy 

Ila je adoptivní dcerou Noema a ženou jeho prvorozeného syna ve 

filmu, který je volně inspirován biblickým příběhem o potopě světa. 

K Noemovi promluví stvořitel, který ho vyšle na záchranu zvířectva 

před zkázou, kterou chce na svět seslat, aby zahubil zkažené lidstvo. 

Na arše, vystavěné k přečkání potopy, se plaví se svou ženou, třemi 

syny a adoptivní dcerou Ilou. Ila jako dítě utrpěla zranění, které jí 

později zabraňuje mít děti. Není tedy původně žádná šance, aby 

přežilo i lidstvo. Zázračnou pomocí vševědoucího praotce se jí ale 

podaří otěhotnět, porodí dvě dcery, které málem zahynou 

Noemovou rukou, avšak soucit mu v tom zabrání. 

Rolí Ily je především být ploditelkou potomstva a stěžejní postavou 

v zachování lidského rodu. 

Sociální role Adoptivní dcera, partnerka, matka, zploditelka 

Genderové 

stereotypy 

Archetypální, esenciální pojetí ženy, jejíž funkcí je plodit a 

vychovávat potomstvo.  

Sexuální motivy Polibky, sexuální vzrušení. 

 

 



Příloha č. 5: Kódovací formulář Justin Bieber 

Justin BIEBER 

Kategorie Hudební video 

1. Etapa 1. One Time (2009) 

2. Baby (2010) 

2. Etapa 1. Boyfriend (2012)  

2. Beauty And A Beat (2012) 

3. Etapa 1. Confident (2014) 

2. All That Matters (2013) 

 

1. etapa 

ONE TIME One Time. In: Youtube [online]. 24.11.2009 [2015-05-14]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=CHVhwcOg6y8 

Popis obsahu Bieber hraje s dalším chlapcem video hry, přičemž přijme telefonní 

hovor od dospělého přítele (Usher), a požádá ho, zda by mu pohlídal 

dům. Chlapci začnou prostřednictvím sms zvát přátele na večírek. 

Záběry na skupiny chlapců a dívek shromážděných venku na 

ulicích, kterým přichází sms s pozvánkou. Skupiny mladých 

přicházejí do domu, kde je vítá Bieber. Kamera se zaměřuje na 

mladou tmavovlasou dívku. Následují prostřihy na tančící mladé 

lidi, na Biebra, na dívku. Následně se ti dva setkají, on ji chytí 

kolem ramen, nechají se vyfotit a jdou spolu tančit. Přemístí se na 

venkovní terasu, kde si povídají. Dívka se podívá na hodinky, políbí 

Biebra na tvář a odchází, ten je zklamaný a hudba pomalu končí. On 

se zvedá a naráží na Ushera, kterému uspořádal večírek v domě.  

Sociální role Teenager, organizátor, bavič, neposlušné dítě, nápadník, přítel 

Genderové 

stereotypy 

Genderové role nejsou nijak výrazně vymezené. S dívkou se 

vzájemně v davu hledají, ale ona je nakonec ta, která je aktivní a 

přijde k němu. Dominantní znaky nalezneme ve fyzickém kontaktu: 

on si ji chytí kolem ramen a ona ho poslouchá, zároveň si spolu 

vzájemně povídají. Ona na závěr uteče – možné interpretovat jako 

stereotyp hodné dcery, v kontrastu s neposlušným Biebrem. 

Sexuální motivy Polibek na tvář, objetí 

BABY Baby. In: Youtube [online]. 19.02.2010 [2015-05-14]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=kffacxfA7G4 

Popis obsahu Skupina dívek hraje bowling v zábavním centru, připojí se k nim 

skupina chlapců a začnou soupeřit. Vzájemný, dlouhý oční kontakt 

s tmavovlasou pohlednou dívkou, a začnou poměřovat své síly 

v bowlingu. Potom Bieber přistoupí k dívce, přitáhne si ji za bundu 

k sobě, ona ho odstrčí, Bieber se snaží zůstat v kontaktu, 

„pronásleduje“ ji, dívka stále odmítá a utíká. Skupina chlapců mu 

fandí. Následuje dance battle
4
. Nakonec dívka přestane odmítat, 

Bieber ji získá, a odvádí se za ruce ze zábavního centra. 

                                                 
4
 Zde myšleno jako taneční soutěž charakteristická pro street dance, kdy proti sobě vystupují jednotlivci nebo 

skupiny a snaží se předvést lepší choreografii.  

https://www.youtube.com/watch?v=CHVhwcOg6y8
https://www.youtube.com/watch?v=kffacxfA7G4


Sociální role Nápadník, tanečník, lídr skupiny, přítel, lovec 

Genderové 

stereotypy 

Stereotyp odhodlaného muže „dobyvatele“, cudná dívka se nechá 

dobývat, ale nakonec podlehne jeho převaze. Bieber postupuje 

troufale, progresivně, a v závěru přesvědčivě. Dívka je v roli 

atraktivního objektu, který podlehne tlaku. Bieber tedy slaví úspěch 

a dívka je postavena do role poražené. 

Sexuální motivy Dlouhé pohledy, svůdná mimika (implicitní sexualita), vzájemná 

vzdálenost v intimní zóně (obličeje se v jednu chvíli téměř dotýkají). 

Nahota se ve videu nevyskytuje. 

 

2. etapa 

BOYFRIEND Boyfriend. In: Youtube [online]. 03.05.2012 [2015-05-14]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=4GuqB1BQVr4 

Popis obsahu Bieber přijíždí v luxusním sportovním automobilu na parkoviště ke 

skupině atraktivně vypadajících mladých lidí, obklopených 

luxusními nablýskanými auty. Záběr na zvědavé pohledy dívek, 

které upoutá Biebrův příjezd (zřetelný zájem o jeho osobu). Začíná 

pouliční taneční party, dívky jsou oblečené v sexy modelech (těsné 

džíny, krátké šortky nebo minisukně a těsné krátké topy nebo jen 

podprsenky), odhalené minimálně břicho nebo stehna, převážně ale 

oboje. Jedna z dívek se vydá za Biebrem, objímají se, tančí spolu 

těsně při sobě, Bieber dívce zpívá do ucha, hraje na kytaru, ona se 

vlní v bocích do rytmu a naslouchá mu. 

Sociální role Tanečník, muzikant, partner 

Genderové 

stereotypy 

On je sebevědomý objekt touhy a dívky se mu samy podbízí, jsou 

slabé a podléhají jeho charismatu. Bieber se tu prezentuje jako alfa 

samec, žena tu přebírá aktivitu, aby získala jeho pozornost. Dívky 

jsou ve videu atraktivní a sexy, často jsou zabírány pouze po částech 

(pozadí, břicho, obličej). 

Sexuální motivy Částečná nahota, sexuální touha/chování, erotické pohyby, svůdné 

pohledy, sexy oblečení u dívek, vzájemná přítomnost v intimní 

zóně. 

BEAUTY AND THE 

BEAT 

Beauty And A Beat ft. Nicki Minaj. In: Youtube [online]. 

12.10.2012 [2015-05-14]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ys7-6_t7OEQ 

Popis obsahu Hudební video je natočeno stylem „selfie“. Bieber natáčí sám sebe 

na venkovní party u bazénu, prochází davem, natáčí okolní dění, 

které se skládá především z mladých tanečníků. Filmuje taneční 

výstupy jednotlivých skupin, které po celém areálu, kde se večírek 

odehrává, potkává: akvabely, pole dancing
5
, tanečníky break dance 

a další. Na této nahrávce spolupracoval s Nicki Minaj (sex-

symbolem současného ženského hip hopu a R&B), se kterou ve 

videu předvede krátký erotický tanec. 

Sociální role Kameraman, tanečník, zpěvák 

Genderové 

stereotypy 

Role žen a mužů v rolích tanečníků nejsou nijak výrazně odlišené, 

pouze rozdíly v rozdělení tanečních stylů na femininní (pole 

                                                 
5
 Tanec u tyče. „Erotický tanec, který zahrnuje točení kolem upevněné tyče.“ (Oxford Dictionries, 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=4GuqB1BQVr4
https://www.youtube.com/watch?v=Ys7-6_t7OEQ


dancing a synchronizované plavání) a maskulinní (breakdancing – 

akrobatický tanec). 

Sexuální motivy Částečná nahota díky zasazení do prostředí akvaparku, a to u žen i u 

mužů (plavky, šortky nebo minisukně). 

Sexuální konotaci může mít voda. Bieber má oblečené dlouhé 

šortky a tílko, které je kompletně mokré díky tanci v bazénu. 

Nicki Minaj jako sex-symbol známý pro své vnadné ženské tělo a 

sexuálně laděnou mediální sebe-prezentaci. 

Tanec Minaj a Biebra imitující kopulační pohyby. 

3. etapa 

CONFIDENT Confident ft. Chance The Rapper. In: Youtube [online]. 29.01.2014 

[2015-05-14]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=47YClVMlthI 

Popis obsahu Bieber v roli lovce. Zaznamená atraktivní ženu a následuje ji do 

nočního obchodu. Kamera, která chvílemi představuje Biebrův 

pohled, sleduje její křivky. Bieber ji osloví a požádá o telefonní 

číslo, ona odmítne a odchází, on za ní. Prostřihy na mužskou taneční 

skupinu zahrnující i Biebra. Dívka odejde z obchodu, nasedne na 

motocykl a odjíždí. Scéna se přemisťuje do tanečního klubu, kde se 

Bieber s dívkou opět setká. Překvapí ji, přitiskne k autu, políbí a 

znovu požádá o telefonní číslo, dívka ochotně souhlasí a společně 

odchází na taneční parket. 

Sociální role Nápadník, tanečník 

Genderové 

stereotypy 

Bieber představuje muže „dobyvatele“, lovce; sebevědomý, 

troufalý, odhodlaný, aktivní, je zobrazen jako subjekt. Dívka je 

sexuální objekt, nejdříve zdrženlivá, ale později podlehne Biebrovu 

tlaku. Muž vítěz, žena poražená a podvolená mužově vůli. 

Sexuální motivy Vyzývavý oděv (těsné legíny, minisukně) a obnažené břicho, 

smyslné pohledy ženy, provokativní chůze, polibky, vzájemná 

vzdálenost v intimní zóně. 

ALL THAT 

MATTERS 

All That Matters. In: Youtube [online]. 02.12.2013 [2015-05-14]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=JC2yu2a9sHk 

Popis obsahu Video je poskládané z prostřihů různých scén převážně pomalého a 

nedynamického charakteru interakce Biebra a mladé ženy. Ta má 

povahu sexuálního objektu, který je Biebrovi takřka k dispozici. 

Obsažené scény: dívka v koženém spodním prádle, leží na 

motocyklu, Bieber se jí dotýká, nebo pomalu tančí u stěny, Bieber ji 

z povzdálí sleduje sedíc na židli, nebo se objímají, hladí, tančí spolu 

nebo tančí pouze dívka a Bieber ji sleduje, líbají se. Střídáno 

prostřihy smyslných detailních záběrů na rty nebo krk dívky 

v červeném světle, dále na Biebra s obnaženým trupem. 

Sociální role Pozorovatel, milenec, muzikant, „zákazník“ (dívka pro něho tančí, 

on ji pozoruje). 

Genderové 

stereotypy 

On je arogantní, nadřazený „lovec“ dívky zastávající pasivní roli, je 

pouze objektem sexuální touhy, sexy, atraktivní, často zobrazovány 

pouze její části (obličej, rty, krk, oči, pozadí) 

Sexuální motivy Částečná nahota – dívka v koženém spodním prádle, Bieber 

s obnaženým trupem. Sexuální chování – polibky, dotyky, svůdné 

https://www.youtube.com/watch?v=47YClVMlthI
https://www.youtube.com/watch?v=JC2yu2a9sHk


pohyby dívky, lap dance
6
, pohyby imitující sexuální akt, záběry na 

části ženského těla (rty, oči, krk, pozadí), vzájemná vzdálenost 

v intimní zóně. 

 

                                                 
6
 „Erotický tanec nebo striptýz prováděný v blízkosti nebo na klíně platícího zákazníka.“ (Oxford Dictionaries, 

2015) 



Příloha č. 6: Kódovací formulář Macaulay Culkin 

Macaulay CULKIN 

Kategorie Film 

1. Etapa 1. Sám doma (1990)  

2. Sám doma a bohatý (1994) 

2. Etapa 1. Party Monster (2003) 

2. Sex and Breakfast (2007) 

1. etapa 

SÁM DOMA Sám doma [film]. Režie: Chris Columbus. USA. 1990 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Kevin je nejmladší z početné rodiny McCallisterových. Malý 

„potížista“, který je cílem kritiky a sourozenecké šikany, které se ale 

odhodlaně brání. Po tom, co ho rodina při odjezdu na dovolenou 

náhodou zapomene doma, nesmírně si užívá být svobodný a 

dospělý. Jako typické dítě-uličník provádí vše, co je dětem běžně 

z výchovných důvodů zakazováno. Vynalézavě, kreativně a 

s dětským smyslem pro hru a dobrodružství změní dům v jednu 

velikou past na lupiče, které se snaží dostat do domu jeho rodiny. 

Kevin přebírá ale i role dospělého, když nakoupí zásoby potravin a 

domácích potřeb, pere a suší prádlo. Mnohdy se vyjadřuje jako 

dospělý, ale celkově převažují vlastnosti připisované dítěti: 

upřímnost, emotivnost, zvídavost, naivní pohled na svět, bujná 

představivost, výřečnost. 

Sociální role Dítě, syn, bratr, správce, přítel, hospodyně 

Genderové 

stereotypy 

Typický „kluk uličník“, kouká na detektivky, hraje si na dospělého 

muže (holí se), je odvážný, porušuje pravidla; na druhou stranu 

zastane roli hospodyně, a postará se o domácnost (nakoupí, vypere, 

uklidí) s cílem udělat radost rodině.  

Vlastnosti jako emotivnost, naivita, výřečnost a zvídavost, které jsou 

příznačné feminitě, mohou v tomto kontextu být přisouzeny spíše 

roli dítěte, a jeho nedovyvinuté identity. 

Sexuální motivy Částečná nahota (scéna, kdy si hraje na dospělého muže a holí se). 

SÁM DOMA A 

BOHATÝ 

Sám doma a bohatý [film]. Režie: Donald Petrie. USA. 1994 [2015-

05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Richie Rich je nejbohatší dítě na světě, vychovávané pro život 

v bohatství a managementu obřích podniků. Touží ale po zábavě, 

jako mají normální děti jeho věku. Vrstevníci ze stejných poměrů 

ale zájem o zábavu nemají. Zatímco zastupuje svého otce při výkonu 

pracovních povinností, zvládne si skrze baseball najít i nové 

kamarády. Když se Richieho rodiče dostanou do ohrožení života, 

zapříčiněného penězi-chtivými spolupracovníky, sjednotí se, a 

společně vymyslí plán, jak rodiče zachránit a zločince zlikvidovat. 

Sociální role Dítě, syn, multimilionář, sportovec, byznysmen, manažer, přítel, 

outsider, lídr 

Genderové 

stereotypy 

Mladý byznysmen, manažer – vychovaný pro řízení velkých 

společností, sebevědomé, racionální a asertivní chování, značná 

emocionální sebekontrola; zároveň nadšený sportovec – vše znaky 

tradiční maskulinity. 



Sexuální motivy Nahota žádná. Sexuální chování: pouze zaujetí křivkami trenérky 

Claudie. 

 

3. etapa 

PARTY MONSTER Party Monster [film]. Režie: Fenton Bailey, Randy Barbato. USA / 

Nizozemsko. 2003 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Michael Alig je reálná postava undergroundové, newyorkské, 

klubové scény 80. a 90. let. Proslavil se propagací a organizací 

vystoupení, resp. přítomnosti skupiny Club-Kids v klubech New 

Yorku. Do této specifické branže byl zasvěcen kolegou a 

spolubydlícím Jamesem St. Jamesem. Příslušníci Club-Kids se 

vyznačovali značně extravagantními kostýmy, chováním a 

pravidelným užíváním drog. Jejich život se odehrával především po 

nocích, které trávili v klubech. 

Michaelova sláva rychle stoupala, ale úměrně s ní stoupala i 

spotřeba drog, která vedla nakonec k jeho pádu. Jeho kariérní sestup 

dovršila vražda svého drogového dealera a spolubydlícího. 

Sociální role Umělec, drogově závislý, přítel, vrah, propagátor Club-Kids 

Genderové 

stereotypy 

Stereotyp homosexuála (ženské vystupování) 

Sexuální motivy Částečná nahota, svádění a flirtování. 

SEX AND 

BREAKFAST 

Sex and Breakfast [film]. Režie: Miles Brandman. USA. 2007 

[2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

James a Heather jsou mladý pár, který prochází krizovým obdobím, 

a to zejména zevšedněním jejich intimního života. Heather se 

rozhodne situaci řešit a přesvědčí Jamese, aby se zúčastnili terapie 

skupinovým sexem. James je vůči nápadu poněkud skeptický. Co se 

sexuálního vztahu týče, neměl by se sdílet podle něho veřejně. Vinu 

oba partneři vztahují na sebe samé: James bojuje s pocitem, že pro 

Heather není dost dobrý, přičemž Heather má obavy, že problém 

může být na její straně. Zatímco Heather odjíždí z terapie spokojená 

a vidí v jejich vztahu budoucnost, James je ještě více skeptický a 

frustrovaný. Zmíní, že se k sobě s Heather tedy zřejmě nehodí, což ji 

zasáhne a Jamese opouští. 

Sociální role Partner, milenec 

Genderové 

stereotypy 

James je konzervativní muž, který k nápravě vztahu přistupuje 

pasivně. Trpí pocitem méněcennosti, podřadnosti nejen vůči 

ostatním mužů, ale i ve vztahu k partnerce. 

Sexuální motivy Částečná nahota; skupinový sexuální akt 

 

  



Příloha č. 7: Kódovací formulář Zac Efron 

Zac EFRON 

Kategorie Film 

2. Etapa 1. Muzikál ze střední (2006, TV film) 

2. Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník (2008) 

3. Etapa 1. Znovu 17 (2009) 

2. Talisman (2012) 

 

 

2. etapa 

MUZIKÁL ZE 

STŘEDNÍ 

Muzikál ze střední [film]. Režie: Kenny Ortega. USA. 2006 [2015-

05-14]. 

 

Charakteristika 

postavy 

Troy Bolton je student střední školy, který se na prázdninovém 

karaoke večírku seznámí s Gabriellou. Ta se na začátku 

následujícího školního roku přestěhuje do města, kde chodí Troy do 

školy, a najdou zalíbení jak v sobě navzájem, tak ve vztahu k hudbě. 

To však pro populárního sportovce a kapitána basketbalového 

mužstva znamená množství komplikací a vysvětlování, jelikož jeho 

život byl dedikován sportu. Pro jeho otce a trenéra v jedné osobě a 

Troyovy přátele z basketbalu je to šokující informace, jelikož 

sportovní tým a divadelní kroužek se jeví jako neslučitelné 

kategorie. Gabriella je inteligentní pohledná dívka, a zároveň 

intelektuálka. Je členkou chemického kroužku. Místem společného 

zájmu se pro mladou dvojici stane právě divadelní jeviště, kde jsou 

vybráni jako hlavní účinkující v nadcházejícím muzikálu. Troy se 

nechce vzdát basketbalu, ale zároveň začne mít vztah k hudbě a 

divadlu, které mají s Gabriellou spolčené. 

Troy prochází rozporuplným obdobím hledání své vlastní identity, 

a bojí se přiznat před kamarády a před otcem, že ho divadlo a zpěv 

skutečně naplňují. Troy reprezentuje klasického populárního 

teenagera, sportovce, který ale přichází na fakt, že je pod silným 

vlivem svého otce/trenéra. Snaží se tedy najít svou skutečnou 

identitu, která jde v mnohém proti zájmům jeho otce. 

Sociální role Student, teenager, sportovec, zpěvák, tanečník, partner, přítel, syn 

 Reprezentace genderových stereotypů v podobě zájmových 

kroužků: sport je činnost, která patří muži, divadlo a hudba je pro 

dívky nebo pro nedostatečně maskulinní muže. Dochází tu tedy 

k bourání těchto stereotypních hranic. Tento koncept reprezentuje 

tzv. „krizi maskulinity“. 

Sexuální motivy Náznak polibku v závěrečné scéně, nicméně dvojice byla vyrušena, 

a k polibku nedošlo. 

MUZIKÁL ZE 

STŘEDNÍ 3: 

MATURITNÍ 

ROČNÍK 

Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník [film]. Režie: Kenny Ortega. 

USA. 2008 [2015-05-14]. 

 

Charakteristika Troy Bolton a jeho spolužáci jsou tentokrát v maturitním ročníku 



postavy a stojí před výběrem univerzity. Troy prochází opět podobným 

rozhodovacím procesem jako v prvním filmu. Má pocit, že tlačen na 

basketbalovou školu, ale není si, jistý, zda to chce. Vzepře se proti 

otci, který se mu snaží řídit život. Chce se rozhodnout sám. Váhá 

tedy mezi školou, na které trvá otec a divadelní školou, na kterou 

mu bez jeho vědomí poslala přihlášku učitelka herectví. Nakonec se 

rozhodne pro školu, kde může skombinovat obojí. Jeho rozhodnutí 

je zároveň silně ovlivněno vztahem s Gabriellou, ke které tak na této 

škole bude mnohem blíže. 

Příběh pojednává o otázce konce dětských let a začátku nové životní 

etapy, kterou řeší v životě každý. Jedná se o období, které 

v mnohých rodinách vyvolává spory a střety zájmů. 

Sociální role Student, teenager, sportovec, zpěvák, tanečník, partner, přítel, syn 

Genderové 

stereotypy 

Troy kombinuje vlastnosti maskulinního charakteru v podobě sportu 

se zájmy připisovanými více ženám – zpěv a herectví. V tomto 

filmu se podřídí zájmům ženy, která jde za svou kariérou – obrat 

genderových rolí. Alfa samec, sportovec 

Sexuální motivy Sexuální chování: polibek; choreografie tanečních vystoupení a 

kostýmů nese znaky erotiky; dívky mají minisukně – částečná 

nahota, ale bez výrazného sexuálního kontextu. Dojde k polibku 

mezi Troyem a Gabriellou. 

3. etapa 

ZNOVU 17 Znovu 17 [film]. Režie: Burr Steers. USA. 2009 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Mike je muž ve středním věku, otec od rodiny, který se na základě 

svého přání prostřednictvím jakéhosi kouzla převtělil zpět do 

podoby svého sedmnáctiletého já ze střední školy, avšak pouze 

fyzicky. Vrací se zpět na střední, aby mohl napravit vztahy se svou 

rodinou, a zejména ženou, která se s ním chce nechat rozvést. Po 

tom, co se mu podaří zapadnout, stane se opět populární postavou na 

škole, a naváže blízké kontakty se svými dětmi, které na škole 

studují. Díky uvědomělosti dospělého člověka a otce od rodiny a 

jedná s ostatními z pozice autority, která je akceptovaná také díky 

jeho charismatu a sex-appealu. Tato kombinace způsobí, že se stane 

cílem sexuálního zájmu studentek, včetně vlastní dcery, kterou se 

snaží chránit před jejím hrubým přítelem, zatímco on se ve svém 

volném čase snaží držet v blízkosti své ženy. 

Mike je velmi dobrý basketbalista, s vypracovanou muskulaturou, 

dobře se obléká, je sebevědomý, dominantní, nebojí se jednat a je 

autoritativní nejčastěji ve vztahu ke svým dětem, a zejména dceři. 

Dívky, které ho berou jako sexuální cíl, samy sebe staví do 

méněcenné pozice tím, že se mu explicitně nabízejí. 

Sociální role Otec, teenager, manžel, syn, sportovec, školní lídr, přítel 

Genderové 

stereotypy 

Mike reprezentuje množství tradičně založených znaků maskulinity: 

nezávislost, intelekt, nadřazenost, racionalitu, přímost, úspěch a 

aktivita.  

Sexy sportovec, sex-symbol, alfa samec 

Sexuální motivy Nahota částečná, do půl těla – detailní záběr. U žen – mnohdy 

vyzývavé oblečení, hluboký výstřih, minisukně.Sexuální chování: 



explicitní vychází převážně od ženských protějšků, které se mu 

nabízí. Tanec obsahující erotické pohyby. Polibky. 

TALISMAN Talisman [film]. Režie: Scott Hicks. USA. 2012 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Zac Efron ztvárňuje postavu Logana, vojína námořní pěchoty, který 

má po třech misích v Iráku potíže začlenit se do normálního života, 

navíc je zatěžkán pocitem nesplaceného dluhu záchrany života vůči 

ženě na fotografii, kterou našel na místě výbuchu, jenž jako jediný 

přežil. Rozhodne se ženu (Beth) najít a poděkovat ji, což se mu 

podaří a zároveň u její rodiny nalezne práci. Beth žije se synem a 

matkou (s manželem žijí odděleně). Logan je jako příslušník armády 

velice maskulinního vzhledu (vypracovaná muskulatura, krátké 

vlasy), je nemluvný, stručný, klidný, velice galantní a má vysokou 

míru sebekontroly. Hledí si své práce, do cizích záležitostí se 

vměšuje jen tehdy, je-li někomu ubližováno. Hraje dobře na klavír a 

brzy se velice sblíží se synem Beth a později i s Beth. Bývalý 

manžel Beth ho považuje za významnou konkurenci, jelikož do té 

doby měl Beth svou kontrolou. 

Sociální role Vojín námořní pěchoty, partner, přítel, konkurent (z pohledu 

manžela Beth) 

Genderové 

stereotypy 

Gentleman, „férový chlap“. Stereotypní konflikt „dva muži jedna 

žena“ – žena je tu objektem mužské rivality. 

Typické znaky maskulinity: atletičnost, emocionální sebekontrola, 

nezávislost, síla, asertivita jsou kombinované s některými typicky 

femininními vlastnostmi: cit pro umění, něžnost, vlídnost. 

Sexuální motivy Nahota částečná i kompletní, erotické scény, sexuální akt 

 



Příloha č. 8: Kódovací formulář Daniel Radcliffe 

Daniel RADCLIFFE 

Kategorie Film 

1. Etapa 1. Harry Potter a Kámen mudrců (2001) 

2. Etapa 1. Harry Potter a Ohnivý pohár (2005) 

3. Etapa 1. Harry Potter a Relikvie smrti (2010, 2011) 

2. Žena v černém (2012) 

3. Zbav se svých miláčků (2013) 

1. etapa 

HARRY POTTER 

A KÁMEN 

MUDRCŮ 

Harry Potter a Kámen mudrců [film]. Režie: Chris Columbus. USA 

/ Velká Británie. 2001 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Harry Potter v podání Daniela Radcliffa je hlavní hrdina filmové 

ságy o slavném kouzelníkovi, který suduje kouzelnickou školu 

v Bradavicích. Harry vyrůstá jako sirotek v rodině své tety a strýce, 

kteří s ním nezachází nejlépe. Je zanedbáván a šikanován svým 

bratrancem. Z Harryho vyroste skromný chlapec, kterému se změní 

život v momentě, kdy se dozví o svém příběhu a osudu, a nastoupí 

do Školy čar a kouzel v Bradavicích. Harry je kouzelnickém světě 

fenoménem, je „vyvolený“, jelikož se mu jako ročnímu dítěti 

podařilo odrazit smrtící kouzlo nejobávanějšího černokněžníka 

Lorda Voldemorta. 

Harry, který do jedenácti let svého života neví, že je kouzelník, a 

natož „vyvolený“, je zprvu poněkud zmatený. Zájem o jeho osobu a 

záštita v podobě jednoho z nejmocnějších kouzelníků dobra, 

profesora Brumbála, mu dodává jistotu a zázemí. Spřátelí se 

s Ronem Weasleym a Hermionou Grangerovou, kteří si vytvoří silné 

přátelské pouto. Brzy se u Harryho začne projevovat skutečný talent, 

inteligence a hlavně odvaha, která dává postavě charakteristický 

rámec a bývá stěžejní příčinou nejen k dětským lumpárnám, ale i 

životu nebezpečným zápletkám, do kterých se trojice přátel dostává. 

Sociální role Hrdina, spasitel, kouzelník, dítě, sirotek, synovec, student, celebrita, 

sportovec 

Genderové 

stereotypy 

Skromný hrdina, talentovaný sportovec 

Sexuální motivy Žádné. 

2. etapa 

HARRY POTTER 

A OHNIVÝ POHÁR 

Harry Potter a Ohnivý pohár [film]. Režie: Mike Newell. USA / 

Velká Británie. 2005 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Harry Potter je ve čtvrtém ročníku ve Škole čar a kouzel 

v Bradavicích. Jako čtrnáctiletý chlapec se cizí zapříčiněním musí 

zúčastnit nebezpečné kouzelnické soutěže Pohár tří kouzelníků, 

která je určená pro studenty vyšších ročníků. Začíná se přiostřovat 

situace kolem možného vzestupu a návratu zla v podobě Lorda 

Voldemorta a jeho přívrženců. Studenti jsou svědky mnoha života 



ohrožujících situací, a dokonce smrti. 

Harry je po incidentu s nejasnými okolnostmi účasti v soutěži 

spolužáky vnímá jako podvodník, a stane se centrem posměchu a 

nadávek. V průběhu soutěže ale díky své statečnosti a pomoci přátel 

prokáže své kvality (nejen kouzelnického, ale i osobnostního 

charakteru), a z  outsidera se stane opět hrdinou. 

Výrazným motivem je v tomto filmu Vánoční ples, a s ním 

související hledání partnerek a partnerů. Harry po nezdařeném 

pokusu pozvat dívku, která se mu líbí, využil své slávy, a zajistil 

sobě a kamarádu Ronovi Harryho fanynky-dvojčata. 

Sociální role Kouzelník, teenager, outsider, hrdina, student, přítel, zachránce, 

bojovník 

Genderové 

stereotypy 

Objevuje se v rolích zachránce, statečného bojovníka, který přemůže 

i draka. Zároveň je spravedlivý a loajální. 

Vyšší míra agresivity, racionality, samostatnosti, cílevědomosti a 

kuráže. 

Je objektem dívčího zájmu, naopak sám je stydlivý a nezkušený. 

Sexuální motivy Navazování intimnějších vztahů: doteky, pohledy, tanec v páru, 

částečná nahota (obnažený trup ve vaně) 

3. etapa 

HARRY POTTER 

A RELIKVIE 

SMRTI 

Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část [film]. Režie: Davis Yates. 

USA / Velká Británie. 2010 [2015-05-14]. 

Harry Potter a Relikvie smrti – 2. část [film]. Režie: Davis Yates. 

USA / Velká Británie. 2011 [2015-05-14]. 

Charakteristika 

postavy 

Svět jak kouzelnický, tak obyčejný jsou ve válce proti zlu v podobě 

Lorda Voldemorta, který ho chce ovládnout. Trojice Harry, Ron a 

Hermiona se snaží najít a zničit viteály, předměty, do nichž jsou 

uloženy části Voldemortovy duše. Přichází rozhodující bitva o 

budoucnost kouzelnického světa. Harry nejdůležitější postavou 

války proti zlu a Lordu Voldemortivi. Jako jediný ho může zastavit, 

a to díky telepatickému propojení, které Voldemortem má, a které se 

díky přibývající síle zla zintenzivňují. Harry je po šesti letech ve 

Škole čar a kouzel v Bradavicích zkušeným a sebevědomým 

kouzelníkem, který přesně ví, co je jeho posláním, a že na něm 

závisí budoucnost kouzelnického světa. Podporou mu jsou nejlepší 

přátelé Ron a Hermiona a partnerka Ginny (sestra Rona). Ta se stane 

jeho životní partnerkou a matkou Harryho dětí. 

Sociální role Čaroděj, lídr, bojovník, partner, přítel, hlavní cíl útoku zastánců zla, 

zastánce a symbol dobra a války proti Voldemortovi  

Genderové 

stereotypy 

Hrdina, válečník; je rozhodný, cílevědomý, průbojný a moudrý. 

Oddaný svému poslání a starostlivý vůči svým přátelům. 

Sexuální motivy Částečná nahota (obnažený trup a spodní prádlo), polibky, dotyky. 

ŽENA V ČERNÉM  

Charakteristika 

postavy 

Arthur Kipps je mladý právník, jehož žena zemřela při porodu jeho 

dnes již čtyřletého syna. Je pověřen, aby odcestoval do odlehlé 

vesnice, kde má za úkol zpracovat právní dokumenty týkající se 

domu El Marsh, pozůstalosti po nedávno zesnulém majiteli. Na 

místě pan Kipps zjistí, že dům je sídlem pomstychtivého ducha ženy 



v černých dlouhých šatech. Po jejím objevení začnou ve vesnici 

umírat děti. Kipps se tedy pokouší tento koloběh vraždění nevinných 

zastavit.  

Sociální role Právník, otec, vdovec, vyšetřovatel, cizinec. 

Genderové 

stereotypy 

Ačkoliv vdovec se synem, upřednostní práci a syna hlídá chůva 

Sexuální motivy Žádné. 

ZBAV SE SVÝCH 

MILÁČKŮ 

 

Charakteristika 

postavy 

Daniel Radcliffe v roli mladého Allena Ginsberga, který v roce 1944 

nastupuje na kolumbijskou univerzitu. Tam se seznámí s Lucienem 

Carrem, který ho zasvětí do nespoutaného života literárních umělců. 

Spřátelí se tu s Jackem Kerouackem a s Williamem S. Burroughsem. 

Společně vytváří nový koncept literární tvorby budoucí Beat 

Generation. Přátelé spolu tráví téměř každý den. Problém nastane 

v momentě, kdy Allen podlehne Lucienovu kouzlu a políbí ho, což 

vyvolá vlnu reakcí, která vyvrcholí vraždou, která značně ovlivní 

budoucí působení mladých spisovatelů. 

Sociální role Student, syn, nováček, spisovatel, básník, přítel, milenec, deviant 

Genderové 

stereotypy 

nezkušený nováček, panic, homosexuál 

Sexuální motivy Nahota částečná i kompletní, masturbace, orální sex, homosexuální 

sex, polibky.  

 

 


