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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce představuje sociolingvistický jev komentek, kterému v ČR není 

věnována dostatečná pozornost. Jedná se o formu komentáře ve veřejném prostoru mezi 

lidmi, kteří se neznají, nejčastěji mužem a ženou, ovšem ne výhradně. Výzkum vycházející z 

feministické tradice provedený formou polostrukturovaných rozhovorů s osmi participankami 

osvětlil, jak samy participantky tento jev chápou, a přiblížil, jak se udržuje heteronormativní 

uspořádání společnosti. Interpretace komentku jako formy komplimentu se opírá o diskurz 

ženské atraktivity a silnějšího sexuálního pudu u mužů, na něž je navázán diskurz 

viktimizace. Komentek může být využit k vyjádření zájmu, jako performace maskulinity či 

snaha performovat svou identitu. Právě rozměr komentku jako ukázka maskulinního chování 

spojeného s vyjádřením směrem k legitimnímu cíli, totiž atraktivní ženě, odkazuje také ke 

komentku jako nástroji disciplinace ženských subjektů. Participantky se shodly na tom, že 

komentek samy nedělají, jelikož to neshledávají za vhodné. Pokud svůj zájem projeví, po 

tichu ve skupině žen. Část analýzy ukázala, jak participantky využívají diskurzy při 

konstrukci své identity. Na jednu stranu vytvářejí diskurzy alternativní, avšak lze vypozorovat 

i znaky symbolického násilí mimojiné formou sebeomezování. To je jednou ze strategií, jak 

předejít zkoumaným situacím, které jsou jim nepříjemné či z nich dokonce mají strach. Cílem 

práce bylo ukázat nosnost tohoto tématu a iniciovat diskuzi na akademické půdě i mimo ni. 

 

Klíčová slova: 

gender, komentek, street compliment, kompliment, diskurz, atraktivita, viktimizace, 

performace, heteronormativita, symbolické násilí, humor, Česká republika 
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ABSTRACT 

 

 This thesis introduces sociolinguistic phenomenon called street compliment, that has 

not been studied much in Czech Republic. It is a form of a comment given in public places by 

unacquainted persons, most commonly by men to women but not exclusively. Based in the 

feminist tradition the research was realized as a set of semi-structured interviews with eight 

female participants. The research revealed how the participants understand the phenomenon 

and how the heteronormative configuration of society is being perpetuated. The interpretation 

of street compliment as a form of a compliment is based on the discourse of female 

atractiveness and a strong sexual drive at males. The street compliment can be used to express 

sexual interest, to perform masculinity or to perform identity overall. The street compliment 

as a display of masculine behaviour towards a legitimate target, that is to say attractive 

woman, refers to the use of street compliment as a mean of disciplination of female subjects. 

The participants agreed that they do not utter street compliments because of its convenience. 

Instead they would express their interest in a group of friends without exteriorizing it. On one 

side the participants create subversive discourses, however it is common to observe symbolic 

violence done to them, amongs other means by applying certain type of limitations on 

themselves. That is one of strategies to prevent the studied situations to occur as they are 

perceived as difficult or even scary. The aim of this paper is to demonstrate the importance of 

this topic and initiate discussion on the academic ground and elsewhere. 

 

Keywords: 

gender, street compliment, compliment, discourse, attractiveness, victimisation, performance, 

heteronormativity, symbolic violence, humour, Czech Republic 
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1 PŘEDMLUVA 

Ještě před samotným úvodem, dovolím si krátkou předmluvu jako trochu 

rozvernější představení vlastní lokace. 

Chtělo by se říct, že jsem se se studovaným jevem setkala v Portugalsku na začátku 

akademického roku 2007/2008, kam jsem odjela na studijní pobyt Erasmus. Podzim toho 

roku byl dle místních neobyčejně slunný a teplý, což nahrávalo touze trávit čas venku. Za 

deštivých dnů by příslovečný pes ven skutečně nepáchl. Poměrně záhy jsem si začala 

uvědomovat, že já i moje kolegyně vzbuzujeme značnou pozornost. Jen cestou přes park 

na metro na nás stihl mrknout tatínek vedoucí dítko do školky, vzápětí z prostředního 

pruhu zajelo auto blíže k chodníku, posádka si nás neskrývaně prohlédla, aby za okamžik 

pokračovalo dál, a ještě než jsme zmizely v podzemí, někdo na nás stihl zavolat „kočky!“. 

To už jsem znala z ČR. Sem tam na mě někdo zakřičel, že mám velký zadek, jindy jsem 

byla prohlášena za královnu krásy. Dokonce jsem si ještě živě vzpomínala, jak jsem se 

jedno léto bála rozhlížet kolem sebe, jelikož jsem cítila ulpívající pohledy kolemjdoucích 

mužů, a já nechtěla pohledem nikoho povzbuzovat. Ovšem frekvence, otevřenost a obsah 

toho, co jsem zažívala v Portugalsku, byly doslova šokující. Od slunce východu do slunka 

západu jsem pozorovala a poslouchala podobné projevy, a trnula, co se stane, až nastane 

noc. Nestalo se nic. K mému velkému překvapení. Ne snad, že bych doufala v nějaké 

přepadení, ale přišlo mi logické se domnívat, že pod rouškou noci se přejde od slov 

k činům. A tak jsem chodila po Lisabonu, přemýšlela, co se to vlastně děje, proč se to děje, 

a co mne na tom vlastně zaráží, co je jiné než v ČR, až jsem shromáždila poměrně 

zajímavý výzkumný korpus. V letním semestru jsem pak byla vybídnuta, abych na toto 

téma napsala závěrečnou práci kurzu sociolingvistiky na Fakultě sociálních a humanitních 

studií Universidade Nova. A tak se stalo. Jev, jemuž se v Portugalsku říká „piropo“, jsem 

průběžně studovala v letech 2007 až 2009 a přímým výstupem kromě zmíněné práce byla 

diplomová práce „Piropo v portugalštině – perspektiva“ obhájená na Ústavu románských 

studií FF UK v Praze v září 2010. 

Snažím se ukázat jakou historii má můj zájem o tento jev a přitakat na otázku po 

mé vlastní zainteresovanosti. Výše ukazuji efekt komentku na mne a tedy i svou výchozí 

pozici, kterou zkrátka nemohu chirurgicky sterilním řezem oddělit od práce, kterou 

předkládám, a tím si podat ruku s iluzorní objektivitou. Každý zkoumající subjekt si nese 

s sebou svou lokaci a je tak jedině čestné o ní promluvit, nikoliv zamlčet. I já tedy 
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vyprávím příběh, jehož jsem součástí Reflexe mého vkladu a výzkumných postupů se tak 

objevuje nejen v této úvodní části ale v průběhu celé práce. 

Díky své vlastní zkušenosti se tak dokážu velmi dobře vztáhnout ke zkušenosti 

participantek výzkumu, porozumět popisovaným i během rozhovoru prožívaným emocím. 

Během samotných rozhovorů jsem je s nimi prožívala, ale zároveň se radovala z možnosti, 

že toto téma mohu uvést na půdu akademie. Mnohdy bylo těžké udržet radost a 

zadostiučinění, které jsem během výzkumu i při dlouhých hodinách strávených před 

počítačem, pociťovala.  Tuto radost jsem měla potřebu sdílet a nějak ji prožít, což mne 

mnohdy „vystřelilo“ ze židle. Byla to radost nejen ze zjištění nad analyzovanými daty, ale i 

z tak malých pokroků jako kvalitní formulace. Elánu se mi nedostávalo a radost mi hořkla 

v obdobích, kdy jsem nebyla s to napsat byť jedinou větu, s níž bych byla spokojená. 

Avšak s blížícím se uzavřením diplomové práce převládly emoce pozitivní. Nebudu zde 

tvrdit, že se netěším na více volného času, který vyplním nejrůznějšími aktivitami, které 

také mé srdce těší, navíc se budu moci ve svém životě mentálně posunout jinam. 

Intelektuální uspokojení, které nad diplomovou prací zažívám, pro mnohé jistě 

nepochopitelné, je však nezměrné. Přispívá k tomu i úsměvný fakt, že se mi podařilo slovo 

komentek „naučit“ nejen svůj textový editor ale i své okolí. 
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2 ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce je pokračováním dlouhodobějšího bádání, avšak 

s posunem zájmu a jinými výzkumnými otázkami, o čemž svědčí i její název. Oproti 

předchozí diplomové práci se popisem jevu zabývám jen v zájmu jeho představení, byť 

poněkud obšírněji, neboť se podle mých informací jedná o první práci tohoto druhu 

v češtině. Otázky, jež si pokládám, se týkají působení jevu na participantky. Jak 

participantky vnímají „stranger compliment“? Jak (ne)zapadá do řádu světa, v němž žijí? 

Jak participantky konstruují svůj gender? Mým cílem je ukázat na odpovědích, jaké 

podoby může nabývat symbolické násilí a doložit je konkrétními příklady.  

Kromě toho, že tento jev nebyl u nás zatím pojednán, nemáme pro něj dosud 

v češtině jméno. Odtud tedy použití jména v angličtině a portugalštině. Vzhledem k tomu, 

že jsem obě předchozí práce vypracovala v portugalštině, nebylo nutné se s absencí jména 

jevu v češtině vypořádat. Učiním to tedy až v této práci. Problematiku terminologie a s tím 

spojené charakteristiky pojednám v teoretické části, kde jí věnuji samostatnou kapitolu. 

Nabízí se, že absence jména češtině, je způsobena tím, že není tak častý jako na 

příklad v portugalsky či španělsky mluvících zemích, kde se s ním lze setkat tzv. na 

každém kroku. Z tohoto pohledu by se tedy mohlo zdát, že se nejedná o tak významnou 

realitu, jež by vlastní jméno vyžadovala. Hodlám dokázat, že navzdory uvedenému se i u 

nás lze se „stranger compliment“ setkat, co do působení se dá srovnávat s projevy 

v zemích, kde byl již zkoumán, a navíc se jedná o významný nástroj udržování 

genderových nerovností a zároveň způsob performace genderu, který si zaslouží naši 

pozornost a vlastní jméno. Tímto bych ráda otevřela diskuzi na toto téma, nejen na 

akademické půdě ale i v širší veřejnosti. Povaha jevu, jeho dráždivost a potenciálně 

každodenní setkávání s ním z něj činí ideálního kandidáta. Ráda bych touto prací 

napomohla probudit citlivost vůči této formě násilí a šířit osvětu v této oblasti. 

Jednou z pohnutek, které mne k tomuto tématu přivedly, je dát promluvit ženám, 

které jsou těmto projevům vystaveny. Ráda bych na tomto místě uvedla, že jsem si vědoma 

diskuze na téma univerzální kategorie ženy, kde terčem kritiky je konstruování ženy-

chráněnky feminismu. Střežím se toho mluvit i o „ženské zkušenosti“ neb je to kategorie 

veskrze problematická. V touze být exaktní by to vedlo k nekonečnému zpřesňování (a tím 

i vylučování) přívlastku „ženská“ a samozřejmě by se to neobešlo bez 

dekonstruktivistického zamyšlení. Ovšem ve jménu sdělnosti (a v zájmu politické akce) se 

tím nebudu zabývat. Celkově si nemyslím, že by (nejen) ženy tvořily homogenní skupinu 
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se stejnými charakteristikami, zájmy a problémy. Naopak jsem toho názoru, že lidské 

bytosti jsou velmi odlišné jedna od druhé, což je výsledkem rozličných životních 

zkušeností a porozumění světu. Avšak na základě identifikace s určitou skupinou, tedy že 

jsme okolím i samy/i sebou do nějaké zařazeny/i, se na nás uplatňují nejrůznější diskurzy, 

které mají unifikující účinek, tedy jsme vystaveny/i obdobným situacím, očekává se od nás 

sada určitých reakcí/řešení atd. Na základě toho i rozumím ženám, s nimiž jsem dělala 

rozhovor. Pokud tedy mluvím o zkušenosti žen, pak je to s vědomím jednak výše 

uvedeného, jednak s přihlédnutím k sémantickému významu slova zkušenost, tedy něčeho, 

co je zakoušeno. Co ženy v kontextu studovaných mluvních situací zakoušejí vzhledem 

k tomu, že se identifikují jako ženy či společnost je tak vnímá? Nejde mi tedy o to, co bylo 

ženám a priori rezervováno, vzhledem k tomu, že jsou různé a vedou různé životy, navíc 

takovou zkušenost mohou mít i muži, translidi atd. Ovšem s největší pravděpodobností 

takovou zkušenost během života ve společnosti se stávajícím genderovým řádem budou 

mít. Proto také mluvím o zkušenosti žen, nikoliv o ženské zkušenosti. V rámci diplomové 

práce tedy s genderem pracuji antiesencialisticky, snažím se ukázat, jak se konstituuje 

ženská identita a zkušenost. 

Jak jsem předznamenala, hlásím se k tradicky feministicky orientovaného výzkumu 

a snažím se na ni navázat. Studovaný jev nahlížím skrze genderovou optiku a snažím se jej 

uchopit pomocí konceptů, s nimiž jsem se seznámila v průběhu studia genderu. Můj 

přístup k pojednávané problematice chápu jako poststrukturalistický. Ten charakterizuje 

práce s nestálostí významu, chápe vědění jako způsob produkce a reprodukce sociálních 

nerovností a věnuje pozornost jazyku. Pojmy jako realita, zkušenost, identita vnímám tedy 

nikoliv jako autentické, nýbrž jako kulturně a historicky konstruované s tím, že velkou 

úlohu na jejich konstruování má jazyk a interakce v rámci diskurs(ů). Identitu tedy 

nenahlížím jako neměnně danou či utvořenou, nýbrž jako procesuální záležitost, tedy 

utvářenou. Gender je však jen jednou z aspektů či složek identity, beru tedy v úvahu jejich 

intersekcionalitu a diskurzů s nimi spojenými. Cílem mé práce je tedy identifikovat a 

zviditelnit, jak diskurs(y) utváří především genderové identity. 

V souvislosti s pojmem násilí by v práci, jež se chápe jako feministická, mělo zaznít, 

že ani v nejmenším nenavazuji na feministický diskurz, který paušálně pojímal ženy jako 

bezmocné oběti. Taková pozice by byla slabou nejen vzhledem k tomu, co implikuje, ale 

především by protiřečila deklarovaným poststrukturálním pozicím a teoretické části práce 

jako celku. Navíc v rámci tématiky symbolického násilí je potřeba vokalizovat, že na nás 

není jen tak pácháno, my si ho na sobě pácháme, a také k němu (často nevědomky) 
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přispíváme u ostatních, čímž jej ovšem ani v nejmenším nemíním dávat za vinu, nýbrž 

poukázat na tento mechanismus. 

Co se formální stránky týče, v citacích a odkazech se řídím harvardskou normou, 

konkrétně jejím zpracováním pro potřeby FHS UK Markem Skovajsou. 

 

2.1 Použité zdroje a nástin struktury práce 

V závislosti na výzkumném záměru jsem vybrala také zdroje, s nimiž pracuji. 

Představím je společně se strukturou práce.  

Těžiště diplomové práce spočívá v teoretické a empirické části. Teoretickou část 

koncipuji jako stručné představení východisek samotného výzkumu. Vzhledem k 

tématickému zaměření práce je nasnadě, že pracuji s konceptem moci Michela Foucault, 

Pierra Bourdieu, u Judith Butler se zaměřuji především na moc ve spojení s konceptem 

performativity. Jelikož je mým cílem ukázat, jak dominatní diskurz utváří pojímání a 

prožívání participantek, stručně následně představuji i některé feministické koncepty jako 

například mýtus krásy Naomi Wolf. Velkou pozornost věnuji otázce jazyka, která je v 

tomto výzkumném tématu stěžejní. Tématu diskurzu a sexismu v češtině věnuji samostatné 

podkapitoly. U diskurzu čerpám opětovně z prací Foucaulta, ale neopomíjím ani práce 

české, konkrétně od Kateřiny Zábrodské a Jana Matonohy. Sexismus v jazyce, pojednávám 

s odkazem na více autorek a autorů, ovšem co se češtiny týče, mohu uvést práce Jany 

Valdrové a kolektivu Valdrová, Blanka Knotková-Čapková, Pavla Paclíková. V závěru 

první části práce pojednávám o jevu samotném, jeho varietách a charakteristikách, přičemž 

jej vymezuji proti komplimentu. Pro představení a charakteristiku studovaného jevu 

pracuji především s několika články, které se mu věnují, za všechny Carol Brooks Gardner, 

a také svou předchozí diplomovou prací. Tato část je zakončena krátkým shrnutím 

představených konceptů a pokusem propojit nastínit vlastní pohled. 

V empirické části pak nejdříve charakterizuji svůj výzkum po stránce 

metodologické, přičemž tematizuji své pojetí výzkumu jako série na sebe navazujících 

rozhodnutí (Caroline Ramazanoglu a Janet Holland). Svůj výzkum vnímám jako 

feministický kvalitativní výzkum vycházející z paradigmatu kritické teorie, přičemž jej 

blíže charakterizuji na základě Egona Guby a Yvonny S. Lincoln. S odkazem na Shulamit 

Reinharz, Caroline Ramazanoglu a Janet Holland následně probírám design výzkumu 

s důrazem na metodu. Provádím reflexi výběru participantek a průběhu rozhovorů. 

V analytické části nejdříve analyzuji, jak participantky komentek zvýznamňují, následně 
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zkoumám přítomnost a působení diskurzu krásné dámy, silnějšího sexuálního pudu mužů a 

známky agismu. V následující podkapitole ukazuji, jak z nich čerpá diskurs viktimizace, a 

jaké praktické dopady má na participantky. Dále se zaměřuji na jeho performativní rozměr 

a jak participantky používají diskurz ke konstrukci své identity. Ukazuji také, jak vypadá 

symbolické násilí na participantkách zprostředkované právě studovaným jevem a 

zymýšlím se nad subverzivním diskursem, které participantky vytvářejí. Tuto část uzavírá 

shrnutí. 

V závěru odpovídám na výzkumné otázky, shrnuji hlavní zjištění a zároveň formuluji 

otázky, které se tímto otevřely. 

 

V části věnované komplimentu a komentku jsem použila dvě videa volně přístupná 

na internetu. Video vnímám jako mnohovrstevnatý a komplexní zdroj informací. Zvolené 

místo, aranžmá scény, barevné ladění, finální nasvícení, hudba v pozadí, účinkující a tak 

dále synkreticky utváří celkové vyznění videa. Ze zřetele nepouštím ani mnohost sdělení, 

která video nese. Já se nicméně analytické roviny dotýkám v případě videí pouze okrajově 

a za výše uvedeným účelem. Na místě je otázka autenticity, tedy zda se jedná o nehrané 

video, nemluvíc o spornosti „přirozeného“ jednání před kamerou. Autenticita je u takových 

textů dle mého názoru dosti iluzorní. Nicméně i v případě, že by zobrazené interakce byly 

hrané, i tak nesou určité sdělení, které se snažím využít ve své argumentaci. Námitka by 

mohla být taktéž vznesena proti jazyku, v němž jsou videa natočena, a tím i kontextu. Je 

jím v obou případech angličtina a tedy jiný kontext než český. Důvod je prozaický, videa 

na daná témata jsem v češtině, respektive z česky mluvícího prostředí, nenašla. U 

příspěvků v portugalštině či španělštině, respektive ze zemí, kde se těmito jazyky mluví, by 

s největší pravděpodobností byl větší problém s porozuměním než v případě angličtiny. 

Což vychází z předpokladu, že široká veřejnost spíše rozumí anglicky a je obeznámena 

s anglofonními zeměmi. Tímto potvrzuji a napomáhám udržovat určitou kulturní 

hegemonii angličtiny, avšak snaha o srozumitelnost mne nutí udělat diskurzu tento 

ústupek. 

Ve vztahu ke zdrojům je nutné promluvit také o problematice překladu. Pokud 

pomineme otázku kvality, aspekt, který je nutné vzít v potaz, je otázka interpretace. 

Obdobně jako četba je interpretací textu, překlad jí je neméně. S tím rozdílem, že po četbě 

v textu všechny významy zůstavají, ale v překladu se některé zavírají (a jiné, nové, se 

otevírají). Kromě překladatelských kvalit se na tom podílí fakt, že jazyky jsou živým 

materiálem, a plně na sebe “nepřiléhají”, čehož nejočividnějším příkladem je polysémie a 
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konotace. Do úvahy je nutné bezesporu vzít i utváření významu v průběhu čtení, tedy že 

význam není v textu inherentní. Touto otázkou se nicméně nebudu přímo zabývat. S širší 

problematikou překladu jsem obeznámena a snažím se mít nastíněná úskalí na paměti, ať 

už s překlady pracuji, nebo je sama aktivně produkuji – čerpám ze zdrojů v portugalštině, 

španělštině, francouzštině, angličtině, slovenštině a češtině. Vzhledem k tomu, že není 

mým záměrem zde kvalitu překladů hodnotit, spokojuji se s tímto konstatováním a věřím v 

jejich kvalitu. Z pragmatických důvodů jsem v zájmu jednotné terminologie pracovala s 

překladem do češtiny, kde jen bylo možné. 

Výše (a dříve) uvedené nezapře můj zájem o jazyk a citlivost vůči němu, zajisté 

podpořené předchozím vzděláním v oboru filologie francouzštiny a portugalštiny a 

zaujetím pro sociolingvistiku. 

 

2.2 Genderově sensitivní/korektní vyjadřování 

Dříve než přikročím k samotným teoretickým konceptům, z nichž vycházím, ráda 

bych se pozastavil u nastíněného tématu genderově sensitivního/korektního vyjadřování. 

Jakožto feministka a zastánkyně genderově korektního vyjadřování se jej snažím používat 

co nejčastější v odborných pracích i každodenní interakci. “Snažím se” je namístě, jelikož 

ne vždy jsem v rychlé interakci schopná aplikovat principy genderově korektního 

vyjadřování na zažité vzorce, druhdy ustoupím v situaci, kdy mám pocit, že by mé snažení 

vyvolalo diskuze, do nichž nemám energii se pouštět. Interpretuji si to jako působení 

diskurzu a s tímto vědomím s tím také pracuji. V odborné práci (nejen) tohoto zaměření je 

nadstandartní práce s jazykem nutností, jelikož genderově nesensitivní vyjadřování by bylo 

nejen dosti kontraproduktivní, ale nutně by vyznělo jako výsměch. 

V diplomové práci se tedy mimojiné cíleně a důsledně snažím vyhnout 

generickému maskulinu, čímž nejen pokračuji ve svém předchozím snažení, ale do jisté 

míry se snažím otestovat v řádově větší práci nejen svou jazykovou kreativitu, ale také 

ʻudržitelnostʼ takového počínání. Přidržuji se při to doporučeními z příručky Kultura 

genderově vyváženého vyjadřování od autorek Valdrové, Knotkové-Čapkové a Paclíkové, 

s tím, že navržená řešení vnímám jako inspiraci pro vlastní aktivní zapojení. Osobně 

preferuji genderově nepříznaková podstatná jména, např. “odborná veřejnost” namísto 

“odborníci”, eventuelně používám lomítka, např. odbornice/-íci s preferencí dávat na první 

místo ženský tvar podle doporučení Valdrové (2005). Zároveň se snažím neuchylovat ke 

generickému maskulinu, které vnímám jako prostředek zneviditelnění žen. Od 
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systematického generického feminina jsem upustila v rámci sdělnosti textu, a to navzdory 

faktu, že zastávám názor, že texty by měly při čtení klást mírný odpor. Text diplomové 

práce nicméně dle mého názoru není pro toto nejvhodnějším. Pro můj účel tedy na základě 

pravidel češtiny “uvádím v život” novotvary jako jedinka, ženský tvar od jedinec. Nebo 

tam, kde uvádím dva tvary s lomítkem, dávám záměrně nejdříve ženský tvar a pak mužský 

s intencí “zvrátit přirozený pořádek”, tedy (nejen) slovníkovou praxi uvádět nejprve 

mužský tvar a pak ženský s odvoláním na gramatiky 18. století,
1
 kteří toto pořadí 

ustanovili s cílem reflektovat význačnost a nadřazenost mužů (Baron in Renzetti, Curran, 

2005).  

Ráda využívám (nejen) slovní humor jako způsob, jak přitáhnout pozornost a 

zamyslet se. V našem kontextu by to mohl být například název pořadu “Největší (z) Čech”, 

přičemž mi přijde zahrnutí obycatel ČR pod Čech více košer než generické maskulinum, 

případně “in(va)lidé” jako lidé postižení v ableistní společnost exkluzí. Jindy záměrně 

používám klišovité jazykové prostředky jako mrknutí či ironický úšklebek. Avšak ironie je 

užitečným prostředkem pro otvírání diskurzu jen potud, pokud je jako ironie rozpoznána. 

V opačném případě je kontraproduktivní. V rámci srozumitelnosti v textu tedy pracuji v 

režimu uvozovek. 

Tím kromě ironie naznačuji přenesený význam, zaujímám distanc od termínům jako 

„přirozenost“, případně pro naznačení přeneseného významu a v neposlední řadě také 

s cílem „změkčit“ význam slova v uvozovkách. 

V neposlední řadě považuji v této části za nutné pojednat přechylování příjmení žen. 

Ve slovanských jazycích je to úzus, s nímž nesouhlasím, jelikož v tom cítím přivlastnění: 

Švarcová jako dcera či manželka Švarce. U cizích příjmení by se pak tento úzus neměl 

aplikovat, jelikož vzniká jiné příjmení, dané ženy by si to pravděpodobně nevybraly a 

pokud by byla potřeba z dobrého důvodu zakomponovat informaci o genderu, je to možné 

vyjádřit flexí křestního jména či vhodného činitelského jména. Příjmení představovaných 

teoretiček nepřechyluji. Přechýlená je uvádím jen pokud v bibliografii již přechýleno, 

abych ctila citační normu. Rovněž si nedovolím měnit příjmení zahraničních autorek či 

generické maskulinum v citátech, kde není mým cílem na něj upozornit, a to z respektu k 

akademické citační praxi. V této podobě ji vnímám jako projev diskurzu, jenž možným 

postihem za nedodržení určených pravidel, tedy sníženým hodnocením či dokonce 

nepřijetím práce, mne nabádá k “rozumnosti”. 

                                                 
1
 Nejedná se o generické maskulinum. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části nejdříve představím koncepty, z nichž vycházím. Dle mého 

názoru je poststrukturalistické práci, za níž se tato pokládá, vždy nutné tematizovat otázku 

moci, představím proto nejdříve v samostatné podkapitole koncepty moci, s nimiž pracuji. 

Následně, abych nastínila, jak byly tyto koncepty rozpracovány a aplikovány konkrétně na 

“ženskou zkušenost”, stručně představím, jak otázku (ne)možnosti svobody subjektu v 

rámci diskurzu řešily Bartky, Wolf, Mills a Smith. Pokusím se stručně uchopit diskurz a 

způsob, jak na něj nahlížet. Tímto přikročím k stručnému pojednání o vybraných 

osloveních, označeních a nadávkách adresovaných ženám v češtině z pohledu 

sociolingvistiky a zkoumanému jevu samému. Vzhledem k humorné stránce, jež může 

“stranger compliment”  vykazovat, na závěr teoretické části stručně pojednám humor a 

vliv, jež má na udržování stávajícího genderového řádu. 

 

3.1 Moc 

 

“Moc není substance. Není tajuplným atributem, po jehož původu by bylo třeba 

pátrat. Moc je pouze jedním zvláštním typem vztahů mezi jednotlivci (...) je to způsob 

jednání, jímž jedni působí na druhé” (Foucault, 2003: 192, 214)
2
 

 

 

Moc tematizoval velký počet teoretiček a teoretiků s různým zaměřením, ovšem 

průlom v uvažování o moci znamenaly práce Michela Foucault, Pierra Bourdieu a Judith 

Butler. Jejich pohled umožnil posunout se v teoretickém uvažování o moci dále. Mým 

cílem není podat zde detailní výklad pojednávaných konceptualizací, nýbrž nastínit optiku, 

která mi dovolila téma diplomové práce podnětně uchopit. 

 

3.1.1 Moc podle Foucaulta 

Novátorské pojetí moci Michela Foucaulta (2003) nepředstavuje moc jako 

svrchovanou a soustředěnou v osobě panovnice/-íka či státu, nýbrž jako propletenou síť 

vztahů. Ne že by popíral globální koncentrovanou moc, ale pro lepší pochopení fungování 

                                                 
2
 Autorkou překladů z citované cizojazyčné odborné literatury jsem já. V případě, že kontrétní dílo bylo 

přeloženo do češtiny/slovenštiny, autorství překladu uvádím v bibliografii. 
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moci ve společnosti a její lepší uchopení přišel s jiným pohledem na moc, na její odlišnou 

dimenzi. Toto pojetí ukazuje, že mocenské vztahy nejsou něco přídatného, tedy něčím, co 

by bylo až další vrstvou nad vztahy v širší společnosti a co by se dalo jednoduše odstranit. 

Naopak moc je integrální složkou vztahů ve společnosti jako celku. Ač by se instituce 

mohly zdát jejím zdrojem, jsou spíše její viditelnou reprezentací a moc jimi pouze protéká. 

Naděje na změnu společenského uspořádání tedy netkví v revoluci (odstranění určitých 

institucí), jelikož slovy Foucaulta “[s]polečnost ʻbez mocenských vztahůʼ je pouhá 

abstrakce” (2003: 220), ani ve změně shora, nýbrž v postupném rozvracení zevnitř. 

Všechny lidské bytosti totiž na udržování systému participují – vědomě či nevědomě. 

Příznačné je, že se moc nevykonává přímo, tedy otevřeně, nýbrž nenápadně až skrytě. 

Foucault ji charakterizuje jako působení jedněch na druhé. “[N]ení jiná moc, než je ta, 

kterou ʻmyʼ vykonáváme nad ʻjinýmiʼ” (2003: 214). Nemyslí tím jen záměrné působení za 

určitým účelem, ale také sociální tlak tím, že naplňujeme to, co nám diskurz umožňuje. 

Dichotomické pojetí ovládaných a ovládajících bylo tedy nahrazeno 

komplexnějším konceptem všudypřítomné moci, rozptýlené na všech úrovních společnosti, 

v předivu více či méně subtilních mocenských vztahů. “Formy a specifická místa ʻvládyʼ 

jedněch nad druhými jsou v dané společnosti mnohé; překrývají se, kříží, omezují a někdy 

ruší, jindy se posilují” (Foucault, 2003: 222). 

Diskurzem je myšlena sociální praxe produktivní povahy. Možnost volby jednání je 

zdánlivá, jelikož sociální praxe, tedy laicky to, jak je společnost nastavena a jak funguje, 

má tendenci se reprodukovat, čili udržovat se. Moc ve společnosti tak předurčuje jednání, 

čímž vytváří limity možného. Svoboda je tak pouhou iluzí. Zatím, co se jedinky/-ci 

považují za subjekt jednání, jsou mocí ovládnuty/i. Foucault (2003) hovoří o subjektu s 

touto dvojjakostí: lidé musí mít pocit svrchovannosti nad svým konáním, ale ve skutečnosti 

jsou podrobeni diskurzu, jenž jim implicitně i explicitně říká, co jak činit a za jakých 

podmínek. V souvislosti s tím mluví o útlaku identitou, s níž jsme sebe-vědomím 

svázány/i. Diskurz identity nás nutí chovat se koherentně a v souladu s naší “pravou” 

identitou, např. genderovou. K problematice identity více v podkapitole o diskurzu. 

Historicky nahodilé konstituce, tedy způsoby organizace společnosti, vyřčené a 

především nevyřčené normativy nasakujeme, postupně je internalizujeme a tím dohlížíme 

samy/i nad sebou. “[S]pecificky moderní formy subjektivity nejsou utvářeny ani tak 

fyzickým donucením, jako spíše ʻindividuálním sebedohledem a sebeopravouʼ” (Susan 

Bordo citována in Barša, 2002: 260). Foucault toto ilustruje na Benthamově návrhu vězení 

Panopticon (2000). Cely zde měly být vystavěny v kruhu kolem strážní věže, přičemž 
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dozor na vězně vždy viděl, avšak sám nebyl viděn. Osazenstvo cel tak nikdy nevědělo, kdy 

je pozorováno a tedy bylo donuceno neustále se chovat vzorně dle vymezených pravidel. 

Uvězněné osoby se tedy postupně proměnily ve své vlastní stráže, jelikož si normativy 

zvnitřnily. S tímto efektem se počítalo, jelikož v zadání projektu byl požadavek snížení 

počtu stráží. Příznačné je, že vedení věznice obdobným způsobem mohlo kontrolovat 

dozor, zda plní své povinnosti atd. a samo mohlo být kontrolováno inspekcí. Jinými slovy, 

výkon moci a podrobení se moci je simultánní a ne nutně probíhá ne/uvědomněle. 

Moc působí nenápadně, nepřímo, ovšem její působení je citelné. Ve chvíli, kdy by 

si subjekty uvědomily působení moci, potažmo své podřízené postavení, nastala by 

vzpoura. Každé střetnutí a působení moci je tak jakousi strategií, jelikož v charakteru moci 

je dosáhnout svého a nebýt rozpoznána. Jak již z výše uvedeného vyplynulo, 

Foucaultovým záměrem nebylo dostat se do prostoru, kde by moc nebyla, nýbrž o 

zviditelnění působení moci, čímž bude změna umožněna. 

Foucault při zkoumání moci zdůrazňuje nutnost zaměřit se na následující aspekty. 

Prvním je systém diferencí, tedy, hledat odpověď na otázku, co dovoluje působit na 

jednání jiných (např. tradiční rozdíly, kulturní rozdíly). Dále na otázku finality, nebo-li 

čeho má býti dosaženo, ne ve smyslu konkrétního jednání subjektu, ale spíše jaký význam 

toto jednání bude mít (např. projevit příslušnost k genderu, prosadit autoritu, zachovat 

výhody). Jakým způsobem moc na subjekt působí, tj. ptáme se po modalitě prostředků 

(např. za pomoci jazyka). Vyplývá mocenský vztah z tradice, zvyků, společenského 

uspořádání či nějaké krátkodobější vlny, tj. je nějak institucionalizován? A v posled, jak 

rozvinutá snaha dosáhnout či prosadit určitý cíl je, tedy jaký je stupeň racionalizace moci? 

V analytické části se na některé tyto otázky zaměřuji. 

 

3.1.2 Moc podle Bourdieuho 

Bourdieu pracuje s konceptem moci obdobně. I podle něj byl otevřený boj nahrazen 

nepřímo působící mocí, tedy manipulací na symbolické úrovni. Moc je vykonávána skrze 

symbolické systémy jako náboženství, umění, věda, jazyk a jiné. Z každého vyčteme 

pojímání světa, významy a hodnoty, jež přenáší a komunikuje v komunitě dané kultury. 

Ustavuje se symbolický řád, v němž mají ženy a muži své místo, symboly jim ukazují 

místo ve společnosti, jejich hodnotu, jaká očekávání by měly/i naplnit, relativně jemně, ale 

komplexně (jako provázaný systém) a hlavně vytrvale. Ve jménu “přirozenosti” pak 

zvniřněním dochází ke ztotožnění se sociálními konstrukty a jejich přijetím za své. Tento 
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proces hluboce a trvale transformuje těla (a mysl) a dává vzniknout sociálním artefaktům, 

kterými jsou ženská žena a mužný muž (Bourdieu, 2000). Jedná se o naplnění ideálu, kdy 

ženské tělo a mysl rozehrávají paletu charakteristik a atributů stereotypně připisovaných 

ženám. Cílem je ztělesnit, či alespoň se přiblížit kýžené “esenci ženství”. O mužném muži 

to platí obdobně. Na artefakty ženské ženy a mužného muže se odkazuje jako na 

přirozenost, čímž dochází k záměně následků za příčiny a tedy zpětné legitimizaci daných 

požadavků. 

V tomto kontextu Bourdieu pracuje s pojmem symbolické násilí, který je v mé 

diplomové práci stěžejní. Symbolické násilí shrnuje akt osvojení (systematicky) 

vnucovaného způsobu vidění a rozumění světu navzdory praktickým důsledkům, které to 

pro jedinky/-ce má. Své postavení v rámci společnosti a situace, do nichž se díky tomu 

dostávají, přijímají jako legitimní. V Bourdieuho pojetí může k symbolickému násilí dojít 

u těch, kdož mají predispozice pro to, aby se do těla zapsalo. Tyto predispozice, nebo-li v 

Bourdieuho terminologii habity, spočívající právě v přesvědčení, že možnosti dané 

strukturami jsou přirozené a jediné možné. Symbolické násilí je důsledkem působení 

symbolické moci a somatizace nadvlády. Toto jsem identifikovala i v odpovědích 

participantek výzkumu, jak ukážu v analytické části práce. 

Bourdieu pracuje s tezemi strukturalismu a konstruktivismu a pojímá znaky a jejich 

význam ne jako daný, ale naopak jako náhodný a konvencí ustanovený. Na druhou stranu, 

důsledky takového uspořádání náhodné nejsou. Jak již bylo výše uvedeno, „[m]oc není ve 

slovech či symbolech sama o sobě, nýbrž ve víře v legitimitu slov a té/toho, kdo je říká; 

podle Bourdieuho symbolická moc neleží v síle myšlenek ale v jejich vztahu k sociální 

struktuře” (Swartz, 1997: 88). Uspořádání se legitimizuje, řád sám sebe potvrzuje a 

produkuje rozdíly mezi jedinkami/-ci či skupinami. Instituce i samy/i sociální aktérky/-ři se 

tak na udržování nerovností podílejí. “Symbolická síla je forma moci působící na těla 

jakousi magií, jež nemá nic společného s fyzickým nátlakem. (...) působí neviditelně a 

záludně, cestou nenápadného přivykání symbolickým strukturám fyzického světa a brzké a 

pak už stálé zkušenosti interakcí prostoupených strukturami nadvlády“ (Bourdieu, 2000: 

37). Symbolická síla působí  prakticky všude, protože kognice lidí žijících v určité 

společnosti je plná kategorií, konceptů a hierarchií předávaných v dané společnosti. 

Zároveň však tak jemně, že se sotva dá rozpoznat.  Souhrnně tedy je symbolické násilí 

velmi efektivní formou násilí, protože k udržení daného sociálního systému je potřeba 

vyvinout relativně malé úsilí. Ne však na straně subjektů, jak uvidíme u Butler (2003) a u 

Bartky (1988), každodenní performování genderu je namáhavý proces. 
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Toto je těžké dekódovat, vzhledem k tomu, že disponujeme jen těmi nástroji 

poznání, jež nám naše společnost dala. Bourdieu sice oproti Foucaultovi vidí moc 

negativně, ovšem není pesimistou. Nejsme pasivní figurkou vystavenou působení 

dominantních skupin, jsme potencionálními nositelkami/-y změn. Ve chvíli, kdy kriticky 

zhodnotíme záměry a uvědomíme si jejich vztah ke strukturám, budeme schopny/i s 

normativy pracovat. Ačkoliv jsem spíše skeptická k možnosti nezvnitřnění normativů, 

vzhledem k jejich nenápadnosti a všudypřítomnosti, jsem přesvědčena, že právě kritická 

práce s nimi otevírá cestu přeznačení a určitému vnitřnímu osvobození. 

Struktury a praktiky jsou ve vzájemném dialektickém vztahu. Struktury se prolínají 

všemi institucemi jako škola, rodina, stát, podmiňují praktiky a určují, jak budou vypadat. 

Praktiky jsou vyjadřením struktur, tvoří jejich “hmatatelnou” část, čímž se zároveň podílí 

na jejich podobě. Z toho vyplývá, že praktiky mohou struktury i pozměnit. Ovšem má to 

háček, ta/ten, kdo jde “s proudem”, je valorizována/-n jako správná žena/správný muž, je 

přijímána/-n, plynou jí/mu z toho výhody, sociální kredit atd. Kdo jde proti, nejen že 

riskuje ztrátu sociálního kapitálu, ale její/jeho snaha nemusí být nutně viděna jako snaha 

změnit stávající struktury, s nimiž je něco v nepořádku, ale naopak že s ní/m je cosi 

v nepořádku, respektive nedokáže být “správnou” ženou/“správným” mužem. To chápu 

jako pojistku proti narušování status quo, nicméně v autorově pojetí prostor pro 

vyjednávání existuje. 

Symbolické násilí může být vnímáno jako jemnější než násilí fyzické, v žádném 

případě to však neznamená, že by bylo méně reálné. Násilí páchané na ovládaných je 

skutečné ve svých důsledcích, tj. subordinaci a omezeních. Navíc toto násilí je vnímáno 

jako běžná součást vztahů, např. partnerských. Symbolické násilí tak zůstává 

nepovšimnuto a nerozpoznáno, ženy i muži je chápou jako součást genderového řádu. 

Bourdieu v Nadvládě mužů (2000) ukazuje, jak jsou fyzické odlišnosti používány k 

odůvodnění sociálních nerovností, např. silnější tělo, respektive v naší společnosti
3
 i 

krásnější tělo, má i lepší společenský status. To ukazuje na androcentrickou společnost, jež 

valorizuje podle kritérií, která sama stanovila, a vydává je za přirozená, obecně platná, 

neutrální. Příkladem (nejen) v kultuře Kabylů tak může být sňatkový trh, kde je hodnota 

ženy odvislá od její neposkvrněnosti/cudnosti, krásy, vzdělání, věna, schopnosti plodit 

potomky aj. Žena tak nabírá rysů objektu, na nějž se muž dívá a posuzuje jej, její bytí je 

                                                 
3
 Naší společností nebo naší kulturou myslím v širším smyslu řecko-křesťanskou tradici a v užším českou 

společnost, s tím, že mám na paměti, že v obou významech se jedná o značně heterogenní prostor. 
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tedy bytí viděné (2000: 59-63). Ona se vidí skrze mužský pohled a kritéria stanovená muži. 

Ze symbolického řádu se tak rázem stává ctnost, jíž by měla žena dosáhnout pěstováním 

“ženských” předností. 

Lze vypozorovat asymetrii v tom, co je kapitálem, za nějž se dají dále “směňovat” 

výhody. Kapitálem ženy je mj. krása, cudnost, aj., kapitál muže se typicky měří jinými 

kritérii. Tomu odpovídá také charakter nadávek, jimiž jsou ženy a muži častovány/i. Toto 

téma rozvedu v kapitole věnované sociolingvistickému pohledu na vybraná oslovení, 

označení a nadávky adresované ženám v češtině. 

 

3.1.3 Moc podle Butler a teorie performativity 

Butler navazuje na Foucaulta v pojetí moci, diskurzu v jeho produktivnosti a 

zaměřuje se především na oblast jazyka. Sexualita a tělo nestojí mimo diskurz, respektive 

neexistují před diskurzem. Těla i sexualita již vždy jsou diskurzem opracována, mluvit o 

nich jako o biologické dannosti, potažmo přirozenosti, jen maskuje praktiky moci, jež je 

ustavují. Proto odmítla také rozdělení pohlaví-gender používané ve feministických 

teoriích, jelikož toto zachovává a znovu ustavuje dichotomii příroda-kultura. I v případě, 

že by tělo bylo pre-diskurzivního charakteru, dozvídáme se o něm pomocí prvků kultury 

jako je jazyk. “[P]ohlavie teda nemožno kvalifikovať ako preddiskurzívnu anatomickú 

skutočnosť” (Butler, 2003: 24-25), jelikož oblast tělesnosti a těla je vždy uchopena 

jazykem, jenž s sebou nese kulturou utvořené významy. Tím také odmítá oddělování 

genderu a pohlaví, vzhledem k tomu, že jsou vzájemně provázané, čímž takovéto 

oddělování pozbývá smyslu. 

V této souvislosti poukazuje na roli jazyka v utváření těl, respektive genderu. 

Kategorie jako “žena” či “muž” jsou kulturně podmíněné spíše než neutrální pojmy či 

reprezentace, jejich použití kritickou analýzou znovu tento binární pár ustavuje (Butler, 

2003: 21-23). Rozdělování lidí na základě jejich genderu je klíčovou podmínkou pro 

udržování heteronormativního společenského uspořádání. Heterosexualita jako vzájemné 

přitahování lidí opačného pohlaví-genderu, jež se staví jako cosi “přirozeného” a 

ahistorického, vytváří tlak na volbu objektu/ů sexuální touhy a zároveň podporuje stávající 

genderový řád. Participantky ve svých odpovědích uvedly, že “stranger compliment” je dle 

nich způsobem, jak vyjádřit (sexuální) zájem. “Automatičnost” takovéto interpretace jevu 

zpětně potvrzuje heteronormativní rámec, v němž se pohybujeme, a zároveň legitimizuje 

takovéto projevy. Více se nad tímto zamýšlím v analytické části diplomové práce. 
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V souvislosti s odmítnutím myšlenky přirozenosti genderu je Butler (2003: passim) 

přesvědčena, že se nejedná o stabilní identitu, která by vycházela z nějaké vnitřní esence. 

Gender tak zdánlivě působí, ale je to tím, že lidé neustále opakují genderované praktiky 

(gesta, stylizace těla a další), čímž se dojem stálosti vytváří. Toto každodenní dělání 

genderu není ničím dobrovolně a uvědomněle rozehrávaným, jedná se o zvnitřněný 

imperativ existující v síti mocensko-regulačních vztahů. Gender tedy není naučeným 

chováním a prožíváním, nýbrž je slovy Butler dělán. “Neexistuje žádný genderový subjekt 

a žádná genderová identita mimo vyjádření genderu; genderový subjekt je konstituován 

právě těmi svými projevy, které jsou nám předkládány jako doklad jeho existence” 

(Zábrodská, 2009: 38). Každý subjekt je povinnen se jednoznačně projevovat jako muž či 

jako žena, ne jakkoliv nýbrž v souladu se svou “pravou identitou”. “[I]deu rodu tvoria 

rozličné akty rodu a bez týchto aktov by vôbec žiaden rod nebol. (...) Historické možnosti, 

materializované prostrednictvom rozličných telesných štýlov, nie sú ničím iným ako 

kulturnými fikciami, ktoré sú regulované trestami a striedavo stelesňované” (Butler, 2003: 

191). Ty/i, kdož neodehrávají svůj gender podle daných očekávání, budou potrestány/i. 

Butler rozlišuje mezi performancí, jenž je jednotlivou událostí, a performativitou 

(Butler, 1993: passim; 2003: 187-193 ), která je právě onou povinnou činností repetitivního 

charakteru. Performativita genderu je “procesem, v němž ʻpohlavíʼ vzniká, čehož je 

dosaženo vynuceným opakováním regulačních norem” (Butler, 1993: 2). Butler poukazuje 

právě na roli jazyka v ustavování genderové identity, které dle jejího názoru začíná 

výrokem “Je to dívka/chlapec”. Zde je u Butler jasně viditelný vliv Austinovy teorie 

mluvních aktů zpracované v díle s příznačným názvem Jak udělat něco slovy. Konkrétně 

mám na mysli akty ilokuční, jejichž pronesením se určitý akt vykoná, například 

pronesením “povyšuji vás do šlechtického stavu” se někdo rytířem skutečně stane, “slibuji” 

dává vzniknout slibu. V tomto smyslu také rozumím “stranger compliment”, jelikož 

syntagma “to je kost” pouhým vyřčením funguje jako demonstrace maskulinity autora, 

jenž zhodnotil fyzický vzhled kolemjdoucí ženy, čímž potvrdil svou genderovou identitu v 

rámci heteronormativní společnosti.
4
 Performativita promluvy je tak schopností “promluvy 

uvést v život to, co pojmenovává, a přitom poskytnout tělům určeného pohlaví jakési 

povolení k životu, takže ʻjáʼ je vždy spojeno s určitým genderem” (McRobbie, 2006: 107). 

                                                 
4
 Tato výpověď by samozřejmě mohla zaznít i v jiném kontextu, např. někdo si bodla/- kost do krku, 

autorkou by taktéž mohla být žena a to v obou uvedených kontextech. Nicméně mám za to, že společné 

porozumění první načrtnuté situaci je jen dalším důkazem heteronormativního uspořádání společnosti, v níž 

žijeme. 
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Cílem je být sociálně srozumitelnou/ým, což je v naší společnosti spjato s určitou 

genderovou identitou. To, co je mimo sféru srozumitelnosti, je nežádoucí, proto je 

zneviditelněno, avšak ve formě imaginární hrozby stále přítomno.
5
 

Nutnost gender neustále znovu performovat ukazuje, že normativní ideál nelze 

nikdy zcela naplnit, zároveň dokazuje jeho nestabilitu, čímž se stává v tomto bodu 

zranitelným. Nedokonalé odehrávání genderu je další slabinou takto nastavené genderové 

normy. Tato dvě slabá místa gender a jeho performativitu otevírají pro subverzi a 

přeznačení významů na symbolické úrovni, o niž tak podle Butler (Foucaulta a 

Bourdieuho) lze usilovat. 

 

3.2 Vliv na myšlení o disciplinaci žen a možnostech vyjednávání 

Vliv výše uvedených konceptů na feminismus/y je nepopiratelný. Ženy již nebývají 

jednoduše pojednávány jako jednotně utiskovaná skupina ani muži nejsou plošně vidění 

jako utiskovatelé. Mocenské vztahy jsou nahlíženy ve své složitosti. Navíc ženy (a muži) 

žijí v různých historicko-sociálních kontextech, je tedy nutná citlivost k diverzitě žen, ne 

všechny jsou utlačovány stejným způsobem na základě svého genderu. Gender je pravda 

významným faktorem útisku, ne však jediným, nicméně může být hlavním. 

O vlivu Butler, Bourdieuho a Foucaulta by se dalo napsat mnoho, mne zde zajímá 

jedno konkrétní téma, totiž jak je diskurzem “masírován” ženský subjekt a jak z toho ven. I 

to je poměrně široké téma, podívejme se tedy na teoretické pojetí Bartky, Wolf, Smith a 

Mills. Jmenované teoretičky rozpracovávají výše představené koncepty zohledněním 

zkušenosti žen. Vzhledem k tomu, že mne zajímá, jak participantky vnímají “street 

compliment”, jehož autorství je podle dosavadního pozorování asymetrické (více jej dělají 

muži), zohlednění postavení žen v diskurzu je nutné. 

 

3.2.1 Disciplinace ženského subjektu a mýtus krásy 

Sandra Lee Bartky vznesla vůči Foucaultovu pojetí diskurzu výhradu, kvůli tomu, 

že netematizoval specifické utváření ženského subjektu a subjektu mužského. Podle Bartky 

jsou ženská těla disciplinována více a stávají se poslušnějšími, než těla mužská. Autorka se 

zaměřila na otázku, “jakými disciplinačními praktikami je tvořeno tělo, které je ve svých 

                                                 
5
 Pro příklad „hermafrodit“, který se dříve používal, a v některých kontextech se pro intersexuály používá 

dál, je výraz pejorativní povahy. To naznačuje, že být neurčitého genderu není nic lákavého ani žádoucího. 
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gestech a zjevu rozpoznatelně ženské” (1988: 95). Část těchto disciplinačních praktik 

vychází z předpokladu, že ženské tělo je estetickým objektem k vystavování. Reprezentace 

ženské krásy, idealizované, uctívané a stavěné na piedestal, potkáváme na každém kroku. 

Fyzická krása se staví jako středobod ženství jako kvalita vycházející z “přirozené” ženské 

esence. Naomi Wolf v souvislosti s tímto mluví o mýtu krásy. V režimu 

institucionalizované heterosexuality jsou ženy podněcovány nebýt jen tak přitažlivé, nýbrž 

být přitažlivé pro muže (Bartky). Asymetrie diskurzu krásy spočívá v dohledu, jemuž se 

mužská těla nepodrobují (ve stejné míře) jako těla ženská. Objevení metrosexuála a dalších 

estetizovaných modelů maskulinity v dominantním diskurzu by toto tvrzení mohlo 

podkopat, nicméně jsem toho názoru, že sexualizace ženského a mužského těla je stále 

výrazně asymetrická. Příkladem by mohl být dvojí metr používaný na tělesné funkce, 

“[m]už má nohy na chození, zatímco funkcí ženských nohou je chodit a vypadat ‘krásně’“ 

(Wolf, 2000: 258). 

Obdobně jako v Panopticonu i ženy mají své stráže, je jím muž-znalec, jehož 

pohledem na sebe nahlížejí a posuzují se. Bartky mluví o disciplinačním projektu ženství, 

v jehož rámci jsou ženy ovládnuty jim vnucenou identitou ženy. Ženy si tuto identitu 

zvnitřňují, samy na sebe ji cíleně a vytrvale aplikují. Toto tedy přesně naplňuje jednu z tezí 

Foucaultovi teorie o moderní podobě moci, kdy nadvláda funguje prostřednictvím 

konstituce subjektu, který „neustále měří a soudí své chování internalizovanými standarty, 

a který kontinuálně ʻnormalizujeʼ sám sebe” (Barša, 2002: 260). Žena jako bytí viděné 

pohled nevrací, je jen objektivizovaným předmětem tohoto pohledu (Bourdieu, 2000). 

Ačkoliv je otázkou, zda ženy pohled skutečně nevracejí či ano, právě zmíněná asymetrie v 

zobrazování mužského a ženského těla napovídá spíše, že pokud ženy pohled upírají, pak 

je to na ženské tělo. S nejvyšší pravděpodobností se tak naučí na sebe dívat jako na 

sexuální objekty. Jak už jsem nastínila v souvislosti s konceptem heteronormativity u 

Butler, z odpovědí účastnic výzkumu vyplynulo, že takové sebepojetí existenci “stranger 

compliment” legitimizuje a je jejím intepretačním rámcem (více viz analytická část). 

Krása je cosi, co se dá získat, nestačí ovšem jen jednou nanést krém či zpevnit 

bříško, je nutné nepolevovat. Ženský subjekt se musí kontinuálně pohybovat žensky 

specifickým způsobem, starat se o svůj zevnějšek (atd), aby udržel zdání konsolidované 

ženskosti. Jinými slovy je vystaven kontinuálnímu tlaku, jemuž se více či méně podrobuje. 

Ačkoliv právě tato performativnost genderu, potřeba neustálého odehrávání, kontinuální 

exhibice příslušnosti k určité identitě, nabízí možnost nabourání diskurzu, „[ž]eny se 

nemohou přestat účastnit hry na krásu ze strachu, že ta která přestane hrát, bude 
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konfrontována s tím, čím je – pohlavím, které není ze své podstaty krásné“ (Stannard, 

1971: 192). Můžeme se setkat s vysvětlením, že ženy se nezkrášlují proto že by se chtěly 

líbít mužům, nýbrž se chtějí líbít samy sobě, tedy dostát sebeobrazu nebo-li kritériím 

přijatelného (žádoucího) ženského vzhledu. Dle mého soudu, a ostatně tak chápu i 

příspěvek Bartky, se jedná o internalizaci a příklad sebedohledu par excellence. 

Pochopitelně nelze tvrdit, že všechny ženy beze zbytku se snaží vypadat krásně, 

respektive že vnímají tlak společnosti, jenž klade důraz na fyzickou stránku, nicméně výše 

uvedené je nutné vzít do úvahy. Neboť jak ukážu v analyzovaných úryvcích rozhovorů, 

participantky toto tematizují. 

 

3.2.2 Vyjednávání v rámci diskurzu 

Oproti Bartky, která ženskost vidí jako strukturu, jenž ženy utiskuje relativně 

stejným způsobem bez možnosti změny, vidí Sara Mills a Dorothy Smith (Oates-

Indruchová, 2007) ženy v rámci diskurzu jako činitelky. Na základě zkoumání diskurzu 

ženskosti je Smith toho názoru, že ženy aktivně pracují se svou pozicí subjektu a rolemi v 

procesu hledání vztahu k diskurzivním omezením. Foucault) sice přičítá subjektům určitou 

míru svobody, čímž je zaručena možnost rezistence, ale v pojetí Mills a Smith se toto 

odehrává dynamičtěji, jelikož ženám přiznávají moc diskurz spoluutvářet. Podle Mills do 

jisté míry dochází k selektivnímu přijetí prvků obsažených v diskurzu, jiné jsou 

kritizovány či odmítnuty. Snaha vytvořit si vlastní pozici, odpor vůči diskurzu společně se 

změnami v sociálních strukturách diskurz pozměňují. Diskurz se tak jeví jako něco, co 

vytváříme, tedy nejsme tomu beze zbytku podřízeny/i. “Zkoumat ženskost jako diskurz 

znamená odklonit se od představy, že ženskost je normativní uspořádání, reprodukované 

prostřednictvím socializace, kterému jsou ženy jaksi podřízeny. Namísto toho se s 

ženskostí nakládá jako s komplexem aktuálně existujících vztahů, uložených v textech” 

(Oates-Indruchová, 2007: 289). Mills a Smith se tak svým pojetím blíží k teorii 

performativity Judith Butler, neb jinými slovy říkají, že ženskost je utvářena určitými 

specifickými akty. Nicméně liší se v tom, že oproti Butler nemluví o povinné citaci 

genderovaného repertoáru. S Foucaultem bychom navíc mohly/i namítnout, že subjekty si 

často neuvědomují, že se nacházejí v diskurzu, což nenahrává rezistenci vůči němu. 

Zajímavým bodem u Mills je reflexivita. Subjekty vyjednávají svou pozici s 

přihlédnutím k pozici ostatních subjektů. Dle autorky “[j]ednotlivé subjekty neustále 

zvažují svou představu o vlastní pozici ve vztahu k těmto diskurzivním normám proti 
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tomu, jak si podle nich představují jejich pozici jiní jednotlivci či skupiny. Takto není 

proces hledání pozice pro sebe v rámci diskurzu nikdy zcela dovršen” (citována in Oates-

Indruchová, 2007: 298). Dle mého názoru je právě naznačená reflexivita velmi důležitou 

složkou, která formuje naše chování. Nejde jen o to, co z diskurzu čteme, že bychom 

(ne)měly/i dělat, ale zároveň zvažujeme, co od nás (ne)očekávají ostatní, a podle toho se 

chováme/jednáme, navzdory tomu, že ostatní nemusí pozici, kterou jim připisujeme, ve 

skutečnosti zastávat. Takovéto zvažování je samo o sobě dosti komplexní. Pro dokreslení 

celku je nutné vzít v potaz měnící se kontext a také existenci různých diskurzů, které se 

překrývají, vzájemně na sebe působí, podporují se či ruší. 

 

3.3 Významy termínu diskurz 

Termín diskurz jsem již několikrát použila v úvodu a v podkapitole o konceptech 

moci. Ačkoliv by bylo zajisté vhodné terminologii vymezit před aplikací, rozhodla jsem se 

v zájmu koherence textu nejdříve představit teoretické koncepty jako celky, kde jsem 

koncept diskurzu nastínila, a až následně se problematikou diskurzu jako takového zaobírat 

více do hloubky. Termín diskurz používám v několika významech. Vyjasním zde tedy v 

jakých a v jakém kontextu. 

Termín diskurz je neodmyslitelně spjat s dílem Michela Foucault. Diskurz používá 

ve třech významech (především 2002 /1972/, 2006 /1971/), které Matonoha (2009, 30-31) 

shrnul následovně. Zaprvé diskurz ve smyslu jednotlivé promluvy, tedy toho, co bylo v 

určitém okamžiku proneseno/napsáno jedním subjektem.
6
 Chápu jej v intencích 

strukturalismu v opozici vůči jazyku, kdy jazykem se myslí jazykový systém, jenž je sdílen 

mluvčími dané komunity a je podmínkou pro dorozumění. Promluva je tak do určité míry 

aktualizací jazyka, jazykem v praxi chceme-li. Za druhé diskurz jako souhrn textů o 

určitém tématu, tj. promluv, psaných textů i “veškeré objekty, procesy a jevy nesoucí 

význam” (Wooffitt podle Zábrodská, 2009: 46). Kromě tématu sdílejí také hodnoty, jelikož 

texty byly vytvořeny na základě určitých pravidel. Příkladem by mohl být diskurz 

ženskosti, diskurz profesionalismu, diskurz oblíbenosti aj. Třetím významem, a zároveň 

významem nejširším, je diskurz jako řád věcí, to jak společnost funguje, včetně uvažování 

o jejím fungování a formulace výroků. Diskurz v tomto pojetí nepochází z nějakého 

institucionalizovaného centra, nýbrž je jím myšleno fungování společnosti v tom nejširším 

smyslu. Takové pojetí rezonuje s Foucaultovou koncepcí moci jako sítě vztahů obecně ve 

                                                 
6
 Nekryje se s větou, nýbrž s výpovědí. 
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společnosti existujících, přičemž každý subjekt zakouší, jak na něj diskurz, potažmo moc, 

působí i sama/sám je prostředkem působení diskurzu/moci na ostatní. Diskurz v tomto 

pojetí je tedy přímo a nevyhnutelně spojen s mocí. Efektivní fungování diskurzu spočívá, 

jak se dá u Foucaulta čekat, v jeho pozitivitě, tedy artikuluje existující možnosti, čímž ale 

jakoukoliv alternativu vylučuje. Vyloučené není katalogizováno ve formě “tak ne”, nýbrž 

jednoduše vynecháno a prakticky tak neexistuje (jako nemyšlené), proto je toto vyloučení 

alternativy obtížně viditelné. Pakliže nejsme schopny/i myslet alternativy, neznamená to, 

že by neexistovaly, či by realita, v níž žijeme, vycházela z nějaké přirozené stránky věcí či 

byla jedinou možnou. Na realitu je potřeba nahlédnout diachronicky, tedy z hlediska 

historického vývoje, kdy dnešní konstituce jsou výsledkem ustavení, jež vyjadřují určitý 

zájem, z čehož vyplývají i odlišná práva a privilegia subjektů. Zábrodská diskurz v 

nejširším významu charakterizuje jako “rozpoznatelný způsob zvýznamňování a 

organizace sociální reality, jež má vždy specifické důsledky z hlediska odlišných práv, 

privilegií a vztahů moci, do nichž umísťuje sociální aktéry a aktérky” (2009: 12). Některé 

praktiky, identity a vědění jsou diskurzem definovány jako normativní, odtud tedy 

provázání diskurzu s mocí. 

Perspektiva, kterou Foucaultovy práce nabízejí, dovolila účinně tematizovat 

produktivitu diskurzu. Judith Butler právě premisu o produktivitě diskurzu, tedy známou 

Foucaultovu charakteristiku diskurzu jako „praktik, které systematicky utvářejí objekty, o 

nichž mluví“ (Foucault, 2002: 78-79) rozvedla až k úvaze o diskursivní konstituovanosti 

pohlaví, čímž vyvrací falešnou dichotomii pohlaví-gender. Produktivita a pozitivita 

diskurzu vedly k podnětné teorii performativity. “Poststrukturalismus (…) definuje veškeré 

akty a prožitky subjektu jako umožněné a současně limitované existujícími diskurzy a 

kulturními praktikami, a to včetně těch, které se subjektu jeví jako vyjádření své vlastní 

touhy a svobodné volby” (Zábrodská, 2009: 51). V tomto pojetí se identita již nejeví jako 

rozvinutí jedinečného já, do určité míry nezávislého na okolí, svrchovaného a 

seberozvrhujícího, nýbrž jako neustálé a opakované odehrávání pomocí prostředků, které ji 

předcházejí, jako jazyk, kulturní praktiky, diskurz obecně (Butler, 2003; Zábrodská, 2009). 

Konstituovanost a určenost pramenící z charakteru prostředků nejsou vždy jedinkami/-ci 

plně reflektovány. Zde tedy můžeme znovu vyčíst Foucaultovu charakteristiku subjektu 

jako moci podřízeného, avšak ponechaného domnívat se, že jedná o své vlastní vůli, 

nezávisle na moci, tedy činí v souladu se svou individuální identitou (2003). 

Obrat k diskurzu znamenal posun zájmu na jazyk, jakožto prostředek utváření, 

reprodukce a transformace reality (Zábrodská, 2009). Vše poznáváme a uchopujeme 
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pomocí nástrojů utvořených diskurzem, čímž se podmiňuje obraz a význam toho, co 

vnímáme a co vnímat dokážeme.
7
 Matonoha (2009) toto nazývá diskurzivním filtrem. 

Jedno a totéž má v různých diskurzech různý význam a také v důsledku bude mít jiný 

dopad se sociálně a subjektivně reálnými důsledky. Například diskurz, který mluví o ženě 

jako o odvozenině muže, eventuelně jako definované negativně vůči muži, tj. že žena je 

tím, čím muž není, vytváří binární pojetí genderů, které jsou naprosto odlišné. Kromě toho, 

že zamlčuje a tedy zamezuje pluralitní konceptualizaci genderů, vytváří a podporuje vidění 

toho, v čem se ženy a muži liší, namísto toho, co mají společné. Svědčí o androcentrické 

společnosti, kde normou je muž, ʻodvozeninaʼ konotuje druhotnost ženy a její a priori 

snížené “kvality”. Jinými slovy poukazuje na hierarchizaci genderů. 

O takto konceptualizovaném diskurzu se mluví v plurálu, neboť diskurzů o určitém 

tématu nebo v určitém prostředí může a bývá více. Jak již bylo řečeno dříve, mohou se 

vzájemně podporovat, odporovat si nebo nabízet alternativní vidění. Hegemonní diskurzy 

však jinakost zneviditelňují tím, že poskytují pozice, z nichž lze mluvit (Matonoha, 2009). 

Pozicí se myslí místo v síti mocenských vztahů uvnitř diskurzu. Pozice jsou 

determinovány, váže se k nim specifický pojmový repertoár, atributy, role, z nich 

vyplývající možnosti a práva. “Žena je předeterminována, zavalena atributy, očekáváními, 

modely chování a myšlení, jimž má dostát” (Matonoha, 2009: 84). Obdobně jsou 

konstruovány i mužské identity. 

Teorie performativity a teorie mluvních aktů umožňují nahlédnout, jak se subjekty 

konstruují v komunikaci. Pokud budeme zastávat stanovisko, že ženy a muži mluví jiným 

způsobem, tedy odlišně používají jazyk, není to tím, že jsou ženami a muži či se jedná o 

expresi individuality, ale naopak můžeme nahlédnout, jak odlišný způsob mluvy, resp. 

komunikace, konstruuje ženskou a mužskou identitu. Je to jeden z hlavních prostředků 

performování genderu (Butler, 2003; Zábrodská, 2009). Kontext má v takovém 

konstruování nepřehlédnutelnou roli. Ženy a muži netvoří homogenní skupiny, jejich 

                                                 
7
 Chandra Talpade Mohanty (1991) upozornila na vytváření homogenní skupiny žen v „západním“ 

feministickém diskurzu, které sdílejí zkušenost útisku, bezmoci, vykořisťování a sexuálního obtěžování. 

Ačkoliv jsou ženy obecně v méně výhodném postavení než muži, není pravda, že by všechny byly 

znevýhodněny či vystaveny nějaké formě násilí. Takové tvrzení by bylo zřejmým zanedbáním kontextu. 

V obdobném duchu vedla kritiku také Butler (1992) s odkazem na to, že se feminismus/y v tehdejší době 

neobracel na všechny ženy, jak tvrdil. Některé ženy podle takového diskurzu nebyly dostatečně „ženskými“. 

Nehledíc k tomu, že feminismus/y takto uvedl v život kategorie žen, s nimiž operoval, jako např. kategorie 

„normální ženy“. 
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motivace se různí i s ohledem na kontext. Subjekty tak gender (a další “složky” identity) v 

závislosti na celkovém kontextu mohou odehrávat za použití odlišných jazykových 

prostředků a to dokonce i v průběhu jediné interakce. Výstupem výzkumu konstruování 

identity v promluvě by neměl být seznam položek, kterými se dělá feminita (či 

maskulinita), vzhledem k tomu, že jejich použití v různých kontextech může mít a mívá 

odlišný účinek. Výsledkem by mělo být porozumění zvýznamňování feminity a 

maskulinity a celkové dynamiky interakce (pokud se o ni jedná) v rámci určitého kontextu. 

Některá použití jazyka mohou být, s přihlédnutím k normativním společenským pravidlům, 

interpretována jako strategie konstrukce své osoby jako sociálně žádoucí 

aktérky/žádoucího aktéra. Takové zkoumání opětovně dovoluje poukázat na regulativně-

produktivní uspořádání diskurzu. Nicméně heterogennita, produktivita a relativní 

otevřenost diskurzu dává zároveň prostor pro vnášení jiných či nových významů, 

přeznačování (Butler, 2003; Zábrodská, 2009). V parafrázi na Foucaultovu definici 

diskurzu, vymezování pole jiného možného. 

Diskurz jako promluvu, soubor výroků i sociální praxi pojednávají Foucault (2002, 

2006) i Butler (2003) jako vzájemně propojené a já je tak také vnímám. Diskurz co by 

užitý jazyk staví na premise, že sociální realita se konstituuje v řečové interakci. Akcent se 

klade na použití jazyka (v psané i ústní podobě) a způsob, jakým mluvčí vyjednávají své 

pozice, konstruují svůj gender a sjednávají významy. Ovšem vždy se tak udává v rámci 

diskurzivního uspořádání, které se odráží v jazyce a sémiotických systémech, jimiž se 

identita dá zvýznamňovat. Vzhledem k tomu, že společenské uspořádání je výrazem 

dominantního diskurzu, který funguje spíše na zamlčených, avšak veřejně známých, 

nikoliv však expresivně formulovaných principech, jazyk je jejich nositelem a reprezentací 

diskurzu. Ačkoliv je tato perspektiva důležitá pro pochopení reprodukce mocenských 

vztahů, odmítnutí genderových nerovností a jejich zpochybnění, je otázkou zda mluvčí 

diskurzivní zakotvení jazyka reflektují. K přeznačení a vyjednávání máme k dispozici 

nástroj, který je plný hodnot, jež se snažíme proměnit, což je pokračování skeptického 

vyvozování u Bourdieuho. S jistou licencí tuto situaci vystihuje Petříčkova aporie “řeč, 

kterou mluvím, není mou řečí, ale jinou nemám” (2003: 13). 

Příkladem by mohl být diskurz viktimizace
8
 v kapitole “Viktimologické aspekty 

domácího násilí” z díla Domácí násilí v českém právu z pohledu žen od Voňkové a 

                                                 
8
 Že je diskurz viktimizace žen v naší společnosti hluboce zakořeněn ukazuje průkopnická studie Susan 

Brownmiller Proti naší vůli (1998 /1975/). Ačkoliv to přímo takto netematizuje, pojednává problematiku 
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Huňkové (2009). Mým záměrěm není ani v nejmenším zpochybňovat závažnost fenoménu 

domácího násilí ani frekvenci jeho výskytu. Ráda bych jen poznamenala několik postřehů 

k podaným informacím. Viktimizace podle autorky uvedené kapitoly Jiřiny Voňkové je 

proces, kdy někdo, kdo by se mohla/- stát obětí, se jí skutečně stane. Jak autorka dále 

uvádí, viktomologie mimojiné zkoumá podíl oběti na tom, že se obětí stala. Jinými slovy 

se v rámci viktimologického vyšetřování ptáme “jak moc si za to oběť může sama”. Takto 

položená otázka pak do jisté míry zpochybňuje nárok oběti vznést stížnost a žádat nápravu, 

čehož smutným dokladem jsou neohlášené případy znásilnění a domácího násilí.
9
 Voňková 

implicitní předpoklad potvrzuje: “někdy působí oběť na pachatele provokativně, jindy 

zjevně nezavdává příčinu. Přesto se pachatelé zejména násilných a sexuálních deliktů snaží 

oběť očernit, svalit na ni odpovědnost” (2004: 74).  

Je na místě zastavit se u příslovce “provokativně”. Je otázkou, co tím autorka míní. 

Sama jej vnímám ve dvou významech. Jednak jako vyprovokovat v intencích akce-reakce, 

za druhé jako chovat se svůdně. Kontext sexuálních deliktů (spáchaných na ženách) druhé 

čtení podpoří spíše. Představa provokativního je nejen individuální, ale zároveň 

indukována diskurzem patriarchální společnosti, v níž přetrvávají a vzájemně se posilují 

archetypy ženského a mužského. Archetypem myslím tradiční, duálně koncipované 

genderové obrazy ženství a mužství předávané v naší kultuře.
10

 Jsou základem 

genderových stereotypů, tedy zjednodušených charakteristik, které formují genderové role 

a s nimi spojená očekávání. Ženy jsou konstruovány jako bytosti sexuální, svůdné, 

disponující magickou silou a tedy potenciálně nebezpečné, čímž se otevírá prostor 

interpretovat přitažlivost či zájem jako efekt ženského bytí na muže. Tím se maskuje vklad 

                                                                                                                                                    
diskurzu viktimizace žen i diskurz feminity a diskurz maskulinity, jejichž nedílnou součástí je tématika 

znásilňování. Brownmiller ukazuje, že např. prezentace znásilnění jako politováníhodného, avšak (za války) 

nevyhnutelného činu, případně diskurs, který znásilnění podává jako kvalitativně špatný sex, nabádá 

k toleranci vůči tomuto jevu a maskuje jádro celé problematiky. Přesunout zodpovědnost na (znásilněné) 

ženy, tedy diskurs viktimizace, totiž odvádí pozornost od faktu, že v naší společnosti je tento akt tiše přijímán 

a k jeho vymýcení je zapotřebí celospolečenské změny. 

9
 Příčin, proč je tomu tak, je pochopitelně více a jsou zkoumány v pracích jiného zaměření, než je tato, např. 

Brownmiller (1998). 

10
 Kritika genderových archetypů je přístupem, kterému se ve feministické literární kritice zabývala Annis 

Pratt. Pratt pojímá literární archetypy, nebo jak ona říká archetypální vzorce, konstruktivisticky. S archetypy 

pracoval také Carl Gustav Jung, ale jeho pojetí je esencialistické, vůči čemuž se Pratt vymezovala. Ačkoliv je 

analytická práce s archetypy zajímavá, nebudu se jí v této práci věnovat. 



ʻStranger complimentʼ neboli komentek jako forma symbolického násilí na ženách v kontextu ČR 

Významy termínu diskurz 

25 

 

člověka, jenž se cítí být přitahován.
11

 Výmluvné je, že „[c]írkev uznává, že muže pokouší 

touha, ale ženy prezentuje jako její hříšné ztělesnění“ (Wolf, 2000: 112). Vina a 

zodpovědnost je tedy dávána ženám, s čímž u Voňkové rezonují i sousloví jako 

“provokující oběť”, “vina oběti”, “zavinění oběti”.
12

 Vůbec se nevymezila proti tomu, že 

“[p]odle některých názorů je to právě provokace oběti, která vyvolává násilné akty 

útočníka” (2009: 78). Stereotyp feminity jakožto krásného bytí společně s 

heteronormativitou dává vzniknout imperativu být krásná pro muže, což může v kontextu 

sexualizované pop-kultury nabrat až, řečeno z úhlu pohledu dominantního diskurzu, 

„agresivního“ dávání na odiv toho, co je prezentováno jako sexy. Nemalou roli v tom hraje 

oblékání, kosmetika, stylizace těla a gest, případně modulace hlasu. Zároveň v 

dominantním diskurzu stále cirkuluje archetyp ženské cudnosti, skromnosti, pasivity, které 

jsou nejen v přímém rozporu s archetypálními charakteristikami maskulinit(y), ale i s výše 

uvedenými obrazy feminity, resp. požadavky na ni. Kontradikce vede k balancování, 

hledání strategií vyhnout se v diskurzu též přítomným varováním/postihům, které by se 

daly shrnout větou “řekla si o to sama”, respektive “dostala, co chtěla”.
13

 Voňková (a 

Huňková) tak sice popisuje to, co jí diskurz (v nejširším významu i ve významu jazyk) 

umožňuje, ale zároveň diskurzem, jenž sama produkuje, přispívá k reprodukci diskurzu 

viktimizace žen. Tento diskurz, tedy dávání ženám za vinu, že se dostaly do nepříjemné 

situace, případně se staly obětí nějakého zločinu, je sám o sobě dost velký problém z 

důvodů, které jsem výše popsala. Takto nastavený diskurs viktimizace poukazuje na 

individuální zavinění a staví ji jako příčinu dané události či situace. Ovšem „řada problémů 

přesahuje sílu (a vinu) jednotlivce“ (Havelková, 1999: 55), jinými slovy individualizace 

problému totiž maskuje příčinu, která se nachází na celospolečenské úrovni. Tímto tedy 

diskurs viktimizace účinně reprodukuje sám sebe a dovoluje subjektům v něm zaujmout 

pouze jim vymezené pozice. Fakt, že Voňková vychází z kriminologického diskurzu, 

                                                 
11

 Trpný rod jsem použila záměrně. Jeho použití v kombinaci označovaným (signifié) znaku přitažlivost to 

dobře ilustruje. 

12
 Voňková upřesňuje, že takto nastíněné pojetí oběti se nedá použít u případů hospodařské kriminality, 

deliktů proti životnímu prostředí a ohrožovacích deliktů. 

13
 Případ Vinson vs. Meritor Savings Bank z roku 1986 diskriminace na základě pohlaví. Mechelle Vinson 

vypověděla, že ji její nadřízený sexuálně obtěžoval, tj. dotýkal se jí, obnažil se před ní a znásilnil ji. Soud s 

ohledem na její žádoucí vzhled rozhodl, že se jednalo o obtěžování vítané (Wolf, 2000). Již samotné sousloví 

ʻvítané obtěžováníʼ je však protimluvem, vzhledem k tomu, že obtěžování z podstaty věci není vítané, pokud 

je vítané, nejedná se o obtěžování. 
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zpětně dává jejímu diskurzu punc objektivnosti, a celkově tak napomáhá udržovat diskurz 

ve smyslu významové struktury. 

Diskurz viktimizace u Voňkové jsem zde neanalyzovala náhodně. V rozhovorech 

jsem zaznamenala, jak silný diskurs viktimizace je. Jak konkrétně se projevuje a jaké to má 

pro participantky důsledky ukážu v analytické části věnované viktimizaci.  

 

3.3.1 Vybraná oslovení, označení a nadávky adresované ženám v češtině - 

sociolingvistická perspektiva 

Ze sociolingvistického pohledu je jazyk symptomem i příčinou stavu společnosti, 

postojů a hodnot. V lidových rčeních krystalizuje vědění a obrazy o tom, jak daná 

společnost funguje a co je pro ni důležité. Kromě frazémů to platí i o menších segmentech, 

kolokacích a slovech. Co je důležité, má vlastní pojmenování, čehož slavným dokladem je 

deset pojmenování pro stav sněhu v jazycích yupik a inuit. Nicméně jazyk je také velkým 

socializátorem, předává právě zmíněné vědění, učí společnosti rozumět a zvýznamňovat 

podle naučené optiky (Renzetti, Curran, 2003; Valdrová, 2007; Čermák, 2009). V zájmu 

porozumění mluvčí komunity, kde se jazyk používá, sdílejí nejen samotný jazyk coby 

prostředek komunikace ale také hodnoty, které jazyk nese. 

Sociolingvistické studie se pochopitelně neomezují na slovní zásobu, avšak já se 

pro účely této práce soustředím na ni. Lexikologická složka jazyka je “depozitářem 

informací relevantních v dané kultuře, [a – pozn. E. Š.] proto je zde spojení mezi genderem 

a slovní zásobou rozsáhlé a hlouboké” (Trudgill, 1983b: 70). Z nedostatku odborných prací 

na téma oslovení, označení a nadávky adresované ženám v češtině, jsem se pokusila o 

samostatný nástin s tím, že si připravuji půdu pro analytickou práci v druhé části 

diplomové práce, ale zároveň ji zde částečně provádím. Beru do úvahy mluvní situace, kde 

adresátkami jsou ženy, tedy oslovovat či označovat je mohou jak muži, tak ženy. 

Upřesňuji, že se jedná o kontext veřejného prostoru, což odpovídá charakteru “stranger 

compliment”. Uvedené příklady nejsou ani zdaleka vyčerpávajícím soupisem, ani 

netvrdím, že by byly reprezentativním vzorkem, nicméně dovolí udělat si určitý obrázek. 

Oslovení či označení žen (stejně jako mužů) nejsou pouhými osloveními, nesou také 

informaci o vzájemném vztahu, hodnocení dané ženy a úctě, které se těší. Plně souhlasím s 

tezí Valdrové, že „[p]odle toho, jak se s ženami a o ženách mluví, lze poznat, zda je 

postavení obou pohlaví (sic!) v dané společnosti rovnocenné či nikoliv“ (Valdrová et al., 
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2004: 15). Z níže analyzovaných příkladů lze vyčíst, jaké genderové reprezentace se v 

českém jazyce nacházejí a jaké hodnoty se česky hovořící společnost učí. 

Jak tedy oslovit ženu v češtině? Slečna a paní by patrně byla první oslovení, která 

by vytanula na mysli. Ekvivalentem by pak byl pán. Paní označuje starší ženu, ženu, jež 

již je/byla ve svazku manželském (vdaná, rozvedená či vdova), matku (alespoň jednoho 

dítěte) a ženu, která dosáhla akademického či profesního titulu (paní docentka, paní 

ředitelka). Slečna je neprovdaná mladá žena. Pán ovšem označuje muže bez rozdílu věku, 

zkušeností a stavu. Asymetrie patrná v uvedených osloveních jasně poukazuje na fakt, že u 

žen je vztah k mužům, resp. jejich sexuální život, natolik zásadní informací, že vyžaduje 

dvě různá oslovení. Obdobně je to materializováno mj. v marocké arabštině, kde existují 

označení pro ženy před mateřstvím, v době mateřství, a v době po mateřství, zatímco u 

mužů obdobná označení vztažená k rodičovství neexistují (Hachimi, 2001). V jiných 

jazycích, jimiž se mluví v Evropě (a vzhledem ke koloniální historii nejen tam), se 

objevuje stejná asymetrie jako v češtině. Nicméně k porovnání jsem vybrala marockou 

arabštinu, jelikož vztah ženy k mužům, zrcadlící se v oslovení, který by pro mnohé mluvčí 

češtiny mohl být pouhou nuancí, se v marocké arabštině ukazuje dle mého názoru skutečně 

výrazně.
14

 

Méně formální holka, děvče, kráska, princezna, srdíčko, drahoušek pronesená ve 

veřejném prostoru mezi mluvčími, které/-ří se neznají, tedy nikoliv ve sféře vztahů a 

blízkosti, poukazují na familiérnost, která je nekompatibilní se zdvořilostí a respektem. 

První dvě používají jako identifikační znak gender, tedy nevykazují zájem o individualitu. 

Ať už jako označení či oslovení, konotují nerovný vztah mezi mluvčí/m a označenou 

ženou. Rozehrává se tak part o mladé nezkušené ženě, případně mladší než mluvčí, a nízké 

míře respektu vůči ní. U děvčete to podtrhuje gramatický rod, jelikož neutrum označuje 

věci nebo nezralé bytosti. Z porovnání syntagmat modrooká žena, modrooká holka a 

modrooké děvče je patrný odlišný postoj k dotyčné osobě, kdy holka označenou osobu 

trivializuje. Druhá dvě, tedy kráska a princezna, vyzdvihují fyzickou atraktivitu oslovené 

ženy spojenou s dalšími atributy jako mládí, svěžest, graciéznost, půvab. Pokud jimi 

“častuje” na veřejnosti někdo neznámá/ý, naznačují familiérnost a permisivní chování vůči 

oslovené, což ilustruje ještě jasněji poslední uvedená dvojice srdíčko, drahoušek. Ačkoliv 

se tyto mohou používat také k oslovení a označení osob mužského genderu, tato praxe 

patrně nebude tak častá. Zatímco pro ženy se volí vše, co konotuje milost, drobnost, 

                                                 
14

 Navíc tak lze argumentovat o globálně jiném postavení žen a mužů ve společnosti. 



ʻStranger complimentʼ neboli komentek jako forma symbolického násilí na ženách v kontextu ČR 

Významy termínu diskurz 

28 

 

křehkost, sladkost, což ještě umocňuje použití zdrobnělin, u mužů taková spojení a 

oslovení jsou méně pravděpodobná, pro porovnání krasavec, svalovec. Vždy samozřejmě 

záleží na kontextu, poměru mluvčích, vztahu mezi nimi, tématu a místu. 

Čeština disponuje hned několika částmi těla, které jsou používány k oslovení či 

označení žen. Jednou z nich je pusa či její zdrobnělina pusinka, obdobně je používána i 

prdelka. Navíc lze označit ženu nepřímo vulgárním výrazem pro poprsí např. “viděl´s ty 

kozy/tu kozatou”. To upomíná na praxi zobrazování částí ženského těla (Benokraitis, 1997; 

Renzetti, Curran, 2003; Valdrová, 2006). Fragmentace ženského těla je způsobem 

objektivizace žen, která vytváří dojem, že nejsou plnohodnotnými bytostmi, nýbrž 

sexuálně přitažlivými výseky těl pohybujícími se ve veřejném prostoru. Navzdory tomu, že 

muži stejně jako ženy nějaké pozadí mají, právě to ženské na sebe strhává pozornost. Co 

víc, právě hýždě, ňadra, případně rty, symbolizují “ženské křivky” a v kombinaci s atributy 

archetypálně přisuzovaným ženám jako smyslnost, zranitelnost aj. přímo reprezentují 

archetypální esenci ženství. Akcentování tělesnosti a fyzické krásy odkazuje zpět k 

diskurzu ženského bytí jako nevyhnutelně spojeného se sexualizovaným tělem. Pojmem 

objektivizace myslím “způsob nazírání na ženu nikoli jako na individuální bytost s 

neopakovatelnými osobnostními rysy, ale jako na objekt (...). Takový přístup nedává ženě 

prostor pro vlastní vyjádření svých potřeb a sebe samé jako subjektu, ale nutí ji přizpůsobit 

se předem daným kritériím” (Valdrová, 2006: 81). 

Obdobný efekt má celý repertoár jmen zvířat jako kočka/kočička, liška/lištička, 

srnka/srnečka, laň/laňka, gazela/gazelka, klisna/klisnička. Spojení žen a zvířat upomíná na 

diskurz blízkosti žen k přírodě, v opozici k mužům a jejich zařazení do sféry kultury. 

Atributy připisované citovaným zvířatům jako plachost, zranitelnost, případně ladnost a 

elegance, se silným sexuálním podtónem, opět dovolují asociaci s ženami. Kočičí chůze 

konotuje pohyb ženského těla, eventuelně taneční pohyby. Užití zdrobněliny navozuje 

dojem v podstatě roztomilého a přítulného zvířátka, ačkoliv ne výhradně. O kočkách se 

říká, že mají vlastní hlavu, tedy je zde vzdor, nespoutanost až tajemnost, která vybízí k 

ochočení, respektive podmanění. Navíc zvířata se domestikují a loví, což je ve spojení se 

sexualizací obzvláště znepokojivé. 

Snad ještě výraznější je to u výrazů kost/kůstka, roštěnka, mladé maso, případně u 

výroku “to je masíčko”.
15

 Patrný je důraz na šťavnatost tedy žádoucnost fyzické stránky, se 

                                                 
15

 „Mladé maso“ navíc odkazuje k „obchodování s bílým masem“, tedy obchodování s lidmi za nejrůznějšími 

účely, nejčastěji se tím však myslí nucená prostituce žen. 
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zřetelnou sexuální konotací. Spojení sexu s jídlem na různých úrovních, tedy nejen té 

symbolické, není žádnou novinkou. Ovšem identifikace žen s jídlem přispívá ke 

zpředmětnění žen a to mimojiné ve sféře intimity. Jídlo je konzumováno, zde není místo 

pro reciprocitu. Znovu odhaluje odlišný důraz na sexuální chování žen a mužů, tedy 

pasivní versus aktivní. Test reverzí ukazuje, že případný ekvivalent 
?
roštěnec nenese 

obdobné významy jako roštěnka ani nevyvolává stejné konotace. Nejbližší by byl řízek, 

nicméně to je expresivní označení pro frajera, tedy hodnotí výkon, eventuelně charakter, 

nikoliv vzhled. 

“Co je malé, to je hezké”, říká se, “pokud to není hezké, alespoň toho není moc”. 

Pokud to není malé, pak je to nevzhledné, neforemné až monstrózní, zkrátka taková žena je 

kobyla, žirafa, slonice, kredenc, máselnice. Ženy bývají asociovány s křehkostí tělesné 

konstituce, drobností a sladkostí. Potvrzují to zdrobněliny, ale i nezdrobnělé výrazy z 

oblasti tělěsnosti, fauny a poživatin uvedené výše. V diskurzu je nejčastěji uslyšíme jako 

označení/oslovení mladých žen, což charakteristiku doplňuje i o prvek mladosti, a s tím 

spojené nezkušenosti, případné naivity a poddajnosti. Těžko si lze představit padesátileté 

masíčko či šedesátiletou kočičku. Pokud, tak ve snaze zdůraznit výjimku, což ve 

společnosti posedlé ideálem krásy a mládí poukazuje na další rozměr, její agismus tedy 

diskriminaci na základě věku. Nadávky škatule, bréca, ochechule, čarodějnice, ježibaba, 

vydra jsou toho dokladem s tím, že pojmenování starých žen jsou “z nejnelichotivějších a 

nejurážlivělších pojmenování pro ženy [vůbec – pozn. E. Š.]” (Nielsen in Renzetti, Curran, 

2005: 176).
16

 Jedna z mých kolegyň protestovala proti oslovení mladá paní s tím, že si 

přijde jako rašple, čímž měla na mysli stará a neatraktivní. Poukazovala při tom na praxi 

ve službách, mj. v obchodech, kde jsou ženy “za zenitem” takto oslovovány. Její reakce 

svědčí o stigmatu, které s sebou stáří nese. Nadávky jsou zhuštěné hodnotící soudy, které 

fungují jako upomínka hodnot společnosti, hodnot připisovaných rolím žen (a mužů) v ní a 

zároveň jako varování před bytím a chováním nežádoucím v patriarchálním uspořádání. 

Ilustrativní je oblast sexuality, kde se ukazuje dvojí metr. Zatímco na ženy se útočí 

skrze jejich sexualitu (žena s pochybnou/se špatnou pověstí, lehká v rozkroku, poběhlice, 

běhna, fuchtle, coura, kurva, děvka), na muže skrze sexuální chování žen, které jsou mu 

nejblíže, tj. matky, sestry, dcery, partnerky (bastard, zkurvysyn, paroháč).
17

 Právě 

                                                 
16

 To rezonuje s denigrací starších zkušených a/či mocných žen nejen v legendách a mýtech o čarodějnictví, 

ale také náboženských příbězích, pohádkách, literárních vyprávěních a filmové produkci. 

17
 Za upozornění na tuto asymetrii v portugalštině vděčím Dr. Isabel Tomás (květen, 2008). Jak se můžeme 

přesvědčit, v češtině se toto schéma také jeví jako funkční. 
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předposlední jmenovaná nadávka, tedy zkurvysyn, a dvojice děvka - děvkař, případně kurva 

– kurevník, dobře vykreslují nastíněnou logiku. Žena, která má více nápadníků či milenců, 

je děvka, ale muž s podobným chováním má co do činění s děvkami (identické u druhé 

dvojice), respektive muž je poskvrněn tím, že byl zrozen z té ženy nevalné pověsti. Dvojí 

metr u sexuality se jasně ukazuje na počtu nadávek pro sexuálně aktivní ženy a počtu 

nadávek pro stejně (či více) aktivní muže. Analýzy Burgena (1998) vedou k závěru, že 

minimálně v jazycích, kterými se mluví v euro-americké oblasti existuje několikanásobně 

větší množství nadávek pro sexuálně aktivní ženy než pro muže. K obdobnému zjištění 

dospěl i Gregersen (1979).
18

 Prostudoval 103 jazyků, jen 20 má nadávky pro otce, z nichž 

5 jich není silných. Ovšem všech 103 z nich disponuje nadávkami matkám ať už co se 

samotného sexuálního chování týče, nebo jejich pohlavním orgánům. Je očividné, že útočit 

na matku “je zásadní způsob, jak muže urazit” (Moore, 1996: 119), což Moore pozorovala 

na výměně ritualizovaných nadávek. Z lingvistického hlediska pro takovou asymetrii není 

důvod. 

Nadávky sexuálně aktivním ženám potvrzují stereotypy o dvojí sexuální morálce a 

podílejí se na jejím udržování. Nadávky - obdobně jako pochvalné sekvence, o nichž 

pojednám níže - v sobě ukrývají symbolickou moc, která naše chování usměrňuje 

společensky žádoucím směrem. Stigma prostitutky, tedy amorální ženy, totiž visí jako 

Damoklův meč nad hlavami všech žen, proto “musí dělat vše pro to, aby nebyly za 

ʻprostitutkyʼ považované“ (Günter, 1999: 81). 

Jazykový sexismus, čímž se myslí způsoby, “jimiž jazyk prezentuje jedno pohlaví, 

a to téměř bez výjimky ženy, jako méněcenné” (Renzetti, Curran, 2005: 176) se podle 

Basow (1986) projevuje třemi způsoby: ignorovat, onálepkovat, odmítnout. Přičemž 

odmítání může mít podobu trivializace, sexualizace a nadávek. Všechny tři mody jsem 

ilustrovala výše uvedenými příklady. Z výše uvedených příkladů je patrné, že čeština 

sexistickými prostředky disponuje. Takovéto použití jazyka vnímám jako formu 

mikrodiskriminace, což je jemná forma diskriminace sestávající z “vydělování či naopak 

přehlížení, případně znevažování některých jednotlivců a jejich práce nebo myšlenek 

pouze na základě určitého připisovaného rysu, například pohlaví” (Renzetti, Curran, 2005: 

153). Účinnost mikrodiskriminace tkví v repetitivním charakteru a frekvenci, s kterou k ní 

                                                 
18

 Ani Burgen ani Gregersen explicitně češtinu nejmenovali. Vzhledem k výše nastíněné situaci žen a mužů 

v české společnosti a výše uvedeným konzistentním zjištěním na tak velkém počtu jazyků z různých částí 

světa a kultur, není důvod předpokládat, že by obdobná studie zaměřená na češtinu došla k jiným závěrům. 
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dochází. Spokojit se proto s konstatováním, že “se jedná pouze o jazyk”, není na místě. 

Symbolická moc obsažená v (nejen) citovaných kolokacích a slovech napomáhá udržovat 

genderový řád systémem pochval a trestů v podobě oslovení, označení a nadávek. 

Jazyk je tedy významnou součástí diskurzu ve foucaultovském významu, jenž 

subjektům předává informace o heteronormativním uspořádání společnosti, vztazích 

genderů, genderových rolích a očekáváních s nimi spojenými. Ještě markantněji se to 

ukazuje v citovaných úryvcích rozhovorů s participantkami v analytické části a na 

dosavadních zjištěních o “stranger compliment”. Nejprve však krátce pojednám skládání 

komplimentů. 

 

3.4 Kompliment 

Komplimenty spadají do pole evaluativních sekvencí. Více či méně otevřeně 

vyjadřují hodnocení. Dává se tím najevo, schválení někoho/něčeho a sympatie. Opakem 

pak jsou negativní kritické výroky a urážky (Eckert, McConnell-Ginet, 2003). 

Podle autorek má kompliment mnohé funkce, kromě informačně-evaluativní, a 

afektivní (např. vyjádření obdivu), je to funkce společenská, neboť kompliment by měl 

v ideálním případě zvýšit sebevědomí osoby, které byl složen, tím by se měla vytvořit či 

posílit sympatie vůči autorce/-ovi komplimentu, což by v důsledku mělo vést k vzájemné 

solidaritě a tím vytvořit či posílit pouto mezi nimi. 

Komplimenty jsou verbalizovaným vyjádřením diskurzu, “informují ty, kdo je 

dostávají, co na nich může být hodnotného” (Eckert, McConnell-Ginet, 2003: 150). 

Zároveň je zde moment rozpoznání ze strany osoby, která skládá kompliment, že něco je 

hodno chválení. Oboje vychází ze znalosti hodnot dané komunity. Což nutně neznamená, 

že v daném kontextu to daná osoba ocení. Může se stát, že se kompliment bude týkat 

něčeho, co pro osobu, jíž je kompliment skládán, v daném okamžiku (případně vůbec) není 

relevantní. Příkladem by mohlo být pochválení vzhledu během výměny názorů 

(Benokraitis, 1997; Holmes, 2004).
19

 Takový kompliment pak bude spíše pociťován jako 

ohrožení. Ironicky či sarkasticky míněné komplimenty mají stejný efekt. Výzkum 

Lewandowské-Tomaszczyk (in Holmes, 2004) ukázal, že některé druhy komplimentů od 

lidí, kteří se neznají dostatečně, vyvolávají trapné situace. Komplimenty týkající se velmi 

osobních témat jsou přijatelné od blízkých osob. V opačném případě mohou být vykládány 

jako vlezlé. Oportunistické komplimenty, tedy dávání komplimentu s cílem získat za tento 

                                                 
19

 Kromě vlastních zkušeností mi o tom vyprávěly také kolegyně v zaměstnání i z fakulty. 
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akt od adresátky/-a komplimentu nějakou výhodu, mohou přijít jak od osoby známé, tak i 

neznámé. Podle Holmes (2004) je právě vztah mezi zainteresovanými osobami klíčem k 

porozumění, jak je kompliment míněn a jakou plní funkci. 

Kerbrat-Orecchioni mluví o komplimentech jako o verbálním dárku (Eckert, Mc-

Connell-Ginet, 2003). Má to své opodstatnění, jelikož mají podpořit vědomí obdarované 

osoby, že se líbí, je obdivována, respektive je úspěšnou. Je zde i obdobná povinnost dar 

přijmout. Jako za dar materiální i po komplimentu se očekává poděkování, případně 

následuje dar na oplátku, tedy kompliment autorce/-ovi původního komplimentu. 

Dávání komplimentů někdy může svědčit o určité autoritě, neb ohodnotit může 

ta/ten, kdo tomu rozumí, ale může to být i důsledek vztahu mezi tou/tím, kdo kompliment 

skládá a tou/tím, kdo jej dostává. Chválení tedy může být asymetrické, jelikož jde od 

té/toho, kdo je v pozici chválit. Opáčit na pochvalu od rodilé/ho mluvčí/ho o dobrém 

zvládnutí jazyka, že i autorka/- komplimentu mluví dobře daným jazykem je vnímáno jako 

žert, sarkasmus, možná projev naivity (podle situace), ale stěží to bude vnímáno jako 

kompliment. 

Autorky si povšimly poměrně pevně dané podoby komplimentů, která se takřka 

kanonicky drží struktury „Ten svetr je tak krásný“, tedy nominální syntagma, spona, 

modifikátor, nominální či adjektivní syntagma, případně zjednodušené na adjektivní 

syntagma jako „krásný svetr“. Obdobně se opakují adjektiva, jimiž je něco/někdo 

hodnoceno/-a/-. Hraničí to s formulovitou podobou komplimentů. Autorská dvojice to 

vysvětluje z pragmatického hlediska, tedy že v tomto a obdobném tvaru bude kompliment 

vždy rozpoznán, ale mohlo to být způsobeno i metodou produkce dat. 

První interpretaci podporují i příklady z videa „Street Compliments?“.
20

 Výsledek 

práce seskupení SoulPancake, které v roce 2012 umístilo na ulici v blíže nespecifikovaném 

městě v USA plakát s nápisem „Dát – Dostat kompliment“ (Give – Get a Compliment), by 

se dal nazvat vskutku pouličními komplimenty bez špetky ironie či sarkasmu.
21

 Místo, 

které se ve veřejném prostoru vytvořilo, bylo určené k vzájemnému skládání poklon 

kolemjdoucími dvojicemi.
 
„Chtěla bych říct, že jsem po tobě, protože jsi prostě tak úžasný 

člověk, a inspirovala jsi mě v mém dospělém životě ze všech nejvíc. A kdybych mohla být 

                                                 
20

 Dostupné na internetové adrese http://www.youtube.com/watch?v=-OBgdoAmuwI. 

21
 Seskupení SoulPancake působící na internetu podle vlastních slov vytváří dílka vybízející k zamyšlení a 

dává příležitosti ke kreativnímu sebevyjádření, které mají podnítit k hledání toho, co znamená být člověkem. 

Více na http://soulpancake.com/faq. 

http://www.youtube.com/watch?v=-OBgdoAmuwI
http://soulpancake.com/faq
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jako má máma, to by byl prostě největší dar, který bych mohla dostat.“
22

 Tato sekvence je 

reakcí dcery na kompliment od její matky (poslední v předchozí poznámce pod čarou). 

Kromě směny „dárků“
23

 vidíme kvalitativně jinou úroveň komplimentů, než výše uvedený 

příklad se svetrem. Je z nich poznat, že tyto kolemjdoucí spolu mají vytvořený silný vztah. 

Odpovídá tomu jak hloubka výpovědi, tak osobní charakter výpovědi, ale mohly by to 

případně být i výrazy a narážky srozumitelné jen zasvěceným, což zde není. 

Tímto chci říct, že „street compliment“ jako jméno pro zkoumaný jev je vhodný 

leda snad jako antifráze snažící se upozornit na vnitřní rozpor takového sousloví. Vystihuje 

kontradikci tohoto jevu. Komplimenty jakékoliv povahy vyžadují vztah, což znamená, že 

se zainteresované osoby znají. Tomu ovšem neodpovídá povaha zkoumaného jevu, jelikož 

v mluvních situacích, které pojednávám, se mluvčí neznají, o vztahu tak nemůže být řeč. 

 

3.5 Jev beze jména? 

V této podkapitole více do hloubky představím jev, který zkoumám. Jak ukážu, je 

to namístě. Není to ani tak kvůli tomu, že by to bylo gros mé diplomové práce, spíše bych 

řekla, že je posledním dílkem skládačky. O tom, jak rozumím a pracuji s kategorií žena 

jsem již promluvila v úvodu práce. Důraz celé práce pak je na symbolickém násilí, které na 

participantkách společnost a skrz internalizaci i ony samy páchají. Nicméně jev, který je 

jednou z jeho forem, se po teoretické stránce ještě nedostal do povědomí česky mluvící 

společnosti. Jinými slovy, kromě toho, že dostal jméno až nyní, zde chybí i větší teoretické 

uchopení a diskuze. Abych tedy předešla případným nedorozuměním, co si pod pojmem 

komentek představuji, věnuji mu o něco větší prostor než jiným kapitolám. 

 

3.5.1 Problematika definice 

Pro studium tohoto jevu je charakteristické a zároveň jej činí obtížným 

terminologická a koncepční rozmanitost. „Piropo“, „cantada“, „street compliment“, „street 

remark“, „street annoyance“, „street impertinances“, „street harassement“ či komentek, 

není to jen otázka překladu? Možná ano, ale dle mého názoru je to víc, jelikož takřka 

                                                 
22

 Další např. ”Jsi mým nadřízeným už několik let a vždycky jsi mi byl skvělým mentorem. Moc si toho 

vážím.”; “Už dvanáct let jsi mým nejlepším přítelem a chtěl bych ti poděkovat za vše, co jsi pro mě udělal.”; 

“Jsi tak milý člověk, vždycky myslíš na ostatní a po celou dobu tvého dospívání bylo tak snadné být tvou 

matkou. Nevím, zda jsem ti to někdy řekla.” 

23
 K vzájemnosti vybízel i nápis plakátu „Dát - Dostat kompliment“. 
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každý název s sebou nese také jiné chápání a formu. V neposlední řadě již dopředu 

zformuje postoj k němu, jelikož kompliment, poznámka, mrzutost, neomalenost a 

obtěžování (to vše s přívlastkem na ulici)
24

 zkrátka konotují zcela odlišné situace, což 

opětovně ukazuje na hodnoty, které s sebou jazyk nese a komunikuje. 

Beinhauer (1960) pojímá „piropo“ jako formu umění založeného na spontánnosti a 

improvizaci. Definuje jej jako lichotivý komentář, kterým muži ve Španělsku opěvují 

krásu svých žen. Ovšem Eckert a McConnell-Ginet (2003), které používají termín 

„stranger compliment“ (Kissling a Kramarae, 1991),
25

 jev jako kompliment neuznávají. 

Gardner (1984) a Mashiri (2000) definují „street remark“ jako komentáře v kontextu 

veřejného prostoru mezi lidmi, kteří se neznají. Podle Kissling a Kramarae (1991), Davis 

(1992) a Walkovitz (1998) je validní jej pokládat za formu obtěžování na ulici. Moore 

(1996) argumentuje potřebou kontextualizovat, jelikož v některých společnostech 

(konkrétně mluví o USA), je „piropo“ viděn jako sexistický kompliment, avšak 

v latinskoamerických (neuvedla národnost participujících) nikoliv. Tyto práce pokryjí 

zhruba celé spektrum pozic, které se vůči jevu dají zaujmout. 

Kromě protichůdných postojů ve výše uvedených pracích jsem se už během 

přípravy první diplomové práce o „piropo“ potýkala ještě s obtíží pojmenování a jasnější 

definice podstaty tohoto jevu. Ze zvědavosti jsem prošla několik velkých knihoven a 

knihkupectví v Lisabonu a pročítala výkladové, překladové i specializované, konkrétně 

etymologické slovníky, vydané v rozmezí let 1952 a 2009, různé velikosti, zaměřené na 

portugalštinu evropskou, brazilskou, případně obě varianty. Záhy se ukázalo, že ani 

slovníky příliš nepomohou. Popis jevu zahrnoval charakteristiky jako „lichotka 

kolemjdoucí ženě“ (Michaelis, 1998), „pochválení něčeho (především pak u žen)“ 

(Dicionário Universal, 1999), případně „lichotka adresovaná především krásným ženám“ 

(Dicionário da Língua Portuguesa, 2001), lichotka (bez specifikace) či kompliment. Navíc 

v Brazílii se užívá výraz „cantada”, což doslova znamená “opěvování či pokus zaujmout, 

ale také svést někoho krásnými slovy” (online verze slovníku Michaelis). Ve výkladovém 

slovníku jsem se dočetla, že původní význam pochází z řeckého „pyrōpós“ a označoval 

barvu ohně. Do portugalštiny se dostal z kastilštiny (španělštiny) v dílech klasických 

autorů už ve významu drahého kamene, jenž je u nás znám pod jménem český granát. 

                                                 
24

 Slova před kurzívou jsou překladem anglických termínů uvedených výše v uvozovkách. 

Portugalský/španělský “piropo” a “cantada” budou vysvětleny dále v této kapitole. 

25
 Jejich práce zmíněna v Eckert a McConnell-Ginet, 2003. 
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Španělští humanisté slovíčko používali v latinských verších, nastudované verše pak údajně 

začali používat studenti, když přirovnávali své milé k vzácnému kameni. Někdy před 

sedmnáctým stoletím se tedy tento výraz dostal z literatury a univerzitního prostředí do 

každodenního života. 

V mém následujícím výzkumu se však ukázal rozporuplný postoj rodilých mluvčí a 

také rozdílné scénáře v rámci Portugalska samotného. Některé/ří mluvčí se mu snaží 

vyhnout, jelikož nechat na sebe na veřejnosti “pořvávat” sekvence typu “Možná 

nevypadám jako Brad Pitt ani nemám svaly jako Schwarzeneger, ale lízat umím jako 

Lassie” jim není po chuti (Švarcová, 2010: 109). Jiné/í “piropo” říkají svým blízkým, ať už 

se jedná o rodinu, nebo partnerky/ry. Zajímavé bylo, že nezřídka participantky a 

participanti zastávaly/i oba postoje. Jak si tedy vysvětlit tuto diskrepanci? Dospěla jsme k 

názoru, že termín “piropo” v portugalštině i španělštině zahrnuje obě formy, tedy mezi 

lidmi, kteří se znají, i těmi, co se neznají, což potvrdila i Moore (1996). V zemích 

Pyrenejského poloostrova a latinoamerických zemích existuje tradice zřejmě pocházející 

právě od výše zmíněných klasiků, která zdomácněla i v komunikaci v soukromé sféře.
26

 

Zároveň se však s jevem dá setkat na veřejnosti mezi neznámými, kde může nabírat 

různých podob a vyznění. Tato tvář jevu byla známa i Beinhauerovi, nazýval ji “piropo 

callejero”, doslovně piropo ulice (Beinhauer, 1973 in Moore, 1996). Autor ji však 

neuznával, podle něj to nebyly ty správné “piropos” a tak ji do své práce z roku 1960, která 

má v překladu příznačný název Půvab, duchaplnost a poetika piropo, nezahrnul. 

Vzhledem k tomu, že si nejsem vědoma obdobné tradice v českých zemích, 

soustředím se na nesoukromou produkci. Právě ta vzbudila na začátku studijního pobytu v 

Portugalsku v roce 2007 můj zájem o tento jev. Je to také podoba, kterou jsem znala z ČR 

a na níž jsem se participantek ptala. Pokud se v zahraničí s fenoménem setkaly, pak v tzv. 

jižanských zemích to pravděpodobně byla spíše jeho veřejná podoba. 

 

                                                 
26

 Participantky výzkumu mají zkušenost s jevem i z Itálie, což odpovídá mé dřívější zkušenosti, nicméně 

nesetkala jsem se s žádnou odbornou prací situovanou do tohoto prostředí, o jiných tzv. jižanských zemích 

nemluvíc. 
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3.5.2 Komentek 

Zkoumaný jev v češtině nemá jméno, jak již bylo řečeno v úvodu. Záměrně jsem do 

této doby používala pojmy z angličtiny a portugalštiny/španělštiny.
27

 Je tedy na čase dát 

mu jméno v češtině. V abstraktu předchozí diplomové práci jsem jej nazvala komentkem a 

u tohoto pojmenování setrvám. Jméno by mělo vystihovat jeho charakter: spíše zkratkovité 

vyjádření něčeho, k něčemu či k někomu. 

Mé porozumění komentku se opírá především o práci Carol Brooks Gardner 

Passing By: Street Remarks, Addresse Rights, and the Urban Female (1984). V rušných 

městech na ulicích (a v jiných veřejných prostorech) existuje norma vzájemného nevšímání 

provázená mlčením. Způsobů, jak přitáhnout pozornost kolemjdoucích, a přesto neprolomit 

zdvořilé nevšímání, je celá škála. Nemusí být nutně verbální povahy. Hvízdání, mlaskání, 

troubení, skenování, tedy sjet pohledem dolů a nahoru, výměna pohledu nerespektující její 

nepsaná pravidla či vstup do osobního prostoru jsou toho příkladem.
28

 Naznačené situace 

ilustrují poznatek etnometodologie (přejatý sociolingvistikou), že komunikace se řídí 

nepsanými pravidly a každé jejich porušení o něčem vypovídá. Zeptat se na cestu, kolik je 

hodin, požádat o pomoc, oslovit někoho, kdo čte stejnou knihu, osobu s dítětem, skrze dítě i 

přímo, případně psa pak jsou možnosti, jak “legitimně” vzájemné nevšímání prolomit. To 

může být přípravnou fází pro komentek, nicméně ten může přijít i sám o sobě.
29

 

Hlavní charakteristiky jsem již naznačila výše, jeho domovskou scénou je veřejný 

prostor, interakce probíhá mezi neznámými lidmi. Z těchto charakteristik vyplývají další. 

Pro potřeby předchozí práce jsem si vytvořila terminologii, “autorka/-” je osoba dělající 

komentek, osoba, jíž je určen, je “terč”, respektive “osoba-terč”. Kromě snahy vyhnout se 

stereotypně pojímanému autorství, to souvisí s komunikační situací, kterou nyní představím. 

Jsou druhy mluvních aktů, které se vyskytují v páru jako pozdrav a odpověď na pozdrav, 

podat informaci a poděkovat, složit kompliment a poděkovat a tak podobně (Rodrigues, 
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 S výjimkou v názvu práce, úvodu a v předchozích odstavcích, kdy už jsem se připravovala na představení 

jevu. 

28
 Výměna pohledu na veřejnosti mezi lidmi, kteří se neznají, by měla proběhnout v příměřené vzdálenosti a 

rychle. V opačném případě již může nést nějaký význam nebo tak být interpretována. Stejné je to s 

dodržováním pravidel proxemiky, tedy udržováním vzdálenosti, která se mezi neznámými lidmi jeví jako 

neutrální, tedy především nikoliv jako nevhodně blízko. Výměna pohledů i proxemika jsou konvenčního 

charakteru s možností individuálnějšího pojetí mluvčích. 

29
 Uvádí to Gardner (1984), participantky výzkumu pro předchozí diplomovou práci a na okraj mohu uvést, 

že já s tím mám také bohaté zkušenosti.  
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2001). U samomluvy na druhé straně se žádná odpoveď neočekává, jelikož její 

adresátkou/em je autorka sama/autor sám (ibid.). Komentek pak vytváří mluvní situaci, v 

níž odpoveď může nastat, ale nemusí. Komentky už samy o sobě porušují normu nevšímání 

mezi neznámými lidmi. Forma přímé interakce, ale i zvolání do pléna, či promluva ve/ke 

skupině, která se ovšem týká kolemjdoucí osoby, což z ní činí nepřímou 

adresátku/nepřímého adresáta, tak může komentek vypadat. Sdělení, které může být 

verbalizované, či nikoliv, někdy stačí “Mmm” s charakteristickou křivkou, jindy jedno 

syntagma “Pěkné”, “Pěkné nohy”, ale i věta či souvětí. Vyznění od pozitivního po velmi 

negativní a urážlivé. Nezřídka se stává, že kombinuje oboje: “Slečno, máte nožky jako 

srnka... chlupaté a křivé”. Takový koment naráží na ladnost a krásu srny (analyzovanou v 

kapitole o osloveních a označeních žen v češtině) a v mžiku tuto konotaci vyvrací odkazem 

na denotát srna, lesní osrstěné zvíře s charakteristikým tvarem běhů, přičemž charakteristika 

ženských nohou jako chlupatých a křivých není žádoucí, což jsme viděly/i výše u Bartky a 

u Wolf. To vše dohromady příspívá k tomu, že komunikační situace nemusí být nutně 

dialogické povahy. Odtud i termín osoba-terč, jelikož komentek je vyslán. Tím ovšem 

nechci říct, že by osoba-terč byla pasivní. Musí vyvinout úsilí, aby jej identifikovala jako 

směřovaný na ni či jí se týkající. Komentek ale může minout terč, což vzhledem k místu, 

kde se odehrává, v typické situaci na rušné ulici může zaniknout (v hluku), ale i 

“zasáhnout” někoho jinou/-ého jako zbloudilá střela. Z výše uvedených příkladů je patrná 

rozličnost projevů, které lze chápat jako komentek. Z toho důvodu si vypomůžu konceptem 

evaluačního kontinua, tj. spektrem, do nějž spadají nejrůznější sekvence, které mohou být 

chápány jako komentek. 

Výraznou charakteristikou je mnohoznačnost (Gardner, 1984). Je to dílo, jak mluvní 

situace zahrnující nepřímou komunikaci, tak obsahu a vyznění, což je ve finále otázkou 

interpretace. Osoba-terč nemusí být otevřeně adresátkou/em, ale má jen zaslechnout, 

obvzláště pokud je ve hře někdo, kdo může autorce/-ovi naslouchat, což může být jedinec, 

skupina i veřejnost přítomná v daném okamžiku. Osoba-terč pak může pociťovat pnutí, zda 

reagovat či nereagovat, vzhledem k tomu, že není úplně schválenou participantkou/-em ve 

výměně. Navíc se dvojsmyslný obsah může obrátit proti ní, nejen ambivalentním obsahem 

jako výše, ale i námitkou, že řeč byla o jiném tématu (v prvním plánu), že to nebylo 

myšleno na ni, respektive celý komentek byl adresován někomu jinému atp. Latentní či 

skutečná mnohovýznamovost znesnadňuje reakci, je potřeba si vybrat pozici a případně 

balancovat, přeskakovat. 
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Právě přítomnost doprovodu ať již jedno- či mnohohlavého, dává autorce/-ovi 

příležitost rozehrát mnohoznačnou komunikační situaci. Komentky totiž z podstaty věci, 

tedy tím, že porušují normu nevšímání mezi neznámými lidmi, případně obsahem, jsou do 

určité míry “nejistým podnikem”. Skupina tak může podněcovat, být podporou, ale zároveň 

klidným přístavem, který situaci zachrání, pokud by se nevyvíjela dobře. Komunikační 

situace bývá poměrně krátká. Pokud má komentek sloužit k tomu projevit svou genderovou 

identitu, případně se někomu vysmát, omezená doba tohoto sociálního kontaktu dovolí 

zachovat tvář. 

Názory na to, kdo je autorkou/em, se rozcházejí. Gardner (1984) se ve svém 

příspěvku zabývala komentky od mužů a brala v potaz interakci mezi ženami a muži, ovšem 

dle jejího korpusu jsou autorkami i ženy. Ke stejnému závěru došly i Eckert a McConnell-

Ginet (2003). Dle Moore (1996) je tato praxe symetrická. Mashiri (2000) připustil, že ženy 

mužům komentky říkají také, nicméně jeho data přisuzují autorství spíše mužům. Sice s 

rozličným zdůvodnění, avšak stejného názoru jsou Beinhauer (1960), Walkovitz (1998), 

Suárez-Orozco a Dundes (1999) a Davis (2002). V mém výzkumu (Švarcová, 2010)
30

 se 

ukázalo, že komentky dělali muži i ženy. Dotazník, který jsem předkládala, obsahoval tři 

části: samostatnou část “Dělat piropo” (A), “Dostat piropo” (B) a “Hodnocení vybraných 

sekvencí”, které jsem sebrala i takové, o nichž jsem slyšela (C). Každá část mohla být 

použita i samostatně s tím, že první byla primárně zacílena na ty, kdo už někdy nějaký 

piropo udělaly/i, druhá na ty, kdo nějaký dostaly/i, zároveň ovšem bylo možné vyjádřit 

názor na dělání, respektive dostávání piropo bez vlastní zkušenosti. V třetí části jsem žádala 

o popsání kontextu, v případě, že se participantky/i s daným komentkem setkaly/i, jak jej 

chápou, zda se jim líbí, zda by ho použily/i, čímž jsem se snažila získat vhled do postojů 

vůči těmto sekvencím a jednání participantek/-ů. Instrukce respektive otázky u všech tří 

částí jsem se snažila naformulovat tak, aby byly dostatečně jasné a zároveň ponechávaly 

trochu prostoru pro vlastní interpretaci, zda se jedná o zkušenosti z té či oné, případně obou 

stran, respektive názor na danou věc. Ne že by všichni participanti odpověděli, že komentky 

dělají, ale všechny participantky odpověděly, že už někdy nějaký od neznámého člověka 

dostaly, zatímco velká část mužů odpověděla, že to se jim nestává. Objevovaly se názory, 

že dávání piropo je mužská záležitost, jeden z participantů to nesl nelibě, když jej dělá žena, 

jelikož dostávat piropo je záležitost žen. Jiný muž vysvětloval, proč nedostává piropo s 

poukazem na fakt, že je muž. Jedna participantka měla pocit, že muži se polekají, pokud je 
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 Každá z uvedených prací byla prováděna v jiném kontextu a s různým záměrem, což má na zjištění vliv. 
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žena opěvuje, jiná si myslí, že žena takovým jednáním ukazuje svou povolnost, další 

participant by s takovou ženou nebyl. Způsob, jakým participantky mluvily o dávání piropo, 

je taktéž poučný. V autě, aby ji nebylo slyšet, nebo v zahraničí, kde jí nebylo rozumět, pod 

vlivem alkoholu se odvážila (zdůrazněno mnou). Tak některé participantky popisovaly 

okolnosti svého autorství. Je patrné, že autorství komentku u žen vyžaduje určitou míru 

odvahy. Na otázku “Máte ve zvyku dělat piropo?” jsem dostala i odpověď “Nemám to ve 

zvyku, ale občas mi nějaké vyklouznou z pusy” (dotazník CQ71). Taky to na vás působí 

jako by piropo žil svým vlastním životem, či její pusa nezbedně vypouštěla komentky před 

tím, než je participantka stihne cenzurovat? Volba jazykových prostředků svědčí o studu, 

možná povědomí, že tohle se nedělá, přičemž není vyloučen ani kauzální vztah mezi 

druhým a prvním. Z důvodu stručnosti nemohou uvádět veškeré detaily vztahující se k 

odpovědím, navíc je všechny sama nemám. Mým cílem zde také není prezentovat předchozí 

výzkum, spíše nastínit názory, s nimiž jsem se setkala a tím přesvědčení, která zrcadlí. 

Totiž, že dávat komentek se hodí pro muže, nikoliv pro ženy, ty jej dostávají. Na tomto 

základě také přistupuji k informacím od participantek/-ů, jelikož mohly/i pociťovat potřebu 

či tlak vykazovat “správné” ženství a mužství, což ovšem nemusí platit o všech beze 

zbytku. Není vyloučeno, že si participantky a participanti dělaly/i z mého výzkumu legraci, 

čemuž by jeho zaměření mohlo nahrávat. Obdobnému zamyšlení dávám prostor v 

analytické části práce věnované designu stávajícího výzkumu, výběru participantek a 

kritickému zhodnocení výzkumu v ČR. 

Moore se setkala s názorem, že “někteří týpci prostě nejsou na úrovni, nemají 

vychování (...) ti dělají komentky” (1996: 118). Toto jasné vymezování se vůči autorům 

komentku se patrně dá vysvětlit rozšířenou domněnkou, že tuto činnost provozují jen muži 

z nižší společenské třídy (Gardner, 1984), především pak dělníci.
31

 Mashiri (2000) k tomu 

dodává, že podle jeho pozorování muži nižší třídy dělají komentky urážlivého charakteru, 

muži střední třídy pozitivního vyznění, dospívající jsou převážně hrubí a studenti univerzity 

ve skupině umí být nepříjemní. Obdobné informace jsem získala i z předchozího výzkumu 

(Švarcová, 2010). Opakoval se názor, že dělníci dělají komentky nejnižší kvality, lascivní 

až obscénní. To by se dalo osvětlit odkazem na koncept maskulinity nadřazené všem jiným 
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 Kromě předchozího výzkumu jsem se s tímto názorem setkala během mnoha neformálních rozhovorů na 

toto téma jak u nás tak v Portugalsku. Dokladem je i soubor portugalských komentků s výmluvným názvem 

Poezie z lešení (Poesia de Andaime) či video „Dělníci na ženy kříčeli zmocňující komplimenty místo aby 

mňoukali“ (Construction workers yell empowering compliments to passing women instead of catcalling). 

Více k němu v další podkapitole. 
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maskulinitám, který R. W. Connell (1995) pojmenovala hegemonní maskulinita. V 

západních společnostech spočívá v autoritě, fyzické síle, houževnatosti, heterosexualitě a 

placeném zaměstnání. Zatímco jen málo mužů “splňuje” všechna kritéria k dosažení ideálu 

maskulinity, všichni těží z toho, že jsou muži, jelikož feminita je v hierarchii na celkově 

nižším místě než maskulinita. Jednou z maskulinit, které Connell pojednává, je maskulinita 

dělnické třídy, ta je charakterizována fyzickou silou. U maskulinity střední třídy se fyzická 

síla uplatňuje jen zprostředkovaně, není tedy jejím hlavním rysem. Místo toho se očekávají 

znalosti, dobré způsoby a ušlechtilost až jemnost. Posledními dvěma zmíněnými 

charakteristikami se vyznačuje také feminita obecně. Hegemonní maskulinita ke svému 

definování potřebuje jak feminitu tak i homosexuální maskulinitu. Maskulinita je to, co 

feminita není, touto logikou tedy přenáší některé rysy feminity na homosexuální 

maskulinitu, která se stává druhou antagonickou skupinou pro identifikaci mužů. Tímto se 

vracíme k heteronormativnímu uspořádání společnosti, kde “přirozené” je chovat se 

heterosexuálně a homosexualita funguje jako strašák a stigma. V tomto smyslu chápu i 

dávání komentků ženám jako výraz “správné” genderové a sexuální identifikace. Jak 

Trudgill (1983a) zjistil i způsob mluvy se podílí na odehrávání identity. Aby tedy obraz 

maskulinní identity odpovídal jejím požadavkům, bude tomu podřízen i výběr jazykových 

prostředků a formulace sdělení. Slovy jednoho participanta, “čím vulgárnější je komentek, 

tím mužněji jeho autor působí” (Švarcová, 2010: 101). Povědomí o tom, co je “správné” pro 

kterou maskulinitu, je sdílené širší společností, což i zpětně ovlivňuje očekávání a 

interpretaci. Konkrétní ukázku rozeberu v části o humour a analytické části tomu věnované. 

Rodilé a rodilí mluvčí španělštiny piropos jednotně popisovaly/i jako kompliment 

daný bez ohledu na gender, s cílem získat něčí pozornost, dobývat (Moore, 1996). Velmi 

často jsou evaluativní povahy, pozitivně hodnotící, proto mohou být interpretovány jako 

komplimenty a osoby-terče mají tendenci na ně reagovat poděkováním. Ovšem, jak jsem 

ukázala výše, komplimenty jsou dávány osobám, s nimiž je autorka/- v nějakém vztahu. 

Navíc používání sprostých slov či vulgární obrazy neodpovídají naturelu komplimentu. Ze 

slovníkových definic uvedených výše i u Moore (1996) by se mohlo zdát, že komentky 

dostávají jen pohledné ženy. Gardner (1984) ovšem tvrdí, že prakticky každá žena, 

nezávisle na vzezření, věku, etniku a společensko-ekonomickém zařazení je pro komentky 

ideálním cílem. Podle Suárez-Orozco a Dundes (1999) jsou nepříjemné komentky často 

adresované vizuálně neatraktivním ženám, ale i celkově jakýmkoliv ženám, čímž vyjadřují 

pohrdání ženskostí jako takovou. Proto dle jejich názoru může být terčem každá žena. V 

komentcích se zrcadlí archetypální ambivalentní pohled na ženství, tj. idealizovanou 
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podobu mravní čistoty i ženu zpředmětněnou na sexuální objekt, odsuzovanou a 

vysmívanou. Cameron (1992) zdůraznila, že to z něj činí nástroj dohledu společnosti nad 

jedinkami, jelikož vyjadřuje očekávání a soudy, nejen o vzhledu, ale i chování (Mashiri, 

2000). Nezanedbatelný je i účinek, který na ženy může mít, pokud jej vnímají jako součást 

sexuálního násilí, podílí se na udržování současného genderového pořádku jasněji než 

“pouhý” kompliment, který na tom má také svůj podíl. Suáreze-Orozco a Dundes dodávají, 

že některé ženy přejí tyto nepříjemné komentky ženám, které se oblékají vyzývavě či se 

pohybují lascivně, což je dalším důkazem komplicity žen se společenským uspořádáním, 

navzdory tomu, že stávající genderový řád znevýhodňuje ženy jako skupinu. Jsou také 

ukázkou agismu, neboť starší ženy je buď nedostávají, nebo dostávají komentky 

nepříjemného charakteru či vysloveně urážlivé, jako “Támhle jde kráska a zvíře”, který 

dostala jedna z participantek na procházce s babičkou (Švarcová, 2010: 104).  

Participanti v Portugalsku mluvili o libých pocitech při obdržení komentku, ovšem 

také zažívali pocit zneužití, když obsah komentku nebyl milý (Švarcová, 2010). Jednomu 

participantovi vadili komentky od neatraktivních žen. Navzdory tomu, že i muži zažívají 

nepěkné chvíle, když jsou vystaveni komentkům, pouze participantky uvedly příhody 

spojené s komentky, na které nikdy nezapomenou. Z popisovaných momentů byl patrný 

pocit hnusu a strach. Je tedy nad míru pochopitelné, že mají strategie, jak se komentku 

vyhnout: nedívat se na kolemjdoucí muže, zrychlit krok, přejít na druhou stranu ulice, 

vyhýbat se určitým místům, oblékat se tak, aby nepůsobily vyzývavě. Tyto strategie 

zapadají do rámce kultury sebeomezování ženy a těsně souvisí s diskurzem viktimizace, o 

němž byla řeč v kapitole o diskurzu. Je ovšem otázkou, zda něco může zaručit, aby jim 

nikdo komentek nedal. Gardner (1984) je vůči tomu skeptická. Williamson (in Gardner, 

1984) radí ženám oblékat se “méně atraktivně”, aby neupoutávaly tolik pozornosti. Gardner 

k tomu dodává, že ženy, které jdou v doprovodu dítěte či muže, by teoreticky mohly být 

autory komentků vynechány. Přítomnost jiné ženy k tomu nepostačuje. To odpovídá 

zjištěním z mého předchozího výzkumu (Švarcová, 2010), že komentky nejsou dávány 

ženám, které jsou ve společnosti muže. Mashiri má důkaz o tom, že ani přítomnost dítěte 

nemusí znamenat volný pohyb po ulicích. Otázkou zůstává, zda je to tím, že ona je pod jeho 

ochranou, tvoří pár a tedy je nedostupná,.. To by v podstatě ale znamenalo, že se ženy 

nemají co pohybovat na veřejnosti samy, tj. bez muže, s čímž se samozřejmě nedá souhlasit. 

Gardner k tomu říká, že v podstatě za jakékoliv situace a v jakékoliv konstelaci jsou 

ženy otevřenými osobami, tj. takovými, k nimž může mít kdokoliv kdykoliv připomínky, 

proto ani žádná strategie nebude fungovat stoprocentně. V odpovědi na otázku, jak se 
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chovat tváří v tvář nepříjemnému komentku, se participantky a participanti shodovaly/i, 

ignorovat, sjednat si pořádek či odpovědět nějakou hrubostí (Švarcová, 2010). Pokud se 

ženy ohradí, autor komentku může přitvrdit, nejen verbálně. Toho se, jak participantky 

uvedly, obávají. “Ženy, které se podle vlastních slov proti komentku ohradí, tak dělají jen 

pokud mají pocit, že je nepravděpodobné, že by se autor mstil, pokud je komentek velmi 

urážlivý či pokud jsou v obvzláště ʻšpatnéʼ náladě” (Gardner, 1984: 160). Reakce žen může 

posloužit jako zdroj pro “další kolo” komentkování či povede k eskalaci situace, kdy může 

dojít i na fyzické násilí. Účinnou obranou proti nepříjemným komentkům je dle mého 

názoru duchapřítomná odpověď, která “vezme vítr z plachet” a v mezích slušnosti dá 

autorovi na srozuměnou, že se chová nevhodně. Jedna participantka místo hodnocení 

předložených komentků ukázala svůj ostrovtip v odpovědích na dané sekvence. Na 

komentek o Lassie, který jsem uvedla výše v sekci zaměřené na zpřesnění studovaného 

jevu, uvedla, že by autorovi řekla, “aby se od ní držel dál, pořídila by mu obojek proti 

blechám” (Švarcová, 2010: 109). 

Jak již z výše uvedeného vyplynulo, prožívání komentku a postoj k němu závisí na 

aktualizaci jeho obsahu terčem. Možné výklady podle autorek a autorů, s jejichž texty 

pracuji, jsou lichotka, povzbuzení, ohodnocení, vyjádření pocitů, test sebeovládání žen, 

sociální kontrola, součást širšího kontextu sexuálního teroru, jehož cílem je zachovat 

stávající genderový pořádak. Postoj terčů ke komentku může být ambivalentní, zatímco se 

může líbit pochvalný obsah, způsob oslovení může být pociťován jako agresivní, totiž jako 

narušení soukromí. Ovšem i obsah může vyvolávat nesourodé pocity. Témata bývají 

stereotypní, to jest vzhled, části ženského těla a sexuální chování (Gardner, 1984; 

Walkovitz, 1998; Suárez-Orozco, Dundes, 1999; Davis, 2002). Participantky v Portugalsku 

(Švarcová, 2010) uváděly pocity zlosti, studu i uspokojení.
32
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 Takový koktejl ovšem může být způsoben samotnou situací, která se může “zvrtnout”. To se stalo i mně. 

Jednoho dne jsem se šla učit do velkého parku v Lisabonu. Když jsem prošla kolem dvou mužů zhruba ve 

věku mého otce, anglicky se mě zeptali, jak se jmenuji. Jelikož jsem se tehdy už nějaký čas zabývala 

komentkem, řekla jsem si, že vyzkouším reakci a přešla jsem do “protiútoku” otázkou “Co vám dává právo mě 

takhle oslovovat”. Jeden z nich opáčil, že by jen chtěl vědět, jak se jmenuji, jelikož ho okouzlila má krása. 

Interakci jsem v tomto bodě považovala za ukončenou a dala jsem to na srozuměnou rozhodným odchodem. 

Další asi čtvrt hodinu za mnou jeden z mužů chodil od lavičky k lavičce, různě na mne promlouval a 

přisedával si. Nakonec jsem to nevydržela a šla hledat útočiště k ženě s dítětem, které jsem vysvětlila, proč jim 

na lavičce dělám společnost. Ačkoliv se žena snažila muže odradit, ten si z toho nic nedělal, a dokonce ji 

slovně napadl. To už jsem vyhodnotila jako příliš a radši jsem z parku odešla. Lépe řečeno, odchvátala, tou 

dobou už jsem se obávala, že mne bude provázet i dál. Muž kulhal a tak mému tempu k mé úlevě nestačil. 



ʻStranger complimentʼ neboli komentek jako forma symbolického násilí na ženách v kontextu ČR 

Jev beze jména? 

43 

 

Komentky někdy v nemalé míře odkazují na historicko-lokální kontext, jeho 

neznalost by zamezila porozumět vtipným narážkám. Bez znalosti portugalského řetězce 

obchodů Modelo a Continente by komentek “Zepředu model, ale zezadu, to je kontinent” 

ztratil na síle. Právě hravost a využití humoru, které jsou často pro komentek příznačné, živí 

ambivalentnost, kterou osoby-terče pociťují. Komičnost může tkvět na příklad v použití 

slov v jejich původním i přeneseném významu sylepse. V češtině to ukazuje mimojiné 

sekvence “Máš oči jako studny, jen do nich plivnout”. Použití vyvolává opačný efekt, do 

jisté míry popírá počáteční vyznění. Uvedená sekvence, jež by mohla být jako komentek 

použita, se mezi mluvčími češtiny předává. Ovšem charakteristická pro komentek je i 

spontánnost. Na otázku “Jaký je poslední komentek, který jste dal/a” přišla i odpověď 

“Nevzpomínám si... jsem ženatý a moje žena by tohle mohla vidět. Ale řekněte mi, jaký 

komentek na vás fungoval nejvíc? Přizpůsobím tomu odpověď” (Švarcová, 2010: 114). 

 

3.5.3 Humor 

V dominantním diskurzu uslyšíme, že humor je jen humor a to, co sděluje, tedy 

nemá být bráno vážně. S poukazem, že se jedná jen o legraci, se například dá zmírnit či 

maskovat něco, co bylo míněno vážně. Pokud se ženy, potažmo lidé, pozastaví nad 

sexistickým výrokem, bývají vyzvány/i, aby se uvolnily/i a nebraly/i to tak vážně. Pokud 

se nesmějí sexistickým vtipům, bývají často obviněny/i, že nemají smysl pro humor 

(Benokraitis, 1997).
33

 

Humor a vtipy mají podle Benokraitis (1997) mnohé funkce, od posilování 

solidarity ve skupině, a vymezení těch, kdož do ní nepatří, přes předcházení si někoho či 

záchranu tváře, ale i bezpečné diskutování tabuizovaných témat, předávání ponaučení a 

informací až po umlčení či ztrapnění, ventilaci napětí, nevraživosti nebo zlosti vůči těm, 

kdo jsou považovány/i za marginální, lidi druhé kategorie nebo nějak ohrožující, stejně 

jako udržování nerovností. „Jeden vtip pak může mít několik z těchto funkcí“ (Benokraitis, 

1997: 17). Pokud se tedy řekne, že „je to jen vtip“, nevěnujeme pozornost „mocným 

sdělením humoru“ (Marshall, 1997: 73). Jaká jsou tedy ona mocná sdělení humoru? Kromě 

krátké analýzy komentku o srnce s ladnými avšak srstnatými končetinami, která věřím již 
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 Nálepka “nemá smysl pro humor” může být pro adresátku/-a stigmatizující, což na ni/něj může zapůsobit, 

aby svůj postoj vůči danému vtipu změnila/-. To je příkladem, jak se diskurz brání svému otevření a 

přeznačení. 
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částečně ilustruje, co se snažím vyložit, bych zde ráda uvedla ještě jeden z vtipů o Hillary 

Rodham Clinton analyzované Ann Marshall:
34

  

 

„Během kampaně měla Hillary proslov ke skupině Demokratů, v níž zaznělo 

nemálo negativních komentářů na adresu oponenta jejího manžela. Ve strategický moment 

popojde Hillary Clinton od řečnického pultíku, nadzvedne sukni, čímž ukáže dohladka 

oholený klín, a řekne: ʻRead my lips, no more Bushʼ“! (1997: 84) 

 

Pointa vtipu využívá posunu ve významu ve dvou bodech. V prvním plánu je 

Hillary Rodham Clinton, která vyzývá, aby se jí obecenstvo podívalo na stydké pysky, kde 

už není žádné pubické ochlupení, expresivněji žádné houští či křovisko. V druhém plánu se 

odkazuje k slavnému výroku George Bushe staršího „Read my lips: No more taxes“, tedy 

„Čtěte z mých rtů: už žádné další daně“
35

. Příjmení bývalého prezidenta USA v překladu 

do češtiny zní „keř“. Velké písmeno v druhé části pointy dává jasně najevo i těm, kdo 

slavný výrok neznají, že „už žádný Bush“.
36

 Clinton sice aktivně působí, má projev, ovšem 

finálním argumentem je její tělo. Trefné použití Bushovy fráze k jeho kritice coby náznak 

brysknosti intelektu Clinton je přebit důrazem na tělesnost. Individualita se rozplývá, její 

intelektuální a obecně lidské kvality jsou naprosto upozaděny. Obraz politického mítinku 

se překrývá s obrazem sexuálním. To, že se pozornost upírá Clinton pod sukni, lehce 

odkazuje k stereotypnímu obrazu muže, který pod ty ženské sukně nakukuje. Jistě nebude 

náhoda, že Clinton má ve vtipu na sobě zrovna tento kus oblečení. Navzdory tomu, že zde 

tedy máme odkaz na Bushe, jehož Bill Clinton jako protikandidát v prezidentské kampani 
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 Analýza Marshall je pro mne výchozím bodem, přidávám i vlastní postřehy.  

35
 „Čtěte z mých rtů“ bylo patrně myšleno ve významu „říkám to dost zřetelně/jasně“, případně „mluvím 

pravdu“. Jak v rámci historického kontextu, tak i kontextu anekdoty, zde zdá být první pravděpodobnější. 

36
 Pozastavit se můžeme také u pojmenování hlavní aktérky. Ve všech vtipech analyzovaných v práci 

Marshall bylo používáno křestní jméno i u Hillary Rodham Clinton i u Billa Clintona. V tomto srovnání jde 

tedy o symetrickou praxi. Nicméně jen některé vtipy zmiňovaly přímo i bývalého prezidenta USA. Praxe 

používání křestních jmen veřejně známých osob naznačuje, že jsou brány jako „veřejné zboží“, tedy kdokoliv 

ať je zná či ne si může dovolit je takto označovat. Porovnejme s titulkem ze serveru idnes.cz „Princ George 

už chodí. S Kate byli povzbuzovat Williama“. Ve vtipu však figuruje ještě jedna postava, George H. W. 

Bush. Zatímco je pochopitelné, proč není pojmenován křestním jménem (zkazilo by to pointu vtipu), nedá se 

nijak obhájit, proč Hillary Clinton byla na podruhé uvedena jen jako „Hillary“. Jednou z monžých 

interpretací je snaha o zestručnění především u postavy, která již jednou byla uvedena křestním jménem i 

příjmením. 
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v roce 1992 kritizoval za nedodržení slibu, mimojiné za použití inkriminovaného výroku, 

terčem vtipu se stává samotná Hillary Clinton. Výsměch je postaven na jejím aktivním 

zapojení a zřejmě i tehdejším mínění o její „nedostatečné“ ženskosti (Wahl-Jorgensen, 

2000), s čímž ostře kontrastuje vystavení partií, které jsou v hegemonním diskurzu brány 

jako navýsost ženské, či přímo jako základ ženství (vs. Butler, 1993). Dle mého názoru je i 

známkou heteronormativity společnosti, v níž se a priori pracuje s tím, že nás zajímá, co 

má Hillary Clinton pod sukní. Očekáváme, že tam najdeme zevní ženský genitál, z čehož 

se neproblematicky odvozuje femininní genderová identita. Z Clinton se tak rázem stává 

sexuální objekt, jehož hodnota spočívá v tom, co má pod sukní. Takový vtip navazuje na 

diskurs ženského bytí jako bytí sexualizovaného, když vlastně říká, že je jedno, jak 

schopná, úspěšná a mocná žena je, v jádru je stejně jen sexualizovaným tělem. Pointa 

postavená na tomto vyznění vybízí k zevšeobecnění na všechny ženy, je tak součástí a také 

udržuje diskurz zpředmětnění žen. 

Nicméně humor může diskurz/y rozvracet, narušovat a potvrzovat, různou měrou či 

s různou intenzitou (Matonoha, 2009). Ze své podstaty je diskurz otevřený jinakosti, dosud 

neznámým projevům, proto jedinci tváří tvář diskurzu nejsou bezmocní, mohou jej 

přeznačovat (Zábrodská, 2009). Butler (2003) k přeznačení diskurzu navrhovala využívat 

parodie, konkrétně parodie genderu. 

Ačkoliv zastávám názor, že humor, ironie a parodie jsou skvělým způsobem, jak se 

něčemu vysmát, zpochybnit to a otevřít tak prostor k zamyšlení, je na místě ostražitost. 

Takové počínání může být totiž kontraproduktivní. V posledku je důležité, jak to 

intepretují ty/ti, kdož jsou ironii a onomu homoru vystaveny/i, jelikož nemusí nutně 

poznat, že se o ironii jedná. Stávající diskurzivní řád bude nejpravděpodobněji půdorysem 

interpretace, proto by snažení mohlo působit opačně, než bylo zamýšleno. Pro ilustraci 

jeden příklad. Na webové stránce, kde je umístěno video „Dělníci kříčeli na ženy 

zmocňující komplimenty místo aby mňoukali“ se přímo říká, „jak krásný by to byl svět“.
37

 

Představou této verze světa se lze opájet až do chvíle, kdy vyjde najevo, že toto video bylo 

natočeno jako reklama pro Snickers v rámci kampaně „Nejsi to ty, když máš hlad“.
38

 

Pointa tkví v nenaplněném očekávání “šťavnatých” komentků. Je to patrné i z 

překvapených reakcí žen ve spotu, které by podle popisku pod videem měly být 
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 http://twentytwowords.com/construction-workers-yell-empowering-compliments-passing-women-instead-

catcalling. 
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 http://www.youtube.com/watch?v=0gjsoSY18kg 
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autentické.
39

 Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o snahu upozornit na tento jev a vyjádřit 

kritiku, celkové vyznění reklamy je naprosto protikladné. O to hořčí pousmání vzbudí 

komentáře, které se ve spotu objeví, mimojiné “Chci vám/ti ukázat respekt, který si 

zasloužíte/-š”, respektive “Víte/-š, co bych chtěl? Aby společnost, kde jsou ženy 

zpředmětňovány, byla nahrazena společností umožňující genderově korektní interakci 

osvobozenou od předpokladů a očekávání”. Je samozřejmě otázkou, kdo tyto výroky 

připravil a zda v reklamě účinkují zaměstnanci stavby, jak se nás o tom výše zmíněný 

popisek snaží přesvědčit. Na pozadí je totiž patrné vědomí nekorektnosti stávající praxe. 

„Normální“ je, aby dělníci, potažmo muži, oslovovali ženy a vyjadřovali se o nich jinak 

než znázorněným způsobem. Reklama nám vsugerovává, že to je jim “vlastní”. Koncept 

“přirozenosti” osvětluje benevolentní přístup společnosti vůči zobrazeným projevům. 

Uvedený spot tak dokresluje symbolickou rovinu, jíž se pojednávaná problematika dotýká, 

a potvrzuje stávající diskurzivní uspořádání. Ann Marshall (1997) upozorňuje na to, že 

„[v]tip nám [totiž – pozn. E. Š.] říká, abychom se smáli grotesknímu, výstřednosti, 

nekonformnímu, protože to neodpovídá tomu ‘správnému vzorci’“ (79). Legrace 

v sexistickém tónu je rovněž formou mikrodiskriminace. S přihlédnutím k její frekvenci a 

k existenci dalších forem mikrodiskriminace, vychází najevo, že se nacházíme v 

komplexní a provázané síti mikrodiskriminace. 

 

3.6 Shrnutí 

Na základě představených konceptů mohu říci, že na společnost nahlížím jako na 

hustou síť mocenských vztahů, přičemž moc v ní funguje jako jednání působící na jednání. 

Ani mimo společnost se nelze od těchto vazeb osvobodit, neboť si požadavky a příkazy 

neseme s sebou, lépe řečeno v sobě. Kromě toho, že jsme samy/i moci vystaveny/i, také 

jsme jejími vykonavatelkami/-y, neboť na ostatní ne/vědomky mocensky působíme. O 

tom, co je žádoucí, pro koho vhodné či nikoliv a za jakých okolností je nám sdělováno 

nejen explicitně, ale také implicitně, přičemž toto se dozvídáme z diskurzu. Tímto se myslí 

řád věcí a obecně to, jak daná společnost funguje. Pro diskurz je charakteristická jeho 

produktivita, tedy vytváří to, o čem mluví, a pozitivita, neboli jiné je jednoduše zamlčeno, 

čímž nedostává šanci ani vzniknout. Diskurzem se také myslí soubor textů o určitém 

tématu mající společné hodnoty. O diskurzu v tomto smyslu se mluví v plurálu, neboť 
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 “Snickers se spojil s australskými stavebními dělníky, aby na nic netušící kolemjdoucí volali výroky 

zvyšující sebevědomí.” 
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existuje více diskurzů, které se vzájemně mohou podporovat, být si alternativou, či si 

naopak odporovat. Tímto se ukazují možnosti přeznačování stávajícího řádu. Nejedná se 

tedy o fatalistickou vizi bez možnosti změny. To, jak jedinky/ci vnímají svět závisí v 

posledku na jejich porozumění. Nicméně to, že se některé subjekty cítí na diskurzu 

nezávislé či oproštěné od některých diskurzů ještě neznamená, že se o “osvobození” jedná, 

jelikož moc subjekty konstituuje jako aktivní činitele, přičemž jsou však moci podřízeni. Je 

tedy otázkou, zda to není spíše neuvědomění si svého umístění v diskurzivním řádu. 

Diskurz nás vybavil poznáním, které není prosté jeho hodnot, proto není “neutrálním” 

nástrojem a ztěžuje až znemožňuje jiný náhled. Přijetím a aplikací kategorií dominantního 

vnímání a hodnocení, které považujeme za “normální” či “přirozené”, je na nás “pácháno” 

symbolické násilí, respektive ho na sobě pácháme my samy/i, jelikož si normativy 

zvnitřňujeme a tím na sebe i účinně dohlížíme. V případě, že nedisponujeme jiným 

“nástrojem” poznání, reflexe symbolické nadvlády je znemožněna. 

Svou identitu (nejen genderovou) každodenně odehráváme s vědomím možností 

jednotlivých “složek” respektive aspektů identity a více či méně uvědomnělého účinku 

vykonávaných aktů. To, kým jsme, tedy vytváříme v průběhu života. Tato činnost je 

diskurzem vynucena, jelikož subjekty by se měly jednoznačně projevovat jako ženy či 

muži. Navíc by se měly/i chovat jako “správné” ženy/”správni” muži, jinak budou 

potrestány/i, třeba sexuální agresí, kterou, jak diskurz viktimizace vsugerovává, si 

zavinily/i nevhodným chováním. Mluvčí si sice nejsou vědomy/i komplexních vztahů mezi 

diskurzem a mocí, přičemž subjekt je tak do určité míry produktem diskurzu, na druhou 

stranu v interakci sjednávají význam. Tedy ačkoliv si nemusí být mocných sdělení 

diskurzu plně vědomi, nejsou loutkou.   

Jazyk uchovává a dále předává hodnoty ve společnosti, příkladem by mohl být 

dvojí standart sexuálního chování patrný na analyzovaných pojmenováních a označení žen. 

I zde je tedy na místě kritický přístup. Jev komentek, který se odehrává ve veřejném 

prostoru mezi lidmi, kteří se neznají, je pak komplexním skloubením humoru, označení 

žen, hodnocení a použitých obrazů poukazujícím na to, co diskurz sděluje. Ačkoliv bývá 

komentek zaměňován za kompliment, zásadně se od sebe liší. Kompliment je doma v 

kontextu vztahů, avšak komentek se odehrává ve veřejném prostoru mezi lidmi, kteří spolu 

nemají žádný vztah utvořen. Navíc kompliment by měl být pozitivního vyznění, což u 

komentku neplatí. 
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Jak ženy, které laskavě svolily zúčastnit se mého výzkumu, vnímají tento jev a jak 

na ně působí, analyzuji v následující části diplomové práce. Důraz kladu na kontext, v 

němž se významy utvářejí, a individuální chápání participantek.   
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4 EMPIRICKÁ ČÁST 

Empirická část diplomové práce sestává z oddílu věnovanému designu a 

metodologii výzkumu a oddílu v němž analyzuji rozhovory s participantkami. Nejprve 

zasadím svůj výzkum do paradigmatu, osvětlím metodologická východiska, výběr 

participantek, představím osnovu rozhovoru (guide list), kterou jsem při rozhovorech 

používala, v druhé části pak provedu vlastní analýzu dat a shrnutí. V neposlední řadě se v 

průběhu pokouším  reflektovat výzkumný proces, svou pozici v něm a úskalí s mým 

výzkumem spojená. 

 

4.1 Metodologie 

Ramazanoglu a Holland (2002) mluví o výzkumu jako o sérii vzájemně souvisejících 

rozhodnutí. V průběhu výzkumného projektu jsem si tuto charakteristiku uvědomovala čím 

dál tím jasněji. Každý výzkum, který se považuje za výzkum feministický by měl 

obsahovat bližší reflexi sama sebe, tematizovat učiněnná rozhodnutí a důsledky z nich 

plynoucí. Reflexe by se měla dle mého názoru zabývat celkovým kontextem, v němž je 

výzkum situován, i reflexí pozicionality zkoumající/ho. Jakožto výzkumnice od začátku 

výzkumu ovlivňuji jeho konečný výsledek, a to na několika úrovních. Deklarování 

subjektivity ve výzkumu je feministických studií běžnou praxí. Nejedná se o 

metodologický poklesek, nýbrž o etický krok, vzhledem k tomu, že výzkum je 

společensko-politickou aktivitou, na jejíž průběh a výstup má vliv osobnost zkoumající/ho 

a prostředí, v němž vzniká a probíhá. Svou lokaci jsem uvedla v předmluvě a úvodu práce. 

Tím jsem také osvětlila volbu výzkumného tématu a s tím související volbu teoretického 

uchopení. Metodu polostrukturovaných rozhovorů jsem zvolila na základě zkušenosti 

předchozího výzkumu komentku v Portugalsku, kdy se dotazníkové šetření ukázalo nebýt 

optimální, a především kvůli povaze výzkumné otázky. 

 

4.1.1 Charakteristika výzkumu 

Nejprve v jakém paradigmatu se pohybuje můj výzkum? Guba a Lincoln (1994) 

definují paradigma jako “soubor (...) základních přesvědčení o základních principech 

světa” (1994: 107). Je to svého druhu světonázor vedoucí v základních ontologických a 

epistemologických směrech, mimojiné jakého charakteru je realita, jak ji lze zkoumatm, co 

je legitimní poznání a jaký je vliv výzkumnice/-íka na průběh a výsledky výzkumu. Můj 
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výzkum se pohybuje v paradigmatu kritické teorie, která vychází z předpokladu, že realita 

se v průběhu času utvářela/utváří “sociálními, politickými, kulturními, ekonomickými, 

etnickými a genderovými faktory, které vykrystalizovaly v řadu struktur” (Guba, Lincoln, 

1994: 110), které jsou chápány jako “reálné”. Autorka s autorem tímto poukazují na 

konstruovanost sociálních stuktur a gender, pohlaví, sexualitu a jiné aspekty identity 

pojímají jako konstrukty utvořené v určitém geografickém a historickém kontextu. Ve 

svém výzkumu vycházím z předpokladu, že gender je utvářen v interakci mezi lidmi, v 

kontextu, rasy, věku, třídy, etnicity či národnosti pod vlivem diskurzů v daném kontextu 

existujích. 

Z pohledu metodologického chápe kritická teorie výzkum jako interakci mezi 

zkoumající/m a subjekty svého výzkumu založenou na vzájemném dialogu. Výsledkem 

takto orientovaného výzkumu je poznání, jak  fungují stávající sociální struktury, přičemž 

cílem je jejich kritika a transformace. V tomto bodě se shoduje s výzkumem 

feministickým. Mým cílem je s poukazem na to, jak se komentek podílí na udržování 

status quo, iniciovat diskuzi nejen na téma kmentku, ale také oživit diskuzi ohledně 

heteronormativního uspořádání. Ve vztahu k participantkám pak je to iniciovat proces 

transformace jejich postoje vůči komentku. Toto více rozvedu v reflexi rozhovorů. 

Můj výzkum je výzkumem feministickým vycházejícím z kritické teorie. 

Feministický proto, že vychází z feministických teorií (Ramazanoglu, Holland, 2002). 

Podle Reinharz “[f]eministická perspektiva znamená být schopna/-en vidět a analyzovat 

genderovou politiku a konflikt genderů” (1992: 249-250). Podle Ramazanoglu a Holland 

(2002) se oproti ve veřejném mínění tradovaném přesvedčení nemusí nutně ženami nebo 

by ženy pojímal jako nevinné oběti, případně by k ženám přistupoval nekriticky. Výzkum 

jsem realizovala formou rozhovoru s ženami, ovšem nezkoumám pouze je, či feminitu, ale 

také utváření maskulinity a dalších identit jako společenský původ, etnicitu, věk. 

Zohledňování různých aspektů či identit je taktéž příznačným rysem feministicky 

orientovaného výzkumu. 

Výrazným rysem feministického výzkumu a výzkumu zakotveného v kritické teorii 

je reflexivita vlastní pozice a vliv tohoto na průběh a výsledky výzkumu. Jak jsem již 

poznamenala výše, svou lokaci jsem již popsala v předmluvě, posléze jsem ji doplnila o 

další informace v úvodu. Avšak vynechala jsem následující informace. Jsem bílá, 

heterosexuální, středostavovská, vzdělaná, tělesně nehandicapovaná žena socializovaná v 

československém socialismu, podstatně větší část svého života jsem však prožila v 

postsocialistické České republice. Sama se hodnotím jako kosmopolitní, kromě kontaktů s 
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různými národnostmi v rámci ČR a na kratších pobytech v zahraničí, jsem také rok a půl 

žila v portugalském hlavním městě, kam mne přivedlo mé studium. Během této doby jsem 

jsem se seznámila s jevem komentek, v portugalštině piropo, jehož očividný genderový 

rozměr mne nejdříve motivoval samovzdělat v této tematice a následně byl i motivací 

přihlásit se na další magisterský obor. 

Důležitým styčným aspektem feministického výzkumu (a výzkumů založených na 

kritické teorii) je etický přístup jednak k produkovanému vědění, jednak k participujícím. 

Za participantky výzkumu i za své dílo skutečně cítím morální zodpovědnost. Ve vztahu k 

participujícím to znamená otevřenost ohledně cílů výzkumu, respekt vůči nim a jejich 

soukromí a neexploativní přístup. Součástí je informovaný souhlas a ujištění, že žádné 

citlivé informace o participantkách nebudou použity, data budou použita pouze pro studijní 

účely dané práce. V případě potřeby se může diktafon vypnout, eventuelně rozhovor 

ukončit dříve, pokud by si to participantka přála. 

Mým původním záměrem bylo udělat rozhovor i s muži, kteří by mohli popsat, jaké 

komentky říkají a jaký se za tím skrývá důvod. V dotazníkového šetření pro předchozí 

práci participanti odpověď na tuto otázku nerozváděli, což při interpretaci dat vedlo ke 

spekulacím z mé strany. Kromě omezeného rozsahu diplomové práce mne k rozhodnutí 

realizovat rozhovory pouze s ženami vedla úvaha, že muži nutně nemusí být schopni 

motivaci rozvitě tematizovat. Soustředila jsem se tedy na účinek komentku a zjišťovala jej 

ve výpovědích participantek, což mi umožnilo zkoumat, jak různé diskurzy operují a 

udržují heteronormativní uspořádání. 

 

4.1.2 Výběr participantek 

Komentky tak, jak jsem se s nimi setkala, se velmi často týkaly tělesného vzhledu, 

bylo tedy možné předpokládat, že by mohlo jít o téma pro některé participantky citlivé a 

velmi osobní. To mi ostatně i pár participantek přímo či nepřímo později potvrdilo. Z 

tohoto důvodu jsem zavrhla oslovování žen, s nimiž se neznám. Hlavním faktorem bylo 

mít s danou ženou již utvořený nějaký vztah jakožto základ pro sdílení zkušeností a pocitů. 

Zaměření na Českou republiku představovalo nutnost další specifikace. Dělat 

rozhovory se ženami, které v České republice žijí, které zde vyrostly, které mluví česky 

nebo dokonce jen rodilé mluvčí? Mám za to, že ne nutně jsou všichni lidé určité 

národnosti, tedy socializovaní v dané zemi, znalí všech kulturních hodnot, natož aby je 

sdíleli, což platí i pro územně správní celky velikosti naší země. Ale chápu to i v opačném 
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smyslu, že určité kulturní hodnoty se mohou sdílet i přes hranice. V úvahu jsem vzala 

praktickou stránku věci, tedy jazyk, kterým budeme komunikovat. Z předchozího výzkumu 

jsem si přinesla poznatek, že navzdory tomu, jak zdatná se cítím v portugalštině být, i 

určitému vhledu, který by zřejmě vystihl termín poučená cizinka, nebýt rodilou mluvčí je 

limitující. V úvahu připadala komunikace v angličtině, v níž se necítím ani zdaleka tzv. 

pevně v kramflecích, ani k ní nemám tak pozitivní vztah, nemluvíc o problematice 

překladu nastíněnou v úvodu práce. Nebýt rodilou mluvčí či místní má samozřejmě své 

výhody, nicméně charakter výzkumné otázky si žádal dát a mít možnost se plně vyjádřit a 

porozumět, jak historicko-kulturnímu kontextu, tak i nuancím ve vyjádření participujících. 

Za jazyk komunikace jsem tedy zvolila jednoduše můj mateřský jazyk češtinu. Tím jsem 

chtěla maximálně podpořit expresi s co nejjemnějšími odstíny, předání informací mé osobě 

a pak v co nejméně zkreslené podobě i mnou na stránkách diplomové práce. Oslovila jsem 

kolegyně původem z Česka a neváhala jsem ani oslovit kolegyni původem ze Slovenska 

žijící v Praze. Komunikace mezi námi probíhala v češtině a ve slovenštině. Samozřejmě 

vím, že by bylo omylem pokládat takovou komunikaci automaticky za bezproblémovou. 

Mám však za to, že úvaha o porozumění je na místě i u komunikace mezi rodilými 

mluvčími. 

Výše popsané naznačuje, kde jsem potenciální participantky oslovovala. Jednalo se 

o rozhodnutí ryze pragmatického charakteru. Vzhledem k tomu, že jsem samotný výzkum 

zahájila po ročním přerušení studia na Fakultě humanitních studií, kolegyně z původního 

ročníku měly již kurzy povětšinou absolvovány a s kolegyněmi, které jsem tehdy během 

semestru potkávala jednou měsíčně, se mi nepovedlo navázat vztah. Nutno poznamenat, že 

jsem za tímto účelem nevyvíjela žádné úsilí, právě kvůli jeho potenciálně primární 

účelnosti. Nesmírně mne však zajímalo, jak zkušenosti s komentkem zvýznamňuje někdo 

znalá genderové analýzy. Oslovila jsem tedy kolegyni z fakulty, jíž si nesmírně vážím a s 

níž k sobě máme blízko. Z předchozích neformálních rozhovorů jsem věděla, že má dle 

svých slov “poměrně pestré zkušenosti s tímto jevem” (str. 1 přepisu),
40

 což podnítilo mou 

zvědavost a věřila jsem, že mne její náhled obohatí. Ovšem cítila jsem potřebu slyšet více 

názorů a tak jsem se rozhodla udělat další rozhovory s kolegyněmi ze zaměstnání. Toto 

rozhodnutí se ukázalo jako šťastné v několika ohledech. Jelikož pracuji v relativně velké 

                                                 
40

 Co se praktického aspektu citace rozhovorů týče, doplňuji je pouze jménem participantky-autorky dané 

promluvy a stránkou přepisu. Vzhledem k anonymizaci dat je sice strana z přepisu, či uvádění stopáže, z 

pohledu čtenářky/-e práce zbytečnou informací, nicméně mně to umožní rychlejší dohledání. V tomto 

případě však v zájmu anonymizace neuvedu ani jméno, pod nímž v rámci výzkumu vystupuje. 
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kanceláři jedné mezinárodní společnosti, měla jsem poměrně velký výběr. Již dlouho před 

zahájením výzkumu jsem na pracovišti mluvila o tom, co studuji a jakými tématy se 

zaobírám. Na to jsem mohla navázat, jelikož jsem si uvědomila, že pro takto obeznámené 

potenciální participantky jsem důvěryhodnou osobou. Právě důvěryhodnost, k níž přispívá 

také jednání a vzájemné sympatie, vnímám jako absolutní základ výzkumu (nejen na toto 

téma). Ve finále jsem oslovila sedm spolupracovnic, s nimiž jsem každý den v kontaktu, s 

některými z nich nás dokonce pojí i přátelství. Všech sedm jich s rozhovorem souhlasilo a 

také jsme jej zrealizovaly. Zde se asi nejvíce ukázala praktičnost tohoto rozhodutí. V 

podstatě během celé doby výzkumu a vypracovávání diplomové práce jsem pociťovala 

časovou tíseň. Ocenila jsem tak, že odpadá někdy zdlouhavé domlouvání našeho setkání. V 

práci byly teoreticky kdykoliv “k dispozici” a to nejen pro realizaci rozhovoru, ale také pro 

doptání v průběhu analýzy a následném vypracování diplomové práce. 

Participantky jsou ženy mně věkově blízké. Žádná z nich neproblematizovala svou 

genderovou identitu. Dlouhodobě žijí v Praze, ale žily také více či méně delší dobu v 

zahraničí. Jsou české, v jednom případě slovenské národnosti. Většina absolvovala 

vysokoškolská studia různého zaměření, z nichž tedy jedna, jak jsem výše uvedla, 

vystudovala obor Genderová studia. 

 

4.1.3 Guide list 

Výzkum jsem provedla formou polostrukturovaných rozhovorů, což umožnilo 

pokrýt  přibližně stejný okruh témat se všemi participantkami. Jako oporu jsem si 

vypracovala guide list.
41

 Snažila jsem se nejen zajistit, že se budu ptát participantek zhruba 

ve stejném pořadí, což mi ve finále usnadní kódování a analýzu dat, ale především během 

rozhovoru neopomenout nic důležitého. Po formální stránce jsem měla otázky uspořádané 

do tématických celků, z nichž na každý jsem se ptala třemi až pěti otázkami, avšak při 

doptávání jsem se tímto nelimitovala. 

Při vymýšlení otázek jsem se inspirovala jednak výsledky mého předchozího 

výzkumu komentku, jednak jsem čerpala ze své vlastní zkušenosti a reflexí na toto téma. 

Předem jsem tedy tušila, která témata by mohla být nosná a z hlediska studovaných 

diskurzů a konstrukcí výtěžná. Participantky vnesly do rozhovorů také otázky a témata, jež 

jsem původně neměla v úmyslu zkoumat, což však pro výzkum bylo obohacující. Nejdéle 

                                                 
41

 Též scénář, osnova nebo návod rozhovoru. 
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při oslovení participantek jsem nastínila téma výzkumu, nicméně žádný rozhovor 

neproběhl ten samý den, což věřím, že poskytlo prostor pro osvěžení vlastních zážitků. 

V úvodu guide listu jsem si poznamenala, jak participantkám znovu komentek 

představit, stručně a výstižně, což jsem s přihlédnutím k diverzifikaci komunikačních 

situací nutně vedlo k zjednodušení a beze sporu ovlivnilo, o jakých situacích participantky 

mluvily. Nicméně považovala jsem to za nutné vzhledem k neobeznámosti širší veřejnosti 

s tímto jevem. Tato strategie mi umožnila plynule přejít k otázkám o vlastních 

zkušenostech. Následně jsem se ptala na výraznou zkušenost, popis okolností a reflexi, co 

ji dělalo tak výraznou. Vycházela jsem zde z předpokladu, že ať už se bude jednat o 

zkušenost nedávnou či staršího data, důvod, kvůli němuž byla vybrána právě daná situace a 

ne jiná, nejspíše emoce s ní spojené, dovolí vybavit si více detailů. Zároveň by se dalo 

očekávat, že nad ní již participantky přemýšlely. Tímto byl připraven terén pro otázky 

ohledně toho, jak ona situace na participantku působila a celkově pocitů spojených s tímto 

jevem. Zajímalo mne také, kdo z participantčiny zkušenosti komentky ne/dělá, motivaci, 

která k tomu dle jejího názoru vedla/vede, a v neposlední řadě porovnání. Vzhledem k 

tomu, že se mi povedlo oslovit ženy, které v minulosti žily delší dobu v různých částech 

světa, neodolala jsem a ptala se po zkušenostech odjinud. Zajímala jsem se o zážitky, které 

se participantkám vybaví z různých zemí, jejich bližší popis a porovnání s tím, co 

prožily/prožívají u nás. Měla jsem přichystanou také bonusovou otázku, zda participantky 

někdy byly okomentkovány v doprovodu muže, případně jsem žádala o reflexi situace. Zde 

mne zajímalo především, jak si dané zkušenosti vykládají. 

Záměrně jsem se snažila být v základních otázkách nespecifická, aby je 

participantky mohly interpretovat podle svého a tím tematizovat svou interpretaci 

komentku ve světle vlastní žité zkušenosti. Obdobně jsem při představování komentku 

používala různě laděné příklady, tj. „to jsou ale oči!“, “ta má kozy“ a „to je prdel”, aby se 

participantky mohly se zkoumaným jevem identifikovat podle toho, co prožily. Jsem si 

vědoma, že to výpovědi
42

 participantek mohlo a i pravděpodobně stimulovalo.  

Znění otázek jsem prokonzultovala s vedoucí práce a formulace poupravila, 

případně pozměnila jejich pořadí. V interakci jsem osnovu prověřila během dvou pilotních 

rozhovorů, které jsem se po úvaze rozhodla také použít v analytické části práce. 

 

                                                 
42

 Výpověď ve smyslu exprese i svědectví. 
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4.1.4 Reflexe rozhovorů 

Rozhovory probíhaly v jednom případě bohužel u stolu participantky, prošla přímo 

kolem nás nemalá část pracovního kolektivu, což nebylo pro průběh rozhovoru vzhledem k 

delikátnosti tématu ideální. Po vzájemné dohodě jsme ostatní rozhovory realizovaly v 

jedné ze zasedacích místností, díky čemuž jsme nebyly rušeny. Ačkoliv se většina odehrála 

během obědové pauzy, tedy bylo zde vědomí časového omezení jednou hodinou, neměla 

jsem z participujících pocit, že by to na ně působilo. Kromě jednoho rozhovoru, který se 

udál u mne doma, netrvaly rozhovory déle než třicetpět minut. 

Ačkoliv jsem se snažila, aby se participanky cítili příjemně, nejsem si jistá, zda to 

vždy povedlo. Na participantky mohla zapůsobit situace rozhovoru, třebaže se odehrával 

na pracovišti, téma a role byly odlišné od obvyklých rozhovorů, a to navzdory tomu, jak 

jsem se snažila toto minimalizovat. Pro tento účel se mi zdál nejvhodnější humor: při 

zahájení pilotního rozhovoru “Nebuď z toho vůbec nervózní, já z toho taky nervózní 

nejsem. [smích obě]” (Klára: 1) a kouzlo nezamýšleného “/Eee/ já bych se tě chtěla zeptat, 

jaké máš zkušenosti ty s tím jevem. A jenom teda to bych ráda dojala /ee/ dodala [lehký 

smích obě]. Nikoho nechci dojímat [smích obě]. Jenom bych ráda dodala, že to má být 

v kontextu České republiky” (Hedvika: 1). Rozhovoru dát podobu popovídání o jejich 

zkušenostech, nezbytný etický úvod, informovaný souhlas a v neposlední řadě přítomnost 

diktafonu, působili rušivě. Zpočátku bylo patrná určitá míra nervozity na obou stranách, v 

průběhu rozhovoru se nálada více uvolňovala. Snažila jsem se vést pochopitelně rozhovor 

tak, aby se kolegyně cítily jako expertky na své zkušenosti, tedy zaujala jsem pozici 

naivity, více jsem se ptala a naslouchala, Ovšem snažila jsem se také aktivně zapojit do 

rozhovoru, v případě nutnosti vyjasnit otázku příkladem či podpořit. 

Právě otázka interakce mne velmi zaměstnávala. I já jsem se postupně uvolňovala a 

tím i zlepšovala v utváření rozhovorů. Tím myslím, že jsem se pružněji doptávala a 

vyjasňovala řečené v průběhu interakce. Jsem však na vážkách, zda to bylo vždy ku 

prospěchu, jelikož jsem mohla na participující působit direktivně (což jsem během 

přepisování pociťovala) a jít proti jedné z prvotních motivací výzkumu, tedy dát 

participantkám možnost “volně” promluvit o jejich zkušenosti. Doptávání či žádost o 

zpřesnění jednak musely působit rušivě, jednak je ovlivnit odpověď. Pokud jsem zasáhla 

do mluvního toku participujících, bylo to ve snaze vyjasnit, případně zpřesnit, ovšem i to 

může být dvojsečné. V neposlední řadě doptávání mohlo participantky trochu “trápit” tím, 

že jsem je stavěla před otázky, které si nikdy nekladly. Ovšem některé mi řekly, že je právě 

toto obohatilo a zamýšlejí se nad komentkem i ve světle mých otázek. V neposlední řadě 
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jsem váhala, jak vyjádřit podporu. “Dobře”, které jsem používala k vyjádření fatické 

vazby, tj. dávání zpětné vazby, že participantky poslouchám, zajímá mne, co říkají, mohlo 

působit rušivě nebo dokonce ovlivňovat, jelikož místo významu “ok”, mohlo totiž působit 

jako schválení, toho co bylo řečeno. Zároveň jsem váhala, zda mám podporu vyjadřovat 

vykládáním svého příběhu participantkám, což by zachovalo i charakter povídání. Po 

pilotních rozhovorech jsem od toho upustila.  

Již ve fázi pilotních rozhovorů se ukázalo, že příprava dopředu praxi nenahradí, 

jelikož v daném okamžiku je nutno reagovat pružně. Jak bylo lze předpokládat, osnova 

otázek musela ustoupit tomu, jak se rozhovor vyvíjel. V mém pojetí to byl výraz jednak 

nedirektivnosti, jednak jsem chtěla zachovat jakousi nenucenost naší interakce. Během 

rozhovoru se mi však nejednou povedlo položit dvojitou otázku, ne tolik otevřenou či 

přímo sugestivní. V případě, že jsem v analýze shledala některá otázku či poznámku 

sugestivní, s odpovědí jsem nepracovala. Ovšem v další výpovědi již nebylo dost dobře 

možné toto rozlišit. Než bych se planě snažila dosáhnout nějakého virtuálního „čistého“ 

materiálu, používala jsem ho s vědomím svého „vkladu“. Posledním nedostatkem bylo 

nenahrání stručného představení jevu zkraje rozhovorů. Nicméně s 

analyzovaným materiálem pracuji s tímto vědomím pracovat a beru si z toho poučení pro 

další výzkum. 

„Dostupnost“ participantek se postupně ukázala jako pomíjivá, jelikož některé z 

nich ze společnosti odešly na dočasnou dobu (rodičovská dovolená) či zcela. To je ovšem 

faktem spíše úsměvným, který snad prozradí, jak dlouhou dobu jsem na diplomové práci 

dělala. Skutečným problémem, který bylo nutno vzít v úvahu, byla právě na první pohled 

výhoda v podobě přátelsko-pracovního vztahu. Ze stejného důvodu, proč mohly být 

kolegyně sdílné, mohly mi mnohé informace zamlčet či je poupravit s ohledem na svůj 

obraz, který by tím mohly vytvořit. Otázka obrazu, který vytváříme, se pravda neomezuje 

na sféru zaměstnání, ovšem přijde mi, že právě v této oblasti se na ni s ohledem na 

současnou a budoucí pracovní kariéru klade velký důraz. Roli jistě sehrál i účel rozhovoru, 

tedy fakt, že poskytnuté informace budou v anonymizované podobě tvořit hlavní část 

diplomové práce. Jsem tedy daleka toho spoléhat, že mi nutně “řekly (celou) pravdu”. 

Pravděpodobně participantky mluvily o tom, co si pamatovaly, tj. bylo čerstvé, nebo pro ně 

důležité. Ale možná právě to bylo příliš významné, než aby to sdílely. Selektivnost paměti 

tedy podpořila selektivnost narace. 
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4.1.5 Analýza dat 

V této podkapitole přiblížím okolnosti a rozhodnutí týkající se přepisu rozhovorů, 

také kódování a interpretace dat. Transkripce a kódování jsou v mém chápání základem 

interpretace dat a zároveň i jejím částečným provedením, či výchozím bodem podrobnější 

interpretace.  

Po každém rozhovoru jsem si zapsala své postřehy z interakce včetně hlavní(ch) 

myšlenkové(-ých) linie(-í), kterou(é) jednotlivé participantky rozváděly. Průběžně, pokud 

mi to situace dovolila, jsem si při rozhovorech poznamenávala mimiku, gestikulaci či 

tonalitu, později jsem ji do přepisu doplnila. 

Jména a veškeré údaje, které by mohly vést k identifikaci participantek jsem 

změnila či v přepisu vynechala. A to včetně jazyka – rozhovor ve slovenštině cituji v 

přepisu do češtiny. Jména, pod nimiž v analýze participantky vystupují, jsou tedy 

pseudonymem. Chci tím vyjádřit, že ačkoliv je jejich totožnost vymázána, mají v rámci 

diplomové práce zachovanou alespoň individualitu symbolickou. Vzhledem k tomu, že 

jsem vynechala veškeré indicie o totožnosti autorek úryvků, přidala jsem k citacím jména, 

což doufám dá vyniknout také tomu, jak která komentky vnímá a jakou podobu má 

(symbolické) násilí, které zažívají. V Příloze 2 jsou všechna jména v abecedním pořadí a 

zkratky používané v případě rozsáhlejších citací. Můj part je v témže případě vyznačen 

písmenem E. 

Transkripce se drží notace střední úrovně detailnosti podle Zábrodské (2009), která 

se nachází v Přílohách. Jazyk rozhovorů jsem neupravovala podle pravidelné spisovné 

češtiny ve snaze zachovat, co nejvíce informací originálu výpovědi participantek. Má to 

své opodstatnění z pohledu diskursivní analýzy i kvůli zachování určité autenticity 

rozhovoru, jehož styl se od stylu akademického liší. 

Rozhovory jsem nepřepisovala celé, vynechala jsem části, kde jsme si sdělovaly 

osobní věci, případně se vyprávění participantky stočilo mimo výzkumné téma, případně 

opakující se informace při doptávání, které ji řečené dále nerozvíjely. Procentuelně by to 

však byla velmi malá část. 

Podle Coffey a Atkinson (1996) analýza dat sestává z jejich kódování a interpretace. 

Kódování probíhá ve dvou krocích, kdy v první fázi dojde k zredukování dat, avšak 

v druhé k jejich rekontextualizaci (podle Renata Tesch tamtéž). Tato práce by neměla být 

pouhou kategorizací, nýbrž kreativní činností, během kterého lze vypozorovat souvisloti a 

zasazení do nového kontextu dá vzniknout novým otázkám a tématům. Já jsem postupně 

„řádek po řádku“ rozhovory opatřila kategoriemi a subkategoriemi, což autorský kolektiv 
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nazývá první úrovní kódování. Některé jsem měla připravené před samotnou analýzou, jiné 

jsem vytvořila v průběhu kódování a určité triangulace kategorií mezi jednotlivými 

rozhovory, čímž se zviditelnilo, co jsem na první čtení přehlédla. Odtud byl jen krůček 

k hledání podobností, souvislostí a (zdánlivých či „skutečných“) inkoherencí. Položila 

jsem si další otázky a zpřesnila otázky, na něž jsem hledala odpověď. 

Kódování a interpretace dat jsou vyjádřením tendence porozumět světu, zde 

konkrétně vtisknutím řádu “neuspořádaným” diskurzům a učinit je tak přehlednějšími. Je 

tedy produktem lidské práce, nikoliv momentem náhledu na jakousi “pravou podstatu” 

věci. 

4.2 Analýza rozhovorů 

V této části představím, co jsem se dozvěděla z odpovědí participantek. Získaný 

materiál mi dovolil odpovědět na otázky položené v úvodu práce a její teoretické části. 

Následující stránky jsou snahou vydestilovat, jak participantky pojímají vnější svět, své 

místo v něm, jak konstruují samy sabe a zároveň jaké diskurzy k tomu používají, 

respektive v jakých diskurzech se pohybují. Budu se snažit ukázat, jak symbolické násilí 

zakoušejí a jakému (nejen symbolickému) násilí jsou vystaveny. Sloveso vy/destilovat je 

zde použito v podstatě v doslovném významu, jelikož to, co mne zajímá, nebylo sděleno 

celistvě, mnohdy nebylo ani vyjádřeno explicitně či dokonce verbalizováno. Pracuji tedy s 

implicitně přítomným, propojuji části jednotlivých rozhovorů, ale také se dívám na to, co 

je přítomno napříč vícero rozhovory, s přihlédnutím k širšímu kontextu.  

Práce je dále členěna do tématických úseků, které se do určité míry vzájemně 

překrývají, navazují na sebe a dále se rozvíjejí.  

 

4.2.1 Zvýznamňování komentku 

Komentek jsem participantkám představila jako komunikační situaci mezi lidmi, 

kteří se neznají, velmi často mezi muži a ženami. Vzhledem k tomu, že mi nešlo ani tak o 

samotné komentky v jejich verbalizované podobě, nýbrž o to, jak ho participantky samy 

chápou a jak na ně působí, použila jsem pro ilustraci nejen verbální příklady jako „To jsou 

ale oči!“ či “ta má kozy” (podle Guide listu), ale zahrnula jsem také neverbální projevy 

jako pískání či mlasknutí. Všem participantkám jsem se snažila přiblížit zhruba stejným 

způsobem, o jaké situace se zajímám. 

Jak tedy participantky komentek zvýznamnily, jak si jej vykládají, co pro ně 

znamená?  
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Marika zpočátku tvrdila, že komentek je podle ní v České republice spíše okrajovou 

záležitostí. Váhala, zda zahrnout situace, kdy “pár přiopilých mladíků začne něco 

pořvávat”. V souvislosti s tím dodala, že nazývat podobné situace ”[smích] flirtování je 

trošku, [] je asi nadsazené říct. Ale, ale . ale něco v tom smyslu, no” (obě Marika: 1). V 

průběhu rozhovoru totiž vyšlo najevo, že pro ni je komentek především výrazem zájmu. 

Připustila, že ji ve veřejném prostoru oslovují neznámí muži a k zahájení interakce 

používají pochvalné sekvence na její osobu, které nazývá komplimentem. V případě, že 

autor působí sympaticky či se jí více zamlouvá, je to v jejím chápání regulérní formou 

navázání kontaktu. Toto podporuje myšlenkou, že v případě, že má čas, tedy nepospíchá, 

klidně se dá s autorem do řeči. Obdobně se o komentku jako způsobu, jak získat pozornost 

a navázat kontakt mluvily i jiné participantky. Patrné to bylo také, když se vyjadřovaly o 

sobě jako autorkách komentků. “Ee/ já to asi projevim ňák jinak, jo, když chci s někym 

navázat kontakt, tak ne timhle způsobem, určitě ne” (Tamara: 9). 

Nejvíce byl tedy komentek interpretován jako kompliment či lichotka. Ovšem bylo 

to opodstatněné? “Když mě hodnotí sestra nebo kamarádka a jako přeháníme to, děláme si 

z toho srandu, používáme vulgární výrazy, tak je to /mm/ prostě úplně jiná liga, tam si 

z toho dokážu vzít něco příjemnýho, ale na ulici mě to vyloženě obtěžuje a mám prostě 

strach, jak se ta reakce bude odvíjet dál” (Hedvika: 2). Není zcela běžné mít z 

komplimentů strach. Jak jsem vysvětlila v teoretické části, komplimenty dělají lidé, s nimiž 

má daná osoba utvořený nějaký vztah. Tedy nejsou to osoby neznámé jako v případě 

komentku. Toto je výrazný distinktivní rys odlišující tyto dva jevy. Vztah mezi mluvčími, 

respektive jeho absence, dává prostor pro různou interpretaci, nese s sebou jiná témata, 

ladění a lze předpokládat i odlišnou motivaci. 

Kompliment nezávisí na použitém rejstříku, vztah mezi mluvčími je totiž 

kontextem, v němž bude kompliment interpretován, jak to výše naznačila Hedvika. 

Nejednou jsem od participantek slyšela, že pro ně komentek ač pochvalného rázu, není 

přijatelný. Podle Vandy  komentek přichází od lidí, “se kterýma se nechci moc dávat do 

rozhovoru, takže já většinou poděkuju za kompliment [smích] a jdu pryč” (Vanda: 1) a tyto 

situace hodnotí jako urážlivé. Nezáleží totiž jen na autorovi (k tomu více v podkapitole o 

autorství/maskulinitách) a obsahu, ale také na formě, což u komentku může být i 

pohvizdování a pokřikování. “Když by to byl kompliment, ale řečenej tak jako urážlivě 

nějak nebo jako křiknutej jako takový to, že si říkáš ʻnejsu hej anebo počkejʼ, tak na ty 

nereaguju” (Vanda: 4). Pokud by tedy primárně komentek měl sloužit k navázání 

kontaktu, neplnil by svůj účel, a musím mít tedy i funkce jiné. Zde Tamara (9-10): 
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E: Proč teda myslíš, že se takhle ti muži, který se vůči tobě takhle projevovali, proč to jako 

dělaj´? 

T: Proč to dělaj´, jakooo, buď chtějí získat teda mojí pozornost, že chtějí se mnou navázat 

kontakt, nebo si potřebujou dokázat, /ee/ že na to ještě maj´, třeba když to sou starší muži,  

nebo když, když třeba nejsou hezký a chtěj´, aby sem, když na mě zahulákaj´ nebo něco, 

nebo když řeknou, že sem pěkná, tak chtěj´, abych třeba se na ně usmála, protože jim to 

udělá asi dobře. 

/Mm/ nevim, no. Asi takhle, buď se mnou chtěj´ teda navázat kontakt, nebo si 

 chtěj´zvýšit sebevědomí tim, že se třeba na ně usměju. 

 

 Tamara pregnantně vyjádřila to, co se vyskytovalo i u ostatních participantek, totiž 

že komentek může sloužit i jiným účelům, není tedy čistě způsobem, jak navázat kontakt, 

nýbrž má i jiné funkce a participantky to vnímají. V citovaném úryvku je dle mého názoru 

patrné, že komentek může být i performativním aktem. Jednotlivé účely či funkce se 

pochopitelně mohou překrývat. 

E: /Hm/ Čim si myslíš, že je to způsobený, že se někdo vůči tobě takhle projevuje? 

Mar: No, já si myslim, že oni si chtějí prostě něco dokázat, [] když prostě to sou puberťáci, 

[] chtějí jakoby ukázat tu sílu, ukázat tu moc, že sou prostě nad věcí, že sou frajeři. [] 

Většinou jsou ve skupinkách, takže prostě ukázat se před kámošema a vytáhnout se. [] 

Ukázat, že na to má sbalit ňákou holku. 

 

Maričina (str. 4-5) úvaha osvětluje, jak to funguje. Přestože zde mluví o mladých 

mužích, performativní užití komentku se pochopitelně neomezuje jen na ně. Toto budu 

rozebírat více do hloubky v podkapitole o performaci identity/genderu. 

 

4.2.2 Na průsečíku diskurzů 

Souhlasím s Foucaultem, že diskurzy jsou mnohé, setkávají se, překrývají, 

vzájemně se podporují či naopak narušují. Participanky jsou jimi jednak obklopeny, jednak 

je utvářejí. 

Vzhledem k velkému počtu diskurzů, které jsem v rozhovorech našla, 

nepojednávám všechny přímo v této podkapitole. Z důvodu plynulosti textu další rozvádím 

v průběhu textu. 

 

4.2.2.1 Žena jako bytí krásné a (nejen) viděné 

Kromě kolegyně z fakulty participantky výzkumu s fyzickou krásou operovaly 

neproblematicky. Patrné to bylo již na interpretaci komentku jako pochvalných sekvencí 

(“Bavíme se o těch připomínkách týkajících se, narážek nebo, nebo prostě ocenění, jak 
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člověk vypadá?”, Monika: 12), příkladů komentku, jejichž společným jmenovatelem byly 

jejich tělesné půvaby (“krásné oči /ee/ a . a úžasnou chůzi”, Marika: 10), i afirmace vlastní 

krásy (“sme pěkný holky”, Tamara: 12). Samozřejmost s jakou to dělaly, svědčí o kultu 

krásy a poukazuje na jeho sílu. Svými výpověďmi zároveň diskurz krásné dámy, který 

komentek v tomto zvýznamnění obestírá, reprodukovaly a podporovaly. Proč tento diskurz 

nazývám diskurzem krásné dámy osvětlím v podkapitole o performaci/konstrukci identity. 

Pokud bude komentek pochvalného rázu, bude se obdobně jako kompliment týkat 

něčeho, co je hodno pochvaly a také toho, čeho si chválená osoba cení, případně je 

pravděpodobné, že si toho bude cenit. Tuto logiku ilustruje situace níže: 

 

H: V té lokalitě, kde bydlím, se bezdomovci pohybují hodně. [nádech] A /ee/ vlastně 

několik z nich vybíralo zrovna popelnice a /ee mm/ prostě zase tam byli někteří lidé, který 

záměrně se snažili ňák znehodnotit věci, co u těch popelnic byly použitelné pro ně. 

E: /Ehm/ 

H: [] Takže já sem schválně dávala stranou věci, které by pro ně mohly bejt využitelné. 

E: /Ehm/ 

H: A /ee/ [mlask] [] sem prostě zrovna [] vypadala jako pytel sr.sraček [úsměv]. Prostě 

nečesaná, nemytá, špinavý tepláky, mikinu... [] A teď jeden z nich na mě vlastně koukal a 

bylo vidět, že chce ňák jako vyjádřit, že je mi jako hrozně vděčnej, že jim jako neničim ty 

věci u těch popelnic a sama dávám stranou ňáké věci i třeba, které by mohly odnýst do 

sběru, a přinesla sem ňáké svoje věci. [nádech] A tak tak jako ňákou dobu přemýšlel a /ee/ 

pak řekl „Vy máte tak hezké (1) oči“. 

[smích obě] 

H: Protože asi jako tak /ee/ koukal, co by řek´, že mám hezké.  

 

Situace tak, jak ji Hedvika (9) popsala, nasvědčuje interpretaci komentku jako 

snahy zavděčit se či alespoň být milý na oplátku za prokázané dobrodiní. V pohádkách a 

jiných naracích se setkáme s tím, že co je milé, příjemné či dobrého charakteru, bývá 

vylíčeno jako hezké. Vteřinová pauza mezi „Vy máte tak hezké” a “oči“ naznačuje snahu 

(případně váhání, rozpačitost) najít něco k pochválení spíš než lichotivý komentář 

inspirovaný vzhledem participantky.  Pochvalný komentek, jenž ve  světle pocitu 

participantky ze sebe, není braný jako snaha vyznat obdiv,  rezonuje s úvahou Katrin, že “u 

chlapů to může být braný trochu i jako lichotka, když víš, že ti to sluší“ (10). Jinými slovy, 

pokud je participantka/daná žena přesvědčena o svém vzhledu a pochvalný komentek je 

přijatelný, bude mít zřejmě tendenci jej vykládat jako lichotku. Hedvičina poznámka o 

svém vzhledu poukazuje na předpoklad, že komentky jsou motivovány pouze příjemným 

vzhledem. Zde ovšem vidíme, že komentek může být použit i pro vyjádření vděku. 
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Krásná znamená být krásná pro někoho. Krása není inherentní charakteristikou, je 

to výsledek soudu, tedy někdo (podle norem dané společnosti) shledá daný subjekt/objekt 

krásným. Máme zde tedy arbitra, estetický soud a objekt, jenž je tomuto soudu podroben. 

Netřeba dodávat, že krása je nedílnou součástí preferované feminity. Krása se pojí s 

atraktivitou, která je opět relační, jelikož přitažlivost vyžaduje někoho, kdo bude 

přitahován/a. V obrácené logice, žena, která není pro někoho atraktivní, protože ji neshledá 

krásnou, není ani dostatečně ženskou. Odtud je jen krůček ke konceptu ženského bytí jako 

bytí viděného. Všechny participantky nějakým způsobem tematizovaly svou expozici 

veřejnému pohledu. Úryvek rozhovoru s Katrin (1-2) níže ukazuje, pod jakým 

drobnohledem se ocitá. 

 

Kat: Mě napadla vzpomínka na mojí pubertu. Když sem chodila ještě na základku teda, a 

začaly mi růst prsa, měla sem jako větší prsa než všechny holky [smích]. Takže tam sem si 

těch poznámek užila jako hodně. 

E: /Hm/ 

Kat: Samozřejmě od kluků hlavně a byli kluci, co mě znali, byli to kluci ze třídy, byli to i 

kluci, co, z jiný třídy a prostě fascinovalo je to, že mám prsa, asi někteří je viděli prvně 

v životě. 

[smích obou] 

Kat: Takže tam asi možná to bylo opravdu, co si pamatuju, že to byl asi jako nejsilnější 

zážitek takovej v uvozovkách. 

E: /Ehm/ 

Kat: Spíš negativní samozřejmě. 

Kat: [] šla sem takhle po chodbě a někdo na mě „to sou ale kozy“ [důraz, úsměv]. 

[] Jediný asi, co se mi stává pořád samozřejmě, tak je, že chlapi prostě koukaj´. A některý 

dost lascivně a je na nich vidět, že ti koukaj´za výstřih. Alee to se mi stává jako pořád, 

naprosto běžně. 

 

Katrin v tomto úryvku tematizuje nechtěnou pozornost, která se jí, jejímu tělu, zde 

konkrétně ňadrům dostává. Že tato pozornost není příjemná je patrné z použitého slovníku. 

V pořadí, jak se vyskytlo užít si, nejsilnější v uvozovkách, negativní, kozy. V tomto 

kontextu užít si nemá význam “vychutnávat si pozornost” atp, nýbrž je použito ironicky. 

To je podtrženo prakticky neustálým, řečeno s Katrin fascinovaným, pohledem, který se 

jako by od jejího hrudníku nemůže odtrhnout. 

Ženská prsa nejsou jedinou částí těla, jíž je věnována velká pozornost, další jsou 

hýždě. S tím korespondují také v hovorovém jazyce horňáci a dolňáci, tedy muži, kteří 

poměřují krásu žen podle ňader, respektive pozadí. Zde je dle mého názoru legitimní 

poznamenat, že ne nutně jde o posuzování krásy dané ženy, nýbrž s přihlédnutím k 

fragmentaci ženského těla, již jsem zmínila v teoretické části u oslovení a označení žen v 
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češtině, to koliduje s voyeurskou fascinací těmito oblastmi. Toto pochopitelně podporuje 

dojem, že důležité a ceněnné jsou právě zmíněné partie. Kromě úvodního příkladu v guide 

listu to ilustruje i Tamara v odpovědi na mou první otázku, v níž jsem se ptala po její 

vlastní zkušenosti. “Já mám spíš /ee/ pozitivní zkušenost, že sem se nesetkala nikdy [], že by 

mi někdo řek´ na ulici ʻježiš, podívej se, ta má velkej zadekʼ “ (Tamara: 1). Katrin (2-5) má 

jinou zkušenost: 

Kat: Jeden rozhodčí u nás [] z ničeho nic ke mně přišel a začal se se mnou vybavovat a asi 

po pěti minutách rozhovoru, kterej byl celkem normální, mi řek´, /eem/ „měla by si dělat 

něco se svým zadkem, máš pěkný prsa, ale ten zadek, to je hrůza“. [] 

E: /Ehm, hm/ [mlask] /ehm mm/ Mohla bys mi říct, jak ses při tom cítila? 

Kat: No, tady v tom konkrétnim případě vim, že sem byla hodně naštvaná [úsměv]. 

Protože, tak jako od puberty prostě bojuju s tim, že vždycky budu mít ňáký kilo navíc, že 

prostě nikdy nebudu hubená. Ale přitom jako sportuju, nemyslim si, že bych jedla jako 

prase ňáký McDonaldy a podobně. Takže mě jako mrzelo, že člověk, kterej vůbec neví nic 

o mym životnim stylu, dokáže hned mě takhle posuzovat. A říkala sem si tak na jednu 

stranu, jak se člověk jako snaží, ale přitom to vůbec není vidět [úsměv]. Což je, což byla 

další jako věc, proč mě to mrzelo. Nejenom ta jeho vulgárnost []. 

Kat: [] sem určitě na něj nebyla sprostá, [] i když sem to samozřejmě měla na jazyku 

[smích]. A vim, že sem asi na něj chvilku koukala s otevřenou pusou (3) a myslim, že sem 

mu řekla něco [] /Aaa/ on se tak ňák snažil z toho jakoby vykroutit, [] něco v tom smyslu, 

že to zas´ tak nemyslel a že si nemám brát ty věci zas´ až tak k srdci a že to myslel upřímně 

jako radu [mírný důraz].  

Jo, to mi řek´ [smích], to si teďka vybavuju. „Jako radu“ [důraz]. 

E: Aha. 

Kat: Tak to mě urazilo možná ještě víc [smích]. Že ňákej člověk, kterýho vůbec neznám 

jako mi tady bude dávat takovýdle jednak nepříjemný komentáře o něčem a ještě /ee/ bude 

reagovat stylem, že on to vlastně myslí dobře. A já jsem ta, co vlastně není schopná tu . ten 

jeho negativní feedback přijmout. 

 

 Z výše uvedeného je patrný právě permisivní přístup k ženám a jejich tělům, 

spojený s domnělou expertizou, která dává právo nejen o Katrin se takto vyjadřovat. Muž 

zde tedy nevystupuje pouze jako ten, kdo soudí kvalitu, ale má i “svaté” právo svůj soud 

vyřknout a dát jí “upřímné rady”. Participantka by dle něj měla být za radu vděčná, 

přijmout ji bez výhrad, natož reciproční akce. Koncept bytí viděného v praxi. Katrin 

vokalizovala motiviku, která be se dala nazvat dvojí selhání. Pokud nepřijme „dobře 

míněnou radu“ a odporuje, dostane se do pasti nařčení, že není schopná ji přijmout. Nejen, 

že nesplňuje kritéria krásy, ale  není schopna to reflektovat a s povděkem kvitovat snahu ji 

na to upozornit. 

Katrinina reakce od počátečního šoku a překvapení po pobouření a naštvání z 

mužova jednání vrcholícího ospravedlněním proklamovanou motivací, je identická s 
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popisem některých situací vyvolaných neakceptovatelnými komentky jako „si strašně 

pěkná, pojď, pojď ke mně“ (Tamara: 6), „slečna, to sú kozy“ (Klára: 2) nebo „jé, kam jdou 

ty kundičky“ (Claudie: 3).  Zde důvodem není dávání rad, ale familiernost, permisivnost a 

celková vulgárnost. Klára nazvala prohlížení inkriminovaných částí těla a komentky jich se 

týkající očním, respektive verbálním dotykem, který narušuje osobní prostor obdobným 

způsobem jako by to udělal dotyk skutečný. To může vyvolat pocit, že ženské tělo nemá 

žádnou jinou hodnotu než snad tu estetickou. “Jako bych byla jen věc ňáká, levná věc” 

(Monika: 4). Některé participantky mi sdělily, že mají zkušenosti s fyzickým dotykem ať 

už samotným nebo provázeným poznámkou. Plácnutí přes zadek od neznámého člověka a 

jakýkoliv jiný intimní dotyk narušuje tělesnou integritu a vyvolává dojem, že těla žen jsou 

veřejně přístupná pro omakávání. Fakt, že se všechny popisované a naznačené situace 

odehrály na veřejnosti za “běžného provozu”, zpětně ukazuje na shovívavost, s kterou k 

nim naše společnost obecně přistupuje, a jejich akceptovatelnosti, což na participantky také 

jistě působí. 

Komentky jsou formou disciplinace ať už jsou laděné negativně či pozitivně. Ty 

pozitivně laděné (v závislosti na tonalitě) budou s největší pravděpodobností ukazovat na 

bytí a chování diskurzu vyhovující. “I když sem si vzala například pánské kalhoty, pánskou 

mikinu, vzala sem si čepici, košili, batoh, tenisky [] někteří muži mají potřebu mi prostě 

zdůraznit, že outfit, co mám na sobě, není dostatečně ženský” (Hedvika: 12). Negativní pak 

jako nevyhovující, stavějící se na odpor, snažící se diskurz přeznačit.  

 

4.2.2.2 Známky agismu v diskurzu participantek 

“Co je mladé, to je hezké”. Takovou moudrost lze občas zaslechnout. Přímo mi ji 

žádná participantka nesdělila, ale implicitně byla přítomná. Stejně i její negativní 

implikace. Zde se ukazuje, jak diskurz působí na participantky, a zároveň jak se projevuje 

v jejich myšlení a tedy se jeho prvky inkorporují do diskurzu. Participantky jsem vždy 

žádala, aby mi popsaly, za jakých okolností se mluvní situace odehrály a také zda 

frekvenci výskytu něco ovlivnilo. Vanda zmínila také proměnnou věku, která dle jejích 

slov zatím nehraje roli. Tento výrok zahrnuje předpoklad, že věk bude mít/má  na 

frekvenci či kvalitu komentku vliv. To se živí z diskurzu krásné dámy, přičemž krásná je 

svěží a mladistvá žena. Jedna z participantek dokonce měla pocit, že na dostávání 

komentků na veřejnosti už nemá věk. Nejpoučnější z pohledu využívání prostředků 
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diskurzu byl komentář ohledně situace, v níž skupinka mladých mužů pod vlivem alkoholu 

dělala vulgární
43

 komentky na skoro každou procházející ženu. 

Kl: Neříkám, že každou [stoupavá intonace] jako… 

E: Více méně. 

Kl: Od čtyřiceti výš to už možná nechali bez komentáře [smích], ale taková mladá děvčata, 

mladší dámy, slečny určitě. 

 

Nechat něco bez komentáře, znamená radši se k něčemu nevyjadřovat. Pokud 

bychom posunuli chápání komentku do roviny stimul-reakce, dalo by se říci, že autoři se 

vyjadřovali k něčemu, co upoutalo jeho pozornost. Znamenalo by to tedy, že ženy 

v určitém věku si již pozornost nezaslouží? Při doptání mi sdělila, že určitě, „I v padesátce, 

tak by to určitě okomentovali. Patřičným způsobem [smích]“ (obě Klára: 6). V obou svých 

komentářích se participantka smála. Interpretací by mohlo být více, v druhém případě v 

kombinaci s  „patřičným způsobem“ vyznívá jako tomu věku přiměřený, nebo jiný než u 

mladých žen. Je možné, že si Klára agismu v kombinaci s diskurzem krásné dámy je 

vědoma a jejím cílem bylo oslabit jej humorem. Jelikož se však vůči němu nevymezila, 

podílí se na jejich udržování. 

Agismus se netýká jen žen, ačkoliv jejich znevažování je, jak jsem naznačila v 

kapitole o pojmenováních žen v češtině, obecně větší než u mužů. Identifikovala jsem i 

agismus týkající se mužů. Ovšem agismus u mužů se tolik netýká vzhledu, vzhledem k 

tomu, že maskulinita je oproti feminitě založena na výkonnosti a síle, kterou je nutno 

neustále dokazovat. Katrin (4) shledala příčinu dobře míněné rady a celkové situace 

analyzované v předchozí podkapitole v osobnosti rozhodčího: 

 

Kat: Takže si myslim, že to asi bylo jakoby jeho osobností, že on, protože to komentovali 

ještě další kluci, /aa/ že - ne teda tuhle situaci, protože o tom nikdo nevěděl -, ale co sem se 

tak bavila, tak oni si z toho rozhodčího tak trochu dělali srandu, že on je takovej /mm/ 

donchuán trochu. Jako, že si o sobě myslí ve svejch asi 50i letech, že ještě má na víc a že 

/sssssse/, prostě pořád jako prohání holky tak nějak, barví si vlasy, a . a, líže si je takhle 

dozadu, vždycky přijde v takovym jako navoněnym /ee/ hávu [smích] 

E: /Hm, hm/ 

Kat: Takže ta osobnost, určitě. 

 

V kontextu věku a popsaných aktů, navíc donchuán jen tak trochu, působí 

posměšně.  Participantka ostatně také zmiňuje, že si mladí muži, s nimiž je v určitém 
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 Vulgární v pojetí participantky byl obsah, použité výrazivo, způsob provedení – tedy volání na celé 

prostranství. 
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pracovním vztahu, ovšem je to pracovní vztah ve volném čase, z něj dělají legraci, ač 

nevíme, zda otevřeně či nikoliv. „Mít na víc“ dále v rozhovoru specifikovala jako mít 

vztah/poměr s mladými ženami, což ostatně vyplývá z toho, že “prohání holky”. Péče o 

svůj zevnějšek je tedy interpretována v tomto světle a přispívá ke směšnosti muže, který by 

podle participantky jakožto ženatý muž určitého věku měl být “sám se sebou srovnanej” 

(Katrin: 9) neměl takto jednat. Ovšem právě jednak mladí muži, o jejichž chování nemáme 

víc informací, ale sami o sobě mohou působit v rámci stávajícího diskurzivního nastavení 

jako ukázka dravé maskulinity ať už jako referenční či antagonická skupina, a jednak v 

diskurzu kolující sousloví “ukázat, že na to ještě má” a “že má na víc”, což odkazuje k 

imperativu do-/ukazovat maskulinitu, jsou podle mne diskurzivním tlakem, který tento 

muž pociťuje. 

Právě “mít (ještě) na to” jsem slyšela nejen od této participantky. Zároveň však “mít 

na víc” ukazuje na to, že nestačí jen nějaká žena, nýbrž žena, jejíž kvalita není v rámci 

diskurzu krásné dámy a agismu snížena, to jest splňuje kritéria vzhledu a věku. Což zpětně 

vystavuje tlaku ženy. Takováto kolokace svědčí o tom, jak je společnost tímto prosycena a 

s jakou samozřejmostí to subjekty přijímají a aplikují (na ostatní i sebe). Symbolické násilí, 

které mimojiné skrze toto participantky zažívají, pojednám dále v analytické části. 

 

4.2.2.3 Diskurs silnějšího sexuálního pudu mužů – Biologizující diskurz 

Na otázku, proč si participantky myslí, že muži dělají komentky, případně 

nepříjemné komentky, čímž jsem žádala i vysvětlení permisivního chování, v několika 

případech se mi dostalo odpovědi, že by to mohlo být potřebami sexuálního charakteru. 

Kl: Nevím, nevím, nedokážu si to vysvětlit, proč to je, jestli to je kvůli nějaký jejich  

sexuální abstinenci nebo jenom z čistý nudy. Nedokážu to posudit. 

 

Nejde nutně o frustraci či abstinenci, to je pouze zesilující komponenta. Diskurz 

silnějšího sexuálního pudu mužů jim paušálně přiznává větší sexuální potřeby. Vzhledem k 

tomu, že se týká všech mužů, je jinými slovy údajně vrozený, což jej jednak vysvětluje, 

jednak je jeho ospravedlněním. 

V: Asi bych řekla, že to bude víc v létě, protože přece jenom, když holka jde a má prostě 

ňákou sukni nebo šaty, a i myslim si, že na jaře a v tom létě sou ti chlapi takoví, já nevim, 

jak to říct /ee/. 

E: Jak tě to napadne. 

V: Jsem chtěla říct, že s nima víc cloumaj´ hormóny [smích]. 
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„Cloumaj´ s nima hormóny“ je odkazem k diskurzu o biologickém původu 

sexuálního pudu, který jej zároveň legitimizuje. Sloveso cloumat vyjadřuje sílu a 

nekontrolovanost, tedy podporuje pohled na mužskou touhu jako pocházející 

z biologických predispozic, autentickou a do určité míry nekontrolovatelnou, tak musí být i 

brána, tj. tolerována. Taková je mužská sexualita údajně celoročně, ale na jaře a v létě je 

ještě méně kontrolovatelná. Vanda (2) tím vlastně říká, že je pochopitelné, že na jaře a 

v létě je vyšší frekvence komentků, které jsou reakcí na stimul v podobě lehce oblečených 

žen. 

Možná s odkazem na jaro lze mluvit i o určité části biologického cyklu, totiž 

hledání partnerky, alespoň u některých živočichů. V souvislosti s tím jsem se setkala u 

participantek také s odkazováním k říši zvířat jako k předobrazu chování lidí: „No, taková 

ta síla toho alfa samce. [] Ukázat, že mám na to sbalit jakoukoliv ženskou” (Marika 4-5). 

Tedy tak se projevují ti nejlepší.  

 S poukazem na biologickou podstatu lze číst také jednomyslnou shodu, že dělání 

komentků souvisí s požíváním alkoholu. Alkohol a jiné omamné látky totiž setřou “tenkou 

vrstvu sociálních návyků” a dají vystoupit sexuálním potřebám v jejich nekontrolovanosti. 

Muži jsou tak prezentováni jako nebohá stvoření smýkaná svými potřebami. “Jak jsem 

zmínila, myslim si, že záleží na alkoholu, takže pokud bude člověk [odkašle si], bude mít 

v sobě pět piv, i člověk civilizovaný v normálnim životě je schopný mít takovýhle 

poznámky” (Claudie: 8). 

Na vliv hormonů u žen poukazovala jedna z participantek, čímž se snažila 

zdůvodnit, proč některé mladé ženy komentky dělají.  

 

Mon: Samozřejmě, když sou ženy v pubertě, holky v pubertě, tak /ee ee/ si myslím, že toho 

sou schopné, ale jak puberta přejde, tak si myslím, že už ne. Že spíš ta žena se zdržuje (1) 

spíš o krok dál, o krok pozadu. 

E: /Ehm/ a proč bys teda řekla, že v té pubertě se klidně takhle projeví? 

Mon: No, tak v pubertě, že jo, když s tebou mele puberta [smích], máš /ee/ všechny 

hormony převrácené, tak /ee/ si myslím, že máš i kuráž a je ti všechno jedno. A potom zase 

prostě v tom věku pozdějším se tak všechno jako ustálí všechno /aa/ dostane se do normálu. 

Prostě v té době chceš zažít všechno, cos´ ještě nezažila, takže asi tak. 

Na druhou stranu, když se nad tím zamyslim, tak /ee/, tak i /ee/ určitě je to taky o vrstvách, 

že jo. /Ee/ teďka nechci nikoho kritizovat, ale sou určité národnostní menšiny, které si 

myslim, že vyrůstaly v takovém prostředí, kde ňáké pokřikování je naprosto běžný /ee/ jev 

[zdůraznění] sociální. A /ee/ je jedno, jestli sou to ženy nebo muži. To si myslím, že tam je 

to úplně jedno. 
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Důvod proč jen některé mladé ženy podle Moniky (2) komentky dělají je jejich 

společensko-ekonomický původ, eventuelně jejich původ etnický. Sociálního vkladu si je 

tedy vědoma, zdá se mi však příznačné, že komentky od mladých žen jsou vykládány ve 

světle biologického diskurzu, což ukazuje jeho sílu a autoritu čerpanou z větší prestiže 

přírodních věd (a techniky) v porovnání s vědami společenskými. Hormony a hormonální 

změny, na než participantka naráží, jsou tak příčinou jednání, které, jak sama naznačila, 

vybočuje. Dospělost, tedy v této logice období hormonálního klidu, je tak u žen 

charakterizované zdrženlivostí a neprojevováním. Přičemž to je prezentováno jako 

normální stav. Chování interpretované jako výraz sexuality vycházející z „přirozenosti“ je 

v takové míře akceptovatelné a akceptované jen u mužů. Diskurz kolem mužského 

sexuálního pudu jej totiž konstruuje jen jako asymetricky jednosměrný pohyb, čímž se do 

určité míry znemožňuje pohyb v opačném směru, tedy vyjádření či prožívání sexuálního 

pudu u žen. 

 

4.2.2.4 Diskurz viktimizace 

Jak jsem v teoretické části věnované diskurzu nastínila, viktimizací se myslí dávání 

někomu za vinu, že byla/- obětí nějakého zločinu, v kontextu komentků bych to 

specifikovala, že si mohla daná osoba za to, že byla vystavena nepříjemné situaci a/nebo 

nějaké formě násilí. 

Když jsem se Tamary ptala, co dělalo výraznou zkušenost tolik odlišnou od jiných 

do té míry, že mi pověděla právě o ní a ne o jiné, přičemž přesná formula otázky je níže, 

odpověděla mi takto: 

E: Co bys řekla, že tu situaci dělalo tak výraznou, když se nad tim zamyslíš? 

T: /Mm/ asi vzhled, no, asi jak jsem zrovna ten den byla, jestli jsem měla udělaný vlasy, 

jestli jsem byla výrazně namalovaná, asi takhle, no. 

E: /Ehm/ [mlask] 

T: Ňák sem, ňák sem /ee/ neflirtovala [zdůraznění] s nim nebo nepůsobila sem ňák /ee/, 

abych ho, jak to říct, ňák jako povzbuzovala k tomu, aby to řekl, nechovala sem se tak, 

prostě normálně. Já se jako normálně usmívám, protože chci působit přátelsky, ale né tak, 

abych ňák povzbuzovala muže k tomu, že . že je chci nebo. Rozumíš mi? 

 

Tamara (6) buď přeslechla otázku či ji interpretovala jiným způsobem, než bylo dle 

mého názoru opodstatněné. O tom, zda má něco vliv na frekvenci jsme si povídaly zkraje 

rozhovoru, proto bych já osobně na místě participantky neočekávala stejnou otázku 

podruhé. Navíc v zápětí jsem svou otázku položila znovu, po upřesnění, už mi na ni 

odpověděla. Odpověd výše je odrazem diskurzu viktimizace, to jest na jednu stranu 
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vyjmenovává, co v jejím chování a vzezření mohlo určitou reakci vyvolat, ale zároveň 

odmítá svou vinu. Tamařin přístup ke komentku jako takovému je veskrze negativní. Podle 

jejích slov je jedním z důvodů chování bývalého partnera, který jí daval za vinu veškerou 

jinými muži projevovanou pozornost: pohledy, hvízdání, troubení i komentky. Ovšem 

diskurz viktimizace našel své echo v každém rozhovoru, proto tuto osobní historii 

nepokládám za bezvýhradní opodstatnění. 

Diskurz viktimizace je podporován diskurzem krásné dámy a diskurzem silného 

sexuálního pudu mužů. Pokud přistoupíme na interpretaci komentku jako vyjádření zájmu, 

pak by ho žena měla přijmout, jelikož vzbudila zájem, měla by se za něj a veškerou 

nechtěnou pozornost cítit zodpovědná či dokonce cítit vinu. Nejen tomu musí ženy čelit v 

případě, že projeví nezájem, nelibost či se nějakým způsobem vymezí. Případně by měla 

udělat něco se sebou, aby zájem nevzbuzovala. Vztažení k sobě, tedy individualizace, 

zamezuje poznání, že s obdobným problémem se potýká více lidí, a odvádí pozornost od 

širších souvislostí. S přihlédnutím k různým formám genderově motivovaného násilí a 

především jeho četnosti jeho výskytu, je s podivem, že se toto více netematizuje na 

různých úrovních. Na úrovni individuální je toto pochopitelně těžko rozklíčovat, jelikož 

oba zmíněné diskurzy (i jiné, které k tomuto stavu přispívají) jsou postavené na konceptu 

“přirozenosti”, což je legitimizuje. Zároveň je to ukázkou s jakou úporností se tyto 

diskurzy drží, jelikož působí i na ty, kdož nástroje pro jejich rozpoznání mají. Osobně to 

beru jako důkaz, jak hluboce se do nás zapsaly a stále zapisují. Je nutné také uvážit, že 

tváří tvář nějaké formě násilí či hrozbě téhož je s ohledem na vlastní bezpečnost nutné 

dělat ústupky. Čímž se, pokud se vůči němu nevymezíme, diskurz viktimizace nadále 

posiluje. Tyto myšlenky ještě rozvedu níže a také se k tomu vrátím v podkapitole, kde 

analyzuji symbolické násilí. 

To, co podle participantek zvyšovalo frekvenci, respektive pravděpodobnost 

výskytu komentku, bylo líčení, účes, oblečení, podpatky a oční kontakt s potenciálním 

autorem. Z ročních období pak jaro, léto, z denní doby noc, frekventovaná místa a již 

zmiňovaný alkohol, tedy alespoň v ČR. Viktimizační diskurz a diskurz krásné dámy tlačí 

na participantky a nutí je adoptovat strategie, díky nimž mohou balancovat a vyhovět 

obému. “Každá ženská se chce líbit, chce se pěkně obléknout, ale nejsem typ, že pěkně 

znamená, /ee/ znamená dát si co nejkratší sukni, aby se za mnou každý otáčel [] jako oblect 

se tak, aby člověk zaujmul, ale aby to bylo decentní a tím pádem /ee/ se snažim i vyhnout 

právě ňákejm tady těmto poznámkám” (Monika: 3).  Monika je příkladem  balancování, 

kdy jedním dechem říká “ano, chci se líbit”, a zároveň odmítá provokativnost či 
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vyzývavost. Vůči takovému obrazu, respektive ženám, se vymezuje, a konstruuje svou 

identitu. Balancování vyžaduje úsilí už vzhledem k sociálně určeným a individuálním 

kritériím atraktivity a provokativnosti. S Wolf (2000) bych k tomu dodala, že to vede k 

usilovné sebekontrole čili zvýšenému psychickému úsilí. 

T: Když si vezmu culík, tak se mi to nestane, ale když si vezmu podpatky, hezky se 

nalíčim nebo tak něco, tak se mi to stává často. []  Já ani nevim, já jsem to třeba zkoumala 

upřímě, že jsem nad tim i přemýšlela, vlastně čim, co to způsobuje. A chtěla jsem to ňák 

jako snížit [].  

Tak jsem si řekla, že půjdu dneska do města, půjdu si . půjdu támhle na oběd s kamarádkou 

nebo si zajdu něco koupit, tak si musim uvědomit, že si nesmim vzít podpatky, protože by 

na mě hvízdali. [] takže už přemýšlim dopředu, co si třeba vezmu, abych nějak nevyvolala 

pozornost mezi muži. 

T: V práci potřebuju působit ňák reprezentativně, ale když jdu takhle třeba do města a nebo 

někam jinam, což už je jako vyjímka, že někam jdu, tak tak se snažim /mm/ se oblíkat ňák 

jinak. 

         (Tamara: 2-3, 7) 

 

Nejedna participantka popsala své pocity ohledně popisovaných situací jako směs 

nepříjemných pocitů, naštvání a strachu, což si osobně vysvětluji (ne nutně explicitním) 

vědomím, jak je těžké vyhovět, úsilí na to vynakládanému, udělanými ústupky a vědomím 

nespravedlnosti z krácení svého životního prostoru, malého prostoru reagovat a latentně 

přítomnému nebezpečí. Ilustruje jedna zkušenost Vandy níže. Hedvika popsala, jak 

rezignovala na procházku, když jsi sledoval muž, raději tedy nasedla do MHD, aby 

urychlila cestu do bezpečí. “Rezignuju [] I když mě to štve [], ale zas´ /ee mm/ [mlask] 

někdy je to fakt nepříjemný, plus někdy se tam fakt projeví ten strach a radši než prostě 

něco riskovat a tak”. 

Příkladem ústupků by mohly být strategie změna šatníku, respektive autoregulace, 

co si vzít na sebe v případě, že se participantka pohybuje ve veřejném prostoru, oblékání 

méně odhalujícího oblečení i v horkém počasí, vyhýbání se určitým místům, kde ke 

komentku došlo, případně by mohlo dojít, vyhýbání se lidem, které by potenciálně mohli 

komentky dělat a jiné. 

 

C: Když pujdeš normálně prostě, nebudeš si třeba lidí všímat, nebo ne, nedíváš se kolem, 

tak si myslim, že si lidi, taky moc nevšímaj´. Že to hodně záleží na tvý interakci taky. 

Neříkám, že by ti někdo měl říkat „je, to sou kozy“, když se na někoho podíváš [smích] a 

půjdeš v minisukni. To v žádnym případě, ale myslim si, že pak seš většim terčem tady 

těhle těch poznámek.  

(Claudie: 2) 
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Mon: Já už kategoricky se těmto místům vyhybám, kde by mohl ňáký takovýto výkřik 

[smích] při . /eem/ se objevit. Takže pokud vím, že třeba /ee/ někde na ulici vidím, že tam 

je skupinka samozřejmě chlapů, že, tak /ee/ se tomu vyhybám, pokud můžu. 

E: /Ehm/ 

Mon: No, jako není mi to příjemné, i když třeba řeknu „tak se nic nestalo“, tak ale i tak 

vím, že prostě sem čekala, že by něco mohlo nastat a příjemné mi to není. 

         (Monika: 4) 

 

Jak by se mohlo zdát, ani opačná strategie, tedy snaha o co nejméně atraktivní, 

čtěte nejméně ženské vzezření, není korunováno úspěchem, k čemuž jsem směřovala v 

podkapitole o diskurzu krásné dámy. To poukazuje na úzký manévrovací prostor a 

skutečně úzkou cestu, kterou ženské subjekty mají k dispozici, pokud se nechtějí dostat do 

konfliktu. Mimojiné Cladie došla k závěru, že komentky přijdou ať dělá, co dělá, nicméně 

počet se dá snížit výběrem vhodného oblečení. S tím nesouhlasí Hedvika, která má 

zkušenost s tím, že komentky přicházejí, ať je oblečena jakkoliv. 

Jelikož komentky nejsou nutně nástrojem pro vyjádření zájmu, může a 

participantky jej identifikovaly také jako způsob vymezení se vůči praktikám či vzhledu, 

které podle mínění autorky(-ek)/autora(-ů) nejsou v souladu se soudobými standarty krásy. 

Zde Hedvika (18) líčí komentek mladých žen: 

H: Například se jedné ženě posmívaly, že nemá depilované nohy. 

E: /Ehm/ 

H: Takže, nejsem schopna to slovo od slova odcitovat, ale byly to prostě komenty na to, že 

to je zarostlá opice (2) a /mm/ no, zkrátka jako koment na ochlupení. 

 

Diskurz viktimizace se však zdaleka nelimituje na samotný komentek, ale i na 

případnou další interakci. Z rozhovorů vyplynulo, že by se participantky rády někdy vůči 

komentku nějakým způsobem vymezily, nedělají to ale z obavy, že by to ze strany autora 

(případně autorů) mohlo vést k nějaké odvetné akci. Přičemž existuje předpoklad, že by si 

za případné následky, eventuelně újmu, mohly samy, protože to “vyprovokovaly”. To vede 

k tomu, že se neohradí vůbec či jen jemně. 

H: Jsem se sama vracela v noci docela [], bylo kolem půlnoci a /ee/ kolem nebyli žádní jiní 

lidé. Byl to takový nepříjemný pocit, pusto za mnou, pusto přede mnou, napravo, nalevo. A 

/emm/ obtěžuje mě tady ňáký týpek, tak když budu hodně drzá, tak možná ho zbytečně 

vyprovokuju a pak v uvozovkách spláču nad výdělkem. Nebo se, nebo zbytečně prostě 

vyhrotim tu situaci tak, že ve finále si to stejně odskáču já sama. 

 

 Hedvika (5-6) uvedla, že když se ohradí, tedy opustí vyhrazenou pozici, může to 

vést k agresivnímu chování autora. Použitý slovník, např. „drzá“ a “vyprovokuju” skutečně 



ʻStranger complimentʼ neboli komentek jako forma symbolického násilí na ženách v kontextu ČR 

Analýza rozhovorů 

72 

 

navozuje dojem, že by udělala něco nepatřičného. Potrestání jako hrozba fyzického 

napadení, ať už by to napadení mělo jakoukoliv podobu. Alkohol, případně větší počet 

autorů hraje taktéž svou roli při rozhodování, zda se vymezit či nikoliv. 

Kl: Pod vlivem toxických látek lidé mohou mít zvláštní reakce a kvůli jednomu komentu se 

dostat do nějakého fyzického konfliktu, to ti za to nestojí. I tak si myslím, že by si z toho 

moc nevzali. Cokoliv bych jim řekla, tak by se tomu vysmáli, řekli by další hloupost. Já 

jsem si řekla, že to nemá smysl. 

(Klára: 4) 

 

Vanda a Hedvika tematizovaly, že se neohrazují příliš silně ze strachu, že by to 

mohlo vést k násilnému jednání daného(-ých) muže(-ů). Vanda (8-9) popisovala své pocity 

po té, co odmítla neznámého muže, který ji zval do divadla: 

V: Tak potom, když sem čekala na tramvaj, tak sem byla nervózní a dívala jsem se, jestli 

třeba za mnou nejde [úsměv]. Protože sem měla jako strach, aby to nebyl někdo, kdo by se 

mohl naštvat, že sem ho třeba vodmítla a nechtěl by mi třeba pak ublížit. 

E: Jasně. 

V: [] Ale na zastávce pak nebyl, takže už sem nad tim nepřemýšlela. Já mám totiž spíš 

strach, když už se něco takovýho stane, tak z reakce. [] Proto já asi nikoho úplně 

neodmítám ňák extrémně příkře. A ani nejsem ten typ, že bych někoho jako vyloženě 

sprostě poslala jako do ňákých mezí. To si myslim, že jako není nutný, ale asi je to možná i 

z ňáké opatrnosti [pomaleji].  

Protože, no, protože mi jedna příbuzná jednou říkala, že byla v metru, že ji oslovil ňákej 

kluk, a ona s ním nikam nechtěla jít a on ji začal tahat jako do kolejiště metra, jo. Že jí tam 

normálně nikdo nepomohl, že [se mu musela sama vyškubnout. 

E:  [Vážně? 

V: To když mi jako řekla, možná že i to mi jako utkvělo, že sem si říkala, potom jako nikdy 

nevíš.
44

 

 

Není nutné mít vlastní zkušenost, sdílená úplně stačí. Vanda to sice explicitně 

nepojmenovává, ale taková situace ji odrazuje od asertivity a nabádá jednat v podstatě 

mile. Možná dokonce s úsměvem, což rezonuje s prvním úryvkem výpovědi Tamary v této 

podkapitole, jež mluví o úsměvu jako výrazu přátelskosti, nikoliv souhlasu či povzbuzení. 

Ovšem v diskurzu viktimizace také koluje imperativ vyjádřit svůj nesouhlas jasně, v 

opačném případě bráno jako souhlas. To představuje další okleštění už tak úzce 

vytyčeného manévrovacího prostoru pro ženy. 

 

                                                 
44

 Zkušenost sestry na ni má vliv. Zkušenost takového charakteru nemusí být nutně vlastní, stačí i o ní slyšet, 

nebo nějak jinak se s ní setkat. Strach z reakce pak ani nedovolí energičtěji, jasněji odmítnout. Ovšem to, zda 

někdo zareaguje agresivně, se nedá úplně odhadnout z toho, jak dotyčná osoba vypadá/působí. 
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4.2.3 Performace identity/genderu 

Nejprve k nadpisu podkapitoly, snažím se tím naznačit, že gender je jedním z 

aspektů či jednou ze složek identity, čímž se odvolávám na koncept interesekcionality. V 

rozhovorech s participantkami jsem jich identifikovala několik, vzhledem k jejich 

provázanosti je budu rozebírat některé více, jiné méně společně s genderem. S tím, že 

gender mne zajímá nejvíce, ale je pro mne nemožné jej “odseknout od ostatních”. 

Pojednám o performaci jak feminity, tak maskulinity. Ačkoliv jsem rozhovory dělala 

pouze s ženami, které, jak jedna z participantek poznamenala, neví, jaké to je žít jako muž, 

performaci maskulinity nemohu pominout. Jednak si nemyslím, že by kdokoliv ať už se 

identifikuje jakkoliv dokázala/- nutně zdůvodnit své genderované jednání a prožívání, tedy 

žitá zkušenost není pro plodnou analýzu určující, jednak je pro mne diskurz participantek 

cenný mimojiné pro zhodnocení diskurzivního utváření a konstruování identity. 

Na otázku, kdo komentky dělá, jsem dostala poměrně jasnou odpověď. Většinou 

jde o autory muže. Jak ukážu později, není to tak, že by ženy komentky nedělaly, o čemž 

svědčí ostatně příklad mladých žen uvedený v předchozí podkapitole. O autorství žen 

pojednám později. 

 Tedy, kdo dělá komentky? V rámci heteronormativní společnosti, kde komentek je 

interpretován jako výraz zájmu pramenícího u mužů z jejich silnějšího sexuálního pudu je 

takovéto chování chápáno jako výraz “zdravé sexuality”. Jinými slovy muži se tím 

projevují jako “zdraví samci”. Komentek je v tomto smyslu tedy v pravdě performativním 

aktem. Jak si tedy vysvětlit, že jej podle slov participantek i odborné veřejnosti, jak jsem 

ukázala v části věnované představení tohoto jevu, dělají především určité skupiny muži? 

Že by byl jejich sexuální pud nejsilnější? V rozhovorech se opakovalo, že těmito určitými 

muži jsou dospívající muži a mladí dospělí muži, muži v produktivním věku pracující na 

stavbách, muži staršího věku a muži z etnických skupin, kdokoliv pod vlivem alkoholu. K 

charakteristice mužů autorů komentku participantky přidávaly vesměs odmítavý postoj, 

jelikož je nevhodné na někoho pískat a “halekat” na veřejnosti, případně jsou to lidé s 

nízkou inteligencí, celkově nízké úrovně. Vidím v tom ozvěnu konceptu maskulinit R. W. 

Connell (1995). Tedy existují různé maskulinity se svými partikulárními charakteristikami. 

Nad všemi těmito maskulinitami je maskulinita hegemonní, což je kulturně a geograficky 

specifický ideál maskulinity. Mám tedy za to, že právě mnohost maskulinit je příčinou i 

odlišného projevování na veřejnosti, eventuelně projevování vůči ženám a projevování 

zájmu. Mezi inteligencí a komentky tak není nutně kauzální vztah. Samy participantky tuto 

domněnku podpořily zkušenostmi s akceptovatelnými komentky, které dostaly od pro ně 
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přijatelných mužů. Monika popsala, jak o ni projevil zájem muže, který by povoláním 

spadal do střední třídy, dal jí vizitku s kontaktem na něj. 

Komentek však není jen projevem zájmu, ačkoliv tento diskurz jistě využívá: 

Kl: Stalo se to na zastávce metra Budějovická. (0.5) A tam je vlastně takový nadchod a 

podchod, no ty chlapi stáli nahoře. Chlapi, chlapci, netuším. Mohlo jim být okolo dvaceti, 

bylo jich čtyři nebo pět. No a na všechny ženský, co procházeli, jak tam prostě stáli a měli 

z toho ohromnou zábavu a „to sou kozy“ a každý třetí to řekli nebo něco jinýho. 

No, já sem prošla dvakrát, nejdřív jsem šla do obchodu a pak zpátky. A když to na mě řekli 

podruhý, tak sem se na ně podívala nahoru, zakroutila hlavou a odešla. 

 

U mladých mužů, kteří se takto projevovali, evidentně nešlo o zcela spontánní 

výraz zájmu či zaujetí, pokud to takto dělali delší dobu a prakticky jakékoliv procházející 

ženě, včetně participantky, které to řekli dvakrát. V podstatě i místo, které zaujali, působí 

jako dobrá pozorovatelna, tedy strategické místo na takovouto aktivitu. Já osobně v tom 

čtu výraz permisivnosti podpořený skupinovou dynamikou a alkoholem. Klára (4-5) jej 

zmiňuje dále, já jsem ho do úryvku nezahrnula. Zaměření na ňadra zástupný znak ženství, 

tedy dobře se na něj odkazuje, přičemž vulgární výraz a celková situace mohla sloužit k 

posílení identity v kolektivu. 

Marika (3) smetla romantické vidění komentku jako výrazu zájmu muže o ženu, 

jenž dělá první krok, respektive aktivita vychází z jeho strany, poukazem na situace, s 

nimiž se setkala, kde komentek nebyl adresován jí jako jedinečné bytosti, ale “figurantce”: 

Mar: Já ho prostě nezajímám, víc jde tady o něho. V tom smyslu, [] že jeho zajímá 

řekněme ňáké číslo, je to ňáké číslo,  já nejsem já, já jsem personifikace ženské, jako 

masové, jako masový produkt ňáký představitel.  

 

Na takových situacích ji tedy irituje fakt, že daný muž ji chápe pouze jako nějakou 

ženu, která je cílem komentku, aby mohl ukázat jaký je borec, tím, že řekl nějakou 

poznámku na kolemjdoucí neznámou ženu, což je svého druhu výzva a zkouška 

maskulinity. Performace před jinými muži je svého představením pro odbornou veřejnost, 

tedy muže, kteří jsou “specialisty” na, jak se chovat mužsky, ačkoliv ne všem je to 

přiznáváno. Hegemonní maskulinita ač nedostižný ideál, může sloužit jako pohon. 

Hedvika upozorňuje na nepřesvědčivost performace v některých komunikačních 

situacích. “Občas to vnímám, že jako ty jejich výroky jsou poněkud křečovitý, že prostě 

mám pocit, se jako chtějí předvést, [] ale sami si tou situací nejsou, /ee/ nejsou úplně jistí”. 

Popsaná situace by se dala interpretovat jako snaha ukázat svou mužnost, přiblížit se ideálu 

mužství, aplikováním blíže nespecifikovaného odpozorovaného jednání, které si daný muž 
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či muži ještě plně neosvojili. To poukazuje na známý výrok Butler (2003) o imitaci bez 

originálu. 

Nejen mladí muži používají komentek jako performativní akt. Hedvika popsala 

situaci, kdy bezdomovci ve chvíli, kdy jim nějací lidé dávali najevo, že stojí mimo 

společnost, pomocí komplimentku mladé ženě v situaci, ukazovali svou neodtrženost od 

reality, performovali svůj “správný” gender, což je bezpečně ve společnosti ukotvuje. 

Gardner (1984) popsala situaci těžící z podobného principu, totiž pocity ženy na 

kolečkovém křesle, kdy komentek, který dostala, byl pro ni momentem, kdy byla brána 

jako “normální plnohodnotná” žena. 

Jak je vidět, komentek tedy není jen performací genderu, může tohoto principu 

použít k odehrání jiné identity. Performace maskulinity či projevit zalíbení, mohou  být v 

danou chvíli složky vedlejší, může jít i o performaci kulturní identity: 

Mar: Po úvodních „ahoj, jak se máš“ přejde k tomu, jak máš hezké oči a jak se mu líbí 

tvoje tričko, nevím co. A tak pokračuje tady v těnhlec těch komplimentech. [] ty se zeptáš 

taky jako, aby řeč nestála, odkuď je, co dělá a takhle, a dovíš se, že je ženatý, má tři děti a 

vlastně jede za manželkou. [] A vlastně tady tohlencto vlastně není vůbec důvod, proč by ti 

neměl říct tady tenhlecten kompliment. Takže pak jsem se to snažila opravdu brát jako 

small talk. Je to jakoby automatické pro ně, že házejí tyhle komplimenty, no. Že to nemá 

ani tolik moc ten obsahový význam, jako [] asi chtějí zalichotit té ženě. Když se to stane 

v Latinské Americe třeba tak jako si to poslechneš, samozřejmě zalichotí ti to, ale bereš to 

tak z poloviny vážně. Protože víš, že to je jejich způsob vyjadřování a jejich způsob 

mluvení s ženskou.“  

(Marika: 10) 

 

Celkově příjemnější přístup od mluvčích z Latinské Ameriky se v rozhovorech 

opakovaně objevoval. Pokud to srovnáme s názorem, že komentky v ČR jsou méně 

příjemné až nepříjemné, lze skutečně výše přiblížený performativ brát jako konstrukci své 

kulturní identity ve smyslu “budu se k tobě chovat mile, protože to mi tady prostě tak 

děláme”. Netvrdím však, že se to děje uvědomnělým způsobem jako já zde naznačuji. 

Pochopitelně ani nepředpokládám, že by mluvčí prováděli podobnou disociaci efektů 

komentku jako já. Svůj význam získá až v konkrétní interakci. 

Věřím, že příkladů komentků od mužů autorů, kteří využili jeho performativního 

potenciálu, jsem již přinesla dost. Nyní se tedy podívám zda a jakým způsobem performují 

svoji identitu pomocí komentku ženy. Kromě již zmíněné situace sociální kontroly krásy 

jedné ženy, kterou vykonaly mladé ženy, jsem se setkala ještě s jedním příkladem. Hedvika 

(18) popsala situaci, kdy se školačky vysmívaly mladému muži, že nebyl oblečený podle 

poslední módy. Jak první, tak druhý příklad jsou sice ukázkou, jak ženy mohou komentek 
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používat, ostatně muži jej využívají také, ovšem neperformují tím svou feminitu. Tímto 

aktem se vymezují vůči lidem, kteří podle nich neodpovídají obrazu preferované feminity a 

obrazu atraktivního muže. V prvním případě tak podporují právě preferovanou feminitu.  

Již analyzovaný příklad Moniky, že ženy jsou schopné dělat komentky o mužích 

pohýbujících se ve veřejném prostoru, možná nevědomky nastínil paralelu ke konceptu 

maskulinit, totiž feminitu mladých žen, pro niž je akceptovatelné nastíněné chování. 

Biologizující diskurz podávající ono chování jako výsledek hormonálního výkyvu 

zneviditelnil diskurz, který na tom zřejmě má podíl, a který nazývá diskurzem krásné 

dámy. Je to diskurz nesoucí v sobě požadavek krásy, sebekontroly, decentního chování co 

se verbálního projevování týká i prožívání vlastní sexuality
45

, a nejspíš čerpá z obrazů 

rytířské galantnosti. Vidím jej jednak na příkladu Moniky, podle níž by si cizí muž 

nedovolil udělat komentek na ženu v pánském doprovodu, neboť tento by ji chránil 

nezávisle na poměru, ve kterém se spolu nacházejí. Dále jej identifikuji také v myšlence 

Katrin, Claudie a Mariky, které shledávají komentky za vulgární u muže i ženy, avšak u 

muže je tento společností tolerovaný (proč jsem ukázala v předchozí podkapitole). 

Heteronormativita jako interpretační rámec nabízí situaci projevení sexuálního zájmu ženy 

o muže, což zřejmě není akceptovatelné vzhledem k diskurzu krásné dámy. Když tak za 

“polehčujících okolností” jako alkohol (Claudie) či jako reakce na komentek, který dostala 

(Klára). V odpovědi na otázku, zda někdy komentek sama udělala, to Klára (12) řekla 

takto:  

Kl: Já jako nemám žádnou potřebu. Když se ke mně někdo ozval, sem tam se stalo, že sem 

něco odpověděla. Ale abych já sama někomu proaktivně  řekla jako ʻ/mm/ che belloʼ nebo 

něco podobnýho. 

[smích obě] 

Kl: Tak to som zatim (0.5) takovýho fešáka ještě nepotkala. 

[smích obě] 

 

Tato část rozhovoru s Klárou dobře ilustruje postoj participantek vůči aktivnímu 

dělání komentků. Zdůvodnění absencí potřeb a zmínkou o tak velkém fešákovi, kterého 

ještě nepotkala, je narážkou na biologizující diskurz. Tato narážka a sekvence “che bello”, 

jakožto ekvivalent “che bella” (italsky kráska) vyvolaly smích. Humor zde potvrzuje 

neobvyklost a tedy komičnost nastíněné situace. 

Participantky uváděly, že komentky povětšinou nedělají, kromě již zmíněných 

výjimek. Pokud už chtějí vyjádřit zájem, udělají to ženy ve skupince a potichu, tak aby je 

                                                 
45

 Zde zřejmě působí také stigma prostitutky. 
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nebylo slyšet, případně svůj zájem vyjádří jinak. Zde se ukazuje ještě jasněji, romantické 

pojetí komentku jako projev velkého zájmu, případně silného citu: “Já to asi projevim ňák 

jinak, jo, když chci s někym navázat kontakt, tak ne timhle způsobem, určitě ne” (Tamara: 

9). 

V: /Hm/ proč. (4) To nevim. Nevim, mě připadne, že ti chlapi k tomu nemaj´ jako až tak 

daleko, že sou mnohem víc, /mm/ (3). Možná je jim jako kdyby jedno, že střelí, něco 

takového je jim jedno, jestli ten objekt se zastaví a dá se s nima do hovoru, nebo jestli 

z toho něco bude. 

Ale mě připadne, že holky sou takový, že to dělaj jenom, když jim o něco jde. A tak to 

nedělaj´ tak na takovou lehkou váhu, že by jen tak něco hodily, ale zkusily by prostě, jo, 

ten protějšek [] ať už je to žena nebo muž, tak by zkusily rovnou oslovit ňákou lepší cestou, 

ze které by něco bylo.  

E: /Ehm/, no. 

V: Kdežto chlapi sou takoví víc, jak to říct, takoví víc free [smích]. 

 

Podle Vandy (11) tedy spočívá rozdíl v dělání komentků u žen a mužů v motivaci. 

Ženy dělají komentky jen, když skutečně chtějí s někým navázat kontakt, na úspěchu jim 

však záleží do té míry, že zvolí lepší způsob. Zatímco mužům na výsledku tolik nezáleží a 

tak komentky dělají s větší lehkostí. Osobně zde shledávám echo diskurzu rozdílného 

přístupu k sexualitě u žen a mužů, totiž že ženy vstupují do sexuálních vztahů z lásky, 

muži pro potěšení a neváhají je multiplikovat. To se jistě živí i diskurzem silného 

sexuálního pudu mužů. 

A co komentek jako performace feminity? Kromě vymezení mladých žen vůči 

ženě, která podle jejich názoru nebyla dostatečně ženskou, jsem nic takového v 

rozhovorech s participantkami nenašla. Ženy autorky tím vyjádřily svou drsnost, která není 

součástí preferované feminity. Ostatní situace z pohledu žen autorek jsou čistě o 

vyjadřování zájmu. Příčinu shledávám v primární interpretaci komentku jako komplimentu 

a snaze navázat kontakt, potažmo v heteronormativním interpretativním rámci. V 

neposlední řadě je to pravděpodobně i charakterem feminity, která není performativní, 

rozhodně ne obdobným způsobem jako maskulinita. 

Je na místě se ptát, jak participantky komentek a diskurz kolem něj používají ke 

konstrukci své identity. Jak jsem již ukázala, v první řadě je to afirmace své fyzické krásy. 

Když jsem se Kláry doptávala, proč je příjemné dostávat komplimenty, odpověděla mi, 

“protože děláš něco, snažíš se” (1) a dál už nepokračovala. Vzhledem k tomu, že 

komentky/komplimenty se týkají vzhledu, je to skutečně ocenění tvrdé práce, kterou je na 

dosažení ideálu krásy vyvinout. Diskurz krásné dámy si žádá též decentní mluvu. 

Pozorovala jsem několik způsobů, jak se participantky vyhýbají použití sprostých slov v 
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kontextu, kde by je patrné, že by je použily. Marika (6) například opisuje: “řekneš jako 

sprostě ʻběž domůʼ [smích]”. Podobně Claudie, ta buď ztiší hlas, nebo použije výraz 

v angličtině, kde podle vlastních slov se tolik nestydí. Zřejmě v cizím jazyce, ačkoliv jím 

mluví velmi dobře, to pro ni není tolik emotivně zatíženo. Ale je potřeba vyvrátit i 

jakoukoliv pochybnost o drsnosti povahy či jednání. Marika (6) po popisu, jak se zbavuje 

nechtěných “ctitelů”, kteří jdou s ní:  

Mar: Jak říkám, vlastně k tomu stupni, jak sem říkala, že jsem hrubá, že sem drsná a že 

sem nepříjemná, tak k tomu jsem se taky dopracovala, protože to není podle mě v mojí 

přirozené povaze. 

 

Marika dokresluje svou feminitu s odkazem, že drsné jednání nepramení z její 

přirozenosti. Být drsná není jednou z archetypálních femininích rysů. Stejně jako u 

příkladů žen autorek, i participantky se vymezují. Není to však formou komentku, nýbrž v 

rámci diskurzu, který produkují. Vzato kolem a kolem, ve výpovědích participantek se 

opakovalo, že situace, jejichž plodem je komentek pochvalného obsahu a řečený tak, že se 

participantky cítí být osloveny s respektem, pak je přijatelný. Jiné formy, především pokud 

obsahující hrubé výrazivo, jsou nepřijatelné. Forma oslovení hraje velkou roli, jelikož i 

příjemný obsah může být dle participantek vulgární, je vzkřiknutý a podobně, 

Participantky to vystihly, že nejsou “hej anebo počkej”. Přijatelnost komentku je ve 

výsledku podílem obsahu, formy oslovení a osoby autora samotného, jelikož dle jeho 

vzhledu participantky komentek interpretují: 

E: /Ehm/ No a co tak ovlivňuje to, jestli odpovíš teda? 

Mar: /Hmm, hm/ asi jako jestli je mi ten člověk na první pohled sympatický nebo ne. Že, 

uvidim, nevim, že je to normální kluk, který se usmívá, tak jasně. Když vidím, že je to 

ňáký náctiletý puberťák, který je, se sotva drží na nohou, tak jasně, že asi asi [smích] ne. 

Mar: [] „Normální v tom smyslu [] že to není nějaký náctiletý puberťák, který to zkouší 

jaký je borec, nebo to není nějaký oplzlý bezdomovec, nebo to není... Možná je to někdo, 

koho bych si potenciálně dokázala představit jako zajímavého kluka. 

 

“Normální muž” se podle Mariky (2) snaží upřímně vyjádřit zájem o ni. Zde je 

popsána situace pozitivního vnímání komentku, zároveň je pojímán jako legitimní způsob 

vyjádření heterosexuálního zájmu. Zároveň je patrná snaha o zachování tváře participantky 

jako osoby, která nebude jen figurantkou pokusům performace maskulinity ze strany 

dospívajících či nežádoucích mužů (bezdomovec). Tímto konstruuje vlastní identitu a 

feminitu. Skrze opozici „normální“ vers. náctiletý a nežádoucí muž, vypovídá sama o sobě, 

tedy kdo je a co ji zajímá. Tato strategie konstrukce vlastní identity je mezi participantkami 

dost používaná, namátkou: “zvláštní lidi” (Vanda), “tyhle typy” (Katrin), “šílený” (Klára),  

mladý ucho (Tamara), “pár (přiopilých) týpků” (Marika). 
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4.2.4 Heteronormativita 

Heteronormativita je “spolehlivý” interpretační rámec komentku i jeho 

neotřesitelný základ. Romantizované vidění komentku jako vyjádření heterosexuálního 

zájmu muže o určitou ženu, založené na opakování vzorců, tedy muž oslovuje ženu, a 

respektování archetypálních vlastností jako aktivní (muž), ne aktivní (žena). Potvrzuje se 

tím správné chování a také se konstruuje heterosexuální sexuální orientace jako přirozená, 

nekontrolovatelná a omluvitelná. Heteronormativní rámec je nezpochybněn a mužům je 

dáno právo na přístup k ženám.   

Je podpořen diskurzem genderové diferenciace, tedy afirmací a zevrubným 

zdůvodněním, proč a jak jsou ženy a muži jiní. Tento diskurz se opírá se o psychologizující 

a biologizující, u Mariky (12) níže konkrétně odkazem na evoluci.  

Mar: /Hm/ když jsem šla v doprovodu, že by někdo… /Mmm/ to už vůbec ne, to ne 

[rozhodně], to si nedokážu představit. (2) Ne [smích], ne, ne, ne, ne. 

E: A zamýšlelas´ se nad tim proč? 

Mar: No, protože to je automaticky ten signál toho, že ona je s někým. Takže to je takové 

to stereotypní myšlení. Nevim, odkud to pochází, jestli z pravěku. Ta je zadaná, tak se už 

ani nesnažim, nebo je tady větší možnost, že je zadaná, když je s někým. 

 

Tímto příkladem krátké shrnutí uzavírám vzhledem k tomu, že jsem se k heteronormativitě 

a působení diskurzů vztahovala průběžně. 

 

4.2.5 Symbolické násilí 

Symbolické násilí spočívá v osvojení pravidel vládnoucích na základě přesvědčení, 

že možnosti dané strukturami jsou přirozené a jediné možné. Působením symbolické moci 

a somatizací dochází k symbolickému násilí. Lidé, kteří symbolické moci podlehnou, se 

chovají komplicitně, podporuje “oprávněnost” a “přirozenost” těchto pravidel. 

 Jak vypadá symbolické násilí, kterému jsou participantky vystaveny, jsem také 

průběžně ukazovala. Nicméně považuji za důležité je zde shrnout. Tedy přijetí diskurzu a s 

tím spojené omezení může nahlížet jako výhody nevýhod. Přijetím heteronormativního 

uspořádání společnosti, kde muži vyjadřují svůj sexuální zájem směrem k ženám sice může 

mít příjemný efekt při seznamování, kde muž udělá nejistý první krok (“chlapec je lovec”, 

Vanda) a participantka si bude moci počkat jako dáma. Avšak v případě, že by si chtěla 

vybrat sama, bude to mít ztížené: 

E: Měla jsi někdy chuť jako takovej jako kompliment, nebo ne kompliment, ale komentek 

jako vyslat? 

V: /Mmm/ 
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E: Vážně, nevážně míněnej. 

V: Jó, já rozmýšlim. Možná asi jo. Akorát já nejsem úplně ten typ. Protože nejsem úplně 

takový extrovert, ale asi jo. Protože mně někdy fakt proletí hlavou, když vidim, a to se 

nestává moc často, fakt ňákýho, fakt hrozně sympatickýho chlapa. A prostě (3) není to tak, 

že jenom procházel a sem ho viděla sekundu, tak mě jako napadne, že bych měla chuť mu 

říct „ty jo, tak takhle sympatickýho chlapa sem dlouho neviděla“, víš [celé ztišeně a jako 

zasněně], nebo něco takovýho, jo. Tak to jo, to mě jako napadne někdy. Ne, často, ale jo, 

ale neřekla bych to nahlas [úsměv]. 

E: A proč ne? 

V: Nevim.  Asi, asi sem na to moc stydlivá. Anebo nevim, jak by pak třeba zareagoval. 

Nevim, asi zas´ tak velkou tu potřebu nemám to říct. 

 

Z Vandiny odpovědi (13) a popisu je patrné, že by někdy ráda vyjádřila své emoce. 

Má obavu ohledně reakce daného muže, což je zřejmě zapříčiněno diskurzem krásné dámy 

a diskurzem viktimizačním. Navíc důvody pro neoslovování hledá v sobě, je introvertní, 

stydlivá, případně tuto touhu nepociťuje tak silně, takže to vlastně ani nechce udělat. 

Pod vlivem diskurzu silnějšího sexuálního pudu u mužů, diskurzu krásné dámy a 

diskurzu viktimizace, kdy ženy jsou prezentovány jako stimul sexuálního zájmu u mužů a 

s tím spojeného chování, participantky mi ukázaly, že žijí v atmosféře strachu: strach ze 

sebemenšího projevu, strach, jak se to vyvine dál (Hedvika), obavy večer (Klára) 

přibrzďující auto (Tamara), strach reagovat, ozvat se, ohradit se (shodně). Zároveň je to 

dovedlo k vypracování strategií, jak tomu předejít (nechodit na určitá místa, nechodit večer 

sama, neodmítat energicky, neoblékat se do určitého oblečení, neupravovat se atraktivně). 

Kromě omezování své vlastní svobody ve jménu „tak to bude bezpečnější“ a i tak jsou 

vystaveny strachu. 

T: No, třeba [pousmání] obejdu, nebo nebo chvilku počkám a pujdu až odejde, anebo se 

nedívám, se snažim jako koukat obličejem někam jinam, aby mě jako nezaregistroval. 

(Tamara: 14) 

 

 Participantky „cítí“ potenciální situace, tedy naučí se rozpoznat potenciální situace, 

se projevuje i na tělesné úrovni jako nepříjemné pocity a stres. “Ale přes den se mi to 

nestává, to spíš jenom koukaj´ nepříjemně, to je taky nepříjemný, no“ (Tamara: 3).  „I 

když třeba řeknu „tak se nic nestalo“, tak ale i tak vím, že prostě sem čekala, že by 

něco mohlo nastat a příjemné mi to není (Monika: 4). Veškeré sebeomezující strategie  

hraničí s paranoidním chováním, přesto nepomáhají. Komentek přijde tak, jako tak, čím je 

postaven na hlavu diskurs viktimizace. Participantky přijímají, že jsou objektem zájmu 

mužů, kteří tedy mají právo si je prohlížet a chovat se permisivně. Přesto participantky 
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hledají příčinu v sobě, což kromě způsobeného diskomfortu, vede ke zvýšenému 

mentálnímu úsilí zpitování sebe sama. 

T: Abych ti řekla svůj názor na to, tak mi to vadí. []  

T: Asi protože nemám tak vysoký sebevědomí a asi protože nemám se tak ráda, jak bych 

měla mít. 

E: Aha. 

T: Já jsem chodila k terapeutce a ona se mě snažila naučit, abych měla, abych se měla sama 

sebe ráda, jestli to chápeš. 

E: /Ehm/. 

T: A zatím sme ňák nepokročily. 

E: /Ehm/, to mě mrzí. 

T: takže, takže to je jako z důvodu tohodle. 

E: Aha. 

T: Možná že bych si toho třeba dokázala vážit, ale kdybych, kdybych byla jako v jiný 

situaci, kdybych byla jiná. 

E: A můžu se tě zeptat s tim, s ohledem na to, co jsi právě řekla, [] co přesně to vzbuzuje 

jakoby v tom komentáři tenhleten pocit? 

T: No, jako proč myslíš, že to tak cejtim? 

[] 

E: /Hm/. 

T: No, nevim, asi si řeknu „ne, on to tak nemyslí“ nebo „ne, prostě hezká nejsem“. 

E: Aha. 

T: Jako prostě si to obrátim, řeknu si, když na mě takhle zahvízdá, tak si to prostě otočim 

jako že, jako že prostě na mě zahvízdnul a nevim proč, prostě negativně si to vezmu. 

 

V Tamařině zdůvodnění je patrný sklon k hledání příčiny v sobě, konkrétně 

vysvětluje jako důsledek ʻšpatného psychicko-emocionálního nastaveníʼ. Tendence k 

individualizaci, eventuelně také psychologizaci určitého problému je typická pro diskurz 

viktimizace. Příklad Tamary (1-2) může být i ukázkou nejistoty tváří tvář diskurzu krásy.  

Katrin na jednu stranu tematizuje své pocity z nechtěné pozornosti, které se dostává 

určitým partiím jejího těla, posuzované ve světle reprezentací štíhlé ženské krásy, snahu 

přiblížit se těmto obrazům, své zklamání z nenaplnění a také z velké důležitosti obecně 

přikládané vzhledu. Také verbalizovala, jak velký význam pro ni příhoda měla: “no, 

vzhledem k tomu, že jsem si na tu situaci vzpoměla, tak musim říct, že to asi opravdu bylo 

docela podstatný, když to byla v podstatě minutová reakce někoho, [] kdo mi za to opravdu 

jako nestojí, [] a to už se to stalo, nevim, tak rok a půl to může bejt, dva roky. A je to 

jedinej příklad, kterej sem ti zatím dokázala dát, kterej mi vytanul na mysli jako první” 

(Katrin: 4). Na úryvku týkajícího se proporcí jejího těla analyzovaném v podkapitole 

věnované ženskému bytí jako bytí viděnému, je patrná také masáž, která se ženským 

subjektům dostává, tedy všudypřítomný imperativ být “krásně štíhlá”. Sloveso „bojovat“ 
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výmluvně odkazuje k nemalému úsilí, které participantka k dosažení kýženého cíle 

vynakládá, a naznačuje negativní postoj k přebytečným kilům, vlastnímu tělu, potažmo 

sobě. Přestože vyjadřuje rozhořčení, že vzhled hraje prim, tento pocit nevedl k další reflexi 

a kritice společnosti. Naopak, jde cestou individualizace problému. Důvodem jednání 

rozhodčího je dle ní jeho charakter a příčinu hledá i u sebe: “co dělám sakra špatně, že 

prostě musí mít někdo takovýhle komentáře?” (Katrin: 6). Přístup problém je ve mně, 

nikoliv ve společnosti je důkazem přijetí mocných sdělení diskurzu, jak o tom mluví 

Foucault, a s přihlédnutím k trápení s posuzováním dle zevnějšku a snaze dosáhnout štíhlé 

figury svědčí o symbolickém násilí. 

 Participantky uvedly, že pociťují diskomfort pokud komentek udělají, zareagují na 

komentek od cizího muže či se hlasitěji projevují na veřejnosti i v rámci obrany 

v nepříjemné situaci. Příčinou diskomfort je shledán stydlivost participantky či 

introvertnost. Tato somatizace imperativu decentního chování z diskurzu krásné dámy, je 

pak příčinou, že se participantky neumějí komentkům bránit. 

 Symbolické násilí popsané výše není vyčerpávajícím popisem ani soupisem 

momentů, kdy participantky prožívají působení násilí. Ani se nejedná o model, kterým si 

projdou všechny ženy beze zbytku. Snažím se tím říct, že symbolické násilí 

zprostředkované jevem komentek je značné.   

 Ač participantky samy násilí zažívají, zároveň jsou samy agentkami diskurzu, který 

působí násilí dalším lidem. 

  

4.2.6 Subverzivní diskurs 

Diskurzy analyzované v praktické části jsou mnohé, vzájemně ze sebe čerpají a 

podporují se. Je nutné tyto diskurzy přeznačovat. Tedy zahájit diskuzi a jako první krok 

bych navrhla učit se odpovídat na komentky. Jak některé participantky vypověděly, je 

možné se to naučit. Zkušenost s komentkem napomůže představit si danou komunikační 

situaci a připravit se na další včetně možných odpovědí. 

Hedvika je velkou zastánkyní verbální obrany proti komentkům. Vyjmenovala 

několik způsobů, jak se bránit, a právě samotnému aktu odpovědi, v ideálním případě 

trefné odpovědi, která by autora/y vrátila do vhodných mezí, přikládá velkou důležitost. 

Tematizovala, jaké zažívala překvapení či šok ve chvíli, kdy se setkala s komentkem na 

svojí osobu, kvůli čemuž nedokázala včas odpovědět. Nad tím pociťovala jistou nelibost. 

Od trefné odpovědi si slibuje, že by ji autor nečekal a způsobila by obdobný šok a 
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diskomfort autorovi. Ovšem v případě níže popsané situace prožívá dilema, způsobené 

zájmy v konfliktu. Reagovat obranně na „zranění“ způsobené komentkem a tím zranit, 

nebo se zranění nebránit a nezranit? 

H: Teď mě napadají případy dvou situací, kdy sem byla na vážkách, jak to řešit. /Ee/ jedna 

z nich b yla ta, kdy sem vlastně procházela kolem hloučku bezdomovců a /ee/ [] [mlask] 

tam jako lidé měli naopak nevhodné poznámky na ně, s kterými já se neztotožňovala, takže 

sem jako nechtěla být součástí toho výpadu proti nim. 

E: Ano. 

H: Podle mě naprosto neopodstatněného. [] A já sem v žádnym případě nechtěla jako 

vypadat, že sem toho součástí, protože s tím nesouhlasím. Každopádně když sem kolem 

nich prošla tak /ee/ (1) několik z nich prohlásilo, že něco v tom duchu jako “slečno, vy 

máte ale krásné nohy”. Tak /ee/ tam právě sem byla vyhozena z konceptu, jak mám teda 

reagovat. Protože vlastně jako soucítím s nimi, nesouhlasim /mm/ s tou formou násilí, která 

je uplatňovaná vůči nim. Ale zároveň mě sere to, že /ee/ vlastně /mm/ oni jako ňákym 

způsobem uplatňujou /ee/ násilí vůči mně, i když oni to tak nevnímají. A tam právě sem 

brala ohled na to, že oni vlastně mi nechtěli ublížit nebo spíš, že to byla snaha z jejich 

strany jako zapadnout do toho normálu, a vlastně ukázat, že oni sou v tom veřejnym 

prostoru jako další ostatní lidé. A že kdybych teďkon já to ňák agresivněji odrazila, (1) /ee/ 

že [mlask] bych vlastně /mm/ mohla spadnout do té kategorie lidí, kteří proti nim bez 

důvodu vypadávali. 

E: /Ehm/. 

H: Jo [stoupavá intonace] a tohle bylo takové napětí, kdy sem nevěděla, jak zareagovat 

[nádech], takže sem pokračovala dál v cestě a prohlásila sem (1) něco /ehm/ jakože „já 

vím“ jako „mně to nemusíte připomínat“. 

 

Hedvičino dilema by se v podstatě dalo shrnout jako tenze mezi třemi požadavky, 

které sama zastává: neubližovat, nenechat ubližovat a nenechat si ubližovat. Kde „nenechat 

si ubližovat“ tuto triádu opět začíná, totiž jak, si nenechat ublížit a při tom neublížit? 

Hedvika vyřešila kompromisem. Tedy ohradit se dostatečně (nenechat si ublížit), ale ne tak 

moc, aby ublížila, čímž i vyjadřuje pochopení, určitou solidaritu – nenechat ubližovat. 

Subverzivní diskurs by měl v prvé řadě mířit právě na nenechat si ubližovat a tím 

pomalu začít narovnávat výraznou asymetrii. 
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4.3 Proč jev beze jména? – Zamyšlení nad shrnutím 

Dát kapitole, v níž jsem představovala jev komentek, jméno slavného díla Betty 

Friedan byl snahou poukázat, že to, co nemá jméno je těžko uchopitelné, nedá se o tom 

pořádně mluvit a s poukazem na absenci jména zpětně ukazovat na jeho nedůležitost. V 

analytické části diplomové práce jsem ukázala, jak významným nástrojem artikulace 

diskurzů, jež se podílejí na udržování heteronormativní společnosti komentek je, a jaké 

symbolické násilí může participantkám, respektive ženám způsobovat. 

Otázkou zůstává, proč diskuze nad tímto tématem ještě nezačala. Na vlastní kůži 

jsem si v Portugalsku a Španělsku ověřila, participantky mi rovněž potvrdily, že jev, 

charakter jevu u nás a v zahraničí je poněkud jiný. Všechny participantky se shodly na 

tom, že v tzv. jižanských zemích se vyskytuje s vyšší frekvencí a ač i to může být 

nepříjemné, celkové ladění je pozitivnější. Některé participantky jej neváhaly nazvat 

součástí tamního folkloru. 

Domnívám se tedy, že právě srovnávání jevu v ČR s jevem v tzv. jižanských 

zemích jej částečně zneviditelňuje, jelikož staví vedle sebe něco bombastického a něco 

více strohého, což ve finále působí jako přijít z přímého slunce do pološera, také toho moc 

z počátku nevidíme. Taková to komparace pak jev v ČR až trivializuje. 

Výše popsané zneviditelnění jde ruku v ruce s diskurzem heteronormativity, jenž 

jev zvýznamňuje jako projev náklonosti, resp. zájmu. Tento náhled ovšem redukuje jev na 

výseč z kontinua projevů, zneviditelňuje jiné motivace a roviny. 

 Přikláním se tedy k názoru, že to, co činí komentek v ČR „neviditelným“ je ticho, 

které se kolem něj rozprostírá. Vzhledem k interpretaci, která je v rámci 

heteronormativního uspořádání způsob vyjadřování sexuálního zájmu, zdá se mi, že zde 

působí politika studu. Kromě studu a ostychu způsobené tematikou sexuality, týká se 

tělesnosti. To vzbuzuje pocit, že je nepatřičné o tom mluvit, a že je možná nehodno o tom 

mluvit. Participantky mluvily také o studu, který jim nedovolí na komentek odpovědět či 

jinak adekvátně reagovat. I to tedy přispívá k asymetrii tohoto jevu. Participantky mi dále 

potvrdily, že ač je komentek tématem citlivým, během rozhovoru se mnou se cítily dobře a 

dokonce se jim ulevovalo, když mohly o tématu mluvit. 

 Mám za to, že stud a veškeré nepohodlí, které zpočátku takového počínání budeme 

cítit, je projevem zpětného tahu diskurzu, který se bude bránit přeznačení. 
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5 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá sociolingvistickým jevem zvaným komentek, který do 

nedávné doby neměl v češtině jméno a nebyl ani studován. Na materiálu shromážděného 

z rozhovorů s osmi participantkami jsem ukázala jeho zvýznamňování a místo, které mu je 

v diskurzu v rámci ČR vyhrazeno. Ačkoliv se jedná o promluvu či komunikační situace 

mezi lidmi, kteří se neznají, je participantkami vykládán jako kompliment, jelikož se 

dotýká vzhledu. Tato interpretace je umožněna heteronormativním uspořádáním 

společnosti, v níž muž dává najevo svůj zájem o ženu. Toto je umožněno jednak diskursem 

silnějšího sexuálního pudu mužů, který biologizující diskurs konstruuje jako hormonálně 

podmíněný, tím pádem autentický a nekontrolovatelný. Komentek je tak nahlížen jako 

vyjádření touhy probuzené ženským zjevem, jelikož ženské bytí je „z podstaty“ bytím 

krásným. Jelikož je však krása, atraktivita konceptem relačním, aby takové bytí „dostalo 

svů smysl“ musí být někým zhodnoceno. Tím se otevírá prostor pro permisivní chování, 

které participantky tematizují jako nepříjemné pocity, stud aj. Diskurz viktimizační pak 

nastiňuje veškerou pozornost jako důsledek působení ženy na autora komentku, čímž ženy 

za něj činí zodpovědné. Jak jsem ukázala právě viktimizační diskurz velmi limituje 

možnosti žen, jelikož budou v neprávu pokud se ohradí, pokud se ohradí moc i pokud se 

ohradí málo. V tomto kontextu má komentek rozměr nechtěné pozornosti vzbuzující strach 

a pocity bezradnosti. Aby se participantky tomuto vyhnuly, vypracovaly si strategie, 

jejichž aplikace omezuje jejich svobodu pohybu a životní prostor. Paradoxně pak působí 

jako důkaz o zavinění nechtěné pozornosti, jelikož na sebe viktimizační diskurz pečlivě 

aplikují. Jak však některé participantky zjistily, ať zvolí jakoukoliv strategii, vždy budou 

s komentkům konfrontovány. Tím se ukazuje slabina diskriminačního diskurz, jelikož 

komentky i přes odstranění „zjevných příčin“ stále přicházejí. Ženy tedy nejsou oběťmi 

symbolického a jiného násilí nutně kvůli tomu, že by měly dispozice se jimi stát, ale 

protože se nachází v síti diskurzů, které jim to přisuzují. 

 Pojednala jsem také komentek jako performativní akt, jímž muži odehrávají svůj 

gender, avšak může sloužit i k performaci jiných identit. Participantky sice komentek také 

používají, ale nikoliv k performaci feminity, jedině snad pokud by byly cílem, nikoliv však 

v pozici autorky. Tím se ukázalo, že femnitu je založena na bytí, nikoliv na dělání. Ovšem 

participantky využívaly nejen komentek, ale i diskurz kolem něj vytvořeny ke konstrukci 

své genderové identity nejen ukazováním, kdo jsou a kdo nejsou, ale také vymezováním se 

vůči ženám a mužům, kteří pro ně z nejrůznějších důvodů představují antagonické skupiny. 
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V neposlední řadě jsem ukázala, komentek je nástrojem sociální kontroly. V závěru jsem 

poukázala na symbolické násilí, kterému jsou participantky a potažmo všechny ženy při 

setkání s komentkem vystaveny a navrhla jsem, jak tuto praxi pozměňovat reagováním na 

komentky a vymezováním se proti nim. 
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7 PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Guide list 

Moje DP je o jevu, který zahrnuje pouliční komentáře mezi lidmi, kteří se neznají, velmi 

často mezi muži a ženami. Určitě už jsi někdy něco takového zažila a viděla, např. pískání, 

komentek „To jsou ale oči!“. Nicméně tento typ projevu může být např. “ta má kozy”, “to 

je prdel”.  

Zkušenost s komentkem 

1. Pověz mi, jaké máš zkušenosti ty z českého prostředí. 

2. Jak často se ti stává, že na tebe takto někdo mluví? 

3. Mění se frekvence v závislosti na něčem (místo, čas, roční doba, počasí,…)? 

4. Jak na to reaguješ? (odpovídáš?) 

5. Ovlivňuje něco to, zda odpovíš? 

Výrazná zkušenost 

6. Jaká byla nejvýraznější situace spojená s tím jevem? 

7. Co ji dělalo tak výraznou? 

8. Popiš mi okolnosti té zkušenosti (místo, čas,…). 

9. Byla jsi tam sama nebo v něčí společnosti (charakterizovat společnost)? 

10. Čemu přičítáš, že na tebe takhle někdo mluví? 

Jak to působí na participantku 

11. Jak jsi se při tom cítila? 

12. Jak se cítíš teď, když mi to vyprávíš? 

13. Jak se stavíš k takovým situacím (vyhledáváš je, vyhýbáš se jim, nebereš je 

v potaz)? 

14. Máš pocit, že tě to nějak ovlivnilo? 

Autorství 

15. Kdo bys řekla, že takové komentáře dělá/kdo se tak projevuje? 

16. Co myslíš, proč to dělá/dělají? 

17. Myslíš, že i druhé pohlaví se takto projevuje? Dej mi prosím nějaký příklad. 

18. Ty osobně jsi někdy něco takového udělala? Popiš mi to. 

19. Zamýšlela jsi se někdy nad tím, co tě k tomu vedlo a na co jsi přišla? 

Porovnání 

20. Vnímáš nějaký rozdíl, když takové komentáře dělá/se tak projevuje muž a žena? 

21. A co kdyby takový komentář udělal muž na muže nebo žena na ženu? (nějaký 

rozdíl?) 

22. Vnímáš u tohoto jevu nějaký rozdíl oproti zahraničí? (jaký?) 

(bonusová otázka): Stalo se ti to někdy v doprovodu (muže)? 

Zapomněla jsem se na něco zeptat? Chtěla bys něco dodat? 
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Příloha 2 – Zkratka jmen participantek 

 

Abecední pořadí: 

 

Claudie  – C 

Hedvika – H 

Katrin   – Kat 

Klára   – Kl 

Marika  – Mar 

Monika  – Mon 

Tamara  – T 

Vanda   – V 

  



ʻStranger complimentʼ neboli komentek jako forma symbolického násilí na ženách v kontextu ČR 
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Příloha 3 - Transkripční notace 

 

Převzato (doslovně) podle specifikace Zábrodské (Zábrodská, 2009): 

 

Hranaté závorky označují překrývání promluv: 

A: Takže ty [ jsi měla pocit 

B:  to si nejsem jistá 

 

Rovnítko na konci jedné promluvy a na začátku promluvy následující 

označuje plynulou návaznost výroků, až jejich překrytí: 

A: Bylo to správné rozhodnutí = 

B: = přesně tak, přesně tak 

 

Číslo v kulaté závorce označuje délku pauzy v sekundách: 

A: Já si myslím, že to (2) tak ve skutečnosti nebylo. 

 

Tečka uprostřed promluvy označuje zadrhnutí v řeči: 

A: Nechtěli jsme to slib . slibovat 

 

Dvě hranaté závorky označují vynechaný text: 

[ ] 

 

Slova napsaná v hranatých závorkách obsahují informace dodané 

autorkou, například informace o způsobu doručení výroku: 

A: Skutečně? [smích] 

 

Text mezi dvěma lomítky označuje citoslovce: 

A: /hm/ 

 

Tři tečky označují neuzavřený výrok: 

A: Tím myslíš…? 

 


