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Anotace (abstrakt) 

Tato diplomová práce sleduje proces transformace dětských idolů filmového 

a hudebního průmyslu dospělé umělce a sex-symboly současné populární kultury. 

Orientuje se zejména na způsoby mediální proměny představitelů dětských rolí 

v dospělé reprezentanty pop-kulturního průmyslu: vývoj, změna a budování image 

dospělého umělce z hlediska sociologie dětství a dospělosti, kariérního posunu (změna 

charakteru tvorby a rolí, případný vzestup, nebo úpadek). Cílem této práce je najít 

případné tendence v procesu transformace z dětských hrdinů/hrdinek na dospělé 

zástupce současné populární kultury. Předpokladem je, že dětské osobnosti zábavního 

průmyslu využívají v průběhu procesu dospívání prvek sexuality k překování stigmatu 

„dětské hvězdy“. Kromě sexuálních motivů sleduje tato i aspekt genderových rolí 

a stereotypů v závislosti na vývojovém stádiu. 

 

 



   

Abstract 

This thesis follows the process of transformation of children's idols of film and music 

industry into adult artists and sex-symbols of contemporary popular culture. It 

especially focuses on the transformation of child character in adult representatives of 

pop-culture industry: development, change and building an image of an adult performer 

in terms of the sociology of childhood and adulthood career shift (change in the nature 

of work and roles, any rise or decline). The aim of this work is to find any trends in 

transition from children's heroes / heroines adults representative of contemporary 

popular culture. The premise is that children's personalities of the entertainment industry 

are used in the process of growing element of sexuality to reforging the stigma of "child 

stars". In addition to the sexual themes and monitors the aspect of gender roles and 

stereotypes depending on the developmental stage.  
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1. Úvod 

 

 Tato diplomová práce se věnuje transformaci dětských hvězd filmové a hudební 

scény na dospělé postavy současné populární kultury. Cílem této práce je najít případné 

tendence v procesu transformace z dětských na dospělé zástupce současné populární 

kultury K tématu jsem přistupovala s předpokladem, ke kterému mě inspirovala 

zpěvačka Miley Cyrus, že postavy herecké a hudební scény využívají v období 

dospívání prvku sexuality k překonání stigmatu „dětské hvězdy“, kterými je často 

označují média. 

 

V kapitole 2 Populární kultura a její komodity nejprve nastíním rámec chápání 

populární kultury, její vztah k současné společnosti a způsoby její konzumace. 

Komodity populární kultury, kterými se v této práci budu zabývat, jsou celebrity. 

Vysvětlím jejich princip a pozici, kterou v roli nosičů společenských hodnot zastávají 

ve společnosti. Zaměřím se na rozpracování jejich moci, kterou v současné moderní 

společnosti zastávají. Celebrity stojí často modelem socializace mladých, a proto jsou 

tématem, kterému je třeba rozumět. Dále v této kapitole představí problematiku 

„dětských hvězd“ a sociální konstrukt, jakým jsou prezentovány v médiích.  

 

V třetí kapitole Etapy socializačního vývoje nastíním jednotlivé etapy dětství, 

mládí, dospívání a dospělosti. Zaměřím se na charakteristické procesy vývoje osobnosti 

v jednotlivých stádiích socializačního procesu, aby bylo možné identifikovat znaky 

jednotlivých etap lidského vývoje zobrazovaných ve filmu.  

 

Kapitola 4 Reprezentace, stereotypy a gender je zaměřená na teoretické 

koncepty reprezentace, stereotypů a genderu, jako způsoby konstruování, pojímání, 

chápání a reprodukování reality ve světě. Zároveň tyto kategorie představují způsoby, 

jak vnímáme jedince, se kterými se dostáváme do kontaktu a jak je jsme schopni chápat. 

Vysvětlení konceptů stereotypu a genderu nám ukáže rámec, jakým jsou tvořeny 

fiktivní postavy, abychom si k nim jako diváci dokázali přiřadit konkrétní asociace a 

role, které ve společnosti zastáváme. Stereotypy a gender jsou pro diváka vodítkem, jak 

přistupovat k fiktivním postavám a jak chápat jejich význam v mediovaném obsahu. 

Zejména gender a genderové rozdíly jsou tématem, které je často negativně konotováno 
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v souvislosti s obsahy jako je reklama nebo hudební video, kde dochází k vytváření a 

hlavně posilování stereotypů, které dále stigmatizují ty jedince, kteří do jeho rámce 

spadají. Vymezím pojmy feminity a maskulinity jako nejesenciálnější formy stereotypu, 

které se ve společnosti nacházejí.  

 

V páté kapitole rozeberu význam, vývoj a zobrazování sexuality v současné 

populární kultuře, způsoby zobrazování sexuálních motivů v produktech populární 

kultury. Fenomén sexuality zasadím do kontextu s kulturou celebrit. Tedy vysvětlím 

způsoby, jakými celebrity využívají prvku sexu a své sexuality k propagaci sebe sama.  

 

Šestá kapitola se potom věnuje metodickému zpracování a výběru zkoumaného 

vzorku. Pro účel této práce jsem zvolila metodu obsahové analýzy, avšak 

s kvalitativním přístupem ke zkoumaným obsahům. Jako výzkumnou metodu pro tuto 

diplomovou práci jsem zvolila kombinaci obsahové a interpretativní analýzy. 

Interpretativní analýzu jsem zvolila z důvodu, že nevytvářím statistické závěry na 

základě shromážděných dat, ale potřebuji hlouběji zkoumat vizuální mediální obsahy 

a konkrétní vystupování vypraných aktérů.  

 

Sedmá analytická kapitola se zabývá výzkumem jednotlivých umělců 

a vizuálních mediálních obsahů, ve kterých se prezentují. V průběhu výzkumu se 

ukázalo, že není možné v rámci jedné diplomové práce naplnit všechny cíle stanovené 

v diplomových tezích. Těmi bylo (1) analyzovat vývoj a znaky proměny umělců ve 

dvou až třech etapách vývoje, (2) přeměna mediálního zobrazovaní a veřejné 

sebeprezentace se zaměřením na online tabloidy, sociální sítě a internetové portály 

lifestylových magazínů. Analytická část se tedy zaměřuje pouze na první z dvou 

stanovených cílů. 
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2. Populární kultura a její komodity 

 Populární kultura je nesnadno definovatelný pojem, vzhledem k tomu, že se 

skládá ze dvou slov, jejichž význam rovněž není zcela jasně definovatelný. Storey 

(2009) přistupuje k populární kultuře právě jako k různým kombinacím významů slov 

„populární“
1
 a „kultura“. Je to kultura, která je oblíbená značným množství lidí. 

K definici populární kultury můžeme přistupovat z různých úhlů pohledu. Prvním je 

kvantitativní přístup srovnávající množství prodaných produktů populární kultury 

a vysoké kultury. Druhý přístup pojímá populární kulturu jako méně sofistikovanou 

„nižší“ kulturu, jejíž úroveň nedosahuje dostatečných kvalit pro zařazení do kategorie 

vysoké kultury. Tato teorie je podporována tvrzeními, že se jedná o komerční, masově 

produkovanou kulturu. Určit ale hranici mezi vysokou a populární kulturou není tak 

jednoznačné. Interpreti nebo literární autoři, kteří jsou po dlouhá léta považováni za 

reprezentanty vysoké kultury, slaví mnohdy komerční úspěchy, což přísluší, podle této 

definice, populární kultuře. Třetí vychází z té předchozí a vidí populární kulturu jako 

kulturu masovou. Populární kultura je produkovaná masově a pro masové publikum, jde 

tedy o komerční kulturu (Storey 2009, s. 5-8). Vznik a rozvoj masové kultury je přímo 

spjat s rozvojem společnosti a technologií. Industrializace a urbanizace změnily 

společnost na atomizovanou masu, která již nectí tradiční hodnoty pospolitosti. Masová 

produkce a masový trh vytvořily prostor rozvoji masové společnosti.  

 

Pro pochopení masové kultury je třeba vymezit formy kultur, které existovaly 

v období před masovou společností (pre-mass society): elitní kultura (umění) a lidová 

kultura (folklór). Elitní kultura zahrnovala vysoké umění, zatímco lidová kultura byla 

vytvářena odspodu společnosti z každodenních lidských zkušeností. Lidová kultura není 

srovnatelná s uměním, a ani to není v jejím zájmu. Existovala mezi nimi jasná hranice, 

která byla setřena příchodem masové (populární) kultury (Strinati 2004, s. 5-9). 

Autentická lidová kultura, jako alternativa ke kultuře vysoké, byla tímto procesem 

vytlačena, ale podle Fiskeho (2010) je společnost schopná vytvářet alternativy z toho, 

co je k dispozici. Je tedy třeba na populární kulturu nenahlížet pouze z hlediska 

kulturních komodit, ze kterých je složena, ale i na základě toho, jak jsou tyto komodity 

                                                 
1
 Populární (popularis) znamenalo originálně „patřící lidem“, jednalo se o politický pojem. Dnes nese 

pojem význam typu známý, oblíbený mezi lidmi (Williams, 1876, s. 198). 
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využívány (s. 13). Na jednu stranu se jedná o industrializovanou společnost 

orientovanou na masovou produkci komodit a jejich masovou spotřebu. Na druhou 

stranu se jedná o kulturu, a ta je ze své podstaty aktivním, živoucím procesem, která 

není pouze homogenní masou nesvéprávných individuí. Kultura je tedy z většiny v režii 

lidí, kteří danou kulturu žijí. Ti mají tu moc ji usměrňovat a vyvíjet tím, že komodity 

produkované kulturním průmyslem buď přijmou, nebo odmítnou. „… kultura, jakkoliv 

industrializovaná, nemůže být nikdy adekvátně popsána z hlediska nákupu a prodeje 

komodit.“ (Fiske 2010, s. 19).  

  

Mezi komodity populární kultury patří veškeré předměty nebo služby, jež je možné 

nakoupit nebo prodat (Dines a Humez 2003, s. 728). Kromě materiálních komodit, které 

jsou objekty finanční směny, se v populární kultuře operuje také s kulturními 

komoditami, které Fiske vysvětluje na příkladu televizního programu. Ekonomická 

funkce kulturní komodity (televizního programu) nekončí v momentě, kdy je prodán 

zákazníkovi (vysílací společnosti), ale v ten moment se komodita stává výrobcem 

publika, které se stává komoditou k prodeji reklamním společnostem. Dále se publikum 

stává výrobcem významu a požitku, a ty nemohou být konzumovány ani 

komodifikovány. Významy a požitek mohou být pouze vyráběny, reprodukovány 

a uváděny do oběhu. Pouze tento proces může být podle Fiskeho považován za kulturu 

(s. 21-2).  

 

Marshal a Sensoy (2011, s. 4) přistupují k populární kultuře jako k prostoru, kde je 

možné vytvářet nové významy a formy vyjadřování. Dnešní populární kultura je 

podporována rychlým mediálním vývojem. Zatímco dříve se týkala především knih, 

novin a magazínů, dnes je živena globálním systémem online sítí
2
. Populární kultura se 

vlivem těchto možností dostala na mnohem komplexnější úroveň. Cílem není prodat 

pouze produkt, ale i životní styl, módu, jednoduše populární kulturu jako takovou. Díky 

novým komunikačním technologiím se značně posílily a rozrostly nástroje marketingu. 

Dochází k propojování různých komunikačních a prodejních sfér. Množství kulturních 

komodit, Marshal a Sensoy zdůrazňují zejména filmy cílené na mladé publikum, není 

produkováno pouze jako samostatná jednotka, ale jsou to pečlivě organizované 

a strukturované kampaně, které zahrnují kromě hlavního produktu (např. film) řadu 

                                                 
2
 Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn 
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propagačních technik zahrnujících široké spektrum komunikačních kanálů (televize, 

tisk, online prostředí, soundtracky, hračky, kolekce oblečení a další doplňky
3
). 

 

2.1 Celebrity 

S posunem žurnalistického trendu od seriózního investigativního zpravodajství k 

jednodušším „odlehčeným“ tématům došlo k celkovému přesunu informačních priorit. 

Zábava nahradila seriózní informace, kritický úsudek byl potlačen senzací, 

jednoduchost překonala závažnost, soukromé vztahy byly vystřídány zájmem o 

celebrity. Proces entertainizace distribuce informací a zpravodajství – infotainment – 

nahradil tradiční hodnoty seriózní žurnalistiky (Franklin 2008, s. 13). S cílem vytvářet 

napínavé a dramatické příběhy operují média s prvkem personalizace. Místo neutrálního 

informovaní o faktech, si média vyberou „hrdinu dnešní doby“, a interpretují jeho 

životní příběh. Takovýto personalizovaný příběh je základem pro budování statusu 

celebrity. „… celebrity jsou lidé, o něž se zajímá veřejnost; jestliže se veřejnost zajímá o 

tuto osobu, jedná se o celebritu; tudíž, kdokoliv, o koho se zajímá veřejnost, je 

celebrita.“ (Turner, Bonner a Marshall 2008, s. 141).  

 

Kultura celebrit, tedy zájem veřejnosti o medializované osoby, se stala 

každodenní součástí našich životů v průběhu 80. a 90. let 20. století a v 21. století se 

razantně vyvíjí především díky rozvoji nových médií a sociálních sítí. Pozice a role 

celebrit se však v průběhu 20. a 21. století změnila. Doba, kdy celebrity působili jako 

nástroj podpory prodeje jiných produktů, jako je hudba, film nebo materiální komodity, 

byla nahrazena obdobím, kdy se samy celebrity stávají komoditami. Veřejně známé 

osobnosti se staly objektem směny, který je společně s ostatními produkty možné prodat 

a nakoupit na trhu. Samozřejmě v případě celebrit nenakupujeme hmatatelný produkt, 

nýbrž asociace spojené s danou osobností. Ať už jde o lidi slavné díky výjimečné 

činnosti nebo o ty, kteří patří do kategorie takzvaných „famous for being famous“
4
. 

Celebrity každodenně ovlivňují naše životy, jsou hodnotnými komoditami populární 

kultury, a tuto kulturu utvářejí a formují. S ní rovněž formují i názory, postoje, myšlení, 

jednání, styl a zvyky těch, kteří tuto kulturu žijí (Cashmore 2006, s. 1-6). Osobnosti 

                                                 
3
 V případě dětských popkulturních fenoménů, se setkáváme s množstvím merchandisingových produktů 

určených do školních lavic, jako jsou penály, sešity, aktovky a další. Autoře explicitně zmiňují případ 

Hanny Montany, která do svých propagačních produktů zahrnula např. i tkaničky a müsli tyčinky (s. 4). 
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zábavního průmyslu hrají roli v našich životech, to však, jak je zmíněno v prvním 

odstavci, na základě zájmu veřejnosti. Z toho vyplývá, že vztah celebrity a veřejnosti 

stojí na vzájemném vlivu. Celebrity jdou doslova s kůží na trh, ať už záměrně, či 

nikoliv. Od druhé poloviny 20. století se zájem o celebrity poněkud změnil. Publikum se 

nespokojilo již jen s filmy. Chtělo vědět víc. Začalo se zajímat o herce jako takové, o 

jejich životy a soukromí. Tento obrat zapříčinil vznik profese paparazzi, kteří se 

zaměřili na oblast, jež byla doposud tabu, a tím byl soukromý život celebrit. Zájem o 

zábavní průmysl se tedy prakticky rozdělila do dvou sfér. Jedna oficiální, zaměřená na 

produkt jako takový (film, hudba, umění apod.), druhá neoficiální, orientovaná na 

soukromí celebrit (herců, zpěváků, umělců) a zákulisní informace (Cashmore 2006, s. 1-

6). 

Rozvoj zábavního průmyslu a populární kultury je závislý na rozvoji médií. 

Celebrita je podle Gilese (2000) osoba, která se stala slavnou výhradně prostřednictvím 

médií. Tedy jejich existence je založená na procesu mediální distribuce (s. 25). Do 

příchodu paparazzi byla tato distribuce pod kontrolou produkce populárních mediálních 

obsahů a osobností populární kultury. Paparazzi se však zaměřili na obrácenou stranu 

řízeného PR. Na to, co by celebrity neměly dělat a co jim neslušelo, a na trapné a 

nelichotivé momenty. Od poloviny 80. let se kultura celebrit změnila tak, že nestačilo 

produkovat pouze hity, filmy, bestsellery, ale bylo nutné být viděn, pohybovat se na 

veřejnosti a účastnit se společenského života (Cashmore 2006, s. 6). Na ochotě být 

viděn dnes stojí podstatná část kariéry osobností filmového, hudebního, módního a 

uměleckého průmyslu. „Pro dnešní celebrity tou nejstrašnější, nejodpornější a 

nejotřesnější zkušeností, a zkušeností, které se snaží nepřetržitě zabránit, je být 

přehlížen.“ (Cashmore 2006, s. 148). Cashmore dále dodává, že ačkoliv může být 

pozornost vůči celebritě míněná z nesprávných důvodů, stále platí pravidlo, že důvody 

pozornosti nejsou natolik důležité jako pozornost sama. Ta stojí vždy na prvním místě 

(s. 148-9). 

 

                                                                                                                                               
4
 Vlastní překlad: slavní díky slávě 
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2.2 Celebrity a sebe-prezentace 

„Způsob, jakým jednotlivec sám sebe prezentuje, jej zavazuje k určitému 

způsobu chování a vyžaduje od něj, aby se vzdal všech náznaků, že je něčím jiným.“ 

(Goffman 1999, s. 17)  

Při interakci s lidmi se běžně o svém protějšku snažíme dozvědět co nejvíce 

informací, a to s cílem lépe se orientovat v nastalé situaci a vědět, jak s daným jedincem 

jednat, abychom dosáhli požadovaného výsledku. Informace shromažďujeme na 

základě znaků, které nám dotyčný předává: vzhled, chování, to, co nám říká a další. Na 

základě toho jsme schopni předvídat, co od interakce s dotyčným člověkem můžeme 

očekávat, a jak naše interakce může probíhat. Jedinec na nás vždy nějak, ať už vědomě, 

či nikoliv, působí, a to v nás vyvolává nějaký dojem. Zejména potom při vystupování ve 

skupině nebo na veřejnosti si jedinec dává záležet na tom, jak se před ostatními 

prezentuje, jakým dojmem na ostatní působí. Je v jeho zájmu mít pod kontrolou reakce 

okolí na jeho osobu. Svým vystupováním se snaží přesvědčit pozorovatele, aby 

reagovali a přistupovali k němu v jeho vlastním zájmu, ještě dříve, než stihnout vytvořit 

vlastní soudy, které nemusí být v souladu se záměrem vystupujícího jedince. Jedná-li 

jedinec v nějaké roli, ke které se váží konkrétní společenská nebo skupinová pravidla, 

jedná vypočítavě a promyšleně, aby obstál ve své roli a vyvolal kýžený dojem. Goffman 

(1999) toto jednání chápe jako „účinné“
5
. V tomto momentě je nutné zmínit publikum, 

jehož vnímání vystupujícího jedince se odehrává ve dvou rovinách. První rovinou je ta, 

kde jedinec přizpůsobuje své chování danému účelu; druhá rovina je ta, kterou jedinec 

neovládá a neuvědomuje si ji (odchylky v chování nebo výrazu vystupujícího), ale 

publikum ji dokáže identifikovat. Tato druhá rovina může z pohledu publika 

korespondovat, nebo nesouhlasit s projevem vystupujícího jedince. Na základě spojení 

těchto dvou rovin vzniká konečný úsudek publika o autentičnosti jednání vystupujícího. 

Publikum, ačkoliv je v roli pasivního pozorovatele, je zároveň aktivní v odhadování a 

definování nastalé situace a případných intencí vystupujícího jedince (s. 10-7).  

 

Celebrita ve společnosti reprezentuje dvě primární role. Na jedné straně 

reprezentuje komerční zájmy kulturního průmyslu, na druhou stranu je považována za 

reprezentanta tužeb publika, publikum se s nimi ztotožňuje. Celebrita tak vystupuje před 

                                                 
5
 „… jednotlivec ‚účinně‘ definoval situaci a ‚účinně‘ podpořil pojetí situace vyplývající z daného stavu 

věcí.“ (Goffman 1999, s. 14) 
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dvojím publikem: komerčními produkčními společnostmi a veřejností. Stojí na rozmezí 

mezi těmito dvěma subjekty populární kultury. Díky posunu zájmu veřejnosti 

k soukromí celebrit a jejich každodennímu životu, se setřela hranice mezi veřejným 

a soukromým. Celebrity jsou sledovány zpovídány v souvislosti s jejich soukromím, 

které zaplňuje převážnou část bulvárního tisku. Celebrity se stávají komoditami na 

denní bázi. Jejich asociace s komerčními produkty a službami nese jistý kulturní 

význam.  Sávají se značkami, stejně jako kulturními ikonami; nesou kombinaci funkce 

komerční a kulturní. A jako komerční produkty podléhají technikám marketingu 

(Turner, Bonner a Marshall 2008, s. 143-5). 

 

Na základě charakteristiky celebrity jako objektu veřejného zájmu (viz kap. 2.1) 

a propojení s Goffmanovou teorií účelného veřejného jednání a identifikování celebrity 

jako komodity a značky, můžeme soudit, že její vystupování je strategické a do značné 

míry ovlivněné komerčními a propagačními zájmy v převážné většině její sebe-

prezentace.  

 

2.3 Média, celebrity a identita 

Média jsou kulturní instituce, která společně s náboženskými a vzdělávacími 

institucemi jsou nositeli symbolické moci, tedy produkují a distribuují symbolické 

obsahy ve společnosti. Tyto mediované symbolické obsahy mají každodenní vliv na 

formování vlastní identity – našeho pojetí sebe sama. Důsledkem vývoje moderní 

společnosti se formování naší identity stalo více závislé na našich vlastních 

informačních zdrojích. Díky globální dostupnosti informačních zdrojů dochází 

k uvolňování vazby mezi procesem formování identity a sdílením místa. Tedy, „že lidé 

mají stále větší přístup k informacím a komunikačním aktivitám, jež pocházejí ze 

vzdálených zdrojů“ (Thompson 2004, s. 167). Thompson tuto skutečnost označuje jako 

nelokalizovanou znalost. Je to informace, která není spojena s konkrétním místem. Je 

tím narušen vztah procesu formování identity a místa. Jedinci si nelokalizovanou 

znalost přenáší do svého života a přizpůsobují ji vlastnímu místu a konkrétním situacím. 

Využití nelokalizované znalosti je závislé na zájmech jedince, který ji využívá (s. 167).  

 

Rozvoj médií nabízejících proces interakce nezávislé na jednotě místa a času dal 

podle Thompsona (2004) vzniku novému typu důvěrnosti. Při různých typech interakce 
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se můžeme dobrat různých úrovní důvěrnosti. Při interakci tváří v tvář jsme schopni 

dosáhnout vzájemné důvěrnosti, to znamená, že interakce je dvousměrná a vzájemná, 

ale nemusí být nutně symetrická. Dosáhnout vzájemné důvěrnosti lze i při 

zprostředkované interakci (telefonní hovor, dopisy), i přes to, že nesplňuje jednotu 

místa. Nový typ důvěrnosti vzniká u formy interakce, kterou Thompson pojmenovává 

jako zprostředkovanou kvaziinterakci, tedy typ interakce, která je vytvářena masovými 

médii (televize, knihy, rádio, noviny atd.) a je tvořena monologem. Symbolické obsahy 

jsou směřovány k nespecifikovanému potenciálnímu publiku. Je pojímána jako „typ 

společenské situace, ve které jsou jednotlivci navzájem propojeni v procesu komunikace 

a symbolické výměny“ (s. 72). Tato forma interakce vytváří formu důvěrnosti, která je 

ale zbavená aspektu vzájemnosti. Dnes se taková forma interakce vyskytuje například 

ve vztahu fanouška a celebrity. Vztah fanouška k celebritě se ale může mnohdy 

vystupňovat v adoraci a uctívání celebrity pro její nepřítomnost a nedosažitelnost (s. 

167-8). Podle Boon a Lomore je imaginární vztah fanoušků k celebritám měřen stejnou 

vahou jako reálné vztahy, tudíž je celebrita schopna na základě tohoto přístupu ovlivnit 

nejen fanouškovy hodnoty, ale i jeho emoční spokojenost. Dvojice nabízí dvě formy 

participace na vztahu fanouška s celebritou (celebrity involvement): (1) para-sociální 

vztah – založen na principu Thompsonovy zprostředkované kvaziinterakce; (2) 

identifikace s celebritou – celebrita zastává roli fanouškova vzoru; jedinec celebritu 

imituje, adaptuje její hodnoty, zájmy, styl atd. (s. 436-8). Para-sociální vztah 

charakterizuje dále Rojek (2012) jako proces odklonu od hodnot tradičních společností, 

jejichž charakteristickým komunikačním rysem byl přímý kontakt a interakce tváří 

v tvář. Moderní společnost namísto toho upřednostňuje neosobní kontakt skrze neosobní 

vizuální a elektronický komunikační systém. Přehlížíme skutečnost, že o dané celebritě 

máme pouze zprostředkované informace, a ona pravděpodobně neví o naší existenci (s. 

123-4). Para-sociální vztah v některých případech může vytlačit nebo nahradit primární 

rodinné nebo komunitní vztahy. Mohou dojít až do fáze neurotických a obsesivních 

poruch nebo poruch chování. Mezi psychické poruchy podnícené kulturou celebrit patří 

syndrom uctívání celebrit (Celbrity Worship Syndrome; nepatologický typ se vyznačuje 

závislostí fanouška na celebritě, tento vztah upřednostňuje před primárními vztahy; u 

patologického typu hrozí sebepoškozování, které může vést až k pokusu o sebevraždu, 

nebo veřejné ohrožování, které může vyústit ve stalking), stalking (forma výrazné a 

záměrné pozornosti vůči cíli, který je tím v ohrožení), sebevražda nebo pokus o 

sebevraždu a další. Kromě poruch postihujících fanoušky, uvádí Rojek i poruchy 
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zasahující celebrity: narcistická porucha osobnosti (narcissistic personal disorder, 

nepřiměřená sebeláska, která ústí v nadhodnocování sebe a ponižování druhých) nebo 

dětská sláva a její následky (child stardom and its consequences, mentální kolaps 

související s neúspěšným navázáním na úspěch a slávu získané v dětství) a další.    

 

2.4 Dětské hvězdy 

Současný svět populární kultury produkuje kromě dospělých celebrit a 

slavných umělců značné množství dětských hvězd. Ať už na poli herectví, hudby 

nebo v jiném odvětví showbyznysu. Za „dětskou hvězdu“ podle modelu západních 

společností
6
 považován jedinec mladší šestnácti let

7
, který dosáhl jisté úrovně 

úspěchu na základě aktivního vystupování v produktech zábavního průmyslu 

(O’Connor 2007, s. 4-5, 67).  

20. a 30. léta byla převážně ve znamení dokonalých, „andělských“ a 

nereálných dětských hrdinů jako byla Shirley Temple, stepující a zpívající dětská 

herecká hvězda, „miláček Ameriky“, „zázračné dítě“. Ve 40. a 50. letech se charakter 

dítěte změnil na základě odklonu od předchozích populárních žánrů k novým 

formátům. Dětský hrdina se výrazně přiblížil „normálnímu“ dítěti „od vedle“ (child 

next-door) zasazenému do stereotypní rodiny střední třídy (s. 57). V druhé polovině 

20. století se rozmohl trend televizní produkce: sitcomy a TV drama. Do těchto 

formátů se dostalo množství dětských herců, přičemž trendem bylo vybírat sice děti, 

avšak již v takovém věku, že byly schopny poslouchat a řídit se pokyny produkce a 

číst scénář. Negativním aspektem pro tuto kategorii herců je fakt, že z dlouhodobého 

hlediska je jejich využitelnost neperspektivní. Díky blížícímu se nástupu do procesu 

dospívání může být ohrožena jejich adekvátnost pro daný herecký formát (O’Connor 

2008, s. 58). 

Jako proces kreativní tvorby s sebou každá forma umění nese množství 

specifických pravidel a dovedností, které jsou více či méně naučené nebo cíleně 

budované. Vyžadují jisté zkušenosti, díky kterým je účinkující schopen vědomě 

pracovat s výrazem, projevem nebo gesty. Lawrence a Smith (2012) si kladou otázku, 

jak může dětský herec, u něhož je nepravděpodobné, že bude disponovat těmito zdroji 

                                                 
6
 Využívám definic vycházejících ze západního pojímání dětství, jelikož tento pojem vznikl a rozšířil se 

v souvislosti s Hollywoodskou produkcí. 
7
 Dítětem se v západních společnostech rozumí osoba mladší šestnácti let (O’Connor 2007, s. 5). 
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na srovnatelné úrovni, reprodukovat pohyby, výraz a emoce stejně vědomě jako dospělý 

(s. 437). Ve skutečnosti je tedy otázkou, jestli se dá o dětském hereckém vystupování 

hovořit vůbec jako o hraní (Lury 2010, s. 156). Při filmování s dětmi je třeba více dbát 

na atmosféru prostředí. Děti jsou závislé na spolupráci s ostatními herci a na celkovém 

pohybu na placu, a postupně se do své role vtělují. Tato transformace do role je 

přínosná, pokud ne stěžejní pro věrohodnost a působivost nejen dětského herce, ale 

dojmu z celého filmu. Dítě není schopné „přepínat“ mezi hraním a bytím sebou samým. 

Je pro něj důležité se s danou rolí sžít mnohem více než pro jeho dospělé herecké 

kolegy (Lawrence a Smith 2012). Je tedy možné předpokládat, že tato umělecká kariéra 

ovlivní vývoj identity dítěte, jelikož není natolik schopné odlišit práci, zde veřejné 

vystupování, od osobního života. Kariéra v zábavním průmyslu zapříčiňující slávu 

v mladém věku s sebou dnes už nese jisté stereotypy.  

 

Podle O’Connor nese často dětská sláva negativní konotace typu „ukradené“ 

dětství a proces příliš rychlého dospívání. Existuje dlouhý seznam bývalých dětských 

hvězd, které se po skončení tohoto období své kariéry z různých důvodů nedokázaly 

vyrovnat s psychickými problémy spojenými s dětskou slávou, nebo se nedokázali 

vyrovnat s faktem, že jen stěží jsou schopni ještě dosáhnout takové úrovně slávy, 

jako v dětství nebo mládí. Tlak dětského úspěchu je mnohdy příliš silný (O’Connor 

2008). Množství těchto lidí skončilo se závislostí na drogách, alkoholu nebo 

s poruchami příjmu potravy (Rojek 2012, s. 43). Současná západní společnost 

spojuje pojem „dětská hvězda“ s formou deviace. Často je tato kategorie cílem lítosti 

nebo opovržení. Představa, že jediným osudem slavných dětí jsou drogy, alkohol a 

psychické problémy, je médii vybudovaný a stále vyživovaný konstrukt. Titulky typu 

„child stars gone bad“ (s. 1) naplňují média už desítky let.  

O’Connor udává ve své knize The Cultural Significance of the Child Star 

(2008) několik podle ní až legendárních a naskrz medializovaných příběhů, které 

zahrnují například Macaulay Culkina házejícího bankovky z okna, aby si naklonil 

nové kamarády, nebo Drew Barrymore experimentující s drogami v devíti letech a 

množství dalších. Tento vykonstruovaný stereotypní obraz osudů dětských idolů 

asociovaných s vyhasínáním kariéry a problematickým obdobím dospělosti je 

v médiích stále udržován a podporován. O’Connor poznamenává, že v dnešní 

společnosti se standardizovala přímá úměra mezi dětskou slávou a katastrofickou 
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dospělostí. Dojem z těchto „hororových scénářů“ úspěšných mladistvých je mnohem 

rozsáhlejší, než je skutečná realita. (s. 1, 70-1).  

 

Moderní děti jsou pod přísným dohledem norem a toho, aby byly údajně 

chráněny od psychického, fyzického, morálního nebo sexuálního násilí. Ti jedinci, 

kteří z těchto norem vybočují, jsou označeni za deviantní, a deviace se v současné 

společnosti a speciálně u dětí netoleruje, respektive je přijímána s veřejnou nevolí. 

Média, díky své tendenci skandalizovat to, co vybočuje z normy, tento stav ještě 

umocňují. (O’Connor 2008, s. 2-5). Problematické období s dětskými hvězdami nebo 

s umělci, kteří se stanou populární v mladém věku, je skutečnost, že mnozí z nich si 

již v průběhu dospívání uvědomí, že vrchol jejich kariéry je už za nimi, přičemž mají 

doslova celý život před sebou.  

O’Connor (2007) pracuje právě se stereotypním přístupem společnosti 

k mladým hvězdám a jejich problematickému dospívání spojeného s delikventním 

chováním (s. 1-2, 57). Období dospívání je obecně pro mladého člověka velice 

intenzivním obdobím, natož pro jednotlivce, který je vystavován výše uvedeným 

předsudkům a tlaku společnosti. Období mládí/adolescence je charakterizováno jako 

období emoční nestability, která může vrcholit až v jisté projevy vzdoru a vnější 

odmítání morálních hodnot (Farková 2009, s. 34-5). Celebrity mohou mít značný vliv 

na vývoj osobnosti (viz kapitola Média, celebrity a identita). Stejně to platí v případě 

dětí a mladých. Jedinec je v období adolescence obecně výrazně vnímavější vůči 

vnějším vlivům, které ho mohou inspirovat a udávat nějaký nový – mnohdy záměrně 

protichůdný – směr, než kterým je veden ze strany rodiny (Farková 2009, s. 35). 

Z toho můžeme usuzovat, že kategorii celebrit, které jsou obdivovány mladým 

publikem, je obecně věnována silnější pozornost, kterou vyvolávají mladí fanoušci. 

Vzhledem k tomu, kolik vrstevníků v tomto kritickém období sociologického 

a psychologického vývoje identity jsou schopny celebrity ovlivnit, je samozřejmě 

mladým celebritám věnována mnohdy větší a mnohem kritičtější pozornost než 

celebritám sledovaným dospělou populací. Specifickým obdobím pro tuto kategorii 

je proces profesní proměny, tedy cesta mezi asociací s dětskou slávou a dospělostí. 
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3. Etapy socializačního vývoje 

Socializace a vývoj člověka jsou ovlivněny mnoha vnějšími faktory, které naopak 

jedinec do jisté míry může, či nemůže sám regulovat. Primárně se jedná o dva základní 

faktory: biologické a sociální. Jejich poměr se v průběhu vývoje od dětství k dospělosti 

mění. Pro tuto diplomovou práci jsou stěžejní především sociální vlivy, které budou 

zasazeny do kontextu s možnými komerčními vlivy. 

 

Životní cyklus člověka je strukturován na základě sledu životních etap, které jsou 

definovány sociálním věkem
8
 a k němu příslušejícími sociálními rolemi. K jednotlivým 

etapám přísluší formy očekávaného chování, které je buď institucionalizované, nebo 

předepsané společenskými konvencemi. Kromě vnějších normativních požadavků, 

působí na chování jedince také jeho vnitřní dispozice (psychické a sociální vlastnosti). 

Ty se ale v průběhu sociálního vývoje mohou měnit (např. získaným vzděláním), a 

s nimi i aktuální aspirační cíle. Dosahování různých sociálních pozic v průběhu vývoje a 

změny sociálního statusu způsobují změnu chování jedince, a vedou k sociální mobilitě 

(Alan 1989, s. 62-3).  

                                                 
8
 Sociální věk je pojímán jako kombinace věku (stáří) a sociální role. Věk tu není pojímán jako časová 

míra, ale jako sociální formát, „který souvisí s vývojovými změnami v chování a v postojích…“ Sociální 

věk hraje roli jakési předepsaného časového rámce vymezujícího životní etapy a s nimi spojené 

předpokládané události (Alan 1989, s. 58-9). 
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Tabulka 1: Schéma životního cyklu (Alan 1989, s. 68) 

 

 

Z výše uvedené tabulky 2 se bude tato kapitola hlouběji zabývat pouze etapami 

v rozmezí od školního věku do rané dospělosti; ostatní etapy by byly nad rámec této 

diplomové práce. 
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3.1 Dětství 

Etapu dětství je podle Alanova schématu životního cyklu možné vymezit přibližnou 

hranicí dvanácti let. Dítě se v dětství učí vnímat a uvědomovat si své okolí. Při 

socializaci dítěte do dvanácti let jsou stěžejní především dvě skupiny „významných 

druhých“: rodina
9
 a vrstevníci. Pro cíl této práce je důležitý především vztah jedince 

s vrstevníky – vrstevnická kultura. Vrstevníci hrají významnou roli zejména v raném 

dětství, kdy dochází k vývoji skupinové identity (Kovařík 1991, s. 31-2). Alan (1989) 

vymezuje charakteristiku dítěte vlastnostmi jako „… bezstarostnost, bezprostřednost, 

důvěřivost, hravost, družnost, citovost, spontánnost“ (s. 134). 

 

Po desátém roku života se začíná scénář dětství trochu měnit. Zatímco doposavad 

byl život dítěte definován dospělými, v v tomto období se pomalu začínají měnit 

priority dítěte vůči svému okolí. Vliv vrstevníků začíná převládat nad vlivem dospělých. 

V tomto období se rovněž dítě začíná samo zajímat o své aktivity doposud řízené rodiči. 

Dítě si začíná uvědomovat a konkretizovat oblast svého vlastního zájmu (s. 110). Je 

prokázáno, že děti aktivně a vědomě tvoří vrstevnické skupiny, a to i v online prostředí. 

V rámci těchto skupin vytváří i interní pravidla a rituály, nehledě na fakt, že složení 

skupiny se mnohdy může měnit. Dětské skupiny vznikají a fungují nezávisle na 

dospělých. Řídí se vlastními pravidly (Bryant 2007, s. 143). 

 

3.2 Mládí a raná dospělost 

Existují pravidla, která mají historicky v dané době jednotnou platnost nebo jsou 

individuálně a sociálně rozdílná. K období dospívání přistupujeme tedy z několika 

různých úhlů pohledu: z biologického hlediska (menstruace u dívek), hlediska věku 

(dosažení plnoletosti), sociálního postavení a institucionálních konvencí (ukončení 

povinné školní docházky, zaměstnání, sňatek, založení rodiny), právních norem (získání 

občanského průkazu, nabytí volebního práva) (Alan 1989, s. 148). V období mládí 

neboli adolescence, kdy by skupinová identita měla být přijata za své, je úkolem vývoj 

vlastní identity (Kovařík 1991, s. 32). Období dospívání je často doprovázeno s emoční 

nestabilitou. Základní emoční zázemí by v dospívání měla poskytovat rodina, což však 
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v tomto období neprobíhá snadno. Proces emancipace bývá mnohdy doprovázen 

pochybami o dosavadních jistotách. Dospívající se této skutečnosti brání, a může na ně 

reagovat negativně. „Nejčastěji se tak děje přeháněním rozdílů, které dospívající hledá 

v chování, názorech, zájmech a hodnotách rodičů oproti jiným dospělým osobám, se 

kterými se setkává. Na stranu nechápající rodiny se pak snáší revolta, kritika, výtky 

skutečných nebo fiktivních nedostatků, odmítání něžností či kontroly. Na druhé straně 

někdy až nekriticky přejímají nové životní vzory a životní cíle.“ (Farková 2009, s. 34-5) 

Morálka v období dospívání je často morálkou absolutní, pro mladé jsou veškeré 

morální hodnoty absolutně platné pro všechny za všech okolností. Může se tak projevit 

silný odpor vůči jakékoliv formě nespravedlnosti (s. 39). Dospělý dokáže emoce a 

snadněji ovládat, spíše přizpůsobuje své chování dané situaci a pouze navenek. Morální 

východiska a rodinné hodnoty ale zůstávají neměnné (str. 35).  

 

Každé ze stádií je náchylnější na jiné podněty, vnímání našeho okolí a intenzita, 

s jakou se to děje, je různá. V průběhu vývoje se mění celý organismus, a to nejen po 

fyzické, ale i psychické stránce. Proces vývoje neprobíhá rovnoměrně, ale střídají se 

etapy radikálnějšího a mírnějšího období vývoje. Může se stát, že vývoj fyzické a 

psychické stránky osobnosti není rovnoměrný (Farková 2009, s. 14). V kapitalistické 

společnosti může vedle emoční nestability hrozit problém sociální nejistoty 

z případného neúspěchu najít si zaměstnání. Tyto aspekty mohou mnohdy vést 

k potřebě sociálního úniku v podobě drog, gangů, změně životního stylu (Alan 1989, s. 

152). 

 

Současný technologický pokrok v oblasti médií přináší další snadno dostupnou 

možnost sociálního úniku – únik do světa celebrit. Podle průzkumu Boon a Lomore 

(2001)
10

 75 % mladých dospělých přiznává zaujetí nějakou celebritou a 70 % 

odpovědělo, že mají idol v podobě celebrity. Nejčastěji to bývají filmové hvězdy a 

hudebníci (s. 439). V současné kultuře sociálních médií mají vysoké „fanouškovské“ 

základny také modelky, blogeři nebo sportovci. Pro mladého člověka mohou mít funkci 

aspiračního cílu v procesu personalizace a individualizace, který se v období mládí 

rozvíjí: hledání autonomie a identity (Alan 1989, s. 153).  

 

                                                                                                                                               
9
 Z důvodů tematického zaměření této diplomové práce, faktor rodiny nebudu nijak dále rozvíjet. 
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4. Reprezentace, stereotypy a gender 

4.1 Reprezentace 

Reprezentace je obecně chápána jako proces označování, který zastupuje nebo 

zobrazuje skutečný stav nebo obraz objektů v reálném světě. Je to symbolický proces, 

jehož prostřednictvím je odrážen reálný stav věcí. V kontextu kulturálních studiích ale 

reprezentace nejsou chápány pouze jako proces zastupování objektů, nýbrž jako 

producent významu, který zastupují. Je to způsob, jak je svět pro nás a námi sociálně 

konstruovaný a reprezentovaný, abychom chápali jeho význam a souvislosti v závislosti 

na naší kultuře (Barker 2006, s. 172; Barker 2003, s. 8, 448). „Reprezentace tedy 

neznamená soulad mezi znaky a objekty, ale vytváří ‚reprezentační efekt‘ realismu.“ 

(Barker 2006, s. 172) Reprezentace nenesou stálý objektivní význam, nejsou pevně 

dané, ale vznikají na základě vnímání rozdílů a vztahů mezi nimi. Proces vytváření 

reprezentací dává významy fyzickým objektům a společenským postupům. 

Reprezentace pouze nezrcadlí skutečnost, ale interpretují významy, které tato skutečnost 

zahrnuje, vytváří sociální a kulturní konstrukty (s. 172-3). Významy, které díky 

reprezentacím získáváme, jsou obsaženy ve fyzických objektech, obrazech, zvucích, 

knihách, televizních programech a dalších mediálních obsazích, a jsou vytvářeny, 

chápány a umocňovány závisle na daném společenském kontextu (Barker 2006, s. 8). 

Prostřednictví reprezentace jsme schopni se lépe orientovat ve světě a chápat jedince a 

společnost v reálném i fikčním světě. Je to způsob pojímání, interpretace a konstrukce 

reality, která se nám denně dostává jak z reálného světa, který nás obklopuje, tak ze 

světa médií a fikce. Podle Dyera chápeme jedince, se kterými přicházíme do kontaktu, 

na základě informací, které nám byly předány a vysvětleny naším okolím. V prostředí 

fikce chápeme význam a vlastnosti jednotlivých postav a prostředí, do kterého jsou 

zasazeni, z narativní struktury nebo z jednání a myšlenek jednotlivých postav. Nejvíce 

se dozvídáme ale ze způsobů jejich jednání, které zapadají do rámců příslušejících rolí 

nebo typů charakteru, které dané postavy v příběhu ztvárňují. „… what they do and how 

they do it, what they say and how they say it, dress, mannerism, where they live…“ 

(Dyer v Durham a Kellner 2012, s. 275). Dyer dále rozvádí čtyři skupiny, pomocí 

kterých můžeme tyto poznatky uspořádat: role (role), jednotlivec (individual), typ (type) 

a člen (member). Role představuje soubor činností, kterým se v daný moment věnují 

                                                                                                                                               
10

 Hodnoty výzkumu jsou použity spíše pro ilustraci. Výsledky mohou být již zastaralé. 
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(zahrnující i vnější vzhled a vyjadřování. Jedná se o sociální pojetí role, která se 

sestavuje na základě množství proměnných (věk, povolání, gender, příbuzenství). Když 

chápeme člověka jako jednotlivce, zahrnujeme jeho komplexnost, jedinečnost a 

osobitost. Hovoříme-li o typu, přistupujeme k němu jako k modelu člověka 

zastávajícího jemu přidělené role. Poslední organizační strukturou, podle které můžeme 

uspořádat a chápat jedince, jsou skupiny. Jedince tedy chápeme jako člena nějaké 

sociální skupiny nebo třídy. Charakteristika těchto skupin je většinou postavena na 

společenských úlohách nebo na konfliktu s jinou skupinou/skupinami. Vyplývá z toho, 

že způsob, jakým chápeme a rozumíme společnosti a jejím členům, není zcela přesný, 

ale je odvozený od strukturálního pojímání světa, tedy na základě sociálního rozložení, 

osobních dispozic a individuální psychologie a na základě historického vývoje tříd 

(Dyer v Durham a Kellner 2012, s. 275-6). 

 

Média denně ovlivňují a reflektují naši společnost a kulturu, a jsou tak pohonem 

ke společenským změnám. Mají tu moc, na základě interpretací a předkládaných 

mediálních obsahů, ovlivňovat naše vnímání světa a formovat naši identitu. Reflektivní 

interpretaci společnosti a každodenní reality našich životů doplňují o prvek aspirační 

fantazie, tedy ideu nebo konstrukt toho, jaký by svět měl být nebo jak by měl vypadat. 

S tímto prvkem reprezentace konstruují v naší společnosti genderové role, stereotypy, 

sociální vztahy (rodina, vrstevníci), tlak sociální konformity a další. Reprezentace má 

ideologickou funkci. Musí ale také odrážet reálný stav toho, kde se nacházíme jako 

jednotlivci, jako komunity a jako celá společnost (McNair 2002, s.111).   

 

4.2 Stereotypy 

„In the great blooming, buzzing confusion of the outer world, we picked out what our 

culture has already defined for us, and we tend to perceive that which we have picked in 

the form stereotyped for us by our culture.” (Lippmann 1965, s. 55)  

S odkazem na předchozí kapitolu 2.2 Dyer (2012) dále rozvádí teorii 

konstruování charakteristik člověka ve společnosti. Ke stereotypům přistupuje na 

základě dalšího rozpracování kategorie typu. Ty dělí na tři podkategorie: sociální typy 

(social types), stereotypy (stereotypes) a typy členů (member types). „Types are 

instances which indicate those who live by the rules of society (social types) and those 

whom the rules are designed to exclude (stereotypes).“ (S. 276) Stereotypy jsou ve 
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srovnání s flexibilnějšími sociálními typy mnohem striktnější, jednoznačné a jejich 

hranice neprolomitelné. Sociální typy a stereotypy souvisí s konstrukcí osobnosti a 

psychologickými kategoriemi, zatímco třetí z podkategorií typu – typy členů, jsou 

vystavené na historickém a kulturním vývoji sociálních skupin a tříd. 

Richard Dyer se ve své eseji The Role of Stereotypes (1999) odráží od myšlenek 

W. Lippmanna a pohlíží na stereotypy z dvou úhlů pohledu: sociologického (jak fungují 

stereotypy v sociálním myšlení) a estetického (jak fungují stereotypy ve fikci). Jako 

sociologický proces kategorizace společnosti a jejího třídění, založeného na 

generalizaci, vzorkování a typizaci. Tendence ke stereotypizaci vychází z nedostatečné 

znalosti společnosti a světa, ve kterém se pohybujeme. Ke skupinám lidí a typům 

přiřazujeme asociace na základě znalosti, které jsme o dané skupině získali od okolí. 

Lippmann (1965) hovoří o stereotypech jako o souboru obrazů a konotací, které známe 

dříve, než se s nimi skutečně setkáme, tedy že jsme informováni o světě dříve, než s ním 

přijdeme prakticky do kontaktu. Typy, které byly zmíněny v Dyerově charakteristice 

reprezentací a stereotypů, Lippmann přirovnává k idejím. Při kontaktu s člověkem 

rozeznáváme soubor identifikačních znaků, které představují jistý typ, jistou ideu o 

tomto člověku, která je následně doplněna obrazy a konotacemi, které jsme již o tomto 

typu člověk získali od okolního světa a z každodenní sociální praxe (s. 59). 

Kromě sociologického přístupu k vytváření a vnímání stereotypů, uvádí Dyer 

přístup estetický, který hraje roli v souvislosti s mediální/fiktivní reprezentací, podobně 

jako sociální konstrukt. Stereotypy v médiích jsou podkategorií fiktivních charakterů 

obecně. Zahrnují konstrukty vyzdvihující vlastnosti a specifika jednotlivých charakterů, 

které jsou příjemcem snadno a rychle rozeznatelné, a napomáhají tak orientaci 

v příběhu. Většina fiktivních postav je tvořena právě na základě několika okamžitě 

rozeznatelných stop, které vedou ke kategorii sociálního typu nebo ke stereotypům. 

Podle Dyera jde o jakýsi vypravěčský diskurs, který nadřazuje příběh jednotlivce nad 

masy. Charakteristickou vlastností stereotypu je oproti sociálnímu typu, který je 

relativně flexibilní a využitelný pro jakýkoliv děj jakýmkoliv způsobem, jeho 

konkrétnost a pevná ohraničenost. Aby byl tedy hrdina atraktivní pro veřejnost, a 

nejednalo se pouze o náhodného jednotlivce, je do jeho postavy prostřednictvím 

stereotypu promítnut aktuální společenský kontext (Dyer 2001). 

„Rolí stereotypu je zviditelnit neviditelné.“ (Dyer 2001, odst. 18). Stereotyp 

definuje jasné hranice, které vymezují, kdo zapadá to stereotypu a kdo už ne. 
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Rusmanová a Glick (2008) vnáší do této problematiky dvojí úhel pohledu. 

Stereotypy mají dvě základní funkce ve vnímání jednotlivce: (1) funkci deskriptivní 

(popisnou), kdy stereotyp slouží jako reprezentace představ, jak vypadá typický člen 

dané kategorie a (2) funkci preskriptivní (předpisovou), kdy stereotyp slouží jako 

reprezentace představ, jaký by typický člen dané kategorie měl být. Zatímco všechny 

stereotypy jsou vždy deskriptivní, pouze některé z nich jsou zároveň preskriptivní (s. 

106). Deskriptivní stereotypy, popsané v kapitole 2.2, jsou formy zjednodušení a 

kategorizace jedinců do kulturně vytvořených rámců. Snižují úsilí, které bychom museli 

jinak vynaložit při získávání originálních informací. Preskriptivní stereotypy jsou 

soubory vlastností a způsobů jednání, které se od člena dané kategorie očekává. Tato 

očekávání zahrnují předpisy, povinnosti, privilegia a zákazy, které vymezují mezilidské 

vztahy ve společnosti (Lerner 1980, s. 16)  

 

 

 

Dvojice Ross a Lester (2011) vidí konceptuální spojitost mezi stereotypy a 

procesem „stigmatizování“. Pracují s původním významem pojmu stereotyp, což byl 

stará tiskařská deska určená k mechanické reprodukci. Nástroj orážel obsah na papír bez 

možnosti zpětné opravy. Tento proces autoři přenáší na současné využití pojmu 

stereotyp a stigmatizace (s. 20). Stereotypy staví do opozice s archetypy. Stereotypy 

vytváří pevně ohraničené rámce chování. Mají spíše výlučný charakter. Dělí společnost 
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do skupin, které staví proti sobě, místo, aby podpořili unikátnost jednice. Tímto 

systémem je přistupováno k  vyjadřování a zobrazování sexuality a genderu. Vytváří 

pevné rámce kolem toho, co je považováno za maskulinní a co za femininní, a tyto dvě 

kategorie staví do opozice. Co je mužské, nemůže být ženské a opačně. Naopak 

archetypy vyzdvihují ideály vlastností a toho, co charakterizuje ženskost a co mužskost, 

a co je pro danou skupinu dominantní. Stereotypy tyto ideály zužují (s. 199).  

  

4.3 Gender  

 Gender je pojem označující souhrn sociálních aspektů lidského chování. Ve 

společnosti existují různé vzorce chování, které jsou považovány za charakteristicky 

ženské nebo mužské. Jde o naučené vlastnosti a způsoby chování, se kterými se 

nerodíme, ale učíme se je v průběhu socializace (Jandourek 2001, s. 90). Gender, tedy 

mužství nebo ženství můžeme považovat za prototyp základního vyjadřování. Něco, co 

může být využito v každé sociální situaci a platí jako nejzákladnější možnost 

charakteristiky jedince (Goffman v Tiger a Fowler 2007, s. 79).  Feminita a maskulinita 

jsou tedy výsledky vzorců chování, které jsou kulturou považovány jako adekvátní 

danému pohlaví. Genderové rozdíly jsou kritizovány za to, že s pohlavím je 

automaticky danému jedinci přisouzen i genderový konstrukt. Neexistuje tedy pohlaví, 

které by od začátku neneslo daný kulturní konstrukt (Barker 2006, s. 57-8). Goffman (v 

Tiger a Fowler 2007) chápe gender jako proces vyobrazování vlastností společensky 

přidělených jednotlivým pohlavím. Rozvádí dále, že tu není vztah mezi pohlavími, 

nýbrž jistě můžeme prokázat pouze vztahy mezi reprezentanty vzorce daného genderu.  

Sender (v Dines a Humez 2003) uvádí problematiku genderu na základě 

zobrazovaní v reklamě, která trend rozdílného zobrazování genderových rolí umocňuje 

svými prodejními cíly. Systém kulturální produkce v tomto ohledu nabízí dvojí funkci: 

nabízí modely, se kterými se můžeme identifikovat a na jejichž základě můžeme 

konstruovat vlastní identitu společenských bytostí, ale zároveň nás láká na prodejní trh, 

který nám k těmto cílům může dopomoci skrze nákup komodit s touto zmodifikovanou 

identitou spojených. Na tomto základě komerční sféra formuje a udržuje obrazy 

příslušející k genderovým normám, a podporuje tak „skutečnou“ feminitu a maskulinitu 

(s. 302). Stereotypní a genderově orientované zobrazování žen chápe například Caputi 

(2011) jako každodenní pornografii. Nejsou tím myšleny pouze explicitní sexuální 

materiály, nýbrž zobrazování genderové nerovnosti mužské a ženské subjektivity. To je 
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podle ní postaveno většinou na falocentrickém pojetí sexuality a vztahu, tedy na vztahu 

interpretací z pohledu mužské dominance a ženské submisivity. V této souvislosti 

hovoříme o ženě mnohdy jako o podřízeném sexuálním objektu mužské touhy (s. 434-

5). 

 

4.3.1 Feminita vs. maskulinita 

 Charakteristiky a definice toho, co je feminita a maskulinita, jsou z hlediska 

společensko-vědních studií pouze obecného charakteru, jelikož se liší v závislosti na 

kultuře a vývoji společnosti. Jsou to primárně psychologické představy, které nejsou 

determinovány biologickým chápáním pohlaví. Jsou to charakteristické rysy genderu, 

které můžeme u daného jedince pozorovat v určité míře (Jandourek 2001, s. 151).  

Feminita je kulturně podmíněný soubor charakteristických vlastností, který 

společnost očekává od ženského pohlaví. Je opakem maskulinity (Jandourek 2001, s. 

83). Je to souhrn tří základních prvků: energie, podstaty a stavu bytí. Feminita je ve 

většině moderních společnostech chápána v souvislosti s teorií genderových rolí, která 

vychází z archetypických vzorců adekvátním danému pohlaví. Podle této teorie mezi 

ženské vlastnosti patří pasivita, intuice, submitivita a subjektivita (Loue a Sajatovic 

2004, s. 263). Forem feminity je více, a jsou realizovány nejen různými ženami, ale i 

jednou ženou za různých okolností, která přizpůsobuje výběr využité formy feminity 

daným okolnostem (Barker 2006, s. 52-3). 

 Maskulinita je kulturně podmíněný soubor charakteristických vlastností, které 

společnost očekává od muže.  Je opakem feminity (Jandourek 2001, s. 151). Stejně jako 

feminita, maskulinita je z pohledu teorie genderových rolí chápána jako archetypický 

vzorec vlastností příslušejících danému pohlaví. Mezi mužské vlastnosti patří z tohoto 

hlediska agresivita, racionalita, dominance a objektivita (Loue a Sajatovic 2004, s. 390). 

Dnes se v souvislosti s maskulinitou hovoří o „krizi maskulinity“, která pramení z faktu, 

že mnozí muži chápou svou maskulinitu jako problém. Krize rovněž pramení ze 

skutečnosti, že tradiční hodnoty mužství (síla, moc, akce, kontrola, nezávislost, 

kamarádství, práce a další) stojí v opozici k hodnotám ženským (schopnost projevu, 

domácí život, ženy, a děti), které byly chápány jako podřadné, současným mužům 

nestačí (Barker 2006, s. 112).  



   

 

23 

  

 Maskulinita a její reprezentace se jednoduše v průběhu času a v závislosti na 

kultuře a jejím vývoji mění. Množství případů může souviset s rozvojem a sílícím 

vlivem feminismu a podpory homosexuality (McNair 2002, s. 152).  

 

4.3.2 Genderové role a stereotypy 

Genderové role jsou obecně definovány jako kulturně podmíněný soubor 

vhodných norem a pravidel chování, které přísluší danému pohlaví v dané kultuře. 

Ačkoliv je tento přístup založený na biologických předpokladech, role, které jedinec 

adaptuje jako odpovídající jeho pohlaví, jsou sociokulturním konstruktem. Jedinci 

nevědomě přejímají a začleňují se do archetypických vzorců, společností a institucemi 

stanovených jako přiměřené danému pohlaví. V současných moderních společnostech 

se role, které jsou z tradičního pojetí ryze ženské nebo ryze mužské, často prolínají 

(Loue a Sajatovis 2004, s. 276). 

Genderové stereotypy vznikají na základě vztahu mezi genderem a aktivitami 

k němu připisovanými. Nosek, Banaji a Greenwald (2002) došli k závěru, že příslušnost 

k genderovému stereotypu vychází ze síly genderové identity, tedy vztahu sebe sama 

k příslušnému genderu. Čím pozitivnější přístup má jedinec k aktivitám spojeným 

s daným stereotypem, a čím silnější je jeho asociace sebe sama s genderem, tím bližší je 

vztah jedince s aktivitami daného stereotypu. Tedy čím silnější je naše genderová 

identita, tím vyšší je pravděpodobnost, že se budeme identifikovat s aktivitami 

stereotypními pro daný gender.  
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Tabulka 2: Genderové stereotypy napříč 25 národy (Rudman a Glick 2008, s. 89) 

 

  

Tabulka 3 představuje výsledky nejrozsáhlejšího mezi-kulturního výzkumu 

genderových stereotypů, které popisují předpokládané vlastnosti pro to či ono pohlaví. 

Z pětadvaceti zemí po celém světě (Severní a Jižní Amerika, Evropa, Asie a Afrika) 

bylo vybráno 300 respondentů, kteří na základě dotazníkového šetření nastínili 

charakteristiku vnímání jednotlivých genderů a jim příslušejícím a naopak 

netolerovaným vlastnostem. Podle autorů jedná o hodnotný mezikulturní vhled do 

problematiky genderových stereotypů z pohledu veřejnosti. Výzkum měl podle 

Rudmanové a Glicka (2008) několik slabin: (1) jazyková bariéra (ne všechny pojmy 

jdou přeložit tak, aby zůstal zachován stejný význam), zároveň jmenované vlastnosti 

genderu může každému asociovat různý význam, (2) vlastní představa o specifikách 

stereotypů se může lišit od specifik nabídnutých výzkumníkem, (3) forma uzavřeného 

dotazníku nemůže dostatečně kvalitně vystihnout, jaká specifika jsou nejsilněji spojena 

s daným genderem, (4) nebyla možnost získat vzorek náhodným výběrem. Nicméně 

výsledek výzkumu odpovídá představám sociálně-strukturálních teorií o obecných 

rámcích konkrétních vlastností feminity a maskulinity. (s. 88-90).  
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 Genderové stereotypy, stejně jako stereotypy obecně (viz kap. 4.2), mají své 

předpisy a zákazy. Podle sociálně-strukturálního přístupu se předpokládá, že mezi 

nejsilnější genderová specifika spadají ta, která jsou adekvátní danému genderu 

z tradičního pohledu. Na základě výzkumu Prentizeové a Carranzaové (2002), který 

sledoval, jaké vlastnosti respondenti přisuzovali muži, ženě a člověku obecně, vzešly 

následující výsledky: žena by měla být vřelá, laskavá, loajální, citlivá a se zájmem o 

děti; muž by měl být sportovní typ, měl by mít smysl pro obchod, vůdčí schopnosti a 

soběstačnost. Dále je ale přijatelné, aby žena měla smysl pro obchod, atletické 

dovednosti a vůdčí schopnosti, a muž aby byl vřelý, laskavý a měl zájem o děti. 

Následující tabulka obsahuje předpisy, které jsou striktnější a předpisy, které jsou 

volnější pro jednotlivá pohlaví (Rudman a Glick 2008, s. 120-1). 

 

Tabulka 3: Genderové předpisy (Rudman a Glick 2008, s. 120) 

 

 

Vedle předpisů stojí výčet zákazů, tedy toho, jaké by muž a žena vlastnosti mít 

neměli. Tabulka obsahuje podobně jako ta předchozí skupiny zákazů, které jsou 
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striktnějšího charakteru, a ty, které jsou volnější, respektive dovolené, ačkoliv 

nežádoucí. Nejméně tolerovanými striktními vlastnostmi u žen je neústupnost, 

vzpurnost nebo dominance, zatímco poddajnost, dětinskost, naivita, emotivnost a 

ovlivnitelnost jsou volnější, tedy v mezích přijatelné. U mužů je nejméně tolerována 

emocionalita, ovlivnitelnost a poddajnost. Na druhou stranu, dá se připustit rebelie, 

vážnost nebo paličatost. Z toho vyplývá, že sociální hodnota stojí na kombinaci moci, 

statusu a kompetence, přičemž muži obecně netrpí za sklouznutí k dominanci, rebelii 

nebo bezohlednosti. Zato společensky negativní je hodnocena slabost nebo poddajnost 

okolí. Ženy mohou na druhou stranu čekat uznání za vřelost, rodinný život a nepatrný 

nesouhlas za dětinskost, poddajnost a naivitu. Nežádoucí je dominance a kontrola nad 

ostatními (Rudman a Glick 2008, s. 121-3). 

 

Tabulka 4: Genderové zákazy (Rudman a Glick 2008, s. 122) 
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Fiske (1987 cit. podle Nelsona, 1985, s. 203) v souvislosti s patriarchálním 

pojetím maskulinity a feminity uvádí protipóly vlastností připisované jednotlivým 

genderům
11

: 

maskulinní : femininní 

aktivní : pasivní 

úspěch : selhání 

nadřazenost : podřadnost 

primární : sekundární 

nezávislost : závislost 

organizovanost : roztroušenost 

intelekt : představivost 

logičnost : nelogičnost 

hlava : srdce 

mysl : tělo 

subjekt : objekt 

 

Genderové rozdíly a tyto stereotypy založené na tradičním patriarchálním pojetí 

maskulinity a feminity se vyvíjí a mění na základě kulturních nebo politických důvodů. 

Zejména znatelné jsou změny u vzorců maskulinity, která v posledních letech přebírá 

mnohé prvky, které jsou z tradičního úhlu pohledu femininní. McNair (2002) hovoří o 

krizi pravé maskulinity ve spojitosti se sexuální revolucí, a tudíž uvolňováním přístupu 

k alternativám patriarchálního vnímání sexuality. Zároveň má vliv intenzivní směřování 

pozornosti k roli žen v patriarchální společnosti nebo teorie zabývající se 

homosexualitou a homofobií. Sexuální revoluce, která s sebou nesla zvýšení zájmu o 

feminismus a práva homosexuálů, nevěnovala tolik pozornosti tradičnímu přímému 

přístupu k maskulinitě, a ta začala postupem tlaku feministických a gay teorií ubývat na 

síle a své jednoznačnosti. Velikou roli v tomto tématu hraje zobrazování v médiích. 

Reprezentace maskulinity v médiích vždy zastupovala všechny ideály mužského 

heterosexuálního hrdiny, které se postupem času měnily právě díky výše zmíněným 

kulturním vlivům (s. 149-52). Následkem působení těchto kulturních činitelů, vznikl 

koncept „New Man
“
, který je ztělesněním více sexualizovaného mužského těla 

založeného na kódování tradičně spojené s reprezentacemi ženskosti (Nixon 1996, s. 

                                                 
11

 Jsou vybrány jen některé dvojice, které jsou aplikovatelné na analytickou část této diplomové práce. 
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148). Tyto charakteristiky můžeme sledovat výrazně v reklamě, která je při zobrazování 

mužů ovlivněna módou, tedy stylem, který vychází ze silně femininní sféry (McNair 

2002, s. 157). Reklama podporuje feminizaci kultury tím, že staví muže do rolí, které 

jsou z patriarchálního pohledu určené ženám: submisivní, manipulativní, chápající samy 

sebe jako objekt (McNair 2002, cit. podle Barthel 1992, s. 148). 

   

5. Sex a populární kultura 

5.1 Sex-symboly a ikony populární kultury 

Pojmy sex-symbol a populární ikona nesou dnes konotace převážně v souvislosti 

s populární kulturou a celebritami, jako jsou hollywoodští herci a herečky a interpreti 

pop a rock music, módní návrháři, modelky, blogeři a další. 

 

Symboly a ikony mají svůj pevný historický základ v oblasti náboženství, které 

vytvořilo komplexní strukturu kódů, které nesly specifické konotace a významy. Mají 

však i svůj teoretický základ v sémiotice, tedy ve studiu o znacích a jejich významech. 

Pojem ikona reprezentuje vyobrazení náboženského motivu nebo postavy, kterých se 

užívalo především v oblasti východního křesťanství. Tyto náboženské obrazy konotují 

konkrétní významy uctívání boha a zastupují s tím spojené hodnoty (Till 2010, s. 50). 

Symbol je ve svém nejširším pojetí synonymem znaku, který je nositelem významu. 

Zastupuje vztah mezi označujícím a označovaným. Symbol jako zástupce znaku může 

být rozdělen do tří kategorií: symbol jako konvenční znak, symbol jako ikonický znak a 

symbol jako konotativní znak (Nöth 1995, s. 108, 115). 

 

Podobně jako v náboženství nesou tyto pojmy v populární kultuře své konotace 

a asociace. Podobně jako sloužili tyto znaky starším společnostem, dnes slouží současné 

společnosti. Avšak populárními ikonami se stávají reálné osoby, které expandují díky 

multimediálním technologiím 21. století a rozvinuté síti komunikačních a 

marketingových agentur. Jedná se o uměle vytvořené mediální a marketingové 

konstrukty mísící realitu s fantazií. Populární kultura produkuje ikony a symboly, které 

nesou jisté hodnoty: hudba, životní styl, móda a další (Till 2010, s. 51-2). Sex-symbol je 

tedy specifikace symbolu jako takového. V populární kultuře se tento pojem ustálil pro 
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slavné osobnosti, které jsou považovány za sexuálně atraktivní.
12

 Jelikož, jak jsem výše 

uvedla, se význam symbolů a jejich interpretace může měnit v závislosti na kultuře a 

odlišném vnímání atraktivity a sexuality, hovoříme-li o sexuální atraktivitě, musíme 

zahrnout i hledisko vkusu jednotlivce nebo měřítka dané kultury. Charakteristiku 

člověka jako sex-symbolu jsme tedy schopni interpretovat jako zvýšený zájem 

veřejnosti o zevnějšek a sexualitu nebo jako veřejné vystupování dané osoby zahrnující 

využívání sexuálních motivů (oblečení, chování). Tvorba populárních ikon současnou 

kulturou využívá podle Tilla (2010) podobných technik jako náboženství, a to s cílem 

podpořit úspěch muzikanta. Nazývá ji populární ikonografií. K vytvoření komplexní 

populární ikony slouží a pomáhají moderní technologie. Obraz ikony může být tedy 

produkován a distribuován efektivně pomocí multimédií (s. 51). 

 

5.2 Sex, média a reklama 

Hlavním podnětem k sexuální revoluci byla média, a zejména kino, které podle 

Hickmana (1999, s. 245) dalo formu a tvar sexuální touze. Takovéhoto důsledku byla 

média schopná jedině díky skutečnosti, že zastávají funkci hlavního hybatele kulturního 

kapitalismu. Tím je míněn fakt, že zdroje výdělku jsou dnes primárně informačního, 

datového a obrazového charakteru. Noviny, knihy, magazíny, filmy, hudba, videohry 

a další nabízí přístup k médiím, na kterých jsou všechny tyto kulturní komodity (data, 

informace a obrazy) shromažďovány a jimi distribuovány (McNair 2002, s. 9).  

 

Dalším aspektem šíření a rozvoje sexuální touhy je potom rozvoj moderních 

technologií, které mají nadnárodní dosah a dají se mnohem složitěji ovládat a regulovat 

ze strany národních vládních aparátů. Tato revoluce v rozvoji komunikačních kanálů 

podnítila růst méně regulované, více komercionalizované a více pluralistické sexuální 

kultury, a tím podpořila proces, který McNair označuje jako demokratizaci touhy. Tím 

je myšlen jak přístup k různým sexuálně orientovaným mediálním obsahům, tak 

k mnohem pestřejším sexuálním kulturám (s. 11). 

 

                                                 
12

 Cambridge Dictionaries Online [online]. 1999, 2015 [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/sex-symbol; Oxford Dictionaries: 

Language Matters [online]. 2015 [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sex-symbol 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/sex-symbol
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sex-symbol
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Média svým zájmem o témata sexuality takřka legitimizovala kulturu, ve které jsou 

nahota, voyeurismus a různé další projevy sexuality dovoleny. Tento proces 

„zveřejňování“ lidské sexuality podle McNaira charakterizuje naši současnost jako 

kulturu emocionálního a fyzického striptýzu (s. ix). K současné kultuře patří prvek 

uspokojení, a ten nepopiratelně úzce souvisí se sexuálními tématy a obsahy. Ne jako 

prostředek k rozmnožování a udržení lidského druhu, ale jako forma sebeuspokojení a 

potěšení. Od pouhé biologické potřeby sexu jsme se v průběhu stovek tisíciletí vyvinuli 

k psychické potřebě uspokojení touhy po sexu (s. 1-2). Této vlastnosti současné 

společnosti a populární kultury využívá reklama. Do styku se sexem a sexualitou 

přicházíme v souvislosti s marketingovou komunikací. Sex je nejen atraktivní 

komoditou, ale tím zároveň mocným marketingovým nástrojem. „Sex sells. It always 

has, beyond that cliché’s inevitable appearance in media and marketing conversation. 

Obvious sexual availability serves as both attention getter and deal-maker, and it is as 

old as our species.“ (Reichert a Lambiase 2013, s. xiii) Jak jsem uvedla v kapitole 1.1, 

primárním aspektem, který hraje roli v popularitě celebrit je zájem médií a veřejnosti 

(Cashmore 2006, s. 148-9).  

 

Jako podpůrný prvek může spolužit fakt, že pro dnešní kulturu není téměř nic, co by 

bylo obscénní, šokující nebo nechutné natolik, aby to znamenalo konec kariéry 

kompromitované celebrity. To dokazovala už Madonna v 80. a 90. letech, která výrazně 

posunula hranice toho, co je ještě přijatelné a co už za hranicí přípustnosti. Sama se 

prezentovala tak, že pro ni žádná oblast sexuality není tabu, a podle toho i jednala (s. 

49). Její sexualita se stala ikonickou pro celou její i následující generaci. Její klipy a 

veřejná vystoupení byla převážně koncentrovaná sexualita. Nechyběla vyobrazení témat 

jako bisexualita, homosexualita, masturbace, bořila rasové a náboženské stereotypy 

(známý je motiv Madonny líbající černošského Ježíše) a nafotila množství aktů (Rojek 

2012, s. 30-4). Vedle této image a chytlavé taneční hudby, jí k její světové popularitě 

pomohla propracovaná marketingová a PR strategie. Jako jedna z prvních celebrit se 

rozhodla s médii a veřejností dobrovolně sdílet své soukromí (Cashmore s. 44-6).  

 

Sex, respektive příslib touhy nebo sexuálního požitku, se stal ve 20. a 21. století 

výnosným byznysem kapitalistické společnosti, a transformoval se do rozmanitých typů 

komodit. Na jednu stranu se jedná o explicitní položky, jako pornografické filmy a 

tiskoviny, sexuální pomůcky, erotické módní doplňky a další. Na straně druhé implicitní 
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sexualita se objevuje v reklamě na široké spektrum produktů a služeb, v hudebních 

videoklipech a ve velkém podpořil hollywoodský filmový průmysl (McNair 2002, s. 5-

6).  

 

 

5.3 Sex ve filmu a hudebním videu 

Důležitým aspektem pro tuto diplomovou práci v rámci tématu sexu v dnešní 

společnosti a populární kultuře je marketingová perspektiva. Jak jsem citovala v úvodu 

této kapitoly, podle dvojice Reichert, Lambiase, sex stále prodává. Sexuální kontext se 

intenzivně používá v různých kanálech mainstreamových médií (film, televize, hudební 

videa, knihy, video hry, magazíny) a za různými účely. Jeden mají ale společný – 

zaujmout a získat spotřebitele (diváky, zákazníky, čtenáře, hráče, fanoušky). Cílem 

je propagace produktů a ovlivňování uvažování příjemců o jednotlivých tématech, 

fenoménech, službách, produktech a značkách. Kromě cíle upoutat pozornost příjemce, 

je tu vedlejší role využívání sexuálního a erotického podtextu, a to jako konotace 

něčeho příjemného. To může evokovat delší setrvání u programu nebo daného 

mediálního formátu. Podobně je tomu s filmovými ukázkami, hudebními klipy, přebaly 

populárních magazínů nebo knih, které naznačují, na co se v nich člověk může těšit. Už 

na titulní straně se většinou setkáváme s implicitně – nebo i explicitně – sexuálně 

laděným kontextem, a podobně je tomu právě ve filmových ukázkách, spotech 

k videohrám nebo hudebních videích. Cílem je prezentace a propagace produktu, tj. 

filmu, knihy, CD, videohry, anebo umělce, autora nebo společnosti. Videoklipy vysílané 

na hudebních televizních kanálech jsou pro muzikanty a nahrávací společnosti stejně 

hodnotnou formou reklamy jako samotné koncertní turné (Reichert a Lambiase 2006, 

s. 3). 

Sexuálně orientovaná informace je použita komerční kulturou, aby propagovala 

její produkty. Řada hudebních umělců, zejména žen, založila svou profesní image, svou 

značku právě na sexualizaci sebe sama: „…ženy jako Britney Spears a Chistina 

Aguilera, stejně tak jako Madonna a Shania Twain, založily svou značku na sexualitě – 
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a často ji přetvořily – v závislosti na statusu a cílech jejich hudebních kariér“
13

 

(Reichert a Lambiase 2006, s. 2-5).  

  

Množství studií, zaměřených na účinky mediálních obsahů na adolescenty, 

dokazuje, že většina hudebních videí obsahuje jistou formu sexuální obsahu (např.: 

náznaky, pocity). Podobně je tomu v případě filmů. Zobrazování sexuálního chování 

a nahoty je ve filmu zcela běžné. Zároveň se jak v hudebních videích, tak ve filmu 

objevuje několikanásobně vyšší přítomnost nahoty, provokativního oblečení, obecně 

fyzické atraktivity, a implicitně sexuálního chování u žen než u mužů. Přičemž nahota 

může zahrnovat jak celkové, tak částečné obnažení, závisející na stylu oblečení. Za 

fyzicky atraktivní, na základě studií zabývajících se erotickými obsahy v reklamě, je 

považována krása jednotlivých částí těla zahrnujících, obličej, vlasy, břicho a nohy. 

Sexuálním chováním je míněna sexuální interakce mezi zobrazovanými postavami nebo 

způsob jejich vyobrazení (Reichert a Lambiase 2006, s. 161). 

  

 

6. Metodologická část 

 Problematikou, kterou chci sledovat ve svém výzkumu, je proces vývoje postav 

zábavního průmyslu, které se proslavily v dětství nebo v mládí, a získaly status 

dětských hvězd nebo dětských idolů. Na základě výzkumu chci zjistit, jak se jejich 

proslavení na pozici dětských hrdinů nebo jako představitelů rolí orientovaných na 

mladé publikum odráží na jejich následné kariéře. Tedy na linii jejich profesního 

vývoje. V případě herců/hereček se zaměřím na žánrové spektrum a charakteristiky 

filmových rolí, ve kterých se objevili. U zpěváků/zpěvaček se zaměřím především na 

hudební videa a hudební vystoupení. V případě obou kategorií se zaměřím na znaky 

jednotlivých etap lidského vývoje od dětství, přes mládí/adolescenci do dospělosti. 

Budu sledovat předpokládaný nárůst přítomnosti sexuálního kontextu, genderových 

rozdílů, které jsou s tématem zobrazování sexuálních obsahů v blízkém kontaktu, a 

případných stereotypů. Ty budu vyhledávat na základě charakteristik rolí v případě 

                                                 
13

 V originálním znění: “… women such as Britney Spears and Christina Aguilera, as well as Madonna 

and Shania Twain, sexually brand themselves – and often rebrand themselves – depending on the status 

and goals of their music careers.“  
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herců a hereček; v případě zpěváků/zpěvaček se zaměřím na hudební klipy jakožto 

formu prezentace sebe sama. 

 

 Pro účel této práce jsem zvolila metodu obsahové analýzy, avšak s kvalitativním 

přístupem ke zkoumaným obsahům. Kvalitativní metoda poskytuje hlubší vhled do 

problematiky a umožňuje detailnější pochopení významů obsažených v textu, což 

mnohdy kvantitativní metody nejsou schopny poskytnout (Silverman, 2000). Jako 

výzkumnou metodu pro tuto diplomovou práci jsem zvolila kombinaci obsahové a 

interpretativní analýzy. Interpretativní analýzu jsem zvolila z důvodu, že nevytvářím 

statistické závěry na základě shromážděných dat, ale potřebuji hlouběji zkoumat 

vizuální mediální obsahy. V nich se zaměřím na identifikaci genderových stereotypů a 

zobrazování sexuálních motivů, a jejich význam a adekvátnost věku a žánru daného 

mediálního produktu. 

 

  

6.1 Obsahová analýza 

Obsahová analýza je proces systematického a objektivního sběru 

a vyhodnocování dat komunikačních obsahů určeného pro kvantitativní výzkum 

(Neuendorf 2002, s. 1). Obsahová analýza se prakticky užívá od dvacátých let 20. 

století, kdy byla využívána k měření délky novinových sloupků příslušejících tomu či 

onomu tématu. Významnou roli sehrála během 2. světové války ke studiu propagandy 

v nacistickém Německu. První písemné zpracování postupů obsahové analýzy zveřejnil 

v roce 1952 americký sociolog Bernard Berelson (Schr Ø der in Jensen 2012, s. 112). 

Obsahová analýza zahrnuje šetření interakcí mezi lidmi, analýzu charakteristiky 

zobrazování v televizních reklamách, filmech, zpravodajství, politických projevech a 

dalších. Může se soustředit na jazykovou nebo vizuální stránku obsahů, vyobrazování 

genderu v televizi nebo strategii přímých inzerátů (Neuendorf 2002, s. 1). Je založená 

na vysoké míře strukturovanosti, slouží ke statickým závěrům a je klasifikovaná 

primárně jako metoda určená pro kvantitativní výzkum. Vedle ní stojí hermeneutická 

textová a obrazová analýza jako zástupce kvalitativní formy výzkumu. Ta je založená 

na hloubkovém vhledu do problematiky a je založená na interpretaci možných hlubších 

intencí obsažených v textu. Oproti obsahové analýze je mnohem otevřenější a 

subjektivně ovlivněná. Mezi těmito dvěma přístupy k analýze leží ale množství jiných 
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forem přiklánějících se na jednu, či druhou stranu. Nabízí se i možnost kombinace 

těchto dvou základních typů nebo využití kvalitativní metody jako předstupně k tradiční 

obsahové analýze (Schulz 2011, s. 29-30).  

 Kvalitativní obsahová analýza je odvozena z disciplín, jakými je literární kritika, 

studia filmu a lingvistika, které ji využily ke studiu textových struktur a tvorby významu 

v mediálních obsazích (Gunter 2000, s. 82). Hijmans (1996 cit. Gunterem 2000, s. 83) 

rozlišuje následující typy kvalitativní analýzy: 

1. strukturalisticko-sémiotická analýza 

2. diskursivní analýza 

3. rétorická analýza 

4. narativní analýza 

5. interpretativní analýza 

 

6.2 Interpretativní analýza  

Metody výzkumu se tedy mohou pohybovat od faktického, statistického a 

popisného zpracování typů obsahů sdělení až po hlubší, mnohem subjektivnější 

interpretativní analýzu obsahu a hledání případných implicitních významů. Je tedy 

možné zkoumat explicitní jasné významy na základě kvantitativních a deskriptivních 

postupů, nebo hlubší odkrývání možných skrytých významů prostřednictvím 

kvalitativního přístupu. Na základě vysoce organizované produkce masových obsahů, je 

mnohdy problematické sledovat skutečný záměr „podavatele“ tohoto mediálního 

obsahu. Zároveň v případě textů, ačkoliv jsou nedynamické a neměnné v čase 

(srovnáváme-li s lidskými respondenty), mnohdy jsou úzce závislé na kontextu, případě 

na četnosti výskytu daného tématu nebo souvislosti se společenskou situací. Výsledky 

analýzy obsahů tedy nejsou schopné předat stoprocentně původní, zamýšlený význam. 

Převážně tedy musíme vycházet z interpretace, která může být subjektivně zkreslená 

(McQuail 1999, s. 306-7). Technika je zaměřená na sledování obsahu a na formách jeho 

kódování. Základy interpretativní analýzy spadají pod společensko-vědní šetření, které 

zahrnuje vytváření teoretických vzorců, analytické kategorie, kumulativní a 

komparativní analýzy, vymezení typů nebo konceptuálních kategorií. Je kvalitativní 

povahy, neboť výzkumník je při ní v neustálém procesu objevování (Neuendorf 2002, s. 

6-7). Výzkumník přistupuje k interpretativní analýze s relativně obecným teoretickým 

konceptem. Na základě propojení teoretických východisek a nově získaných dat 
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dojdeme k objevení nových poznatků. „Vztah mezi daty a koncepty je v podstatě 

otevřený; koncepty slouží k uspořádání dat a jejich porozumění podstatně rozdílným 

způsobem.“ (Gunter 1999, s. 91) Výběr výzkumného vzorku probíhá strategicky 

z hlediska výskytu zkoumaného fenoménu v daném obsahu (Gunter 1999, s. 91).  

  

6.3 Praktická východiska výzkumu 

6.3.1 Výzkumné otázky 

1. Ztvárňují umělci ve filmech nebo hudebních videích role s jednotnou 

genderovou identitou?  

2. Využívají umělci prvek sexu jako nástroj k překonání stigmatu „dětské hvězdy“? 

6.3.2 Výzkumný vzorek 

Pří výběru vzorku bývalých dětských hvězd jsem se soustředila převážně na 

osobnosti relativně dobře známé i v České republice. K tomu jsem došla na základě 

toho, zda se jejich filmy nebo hudba objevila nebo objevuje v českých médiích a zda 

jsou oni jako celebrity zájmem českých médií (lifestylových magazínů, bulvárního 

tisku, českých bulvárních internetových portálů). Vybrala jsem osm osobností, čtyři 

muže a čtyři ženy různých věkových skupin s rozdílným kariérním scénářem: rozdílný 

věk, ve kterém se jednotlivci proslavili; rozdílný kariérní vývoj z hlediska stupňování 

nebo naopak klesání popularity; rozdílný způsob navázání na úspěšné dětství v 

showbyznysu. K dětským idolům tu přistupuji nejen na základě toho, že se proslavili 

v období odpovídajícím biologickému a sociologickému pojetí dětství (viz kap. 3 a 

specifikaci západního pojetí dětství v kap. 2.4), nýbrž rovněž zahrnuji jednotlivce, kteří, 

ačkoliv byli již v období dospívání, ztvárnili role mladistvých z produkce kanálu pro 

děti a teenagery Disney Channel (Zac Efron). Stigmatizaci dětského idolu tu nestavím 

tedy pouze na skutečnosti, že aktéři sami byli dětmi, ale i na základě cílového publika 

daného žánru, respektive produkční společnosti.  

 Pro analýzu vývoje mediálního zobrazování osobností zábavního průmyslu byli 

vybrání následující reprezentanti: 

Ženy: Drew Barrymore, Miley Cyrus, Dara Rolins, Emma Watson 

Muži: Justin Bieber, Macaulay Culkin, Zac Efron, Daniel Radclife 
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Drew Barrymore (40) představuje ve vzorku reprezentantů straší generaci. 

Proslavila se už ve svých sedmi letech kultovním rodinným sci-fi snímkem E.T. z 80. 

let. Barrymore je známá, že ačkoliv měla problematické dospívání spojené s večírky, 

alkoholem a drogami, stala se z ní úspěšná herečka, v dospělosti obsazovaná především 

v romantických komediích. Miley Cyrus (22) a její proměna z pozice roztomilé dívky a 

idolu teenagerů a fanoušků stanice Disney Channel, kterou získala především 

ztvárněním hlavní role ve světově známém fenoménu Hannah Montana, na divu, která 

se neostýchá svléknout na veřejnosti a předvádět explicitně erotické chování a 

kopulační pohyby. Dara Rolins (42) byla vybrána pro možnost komparace s 

československou populární produkcí a zároveň pro její hudební popularitu v dětství 

přetrvávající do dnes. Čtvrtou reprezentantkou kategorie žen je Emma Watson (25), 

slavná zejména díky hlavní ženské roli (Hermiony Grangerové) v sérii filmů o Harrym 

Potterovi. Byla zvolena i jako kontrast k Miley Cyrus, a to především díky jejím 

současným aktivitám v oblasti genderové politiky pod vedením OSN.
14

  

Justin Bieber (21) se stal nejmladším zpěvákem, který dosáhl významného 

celosvětového úspěchu na poli současné pop music. Co do počtu fanoušků na sociálních 

sítích se pohybuje v první desítce nejsledovanějších celebrit (Facebook – 10. místo, 

Twitter – 2. místo
15

). Macaulay Culkin (34) představuje starší kategorii v mužské 

sekci, jedna z největších dětských hereckých hvězd 90. let, proslavený díky ztvárnění 

postavy Kevina McCallistera z filmu Sám doma, za který byl nominován na Zlatý 

glóbus. Zac Efron (27) byl dalším, kterého proslavila produkce úspěšného dětského 

kanálu Disney Channel, to konkrétně Muzikál ze střední, který ho proslavil. Řadím ho 

do výběru, jelikož Muzikál ze střední byl populárním fenoménem i v České republice, a 

zároveň je možné porovnat vývoj herce, který se stal převážně idolem dětí a mladých 

teenagerů, ačkoliv už byl dospělý. Posledním ze čtveřice mužské kategorie je Daniel 

Radcliffe (25), který byl zařazen na základě ztvárnění populárního Harryho Pottera 

v sérii filmů podle knižní předlohy J. K. Rowlingové.  

 

                                                 
14

 Emma Watson je od července 2014 jmenovaná vyslankyní dobré vůle při OSN. Je zastánkyní a 

propagátorkou kampaně OSN za zrovnoprávnění žen a mužů HeForShe. Vybízí muže, aby podpořily 

postavení žen ve společnosti (Unwomen.org , 2015). 
15

 Socialbakers, 2015 
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6.3.3 Postup šetření 

Vyberu filmy, hudební videa, které měly výrazný podíl na proslavení vybraných 

umělců v jednotlivých etapách od dětství a v dospělosti. Na základě odborné literatury 

zpracované v teoretické části této práce, provedu rozbor vybraných rolí, které umělci 

reprezentovali ve filmu nebo hudebním videu. V případě hereček/herců charakterizuji 

typy postav, které ztvárnili; v případě zpěvaček/zpěváků zanalyzuji jejich image 

a zobrazování v hudebních klipech. Analýze podrobím následující mediální obsahy: 

 

Drew Barrymore 

Filmy: E.T. – Mimozemšťan (1982), Ohnivé oči (1984), Jedovatý břečťan (1992), 

Batman navždy (1995), Charlieho andílci (2000) a 50x a stále poprvé (2004) 

 

Miley Cyrus 

Filmy: Hannah Montana (2009), LOL (2012) 

Hudební videa: Can’t Be Tamed (2010), Wrecking Ball (2013) a We Can’t Stop (2013) 

 

Dara Rolins 

Hudební videa: Školská láska (1984), Čo o mne vieš (1988), Já a stín (1998), Na teba sa 

dívam (2002), Stále dokola (2011), Ver mi (2013) 

 

Emma Watson 

Filmy: Harry Potter a Kámen mudrců (2001), Harry Potter a Ohnivý pohár (2005), 

Harry Potter a Relikvie smrti (2010, 2011), Charlieho malá tajemství (2012), Noe 

(2014) 

 

Justin Bieber 

Hudební videa: One Time (2009), Baby (2010), Boyfriend (2012), Beauty And A Beat 

(2012), Confident (2013),  All That Matters (2013) 

 

Macaulay Culkin 

Filmy: Sám doma (1990), Sám doma a bohatý (1994), Party Monster (2003), Sex and 

Breakfast (2007) 
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Zac Efron 

Filmy: Muzikál ze střední (2006, TV film), Muzikál ze střední 3 (2008), Znovu 17 

(2009), Talisman (2014) 

 

Daniel Radcliffe 

Filmy: Harry Potter a Kámen mudrců (2001), Harry Potter a Ohnivý pohár (2005), 

Harry Potter a Relikvie smrti (2010, 2011), Žena v černém (2012), Zbav se svých 

miláčků (2013) 

 

Chci se zaměřit na celkovou charakteristiku postavy, její sociální role, se 

kterými byla ve filmu spojována, přítomnost genderových stereotypů a sexuálních 

motivů. Při průběhu analýzy se zaměřím na následující ukazatele, které považuji za 

stěžejní pro zodpovězení výzkumných otázek: 

Role (sociální) – zajímá mě, jaké sociální role reprezentovala daná postava, jelikož nám 

to může naznačit mnohé při sledování genderových rozdílů. 

Genderové stereotypy – vycházím z tradičního patriarchálního vnímání feminity a 

maskulinity, a pokusím se najít znaky, aktivity, případně role, které zapadají nebo se 

naopak vymykají tradičním vzorcům daného genderu. 

Sexuální motivy – zobrazování motivů konotujících sex: nahota, sexuální chování, 

vizuální zájem o specifické části lidského těla jako sexuálního objektu. 

 

Druhým úkolem analytické části bude doplnění profesního mediálního obrazu 

jednotlivých aktérů o významné či zlomové momenty jejich životů s ohledem na vlastní 

sebe-prezentaci v médiích, na sociálních sítích, případně v online dostupných 

záznamech televizních interview nebo talk show. 
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7. Analýza transformace osobností současné pop-

kulturní scény 

7.1 Výstupy analýzy: transformace jednotlivých osobností 

7.1.1 Drew Barrymore  

Drew Blyth Barrymore, narozená 22. února 1975 v Culver City, Kalifornie, 

USA, je americká herečka, producentka a režisérka, která se výrazně proslavila ve 

svých sedmi letech rolí Gertie ve sci-fi filmu Stevena Spielberga E.T. – Mimozemšťan 

(1982) oceněného čtyřmi Oscary. Následoval herecký útlum a převažoval mediální 

zájem o její problematické dospívání. Intenzívnější návrat do filmu a vzestup kariéry 

nastal v první polovině 90. let, kdy se objevila ve filmu Jedovatý břečťan (1992), 

Batman navždy (1995) a sérii završila rolí ve známém hororu Wese Cravena Vřískot 

(1996). V roce 1995 založila s Nancy Juvoneovou produkční společnost Flower Films, 

jejímž prvním produkovaným filmem byla romantická komedie Nepolíbená (1999), dále 

Charlieho andílci (2000), Donie Darko (2001). O pár let později následovala další série 

úspěšných filmů, převážně komedií: 50x a stále poprvé (2004), Hudbu složil, slova 

napsal (2007) nebo Grey Gardens (2009), které jí vynesly ocenění Zlatý glóbus 

a Screen Actors Guild award za ztvárnění role Edith Bouvier Beale, sestřenice 

Jacqueline Kennedyové. Její režisérským debutem byl v roce 2009 snímek Vyfič! 

(IMDb, 2015). 

 

 Jako dětská herečka se objevovala v různých žánrech určených pro různé 

publikum. V období dětství si Drew Barrymore zahrála v několika diametrálně 

odlišných žánrech. Pro analýzu jsem zvolila Prvním analyzovaným filmem je rodinné 

sci-fi E.T. – Mimozemšťan (1982)
16
, ve kterém hraje nejmladší ze tří sourozenců, Gertie. 

Jedná se o normální „dítě od vedle“, které nese veškeré charakteristické znaky dětství: 

bezstarostnost, bezprostřednost, citovost, důvěřivost, spontánnost, družnost, hravost 

(Kovařík 1991, s. 134). Postava Gertie je charakteristická blond kadeřemi, svázanými 

mašlemi do dvou copů (připomíná tak tradiční dětské hvězdy Hollywoodu, jako byla 

Shirely Tepmple). Copy společně s milovanou panenkou, se kterou si často hraje, 

můžeme interpretovat jako typicky dívčí.  

                                                 
16

 Viz příloha č. 1. 
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Druhou dětskou rolí, kterou si Barrymore zahrála o dva roky později je postava 

Charlie v hororu inspirovaném knižní předlohou Stephena Kinga Ohnivé oči (1984)
17

, 

ve kterém herečka ztvárnila dívku s nadpřirozenými schopnostmi. Charlie je dítě se 

schopností zapalovat předměty pohledem. Své schopnosti se nebojí použít proti 

komukoliv, kdo ohrožuje-li její rodinu. Takových byla ve filmu celá řada. Charlie se 

stala doslova masovým vrahem, který s cílem zachránit sebe i otce před popravou zabíjí 

kohokoliv, kdo jim stojí v cestě. Vzhled Charlie se v průběhu filmu mění. Objeví se 

prakticky ve dvou genderově rozdílných vizážích: (1) dívka v šatech a s mašlemi ve 

vlasech, (2) „tomboy“
18

 v džínových kalhotách, bundě a volném tričku. Druhou vizáž 

zjemňuje doplněk v podobě plyšového medvídka, kterého má při sobě, což bývá 

příznačné spíše pro dívky než pro chlapce. Některé znaky dětství jsou díky 

nadpřirozeným a nebezpečným schopnostem potlačeny. Potřeba ovládat své emoce a 

bránit otce ji nutí rychleji dospívat, nicméně dětská emocionální závislost a hodnota 

rodiny jako primárního zájmu jsou stále přítomny.  

 

 Po první herecké etapě následuje u Drew Barrymore kariérní útlum. Herečka 

byla velikým mediálním tématem, zapříčiněným jejím kontroverzním dospíváním 

asociovaným s večírky, drogami, alkoholem
19
, později i veřejným obnažováním

20,21
 a 

focením aktů 
22
. Druhá etapa, kterou rozebírám, jde paralelně s tímto exhibicionistickým 

chováním. Filmy natočila v rozmezí mezi sedmnáctým a dvacátým rokem, tedy 

v období dospívání (viz tabulka 2 v kapitole 2). Ve filmu Jedovatý břečťan (1992)
23

 se 

Barrymore objevuje v roli Ivy, vypočítavé manipulátorky, která rozvrátí život rodiny 

                                                 
17

 Ibid 
18

 “Dívka, která holduje drsným a hlučným aktivitám přisuzovaným chlapcům.” (Oxford 

Dictionaries, 2015) 
19

 Interview s Drew Barrymore o závislosti na návykových látkách:  

13-year-old Drew Barrymore – her drug use & famous relatives, The Barrymores, 1988. In: 

YouTube [online]. 1.4.2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=xK9LxgPIJHw  
20

 Striptýz Drew Barrymore v Late Show With David Letterman: 

Drew flashes Letterman. In: YouTube [online]. 16.12.2011 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=6VMzn7XBSoM 

21
 Drew flashes Letterman. In: YouTube [online]. 16.12.2011 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=6VMzn7XBSoM 

 

22
 Viz příloha č. ? 

23
 Viz příloha č. 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=xK9LxgPIJHw
https://www.youtube.com/watch?v=6VMzn7XBSoM
https://www.youtube.com/watch?v=6VMzn7XBSoM
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své kamarádky Cooperové. Studentka střední školy ztvární roli femme fatale, která po 

tom, co ji rodina téměř přijme za svou a živí ji, zavraždí matku kamarádky, jejího otce 

svede. Stereotypní femme fatale dosáhne vždy toho, co chce, ale pouze dočasně. Na 

závěr přijde zasloužený trest (zde smrt Ivy v závěru filmu), jelikož její moc a síla je 

založená pouze na manipulaci skrze využití sexuální přitažlivosti (Indick 2004, s. 103). 

Stereotypní znaky feminity jsou v této postavě zastoupeny převážně ve fyzické podobě; 

povahové vlastnosti odpovídají maskulinnímu charakteru (emocionální sebekontrola, 

troufalost, nezávislost a arogance. Postava Ivy je vystavěná na základech erotiky a 

sexuality. Motivy sexuality jsou zastoupeny v podobě nahoty, eroticky, vyzývavého 

oblečení, flirtování a sexuálního aktu.  

V druhém snímku Batman navždy (1995)
24

 ztvární herečka roli neméně 

erotického charakteru, Sugar. Sugar je ztělesněnou dobrou polovičkou rozpolcené 

osobnosti komiksové postavy Two-Face (bývalý prokurátor města Gotham). Sugar je 

žena s krátkými vlnitými blond vlasy (zjevná asociace s andělskými loknami), oblečená 

vždy v bílé barvě. Její šatník se skládá převážně z krajek, průsvitných materiálů, peří, 

erotického spodního prádla, podvazků a vysokých podpatků. Společně se sestrou Spice 

slouží Two-Faceovým polovičkám jako ženy v domácnosti a prostitutky. Sugar 

představuje ženu jako extrémní pojetí patriarchální feminity. Sekundární „doplněk“ 

k muži, naivní a podřadný objekt sexuální touhy
25
, který je se svou funkcí spokojený.  

 Třetí etapa vývoje dětské hvězdy je zároveň začátkem nové nejen kariérní, ale i 

osobní éry Barrymore. Její herecké zaměření se stočilo směrem ke komediálnímu žánru. 

Ve filmu Charlieho andílci (2000)
26

 hraje jednu z trojice špionek operujících pod 

vedením tajného šéfa Charlieho, které jsou inteligentní, atraktivní, ovládají bojová 

umění, extrémní sporty a vyspělé špionážní technologie. Dylan (Drew Barrymore) do 

své pozice dospěla z deviantní adolescentky. V porovnání s kolegyněmi je 

nejpromiskuitnější a jako jediná se objeví na plátně kompletně nahá. Andílci jsou 

představitelkami stereotypu akční hrdinky, ženy, která má vlastnosti maskulinního 

charakteru, jako je nezávislost, síla, dominance, asertivita a další, zde spojené se sex-

appealem. V průběhu let vznikl, vlivem feministické kritiky vůči způsobu zobrazování 

žen a vytváření fiktivních ženských postav, model ženy, která je ambiciózní, tvrdá 

a dynamická. Má jasný cíl, pro který je ochotná bojovat (Brown 2011, s. 149). 

                                                 
24

 Ibid 
25

 Sugar při seznamování s Brucem Wanem: „Můžete mi říkat, jakkoliv chcete.“ 
26

 Viz příloha č. 1 
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S postavou Dylan jsou spojené také prvky sexuality, jako svůdné oblečení, nahota a 

vyzývavé až lascivní chování.  

Druhým populárním produktem zkoumaným ve třetí etapě transformace z dětské 

hvězdy na dospělou reprezentantku zábavního průmyslu je film 50x a stále poprvé 

(2004)
27

, kde Barrymore vystupuje v roli cudné a něžné učitelky umění, Lucy, která 

díky úrazu hlavy přijde o krátkodobou paměť a je závislá na spolupráci okolí. Postava je 

vystavěna do role milé a naivní dívky, která je díky své nemoci nesamostatná. Lucy je 

tedy ženská fiktivní postava pojímaná tradičním patriarchálním pojetím feminity, je 

reprezentací genderového stereotypu, založeném na archetypu pohádkových hrdinek. 

Zde můžeme identifikovat základ v pohádce o Šípkové růžence, která je odkázaná na 

záchranu statečným houževnatým princem. Rovněž bychom mohli aplikovat stereotyp 

„blondýny“. 

 

Shrnutí 

Drew Barrymore v období své dětské herecké kariéry ztvárnila různé dětské 

charaktery. Proslavila se především svou roztomilostí ve filmu E.T.-Mimozemšťan, kde 

ztvárnila děvčátko s mašlemi reprezentující esenciální znaky běžného dítěte, jako je 

bezprostřednost, důvěřivost, bezstarostnost, hravost, citovost, zvídavost. Svou 

prezentací se podobá typickým hollywoodským dětským hvězdám („andělské“ dítě), 

jako byla například Shirley Temple. To se mění s hororem Ohnivé oči, kde sehrála roli 

nebezpečného dítěte s nadpřirozenou, a nedostatečně zvladatelnou, schopností zapalovat 

pouhým pohledem, což vedlo k poměrně vysokému počtu mrtvých lidí. Pro druhou 

etapu byla charakteristickým znakem rolí Barrymore erotika. V dramatu Jedovatý 

břečťan ztvárnila vypočítavou femme fatale, když prostřednictvím erotiky a psychické 

manipulace zničila životy rodiny dívky, kterou byla považována za přítelkyni. Neméně 

erotiky konotovala postava Sugar v Batman navždy, která reprezentovala stereotyp 

prostitutky Two-Faceovy lepší polovičky. Třetí období se přiklání spíše ke 

komediálnímu a romantickému žánru. V akční komedii Charlieho andílci ztvárnila 

Barrymore jednu ze tří inteligentních a sexy akčních hrdinek využívajících ženských 

tělesných partií jako strategického nástroje. Ve velice odlišné roli od předešlých se 

objevila Barrymore v romantické komedii 50x a stále poprvé, kde ztělesňuje 

                                                 
27

 Ibid 
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archetypální postavu Šípkové Růženky. „Spící“ princezny, která procitne až díky zásahu 

udatného mužského elementu do jejího života. 

 

7.1.2 Miley Cyrus  

Miley Cyrus, narozená Destiny Hope Cyrus, 23. listopadu 1992 v Tennessee, USA, 

je zpěvačka a herečka, kterou světově proslavila hlavní role v televizní sérii Hannah 

Monatna (2006-2011) z produkce Disney Channel. Hannah Montana byl celosvětový 

hit, který měl výrazný transmediální přesah. V roce 2009 vyšel celovečerní film Hannah 

Montana, jehož hlavní singl The Climb zajistil Miley Cyrus její místo rovněž na světové 

hudební scéně. V roce 2010 vydala hudební desku Can’t Be Tamed, z níž jsem zvolila 

hudební video ke stejnojmenné nahrávce. Poté následovalo několik filmů, kde 

účinkovala v hlavní roli: The Last Song (2010) a LOL (2012). Po tříleté hudební 

přestávce přišla „vyspělejší“ deska Bangerz (2013), která přinesla změnu jak hudebního 

žánru, tak image zpěvačky. Cyrus na ní spolupracovala s dalšími umělci, mezi něž patří 

například Pharrel Williams (AllMusic, 2015).  

 

Tématem první etapy působení Miley Cyrus v zábavním průmyslu je světově 

známá fiktivní postava dívky, která žije život dvojí identity: (1) Miley Stewart, obyčejná 

školačka, a (2) Hanna Montana, populární popová hvězda. Film Hannah Montana
28

 

(2009) je samostatnou, uzavřenou jednotkou o Hanně Montaně/Miley Stewart, 

vystavěnou jako transmediální vyprávění k televizní sérii. Miley a Hannah zastupují dva 

stereotypní kontrasty zejména z hlediska povahy obou dívek: (1) Miley – skromná 

a moudrá dívka z vesnice, uznávající skutečné hodnoty, kterými je láska, přátelství 

a rodina, (2) Hannah – kariéristka z velkoměsta, celebrita, která žije ve světě byznysu, 

materialismu a přepychu, je krásná, oblečená a nalíčená podle nejnovějších trendů
29

. Ve 

filmu nakonec převládne identita Miley, skromné a submisivní. Sexuální motivy, kromě 

polibku v závěru, ve filmu nejsou obsaženy.  

  

V druhém období, kdy se u Miley Cyrus sbíhá její hudební kariéra v podobě 

vydání desky Can’t Be Tamed a herecká dráha, která následuje po etapě Hanny 

                                                 
28

 Pro bližší popis filmu a postav, viz příloha č. 2 
29

 Postavu Hanny Montany je možné identifikovat s předlohou tzv. Cosmo Girl (Ouellette 2003, 

s. 116-120) 



   

 

44 

  

Montany, můžeme sledovat jisté změny v situacích, do kterých se Cyrus dostává. 

V hudebním videu k singlu Can’t Be Tamed (2010) zpěvačka vystupuje v roli vůdkyně 

vzpoury. Jako vězněný ohrožený druh opeřence se vymkne kontrole nadvlády a vyvolá 

vzpouru svého rodu. V podobě expresivního tance obsahujícího jak imitaci boje mezi 

ostatními jedinci tohoto druhu, tak společné skupinové vzrušení. Staví se do role 

hrdinky, která boří stereotyp a nadvládu. Můžeme sledovat obrat genderové role z 

tradičně femininní, tedy pasívní, slabé, submisivní, pod nadvládou jiného subjektu, do 

podoby cílevědomé rebelující vůdkyně, která nese vlastnosti tradičně maskulinního 

charakteru, jako síla, aktivita, odvaha a agresivita – stereotyp akční hrdinky. Video nese 

prvky sexuální provokace v podobě vyzývavého oblečení, expresivního tance nesoucího 

prvky sexuálního vzrušení.  

 

Role Loly ve filmu LOL ztvárňuje Cyrus postavu obyčejné středoškolačky, jejíž svět 

se v daném momentě točí zejména kolem lásky, přátel večírků a prvních sexuálních 

zkušeností. Lola je kombinace typické romantické, citlivé dívky, jejímiž hodnotami jsou 

láska, rodina a dívčí přátelství, a rebelky, která zkouší drogy, zajímá se o sex a prochází 

bouřlivým obdobím ve vztahu s matkou.  Postava Loly je typickou reprezentací období 

dospívání, které se může vyznačovat emoční nestabilitou, pochybnostmi o dosavadních 

jistotách, revoltou vůči rodině a hledání vlastní identity (viz kap. 3.2). Sexuální motivy 

se filmu vyskytují v podobě polibků, vyzývavého oblečení a implicitně zobrazenému 

sexuálnímu aktu
30

. 

 

Třetí etapa je pro Miley Cyrus obdobím výrazné změny image jak ve vizáži, tak 

v sebe-prezentaci i profesní tvorbě v podobě desky Bangerz. Do té doby považována 

především za dětskou hvězdu Hannu Montanu, šokovala svým prvním videoklipem 

k nahrávce Wrecking Ball
31
, kde se nahá houpe na demoliční kouli, líže pryžové kladivo 

a lascivně se svíjí v sutinách po rozbořené zdi.
32

  

 

                                                 
30

 Dívák dedukuje, že sex proběhl (napovídá tomu situace před a potom), nicméně akt jako 

takový není zobrazen.  
31

 Viz příloha č. 2. 
32

 ISHLER, Julianne. 2013. Miley Cyrus’ ‘Wrecking Ball’ Video — Fans React On 

Twitter. Hollywood Life [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 

http://hollywoodlife.com/2013/09/09/miley-cyrus-wrecking-ball-video-twitter/  

http://hollywoodlife.com/2013/09/09/miley-cyrus-wrecking-ball-video-twitter/
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Následujícím hudebním videem, které vzešlo z této desky je k nahrávce We Can’t 

Stop
33
, které je specifické svým bizarním obsahem jak v podobě předváděných aktivit, 

tak předmětů, které se ve videu obsahují.  Způsobe sebe-prezentace a pohybů je až 

agresivně vyzývavý. Doslova nabízí svou tělesnou schránku, zejména prostřednictvím 

vyšpuleného pozadí, roztažených nohou a erotické mimiky. Obě videa mají společný 

prvek sexuality, až lascivity v provedení Miley Cyrus. Její vystupování koresponduje 

s patriarchálním pojímáním ženy, jež veřejně projevuje a prezentuje svou sexualitu – 

„děvky“. Ta je chápána pouze jako nástroj k uspokojení touhy, který se dá jednoduše 

koupit (Millett 1970). Její sebe-prezentace v hudebních videích, je založená na 

prezentaci sexuality prostřednictvím obnažování, vyzývavého oblečení, kopulačních 

pohybů, erotických poloh.  

 

V případě Miley Cyrus koresponduje její profesní sebe-prezentace s osobním 

vystupováním souvisejícím převážně s prezentací své sexuality a nahoty.
34

  

   

Shrnutí 

 Miley Cyrus byla jako spojení dvou identit Hanny Montany a Miley Stewart 

reprezentací dokonalé dívky: úspěšná i milá, atraktivní i inteligentní, oblečená 

v nejaktuálnějších módních trendech a dokonale nalíčená, ale uctívající hodnoty lásky 

a rodiny. Druhá etapa složená z analýzy videoklipu a filmu je „odvážnější“ v otázce 

projevování sexuálních motivů. Videoklip Can’t Be Tamed představuje Miley Cyrus 

v roli dominantní ženské vůdkyně, akční hrdinky a akcelerátoru vzdoru. Video neslo 

motivy erotiky a vzrušení. Lola z filmu LOL není tak divoká jako Miley Cyrus 

v hudebním videu, nicméně oproti první etapě se to dostává do středu zájmu otázka 

sexuality a procesu sexuálního aktu. Lola je moderní, sexy, trochu rebelující mladá 

dívka, procházející emocionálně pestrým obdobím. S třetí etapou přichází změna image 

vizáže i umělecké produkce. Svět zalarmuje svým videem Wrecking Ball, kde se nahá 

houpe na demoliční kouli a lascivně oblizuje kladivo. Podobnou erotickou atmosféru má 

video We Can’t Stop, znázorňuje jednu divokou noční party zahrnující Cyrus vzrušivě 

se svíjet na posteli a imitovat pohyby sexuálního aktu. 

 

                                                 
33

 Viz příloha č. 2. 
34

 Viz obrázek č. 2, 3 
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7.1.3 Dara Rolins 

Dara Rolins, vlastním jménem Darina Rolincová, narozená 7. prosince 1972 v 

Bratislavě, Slovensko, je zpěvačka, která rovněž hrála v několika hudebně 

orientovaných filmech, jako Zázračný autobus (1982) nebo V peřině (2011). Její 

dominantou je především hudba. V 80. letech natočila své první LP  Keby som bola 

princezna Arabela (1983), ze které je první analyzované hudební video Školská láska 

(1983). Ke slávě ji přispěl duet s Karlem Gottem Zvonky štěstí (1984). Další 

analyzovaný videoklip je nahrávka Čo o mne vieš (1988) ze stejnojmenné LP desky. 

Druhá etapa zahrnuje hudební videa k nahrávkám Já a stín (1998) z desky Sen lásky 

(1997), který je inspirovaný operními áriemi, a Na teba sa dívam z alba What’s My 

Name (2002). Třetí období je zaměřené na hudební videa singlu Party DJ z alba D1 

(2006) a Stále dokola z alba Stereo (2011). 

 

První etapa Dary Rolins (tehdy ještě Dariny Rolincové) je zasazené do období 

mezi jedenáctým až šestnáctým rokem života. V prvním videu Školská láska
35

 vystupuje 

Rolins jako školačka a dítě. Zpěvačka je zasazená na jedné straně do prostředí 

povinností dítěte daného věku, tedy škola, a na straně druhé do prostředí zábavy, zde 

prezentované jako pouť. Video konotuje tradiční sociologické hledisko dětství: 

skupinová identita, důležitá role vrstevníků (viz kap. 3.1). Zpěvačka je zobrazena jako 

sebevědomá dívka v centru pozornosti, zatímco chlapci, o kterých zpívá, stojí v pozici 

slabosti a respektu až strachu z dívky. Rolins tu přebírá tradičně maskulinní genderovou 

roli, kterou je pozice dominace vůči chlapcům. Rovněž její vzhled nereprezentuje 

typicky femininní představy. Má krátké vlasy, džíny a svetr. Její zevnějšek můžeme 

označit pojmem „tomboy“
36
. To se částečně promění v druhém hudebním videu Čo o 

mne vieš
37
, kde se Rolins prezentuje nejdříve v podobném duchu jako v předchozím 

videoklipu, tedy krátké vlasy, džíny a volná halenka s dlouhým rukávem. První část je 

umístěná do prostor tělocvičny, opět konotující školu. To se v druhé polovině videa 

změní, a Dara se objevuje v bílých elegantních šatech s volány. Dvojí scénu můžeme 

interpretovat jako prezentaci dvojí identity zpěvačky: přes den studentkou a večer 

zpěvačkou. Sexuální motivy ani erotický kontext nejsou ve videu identifikovány. 

                                                 
35

 Viz příloha č. 3. 
36

 “Dívka, která holduje drsným a hlučným aktivitám přisuzovaným chlapcům.” (Oxford 

Dictionaries, 2015) 
37

 Viz příloha č. 3 
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Druhé období je v podání Dary Rolins mnohem femininnější. Ještě ve videu Já a 

stín
38

 se zpěvaččina sebe-prezentace odvíjí spíše v elegantně ženském pojetí. Černé 

večerní šaty a výrazné líčení se střídá s romantickými květinovými šaty. Tato vizuální 

prezentace spojená s emotivním projevem a zhmotněním snu/představy/vzpomínky 

v podobě mileneckého páru v paralelní dějové linii, představují Rolins v mnohem 

ženštějším pojetí než v předchozí etapě.  

 

S radikálně novým přístupem se setkáváme v hudebním videu Na teba sa 

dívam
39
, kde hlavním motivem je Rolins ve spodním prádle a rozepnutém kožešinovém 

kabátu jdoucí nočním městem a vzbuzující touhu a zájem okolních mužů. V celém 

videu vystupuje převážně ve spodním prádle. Staví se do pozice sexuálního objektu 

nabízeného mužům. Kombinace spodního prádla, kabátu a zasazení do centra nočního 

města může vzbuzovat asociace spojené se stereotypem povolání prostitutky nebo již 

v kapitole 6.2 zmíněné „děvky“.  

 

Poslední etapa je založena na podobném základě jako poslední zmíněný 

komunikát, tedy na prezentaci ženského těla jako výchozího bodu sebe-prezentace. 

Zatímco video Stále dokola
40

 je založené primárně na nahotě a detailních záběrech na 

nahé nebo spoře zakryté části zpěvaččina těla, Party DJ je více o sexuálním chování, 

eroticky stylizovaných pohybech, doplněných o erotickou zvukovou složku v podobě 

vzdechů. 

  

Shrnutí 

 V první etapě své profesní, vizuální sebe-prezentace styl Dary Rolins (Dariny 

Rolincové) prakticky odpovídá jejímu věku a předpokládaným sociálním rolím 

(školačka, studentka, dítě, adolescentka). V prvním videu k singlu Školská láska 

vystupuje Rolincová jako sebevědomá mladá dívka, která je oblečená spíše jako chlapec 

a dělá činnosti typické pro chlapce. Ti z ní mají respekt. Ve videu je zobrazená ve dvou, 

pro mládež charakteristických činnostech: povinnosti v podobě školy, zábava v podobě 

                                                 
38

 Ibid 
39

 Ibid 
40

 Viz příloha č. 3. 
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pouti. Ve videu Čo o mne vieš se Darina promění z obyčejné dívky v džínech a volné 

halence do atraktivní dívky v bílých romantických šatech. V druhé etapě cítíme změnu, 

ačkoliv v případě prvního videoklipu Já a stín vidíme především větší důraz na feminitu 

a eleganci, v druhém videu je značná dávka nahoty a erotiky. To převládá i v případě 

obou videí třetí etapy. Sexuální chování vycházející především z erotických pohybů při 

tanci, vyzývavé mimiky a vzdechů ve videu Party DJ je vystřídáno videem, jehož 

stěžejním tématem je zpěvaččina nahota a atraktivita. 

  

 Kromě erotických videoklipů podporuje Dara Rolins svou image i v osobním 

životě, ve kterém nafotila rovněž množství aktů a erotických fotografií.
41

 

 

7.1.4 Emma Watson 

Emma Charlotte Duerre Watson, narozená 15. dubna 1990 v Paříži, Francie, je 

britská herečka narozená ve Francii, která se stala světově známou díky roli 

intelektuálky Hermiony Grangerové v sedmidílné filmové adaptaci knih o čaroději 

Harrym Potterovi. Watson hrála ve všech sedmi, resp. osmi
42

 dílech, což prakticky 

znamenalo deset let (2001-2011) strávených v jedné herecké roli. V roce 2012 vyhrála 

společně s Danielem Radcliffem (Harry Potter) a Rupertem Grintem (Ron Weasley) 

cenu People‘s Choice Award za nejlepší herecký soubor ve filmu Harry potter a 

relikvie smrti: 2. část (2011). Po ukončení své role Hermiony ztvárnila jednu z hlavních 

rolí, Sam, ve filmu Charlie a jeho malá tajemství (2012), za kterou rovněž obdržela 

cenu People’s Choice Award za nejlepší dramatický herecký výkon. Jejím doposud 

posledním hereckým počinem je role Ily ve filmu Noe (2014) inspirovaném biblickým 

příběhem pojednávajícím o potopě světa. Kromě herecké kariéry je Watson známá i 

díky svému stylu a zájmu o módu. V roce 2010 se stala tváří kampaně britské luxusní 

módní značky Burberry
43

. V posledních letech se o ní často hovoří v souvislosti s její 

aktivitou v otázce genderové rovnosti. Jako vyslankyně dobré vůle při OSN aktivně 

podporuje mladé ženy a apeluje na muže, aby své partnerky podporovali. V souvislosti 

                                                 
41

 Viz obrázek č. 3(ShowBiz.cz, Dostupné z: http://fotky.showbiz.cz/lide/dara-rolins/82354-

nahe/1819843/  

42
 Sedmý díl byl rozdělen do dvou filmů. 

43
 Viz Burberry.com, 2015 

http://fotky.showbiz.cz/lide/dara-rolins/82354-nahe/1819843/
http://fotky.showbiz.cz/lide/dara-rolins/82354-nahe/1819843/
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s kampaní HeForShe vystoupila i na summitu OSN. TIME Magazine ji zařadil mezi sto 

nevlivnějších lidí světa (Abramson, 2015).  

 

Rozbor herecké kariéry v případě Emmy Watson vychází v prvních dvou 

etapách z role Hermiony Grangerové. Ve třetí etapě přibudou další dvě role pro 

sledování období po roli Hermiony.  

V prvním filmu ze série o bradavickém kouzelníkovi Harry Potter a kámen 

mudrců (2001)
44
. Hermiona je jedenáctiletá intelektuálka s rozcuchanými vlasy 

a afektovaným hlasem. S dívkami si nerozumí a přidruží se k Harrymu Potterovi a Ronu 

Weasleymu. V Hermioně můžeme sledovat stereotyp intelektuálky, která nesplňuje 

předepsané požadavky krásy (Wolf, 2000), zároveň její způsoby jednání odpovídají 

spíše maskulinnímu charakteru. Díky svým výjimečným vědomostem mnohdy 

dominuje nad chlapci. Za svou inteligenci často považována za „podivínku“. Hermiona 

je ambiciózní, nezávislá, sebevědomá, někdy až arogantní. V očích ostatních není 

mnohdy považována za dívku
45
. Nicméně nejde o případ dívky typu „tomboy“, který 

jsem přirovnávala k zobrazování mladé Drew Barrymore a Dary Rolins v kapitolách 6.1 

a 6.2.  

Zlom ve vnímání Hermiony nastává ve čtvrtém filmu Harry Potter a Ohnivý 

pohár (2005)
46
, kdy se Hermiona objeví na Vánočním plese v krásných šatech, učesaná 

a nalíčená po boku slavného famfrpálového hráče Viktora Kruma, se kterým protančí 

večer. V tomto zobrazení můžeme zaznamenat znaky genderového stereotypu Popelky, 

jenž založený na tvorbě fiktivních postav založených na archetypech pohádkových 

postav (Indick 2004, s. 98-9). Hermiona v tomto filmu vykazuje více femininní 

vlastnosti než v předchozích dílech. Je emotivnější; můžeme u ní být i svědky 

melodramatického výstupu a soucitu. Tráví více času s dívkami než v prvním filmu, a 

většinu doby zastává pasivní pozici v hledišti. Toto slabší se u postavy odehrává ve 

věku čtrnácti let, tedy období puberty, kdy jsou tyto změny spojené s emocionální 

nestabilitou a vývojem identity (viz kap. 3.2).  

Třetí etapa analyzuje závěrečný film Harry Potter a Relikvie smrti (2010-2011, 

obě části), Charlieho malá tajemství (2012) a Noe (2014).
47

 

                                                 
44

 Viz příloha č. 4. 
45

 To se projeví ve filmu Harry Potter a Ohnivý pohár, kdy Ron Weasley pronese: „Hermiono, ty 

jsi vlastně taky holka.“  (Harry Potter a Ohnivý pohár, 2005). 
46

 Viz příloha č. 4. 
47

 Pro všechny tři filmy viz příloha č. 4 
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Emma Watson v roli Hermiony je v Harry Potter a Relikvie smrti
48

 

sedmnáctiletou sebevědomou a schopnou čarodějkou, která dospěla do atraktivní ženy. 

Ve srovnání se čtvrtým dílem je odvážnější, racionálnější a tvrdší. V trojici přátel 

(Harry, Ron a Hermiona) je zejména v prvním ze dvou filmů (2010) vůdčí postavou, 

a to kombinací inteligence a předvídavosti. Je tu v roli silné ženy-čarodějky-bojovnice 

a zároveň praktické ženy. V závěrečných filmech buduje Hermiona vztah s Ronem, 

který vrcholí polibkem.  

První filmem, kde se Watson objevila v hlavní roli po sérii potterovských filmů, 

byl dobře hodnocený film Charlieho malá tajemství, kde ztvárnila roli krásné, přátelské 

a energické dívky Sam. Sam je atraktivní, vstřícná, zábavná volnomyšlenkářka, 

poněkud tápající ve svém životě. Vybírá si „nesprávné“ muže, kteří se k ní nechovají 

adekvátně. Emma Watson se ale prvně objevuje v erotickém spodním prádle, 

zahrnujícím podvazky a korzet, při kabaretním vystoupení.  

Poslední analyzovaná postava je Ila z filmu Noe (2014), kde Watson 

reprezentuje archetypální pojetí ženy v předpotopní společnosti, kdy hlavní rolí ženy 

bylo plodit a vychovávat potomstvo. Ačkoliv byla zprvu neplodná
49

, a nemohla plnit 

svou esenciální funkci, nebylo s ní zacházeno jako s méněcennou. Ila nakonec sehrála 

stěžejní roli v udržení kontinuity lidského druhu. I v tomto filmu se setkáváme se 

sexuálními motivy: vášnivý polibek Ily a Noemova syna Shema.  

Shrnutí 

 Vývoj Emmy Watson je pojímaný na základě dvou hledisek: (1) vývoje v její 

nejznámější roli Hermiony Grangerové z prvního filmu Harry Potter a Kámen mudrců, 

přes čtvrtý (v rámci celé série jako prostřední) Harry Potter a Ohnivý pohár až po 

poslední díl rozdělený do dvou filmů Harry Potter a Relikvie smrti; (2) následné 

působení ve filmu po ukončení role Hermiony. V rámci filmů o Harrym Potterovi se 

postava Hermiony vyvinula z trochu afektované, intelektuální, věčně moralizující 

„ošklivky“, přes emotivní období spojené s objevením jejího krásného já a období první 

schůzky, až po atraktivní, sebevědomou, rozhodnou, zkušenou a schopnou mladou ženu 

a čarodějku, která rozvíjí i svůj partnerský život s Ronem. Následně se objevila 

v Charlieho malá tajemství v roli Sam, atraktivní a zábavné, ale slabé, závislé 

                                                 
48

 Viz příloha č. 4 
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a roztroušené ženy s problematickým výběrem partnerů. Ve snímku Noe ztvární Watson 

postavu Ily, která zosobňuje esenciální pojetí ženy – plození a výchova potomků. 

V obou předchozích filmech se setkáváme s projevy erotiky nebo sexuality. V prvním 

Watson tančí v erotickém spodním prádle, v druhém proběhne vášnivý polibek. 

 

7.1.5 Justin Bieber 

Justin Drew Bieber, narozen 1. března 1994 v Londonu, Ontario, Kanada 

zpěvák, který patří mezi nejznámější interprety současné populární hudby. V roce 2009 

po vydání svého prvního EP alba My World se stal „nejmladším příběhem o úspěchu v 

současném popu“ (Collar, 2015) po tom, co prodal 5 milionů kopií po celém světě. Za 

svou kariéru spolupracoval s množstvím dalších umělců. První výraznou kolaborací byl 

singl One Time se zpěvákem současného R&B Usherem, který se objevil i v hudebním 

videu. Po necelém roce doplnil Bieber druhou polovinu pojmenovanou My World 2.0. 

V roce 2011 Bieber natočil 3D dokument Never Say Never a album Never Say Never: 

The Remixes, na kterých spolupracoval s umělci jako Kanye West, Miley Cyrus a 

Usher. Dalším projektem, kterým Bieber navázal na My World 2.0, bylo album Believe, 

založené na tanečním stylu a současném R&B. Se singly Boyfriend, As Long As You 

Love Me (ve spolupráci s Big Sean) a Beauty and a Beast (ve spolupráci s Nicki Minaj) 

se dostal na první příčky hitparád. Podobně jako u My World následovala akustická 

verze Believe Acoustic (2013). Jeho poslední album Journals se ale už s takovými 

úspěchy nesetkalo (Collar, 2015). 

 

První období Biebrovy hudební sebe-prezentace se nese v duchu tématu první 

lásky. Centrem analyzovaných hudebních je vždy pohledná dívka, se kterou Bieber 

naváže kontakt. V případě videa k nahrávce One Time
50

 (2009) z alba My World, je 

zájem o navázání bližšího kontaktu zjevně vzájemný. Dívka je aktivní a přijde po tom, 

co se Biebrovi nepodaří ji najít. Vzájemná interakce je spíše na přátelské bázi a prvních 

fyzických kontaktů. Druhé video Baby
51

 (2010) z alba My World 2.0
52

 je genderově 

                                                                                                                                               
49

 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. 
50

 Viz příloha č. 5. 
51

 Ibid 
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vyhraněnější. Dívka, která je cílem zpěvákova zájmu, představuje kořist, která se brání, 

a zpěvák je v pozici lovce
53
, který ji stíhá. Dívku získá a odvádí si ji. Maskulinní a 

femininní role jsou zde zřetelně vykreslené: muž je aktivním subjektem, vítězem. Žena 

je objektem mužova zájmu a prohrává. Oproti One Time se objevuje silnější prvek 

intimity v podobě těsného kontaktu obličejů, ale bez polibku.  

Druhou etapou Biebrovy tvorby jsou hudební videa z desky Believe (2012), 

kterou vydává ve svých osmnácti letech, což je skutečnost, která může v sebe-prezentaci 

hrát roli v souvislosti se společenskou zodpovědností značek. Tedy tendence 

prezentovat se v souladu se společenskými normami. První hudební video z této desky 

je v singlu Boyfriend
54

 (2012). Zpěvák je po příjezdu na scénu v luxusním kabrioletu 

objektem zájmu přítomných žen. Bieberovu roli můžeme přirovnat k pozici alfa samce. 

Video má podobný scénář jako One Time, tedy navázání vzájemného očního kontaktu 

s dívkou, která sama přistoupí. Ve videu Boyfriend jsou už ale genderové role 

znatelnější. Bieber je zde v dominantní pozici, kdy si dívku přitáhne, otočí, posadí na 

klín. Většina žen je v klipu zobrazována v roli fyzického objektu. Kamera snímá části 

jejich těla, které jsou považovány za atraktivní (viz kap. 5.3): pozadí, břicho, obličej. 

Stejně tak jsou motivy sexuality obsažené v tanečních pohybech (pohyby v bocích), 

mimice (pootevřené rty, upřený pohled).  

Obsahem hudebního videa k singlu Beauty And The Beast
55

 (2012) jsou zejména 

choreografie různých tanečních skupin v prostoru venkovního aquaparku. Genderové 

stereotypy můžeme zaznamenat právě na těchto tanečních uskupeních. Zatímco muži 

předvádí akrobatické kousky (př.: breakdancing), tak ženy jsou většinou sexy a svůdné 

(př.: pole dancing a synchronizované plavání). Nahota je v klipu přítomná díky faktu, že 

se jedná o taneční party v prostoru koupaliště. Většina tanečníků je v plavkách. 

Stěžejním sexuálním symbolem v tomto videu je zpěvačka Nicki Minaj
56
, která na 

singlu s Biebrem spolupracuje. Jejich interakce ve videu představuje krátký erotický 

tanec omezený na pohyby v bocích v těsné blízkosti těl. 

                                                                                                                                               
52

 My World 2.0 doplňuje předchozí EP nahrávku My World. Vychází po necelém roce od vydání 

My World. 
53

 Stereotyp patriarchálního pojetí muže jako lovce a ženy jako kořisti, která má být ulovena pro 

svou fyzickou přitažlivost rozebírá Kate Millett na příkladech básní, které se o rolích mužů a žen 

takto explicitně vyjadřují: ‚Man is the hunter, woman is his game.‘ Tak zní úryvek z básně, jejímž 

stereotypním charakterem obsahu se autorka zaobírá (1970, s. 79). 
54

 Viz příloha č. 5 
55

 Viz příloha č. 5. 
56

 Sex-symbol současného ženského hip hopu a R&B. 
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 Třetí období vychází s následující desky Journals
57

 (2013) a videoklipů k 

singlům Confident a All That matters
58

. Bieber postoupil opět o kus dál se 

zobrazováním intimních a sexuálně konotovaných obsahů. V prvním, Confident, se 

zpěvák objevuje opět v roli lovce, který jde odhodlaně za svou kořistí. Ta opět nejdříve 

odmítá, ale na druhý pokus podléhá. Tentokrát se kamera více zaměřuje na atraktivní 

části ženského těla (opět pozadí, břicho, obličej), vyzývavé chování a sexy oblečení. Na 

závěr přibude oproti Baby ještě polibek. All That Matters je video složené spíše ze 

sekvencí zobrazujících několik různých scén. Videoklip je nasycený množství 

erotických prvků: dívka v koženém spodním prádle leží na motocyklu a Bieber ji hladí, 

dívka předvádí „lap dance"
59
, nebo se pohybují ve stylu kopulace. Role ženy jako 

fyzického sexuálního aktu je tu nejznatelnější. Z ženiny strany nedochází k žádné 

aktivitě, pouze čeká, co se bude dít. Opět nacházíme prvek zobrazování ženského těla 

po atraktivních částech. Bieber je v tomto videu poprvé zobrazen částečně nahý. 

Shrnutí 

  V Biebrově vývoji můžeme s každou novou deskou sledovat vývoj a nárůst 

množství sexuálních a erotických motivů. Od prvních interakcí a doteků spíše na 

přátelské úrovni – objemní kolem ramen, přes lehce vyzývavé tance, polibky, až po 

erotický lap dance a imitaci kopulačních pohybů. Námětem Biebrových hudebních videí 

je vždycky dívka nebo žena, kterou buď z pozice stereotypu lovce pronásleduje jako 

kořist, dívka sama podlehne jeho charismatu. Ve většině případů jsou ženy zobrazovány 

jako objekty: jako kořist, která je lovená nebo jako fyzický objekt doplňující muže jako 

subjekt. Většina videí odpovídá teorii o ženské nahotě a atraktivitě jako marketingovém 

nástroji propagace. Dívky a ženy bývají vyobrazeny většinou po částech, a tyto části, 

které jsou považovány obecně za fyzicky a sexuálně atraktivní (viz kap. 5.3), bývají 

zejména v druhé a třetí etapě odhaleny a detailně zabírány (pozadí, obličej, břicho, 

stehna).    

 

                                                 
57

 Viz příloha č. 5. 
58

 Pro analýzu obou hudebních videí viz příloha č. 5. 
59

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

Dictionaries, 2015) 
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7.1.6 Macaulay Culkin 

Macaulay Carson Culkin, narozený 26. srpna 1980 v New Yorku, USA, je jedna 

z nejznámějších amerických dětských hvězd. Herec je známý především díky ztvárnění 

role Kevina McCallistera ze série rodinných filmů Sám doma (1990) a Sám doma 2: 

Ztracen v New Yorku (1992). Posledním filmem, kde se objevil před téměř desetiletou 

hereckou přestávkou byl film Sám doma a bohatý (1994), kde ztvárnil nejbohatší dítě na 

světě. V roce 1995 se rozchází Culkinovi rodiče, a nastává vleklý soudní spor o jeho 

opatrovnictví a majetek, a s tím související pozastavení jeho herecké kariéry. Zpět do 

filmu se vrací v roce 2003 ve filmu Party Monster, inspirovaný skutečným příběhem o 

newyorkském, klubovém uskupení Club-Kids. Objevil se v několika televizních 

seriálech a ne příliš úspěšných filmech, mezi něž patří například Sex and Breakfast 

(2007). (IMDb, 2015) 

 

První etapa Culkinovy kariéry je charakterizována na základě analýzy prvního 

filmu, kde se objevila postava Kevina McCallistera Sám doma
60

 (1990), a posledního 

filmu před hereckým výpadkem Sám doma a bohatý
61

 (1994). Kevin je příklad 

roztomilého a vtipného dítěte se zvídavými otázkami, bujnou představivostí, upřímností, 

naivitou, hravostí, emotivitou a spontaneitou – vlastnosti charakteristické pro období 

dětství. Po tom, co ho rodina ve spěchu při odjezdu na dovolenou zapomene doma, se 

projevuje převážně jako chlapec „uličník“. Užívá si běžně zakázaných činností jako je 

křik, sledování detektivek, hry na dospělého muže (holí si tvář). V momentě, kdy je 

ohrožen zloději, vytvoří strategicky a technicky propracovanou past. Vše jsou tradičního 

pohledu činnosti asociované převážně s maskulinitou. Kevin se ale zároveň postará o 

domácnost: nakoupí, vypere, uklidí, nachystá vánoční nadílku – činnosti konotující 

spíše feminitu. Podle obsahu příběhu z toho můžeme dedukovat pocit provinění a 

potřebu odvděčit se matce (jako hlavní vykonavatelce těchto činností) za hádku, kterou 

spolu vedli v začátku příběhu. Druhá postava, analyzovaná v období Culkinovy dětské 

éry, Richie Rich je zosobněním dobra, ačkoliv představuje postavu značně bohatého 

dítěte, která bývají často stereotypizovaná jako rozmazlená a arogantní. Richie, ačkoliv 

v údajném problematickém období puberty, svým vystupováním neodpovídá. Je 

organizovaný, rozhodný, dominantní, asertivní, zdatně ovládá emocionální 

                                                 
60

 Viz příloha č. 6. 
61

 Ibid. 
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sebekontrolu. Objevuje se v rolích zastupujících pozici svého otce: manažer, 

byznysmen, jednatel. Trpí ale z nedostatku aktivit asociovaných s rolí dítěte: zábava, 

spontánnost, baseball (ve filmu představuje cestu vedoucí k aspirační skupině), kontakt 

s vrstevníky, kteří si chtějí hrát a bavit se.  

  

Druhé Culkinovo období představovalo nulovou hereckou aktivitu. Procházel 

obdobím soudních sporů svých rodičů o jeho opatrovnictví včetně správy jeho výdělků. 

Následoval tak další jména dětských hvězd, která se dostala do sporu s rodiči o svůj 

vlastní majetek. Zároveň média v souvislosti s přerušením kariéry spekulovala o 

nadcházejícím směřování Culkinovy kariéry nebo o případných psychických 

problémech, které jsou pro velké dětské hvězdy Ameriky podle bulvárního úzu 

příznačné.
62,63 

  

V roce 2003 se ve třiadvaceti letech vrátil do filmového průmyslu rolí Michaela 

Aliga ve filmu Party Monster
64

 (2003), vyprávějícího příběh reálné osoby, postavy 

undergroundové, newyorkské scény nočních klubů a extravagantního životního a 

módního stylu a lídra skupiny The Club Kids
65
. Jeho úspěch a sláva zprvu rychle 

stoupaly, ale úměrně s tím stoupala i spotřeba tvrdých drog, která způsobila stejně 

rychlý úpadek jeho úspěchu, který byl završen vraždou svého drogového dealera a 

spolubydlícího. Způsob chování Michaela Aliga v mnohém konotuje stereotypní 

zobrazování homosexuality: výrazná imitace ženské gestikulace, mimiky, haptiky, 

                                                 
62

 Cute kid, acute failure: 

Macaulay Culkin was once the biggest child star since Shirley Temple. After a string of box 

office flops his career is in tatters, at the age of 15. The only show he is likely to star in resumes 

today: his parents' acrimonious custody battle: http://www.independent.co.uk/life-style/cute-kid-

acute-failure-1576835.html 

Away from home alone: By the age of 12 he had earned millions of dollars. Then his film 

career and his family fell apart. As he takes to the West End stage in his first major role for six 

years, Macaulay Culkin talks to Peter Lennon: 

http://www.theguardian.com/film/2000/oct/09/features.peterlennon 
63

 7 Celebs Whose Parents Decimated Their Fortunes: Currently, laws in place to protect 

child actors and their finances leaves 85% of their earnings up for grabs. And children who 

appear on reality television shows are, currently, not protected in any way: 

 http://www.businessinsider.com/7-celebs-whose-parents-decimated-their-fortunes-2014-

4#ixzz3ZwldXRe4 
64

 Viz příloha č. 6. 
65

 Příslušníci Club-Kids se vyznačovali značně extravagantními kostýmy, chováním a 

pravidelným užíváním drog. Jejich život se odehrával především po nocích, které trávili v 

klubech. 

http://www.independent.co.uk/life-style/cute-kid-acute-failure-1576835.html
http://www.independent.co.uk/life-style/cute-kid-acute-failure-1576835.html
http://www.theguardian.com/film/2000/oct/09/features.peterlennon
http://www.businessinsider.com/7-celebs-whose-parents-decimated-their-fortunes-2014-4#ixzz3ZwldXRe4
http://www.businessinsider.com/7-celebs-whose-parents-decimated-their-fortunes-2014-4#ixzz3ZwldXRe4
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hlasové intonace, něžnosti s muži. Toto chování může být zkresleno jejich excentrickým 

životním stylem jako pouhé vystupování v roli, jelikož jediný polibek ve filmu proběhl 

s dívkou. Z filmu není jednoznačně zřejmé, jaká je skutečná sexuální orientace 

Michaela, nicméně jeho obraz vykazuje znaky stereotypu mužského homosexuála.  

 

Druhá role, kterou v této etapě analyzuji, je diametrálně odlišná od té předchozí. 

Culkin ztvárňuje konzervativního muže Jamese, partnera své dívky Heather. Pár se 

potýká s problémy jejich sexuálního života, který Heather chce otevřeně řešit a snažit se 

napravit prostřednictvím terapie skupinovým sexem, pro což James nadšení nesdílí, ale 

podvolí se tlaku partnerky. Postava Jamese je ve vztahu a v přístupu k jeho nápravě 

prakticky pasivní a submisivní. Projevují se v něm prvky pocitu méněcennosti, a to ve 

vztahu k mužské konkurenci (zde bývalý přítel Heather) i vůči Heather. Dominantní 

polovičkou je v tomto příběhu žena. Culkin je tu zobrazuje reprezentanta tzv. „krize 

maskulinity“ (viz kap. 5.3.2). 

 

Shrnutí 

Role Culkina zkoumané v období jeho dětské kariéry jsou co do charakteru postavy 

odlišné: Kevin McCallister ze Sám doma je aktivní a neposedný chlapec, zatímco 

Richie Rich ze Sám doma  a bohatý je spořádaný, na svůj věk velice uvědomělý, 

zodpovědný a vyzrálý mladý muž. Nicméně se v obou rolích setká touha po tradičních 

dětských hodnotách, mezi něž patří v případě Kevina rodina a v případě Richieho 

hodnota dětství a s ním souvisejíc přátelství s vrstevníky a zábava. Obě postavy chlapců 

jsou vyobrazená převážně v souvislosti s chlapeckou, maskulinní činností. Druhá etapa 

vývoje byla pro Culkina ve znamení pozastavení herecké kariéry z důvodů soudních 

sporů o jeho opatrovnictví a finanční majetek. Ve třetím období ztvárnil diametrálně 

rozdílné postavy, které se ale obě jistým způsobem týkali zobrazování sexuality na 

plátně. Party Monster, první hlavní role ve filmu po herecké přestávce, byla postava 

Michaela Aliga, reálné osoby, postavy undergroundové, newyorkské scény nočních 

klubů, extravagantního životního a módního stylu spojeného s užíváním tvrdých drog. 

Aligova postava nesly stereotypní rysy vyobrazování mužské homosexuality. Druhá 

rozebíraná role, je postava Jamese ve filmu Sex and Breakfast, který je konzervativní, 

pasivní a odevzdaný mladý muž se zjevnými pocity méněcennosti. 
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7.1.7 Zac Efron 

Zachary David Alexander Efron, narozený 18. října 1987 v Kalifornii, USA, je 

herec, jehož průlomovým okamžikem v kariéře byla role ve filmu Muzikál ze střední 

(2006) z vlastní produkce televizního kanálu Disney Channel, za který získal cenu Teen 

Choice Award. Následoval Muzikál ze střední 2 (2007). Téhož roku se objevil také 

v dalším muzikálu Hairspray. Po něm celovečerní film Muzikál ze střední 3: Maturitní 

ročník (2008), který byl završením série filmových muzikálů. O rok později zahrál 

hlavní roli v komedii Znovu 17 (2009), který byl prvním filmem po skončení éry 

Muzikálu ze střední. Zac Efron je převážně komediálním hercem, proto jsem do analýzy 

zahrnula i romantické drama Talisman (2012). 

 

Pro analýzu etapy dospívání, kdy se Zac Efron proslavil jako postava Disney 

Channelu, a stal se idolem dětí a mladého publika, jsem vybrala první film Muzikál ze 

střední
66

 (2006) a Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
67

 (2008). Efron vystupuje 

v roli Troye Boltona, studenta střední školy, kapitána školního basketbalového družstva. 

Troy je sebevědomý, silný, vůdčí typ; zastává pozici lídra tradičně maskulinního 

uskupení, jakým je právě sportovní tým. Střední škola je stereotypně rozdělena na dvě 

základní platformy: divadlo a basketbal. Divadlo reprezentuje feminitu a basketbal 

maskulinitu. Role Troye představuje průlom bariér těchto genderových stereotypů, když 

zůstane kapitánem basketbalového týmu, ale zároveň se prosadí v umělecké sféře, která 

bývá tradičně označovaná jako femininní. Z maskulinního pojetí se takovýto odklon 

označuje jako „krize maskulinity“ a vznik nového konceptu muže „New Man“ (viz kap. 

4.3.1). Z pohledu socializačního vývoje můžeme sledovat znaky dospívání, které se 

projevují hledáním a specifikací vlastní identity (kap. 3). Troy se částečně odklání od 

životní linie nastavené rodinou, respektive jeho otcem. Vzdor proti autoritě rodiče se ale 

nenaplňuje zcela, jelikož se otcem propagovaného basketbalu docela nevzdá. Sexuální 

motivy se ve filmu omezují pouze na náznak polibku, který je přerušen, a nevinné 

doteky.  

V celovečerním filmu Muzikál ze střední: Maturitní ročník je stěžejním tématem 

otázka následného studia a výběr univerzity. Troy je v podobném postavení, jako byl 

v prvním filmu: s volbou dalšího studia souvisí i oblast jejího zaměření. Troy je 

                                                 
66

 Viz příloha č. 7. 
67

 Ibid 
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basketbalista a zpěvák/herec v jedné osobě, a tedy je otázkou, kterému ze zájmů dá 

přednost. Nakonec zvolí univerzitu, kde může oba zájmy skloubit. Troy se tu dostává 

zároveň do pozice, kdy svůj život přizpůsobuje tak, aby mohl být nablízku partnerce 

Gabrielle, která jde budovat kariéru do vzdáleného města – obrat genderových rolí a 

případ konceptu „New Man“ (viz kap. 4.3.2). Po stránce přítomnosti sexuálních motivů 

přibyla scéna s polibky mezi Troyem a Gabriellou. Muzikálová vystoupení ve filmu 

obsahují ve srovnání s prvním filmem erotičtější prvky v podobě vyzývavých kostýmů a 

sexuálně explicitnější choreografie. 

Po etapě filmových muzikálů je první rolí, ve které se Efron objeví, postava 

„mladého já“ Mika O’Donnella ve filmu Znovu 17
68

. Mike je sedmnáctiletým 

převtělením svého dospělého já, které má ženu a dvě téměř dospělé děti. Jedná se tedy o 

zkušeného muže v těle sexuálně přitažlivého adolescenta. Mike je velmi dobrý 

basketbalista s vypracovanou muskulaturou, dobře se obléká, je sebevědomý, 

dominantní, nebojí se jednat a je autoritativní. Dívky, které ho berou jako sexuální cíl, 

samy sebe ponižují a fyzicky se mu nabízejí.
69

 Postavu Mika můžeme interpretovat jako 

stereotyp „alfa samce“. Mike skutečně díky svým zkušenostem a nadhledu dospělého 

skombinovaných s atraktivním vzhledem stojí výrazně nad všemi ostatními muži ve 

škole. Sexuální významy jsou obsažené v podobě částečné nahoty, vyzývavého oblečení 

u žen (minisukně, hluboké výstřihy) a svádění Mika ze strany žen.  

V romantickém dramatu Talisman
70

 hraje Efron vojína námořní pěchoty Logana. 

Logan je atletický typ, je nemluvný, stručný, klidný, velice galantní, gentleman a má 

vysokou míru sebekontroly, má vlastnosti spojované s feminitou, jako je umělecké 

cítění, pozitivní vztah k dětem, pověrčivost
71
, schopnost vcítění. V kontextu filmu hraje 

roli zobrazování mužského těla jako symbolu sexuality. Dostáváme se tu podobně jako 

v případě postavy Troye Boltona k novému konceptu muže odklánějícího se tradiční 

maskulinity (viz kap. 4.3.2). Efron se tu v roli Logana objevuje v několika erotických 

scénách zahrnujících kompletní nahotu a sexuální akt. 

 

 

                                                 
68

 Viz příloha č. 7. 
69

 Můžeme zde sledovat paralelu s hudebním videem Boyfirend od Justina Biebera (viz kap. 

7.5). 
70

 Viz příloha č. 7. 
71

 Víra, že fotografie ženy, kterou našel na bitevním poli, mu zachránila život. 
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Shrnutí 

 Postava Troye Boltona, kterého Zac Efron v období série filmů Muzikál ze 

střední a Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník představuje, je postavou nabourávající 

genderové stereotypy znázorněné prostřednictvím zájmových skupin. Troy je jako 

kapitán basketbalového družstva střední školy typickou reprezentací maskulinity – alfa 

samce. Zároveň ale našel zálibu v divadle, které je díky svému emocionálnímu 

charakteru považováno za femininní. Tento proces feminizace je označován jako „krize 

maskulinity“ (viz kap. 4.3.1). Troy zosobňuje proces hledání identity, charakteristický 

pro období dospívání (viz kap. 3.2). Z pohledu zobrazování sexuality jsou filmy, jako 

žánr cílící na děti a mladé publikum, omezeny více na platonické vztahy, než na fyzický 

kontakt. V období po éře muzikálových filmů se Efron objevuje v hlavní roli 

v tematicky podobném prostředí ve filmu Znovu 17, kdy ztvárňuje obdobnou pozici alfa 

samce, ale bez femininních znaků, kterými disponoval Troy Bolton. Do postavy Mika 

O’Connella je projektováno více tradičně maskulinních znaků jako je agresivita, 

arogance a další. V odlišné pozici od Mika, ale v podobné k Troyovi, se herec objevuje 

ve filmu Talisman, kde zosobňuje gentlemana v těle „drsňáka“. Podobně jako u Troye 

se tu kloubí stereotyp maskulinního vojína s citem pro umění. 

  

7.1.8 Daniel Radcliffe 

Daniel Jacob Radcliffe, narozený 23. července 1989 v Fulhamu, Spojené 

království, je herec, který ztvárnil jednu z nejznámějších dětských rolí současnosti, 

Harryho Pottera. Fiktivní filmovou postavu založenou na předloze knižního fenoménu 

britské spisovatelky J. K. Rowlingové. Stejně jako Emma Watson strávil prakticky deset 

let herecké kariéry hraním jedné role (2001-2011). Po éře osmi filmů rodinného fantasy 

žánru, se ubral novým směrem. Prvním filmem, ve kterém se objevil v hlavní roli, byl 

horor Žena v černém (2012), o rok později ztvárnil postavu mladého Allena Ginsberga 

ve filmu Zbav se svých miláčků (2013) a v roce 2014 obsadil hlavní roli v mysteriózním 

fantasy thrilleru Horns. Kromě filmu se Daniel Radcliffe objevuje i na divadelní scéně 

na Broadwayi. Už v roce 2008 ztvárnil hlavní roli ve hře Equus a o tři roky později se 

vrací ve hře How to Succeed in Business Without Really Trying. 

  

 Harry Potter je hrdinská fiktivní postava, která v současné společnosti nemá 

prakticky konkurenci. Indick (2004) ho přirovnává k nejvlivnějšímu mýtu o zrození 
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hrdiny, k mýtu o Ježíši. Stejně jako Ježíš, je Harry Potter postava, která má 

nadpřirozené schopnosti a osud mu předdefinoval roli spasitele, v průběhu let hledá 

svou identitu, je lákán na stranou zla, které musí odolat, dostává se na hranici smrti, aby 

mohl být znovuzrozen ještě silnější (s. 48).  

Harry Potter v prvním filmu Harry Potter a Kámen mudrců
72

 zjišťuje svou 

pravou identitu a snaží se ji nějak přijmout. Jeho popularita, mnohdy přecházející až ve 

zbožnost, ve světě, o kterém neměl do svých jedenácti let života tušení, je pro dítě 

veliký nátlak. Z chudého zanedbávaného dítěte se stane ze dne na den celebrita, kterou 

zná v kouzelnickém světě doslova každý. Jsou od něj často a priori očekávány vyšší 

schopnosti, než kterým je zprvu schopen vzhledem ke svému handicapu a nevědomosti 

dostát. Často se tak stává terčem kritiky a posměchu. Harry Potter je charakteristický 

pro svou statečnost. Ačkoliv je stále dítě, vyznačuje se výraznými maskulinními rysy: 

odvaha, která rámuje celý charakter postavy, dobrodružnost, troufalost, rychle 

narůstající sebevědomí, iniciativa a výjimečný talent pro kouzelnické sporty. Jeho 

postava je rovněž specifická svými „průšvihy“, do kterých se díky zvídavosti, 

spontánnosti a bezprostřednosti (charakteristické znaky dítěte) s přáteli dostává.  

V dalším analyzovaném filmu Harry Potter a Ohnivý pohár
73

 (2005) se dostává 

ve svých čtrnácti letech do rolí ohrožujících jeho život a musí o něj intenzivně bojovat. 

Za podpory přátel (zejména intelektuálky Hermiony). Ačkoliv v tomto filmu vystupuje 

zpočátku jako outsider, vzhledem k pochybným okolnostem, díky kterým byl vybrán do 

Poháru tří kouzelníků, do kterého díky svým nedostatečným kouzelnickým znalostem a 

dovednostem nepatří, vždy slaví vítězství. V tomto díle můžeme rovněž sledovat vývoj 

vztahových linií, rozvoje sexuality a stereotypně stanovené genderové role. Od 

mužů/chlapců se očekává, že pozvou ženu/dívku na ples – maskulinní aktivita vs. 

femininní pasivita.  

Třetím sledovaným mediálním obsahem jsou závěrečné dvě části filmu Harry 

Potter a Relikvie smrti
74

 (2010-2011). Harry Potter tu více než dříve hraje roli symbolu 

dobra, naděje a odvahy. Sám je už prakticky dospělým a zkušeným kouzelníkem, je 

průbojný, sebevědomý, organizovaný, avšak v interakci s Hermionou Grangerovou se 

někdy dostává do podřadné role, kdy ona ve skupině zastává roli „mozku“. Harry Potter 

v závěrečném díle naplňuje své poslání a předurčení k záchraně kouzelnického světa 
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 Viz příloha č. 8. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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před zlem a černou magií Lorda Voldemorta. V závěrečných dílech se vyskytují prvky 

intimity a sexuality (polibek s partnerkou Ginny), částečná nahota (Harry ve spodním 

prádle; nicméně nikoliv v souvislosti s erotickým, ale s kaskadérským obsahem
75

).  

V hororu Žena v černém
76

 (2012) představuje Radcliffe seriózního právníka pana 

Kippse, vdovce a otce dítěte, z něhož se stane vyšetřovatel příčin umírání dětí v odlehlé 

vesnici, kde má za úkol zpracovat dokumenty k rezidenci zbylé po nedávno zesnulém 

majiteli. Ačkoliv je Kipps místními odrazován, svou práci dokončí a s ní a zároveň 

odhalí záhadu skrývající se za umíráním dětí. Ve filmu se nevyskytuje žádný sexuální 

kontext, pouze rozložení genderových rolí: Kipps jede vykonávat svou práci a syn 

zůstává doma s chůvou.  

Druhým filmem po éře Harryho Pottera je biografické drama Zbav se svých 

miláčků
77

 (2013), které vypráví příběh spisovatele Allena Ginsberga v dobách jeho 

studia na kolumbijské univerzitě. Mladý Allen Ginsberg v podání Radcliffa se promění 

z univerzitního nováčka na univerzitního delikventa, a bojkotuje literární přístupy 

instituce, které považuje za zkostnatělé. Společně s Lucianem Carrem, Williamem S. 

Burroughsem a Jackem Kerouackem žijí bohémský život a formují nový koncept 

literární tvorby, manifest pro budoucí „beat generation“. Ginsberg se proměnil 

z nezkušeného nováčka v bohémského spisovatele, který často tvořil za podpory drog a 

masturbace. Ginsberg, okouzlen Lucianem Carrem, zjišťuje v průběhu příběhu svou 

homosexuální orientaci, což vrcholí vášnivým polibkem. Radcliffe v roli Ginsberga 

vystupuje v několika erotických scénách: výše zmíněný polibek s Carrem, masturbace, 

orální sex se ženou a sexuální akt s mužem.  

Radcliffe se již objevil v sexuálně motivovaných scénách v roce 2008 ve hře 

Equus v divadle na Broadwayi.
78,79

 K využívání prvku sexuality u něho došlo již v době, 

kdy stále účinkoval v roli primárně dětského hrdiny Harryho Pottera.  

                                                 
75

 Harry se potápí do jezera pod ledovou plochu. 
76

 Viz příloha č. 8. 
77

 Ibid.  
78

 Daniel Radcliffe Ready for Nude Broadway Debut: Daniel Radcliffe is gearing up for his 

official Broadway debut Thursday night in Equus at the Broadhurst Theater – and says being 

onstage is tough work (Messer, 2008): 

http://www.people.com/people/article/0,,20228779,00.html   

 
79

 Onstage, Stripped of That Wizardry:Dessed in a leather jacket and hunched antisocially 

over his cellphone, Danieů Radcliffe disaffected teenager adrift in gadget-world. But suddenly 

he looked up and leapt to his feet as if prodded (Lyall, 2008): 

http://www.nytimes.com/2008/09/14/theater/14lyal.html?pagewanted=all&_r=0  

http://www.people.com/people/article/0,,20228779,00.html
http://www.nytimes.com/2008/09/14/theater/14lyal.html?pagewanted=all&_r=0
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Shrnutí 

 Daniel Radcliffe, jako zosobnění Harryho Pottera, strávil téměř deset let v kůži 

jedné z nejznámějších a nepopulárnějších fiktivních postav současnosti. Harry Potter, 

přirovnáván k archetypu Ježíše a mýtu o zrození hrdiny, prochází v průběhu tří 

analyzovaných etap – Harry Potter a Kámen mudrců, Harry Potter a Ohnivý pohár a 

dvojice filmů k poslednímu dílu knižní předlohy Harry Potter a Relikvie smrti, 

ustavováním nově nalezené identity. Od nezkušeného prvňáka a dětského „potížisty“, 

přes období získávání prvních milostných zkušeností, dospěje až do role zkušeného, a 

prakticky nejmocnějšího reprezentanta dobra ve svém světě. Harry Potter je po celou 

dobu hrdinskou postavou, ačkoliv často kombinovanou s prvky outsiderství, 

definovanou statečností a odvahou. Stále ale reprezentoval symbol dobra a naděje 

kouzelnické společnosti. Po skončení potterovského období se herec odchyluje ke 

značně odlišným typům rolí, jako je postava Athura Kippse, ovdovělého právníka a otce 

v hororu o vyšetřování případu přízraku ženy v černém, který zabíjí děti, nebo ztvárnění 

mladého bohémského Allena Ginsberga v letech jeho studia na univerzitě. Tato role 

dostala Radcliffa do množství erotických a explicitně sexuálních scén, zahrnujících 

zobrazení masturbace, orálního sexu, polibků s muži a sexuálního aktu s mužem. 

 

 

7.2 Výsledky analýzy 

V této kapitole budou shrnuty výsledky analýzy a zodpovězeny stanovené 

výzkumné otázky: 

1. Využívají umělci prvek sexuality jako nástroj k překonávání stigmatu „dětské 

hvězdy“? 

2. Vyznačuje se vývoj umělců ve filmech a hudebních videích proměnami 

genderových stereotypů? 

 

                                                                                                                                               
 



   

 

63 

  

Otázka č. 1: Využívají umělci prvek sexuality jako nástroj k překonávání stigmatu 

„dětské hvězdy“? 

 Tabulka č. 6 znázorňuje přítomnost a projevy sexuality v rámci vývoje bývalých 

dětských hvězd. 

Tabulka 5: Využívání sexuality jako nástroje k překonávání stigmata “dětské hvězdy” 

Umělec Využívání sexuality Projevy 

ŽENY   
Drew BARRYMORE ano Sebe-sexualizace v etapě 

dospívání. Ve filmu i 
v osobním životě: erotické 
scény, nahota, erotický 
vzhled, sexuální akty. 

Miley CYRUS ano Postupné využívání 
sexuálních motivů v etapě 
dospívání (hudební video 
i film). Eskaluje v období 
dospělosti: erotický vzhled, 
sexuální chování a nahota 
zobrazovaná v hudebních 
videích i v osobním životě. 

Dara ROLINS ano Sebe-sexualizace v období 
dospělosti: nahota, erotické 
scény a vzhled, sexuální 
chování. 

Emma WATSON ano* Sexuální chování, erotický 
vzhled. 

   

MUŽI   
Justin BIEBER ano Postupná vrůstající 

tendence erotizace 
hudebních videí: sexuální 
chování, nahota. 

Macaulay CULKIN ano V období dospělosti 
přítomnost sexuálního 
chování a nahoty ve filmu. 

Zac EFRON ano V období dospělosti 
přítomnost erotiky, nahoty 
a sexuálního aktu ve filmu. 

Daniel RADCLIFFE ano V období dospívání výskyt 
kompletní nahoty v divadle. 
V období dospělosti 
návaznost na zobrazování 
sexuálních motivů: nahota, 
sexuální chování, 
masturbace, sexuální akt 
ve filmu. 

*nižší míra sexuálních motivů ve srovnání ostatními ženskými aktérkami 
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 Z tabulky vyplývá, že všechny vybrané osobnosti, ženy i muži, ve svém 

profesním vývoji inklinují v období dospívání a dospělosti k rolím obnášejícím projevy 

sexuality nebo formují svou image prostřednictvím zobrazování těchto projevů ve svých 

hudebních videích. Míra explicitnosti, intenzity a frekvence sexuálních vyobrazení se u 

jednotlivců liší, nicméně u všech se potvrdila jejich přítomnost. Tyto motivy se 

projevovali především v podobě nahoty, sexuálního chování (svádění, polibky, sexuální 

fyzický kontakt, tanec imitující kopulační pohyby) nebo erotického vzhledu (oděv, 

make-up). 

 

V případě vzájemného porovnání žen, je přítomna nižší míra sexuálních prvků 

u Emmy Watson. Její způsob překonávání stigmatu dětské hvězdy se v současnosti 

koncipuje spíše na poli feministického aktivismu a propagace genderové rovnosti 

z pozice vyslankyně dobré vůle při OSN. U Drew Barrymore, Miley Cyrus i Dary 

Rolins můžeme sledovat paralelu v sexuální sebe-prezentaci mezi profesní a soukromou 

životní drahou. Jako problematická se tu ale jeví skutečnost, že sebe-prezentace 

označovaná jako soukromá (tedy ne při vystupování v roli nebo hudebním videu) může 

být zejména v případě zpěvaček/zpěváků sebe-prezentací profesní, jelikož vystupují 

v obou případech (v profesním i osobním životě) pod jedním jménem, respektive 

značkou. Veřejná a soukromá sebe-prezentace může být tedy v případě zpěvaček 

a zpěváků značně zkreslená a slitá v jednotnou a všudypřítomnou sebe-propagaci. 

Můžeme tedy předpokládat, že sebe-prezentace na sociálních sítích je otázkou spíše 

propagační strategie celebrity jako umělce než celebrity jako soukromé osoby. 

 

 

Otázka č. 2: Vyznačuje se vývoj umělců ve filmech a hudebních videích proměnami 

genderových stereotypů? 

 

 U šesti z osmi umělců se role ve filmech nebo hudebních videích mění 

a ustanovuje směr žánrového zaměření. U dvou (Justin Bieber a Zac Efron) zůstává 

genderová role ze značné míry neměnná. 

Drew Barrymore prochází etapami od „andělského“ dítěte a roztomilé dívenky, 

přes femme fatale a prostitutku, až k roli, kterou můžeme připodobnit k pohádkovému 

archetypu pasivní princezny (Šípkové Růženky). Miley Cyrus zprvu jako obyčejná 

dívka a dívčí popová ikona a „Cosmo Girl“ se proměňuje nejprve v rebelku a vůdkyni, a 
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později přejímá stereotyp děvky. Dara Rolins se dá zprvu interpretovat jako „tomboy“ 

(dívka vyznačující se chlapeckými rysy), v dospělosti se mění na divu, podobně jako 

Cyrus naplňuje stereotyp děvky. Emma Watson začínala svou hereckou kariéru v roli 

intelektuálky a silné emancipované ženy, prošla přes volnomyšlenkářku až 

k předpotopní ženě zploditelce. 

 

Macaulay Culkin se z typicky chlapeckých rolí, jako hlučný „průšvihář“ nebo 

baseballista a bohatý manažer v dospělosti ztvárnil excentrického homosexuála nebo 

naopak nevýrazného, pasivního a submisivního partnera, reprezentanta „krize 

maskulinity“. Daniel Radcliffe zprvu odvážný hrdina spasitel se objevuje v roli 

bohémského spisovatele a homosexuála. 

 

U Justina Biebra a Zaca Efrona v průběhu nesledujeme zásadní změny 

genderových rolí. Bieber působí ve většině svých videí jako alfa samec a lovec. 

Podobně je tomu u Zaca Efrona. Nejčastěji ztvárňuje populární a atletické alfa samce 

a sportovce, kteří zároveň vykazují znaky konceptu „New Man“. 
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8. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zmapování vývojových tendencí profesního 

mediálního obrazu vybraných osobností současné populární kultury se zaměřením na 

postavy hudební a filmové scény. Předmětem výzkumu byla jejich transformace z 

dětských hrdinů do současné podoby, tedy do podoby dospělých umělců a celebrit. Pro 

výzkum jsem zvolila osm umělců, kteří se proslavili jako dětské hvězdy v mladém věku 

na poli hudebního nebo filmového průmyslu. Do ženského vzorku jsem zařadila 

herečku Drew Barrymore, herečku a zpěvačku Miley Cyrus, zpěvačku Daru Rolins a 

herečku Emmu Watson. Mužskou kategorii reprezentuje zpěvák Justin Bieber, herci 

Macaulay Culkin, Zac Efron a Daniel Radcliffe.  

 

Pro analýzu jsem stanovila následující výzkumné otázky:  

1. Využívají umělci prvek sexuality jako nástroj k překonávání stigmatu „dětské 

hvězdy“? 

2.   Vyznačuje se vývoj umělců ve filmech a hudebních videích proměnami 

genderových stereotypů? 

 

Vybrala jsem vždy jeden až dva filmy nebo hudební videa ve dvou až třech 

etapách postihujících celebrit a analyzovala je z hlediska sociálních rolí, a genderových 

stereotypů, ve kterých se v daném filmu nebo hudebním videu vyskytovali, a dále jsem 

se zaměřila na aspekt výskytu sexuálních motivů v jednotlivých obsazích. Pro výzkum 

jsem vybrala metodu interpretativní analýzy, a snažila jsem se pochopit charakter 

fiktivních postav v případě herců a význam obsahu hudebních videí muzikantů. 

Identifikovala jsem sociální role a interpretovala přítomné hlubší významy v podobě 

genderových stereotypů a jejich transformace v průběhu uvedených dvou až tří. 

Hlavním motivem, který jsem chtěla touto prací zjistit, byl posun ve zobrazování 

umělců v populárních obsazích konotujících sexuální tematiku nebo nahotu. Tedy, zda 

mají herci/herečky a zpěváci/zpěvačky tendenci vybírat si role a točit videa, kde se 

mohou prezentovat tak, aby se právě nahoty a sexuality oprostili od své role dětského 

hrdiny/hrdinky, a stali se dospělými. S touto ideou jsem k této diplomové práci 

přistupovala.  
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Odpověď na první otázku, kterou jsem si stanovila, tedy zda umělci využívají prvek 

sexuality jako nástroj překonání stigmatu „dětské hvězdy“, zní, že všechny vybrané 

osobnosti, ženy i muži, ve svém profesním vývoji inklinují v období dospívání 

a dospělosti k rolím obnášejícím projevy sexuality nebo formují svou image 

prostřednictvím zobrazování těchto projevů ve svých hudebních videích. Míra 

explicitnosti, intenzity a frekvence sexuálních vyobrazení se u jednotlivců liší, nicméně 

u všech se potvrdila jejich přítomnost. 

   

Motivy sexuality se projevili u všech celebrity, které jsem do výzkumu zařadila. 

V případě Emmy Watson nebyla přítomnost erotiky a sexuálních motivů tak výrazná, 

jako u Barrymore, Cyrus a Rolins. Tyto motivy se projevovali především v podobě 

nahoty, sexuálního chování (svádění, polibky, sexuální fyzický kontakt, tanec imitující 

kopulační pohyby) nebo erotického vzhledu (oděv, make-up, celkový styling). 

 

U otázky číslo dvě, zda se vývoj umělců ve filmech a hudebních videích 

vyznačuje proměnami genderových stereotypů, bylo šest výsledků kladných a dva 

záporné. Skutečnost, že se proměňují genderové role a stereotypy, ve kterých se člověk 

vyskytuje v tak proměnlivém období, jakým je dospívání, není výrazným překvapením. 

Prokazuje to fakt, že v období puberty a adolescence dochází k výraznému 

společenskému posunu a rychlému adaptování nových sociálních rolí. Znatelnou 

proměnou genderových stereotypů prošli ve své herecké a hudební kariéře následující 

ženské představitelky: Drew Barrymore, Miley Cyrus, Dara Rolins, Emma Watson 

a následující mužští představitelé: Macaulay Culkin, Daniel Radcliffe. Zac Efron 

a Justin Bieber se po většinu analyzovaného období drželi jednotné genderové identity. 

Příčinou může být vyšší věk, ve kterém se oproti ostatním představitelům představili. 

 

Z výzkumu tedy vyplývá, že celebrity, které se proslavily v dětství a mládí na 

poli populární hudební a filmové scény, bez výjimky využívají prezentace sexuality 

a nahoty k procesu překonávání stigmatu dětské hvězdy, inklinují ke statusu sex-

symbolu současné populární kultury. V průběhu jejich transformace dochází k vývoji 

a procesu hledání vlastní profesní identity v souvislosti s generovými rolemi 

a stereotypy. 
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9.  Summary 

The aim of this thesis was to map the trends of professional media image of 

selected personalities of contemporary popular culture, focusing on the character of 

music and film scene. The research was the transformation from child heroes into its 

current form, ie in the form of adult artists and celebrities. For research I chose eight 

artists who became famous as a child star at a young age in the field of music or film 

industry. Do I have included a sample of female actress Drew Barrymore, actress and 

singer Miley Cyrus, singer Daru Rolins and actress Emma Watson. Men's category 

represents the singer Justin Bieber, actor Macaulay Culkin, Zac Efron and Daniel 

Radcliffe. 

 

For the analysis I determined the following research questions: 

1. Do the artist use the element of sexuality as a tool to overcome the stigma of 

"child stars"? 

2. Is the development of the artists in movies and music videos characterized by 

transformations gender stereotypes? 

 

I chose always one or two movies or music videos in two to three stages 

affecting celebrities and analyze it in terms of social roles and gender stereotypes, which 

is in the movie or music video occurred, and I focused on the aspect of the incidence of 

sexual motives individual contents. For research I chose the method of interpretative 

analysis, and I tried to understand the character of fictional characters if the actors and 

the importance of the content of music videos musicians. I identified social role and 

interpret the deeper meanings present in the form of gender stereotypes and their 

transformation during those two or three. The main motive that I wanted this work to 

determine the shift in viewing artists in popular contents konotujících nudity or sexual 

materials. Thus, whether the actors / actresses and singers / singer tends to choose roles 

and shoot video, which can be presented so that the right of nudity and sexuality freed 

themselves from their role of children's heroes / heroines and become adults. With this 

idea I came to this thesis approached. 
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The answer to the first question, which I have set, ie whether the artists use the 

element of sexuality as a tool to overcome the stigma of "child star" is that all selected 

personalities, both men and women, in their professional development tend during 

adolescence and adulthood to roles obnášejícím speeches sexuality or shape their image 

through the display of these signs in their music videos. The degree of explicitness, 

intensity and frequency of sexual representation varies among individuals, but all 

confirm their presence. 

   

Themes sexuality is expressed on all the celebrities that I've included in the 

survey. In the case of Emma Watson was not the presence of erotic and sexual elements 

so pronounced as with Barrymore, Cyrus and Rolins. These themes are manifested 

mainly in the form of nudity, sexual behavior (seduction, kisses, sexual physical 

contact, dance imitating the movements of coupling) or erotic appearance (clothing, 

make-up, the overall styling). 

 

In the question number two, whether the development of artists in movies and 

music videos characterized by changes in gender stereotypes, there were six positive 

results and two negative. The fact that the transforming gender roles and stereotypes, in 

which a person found in such varying periods such as adolescence is a significant 

surprise. This demonstrates the fact that during puberty and adolescence there is 

a significant social shift and rapid adaption of new social roles. Noticeable 

transformation of gender stereotypes through her acting and musical career following a 

woman's Representative: Drew Barrymore, Miley Cyrus, Dara Rolins, Emma Watson 

and following male leaders: Macaulay Culkin, Daniel Radcliffe. Zac Efron and Justin 

Bieber for most of the period analyzed, holding a single gender identity. This may be 

old age, which in contrast to other representatives introduced. 

 

The research shows that celebrities who are famous in childhood and youth in 

the field of popular music and movie scenes, without exception, used the presentation of 

sexuality and nudity to the process of overcoming the stigma of child stars, tend to sex-

symbol status of contemporary popular culture. During the transformation, the 

development and the process of finding their own professional identity in relation to 

gender roles and stereotypes. 
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13. 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 
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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“
80

 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 

                                                 
80

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

2015) 
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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 

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 
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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. 
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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 

https://www.youtube.com/watch?v=sjSG6z_13-Q
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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 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 Wrecking Ball. In: Youtube [online]. 09.09.2013 [2015-05-14]. 
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BALL 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 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
81
, 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
82

, 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 

 

 

                                                 
81

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

Dictionaries, 2015) 

82
 „Tančení na populární hudbu sexuálně provokativním způsobem zahrnujícím pohyby pánve a postoj ve 

dřepu.“ (Oxford Dictionaries, 2015)  

https://www.youtube.com/watch?v=My2FRPA3Gf8
https://www.youtube.com/watch?v=LrUvu1mlWco
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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. 

https://www.youtube.com/watch?v=EqaInf9j_hA
https://www.youtube.com/watch?v=WDEltCQZNMc
https://www.youtube.com/watch?v=51r--Q73nqA
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Sexuální motivy Atraktivní a svůdné oblečení (hluboký výstřih), svůdná mimika. 

NA TEBA SA 

DÍVAM 

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

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). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HGthamQRjvA
https://www.youtube.com/watch?v=Mjt39zLWVRU
https://www.youtube.com/watch?v=i54hlX8o3WM
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Příloha č. 4: Kódovací formulář Emma Watson 

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 
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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. 
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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. 
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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 

https://www.youtube.com/watch?v=CHVhwcOg6y8
https://www.youtube.com/watch?v=kffacxfA7G4
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v kontaktu, „pronásleduje“ ji, dívka stále odmítá a utíká. Skupina 

chlapců mu fandí. Následuje dance battle
83

. Nakonec dívka 

přestane odmítat, Bieber ji získá, a odvádí se za ruce ze 

zábavního centra. 

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 

                                                 
83

 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=4GuqB1BQVr4
https://www.youtube.com/watch?v=Ys7-6_t7OEQ
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výstupy jednotlivých skupin, které po celém areálu, kde se večírek 

odehrává, potkává: akvabely, pole dancing
84
, 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 

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 

                                                 
84

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

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


   

 

91 

  

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 

pohyby dívky, lap dance
85
, pohyby imitující sexuální akt, záběry na 

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

v intimní zóně. 

 

                                                 
85

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

Dictionaries, 2015) 
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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, 
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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 
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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“. 
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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 

postavy 

Troy Bolton a jeho spolužáci jsou tentokrát v maturitním 

ročníku 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 
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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 
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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 Harry Potter je ve čtvrtém ročníku ve Škole čar a kouzel 



   

 

98 

  

postavy 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  
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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.  

 

 


