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Abstrakt 

Diplomová práce Mediální reprezentace konstrukce genderových rolí v totální instituci 

na příkladu seriálu Orange Is the New Black je obsahovým výzkumem s využitím 

kvalitativních metod, který analyzuje a popisuje využití feminních a maskulinních 

genderových rolí v prostředí vězení pro ženy. 

 

Práce je rozčleněna do tří částí. V první části jsem popsala teorii, která je zásadní pro 

správné pochopení a přiblížení tématu. Zabývám se zde historií a teorií totální instituce, 

věznění a vězení. Důraz také kladu na gender, teorie sociální a mediální konstrukce 

reality a genderovanost mediálních obsahů. V druhé, metodologické části práce jsem 

charakterizovala vzorek výzkumu i výzkumnou metodu. Vytyčila jsem si zde také 

tematické analytické kategorie, hlavní a vedlejší výzkumné otázky a nakonec také cíle 

celého výzkumu. 

 

Ve svém výzkumu vycházím z etnografického výzkumu ženské věznice socioložky 

Kateřiny Nedbálkové. Její analýza mi pomohla ve stanovení analytických kategorií, dle 

nichž jsem rozčlenila vlastní výzkum. Analyzovala jsem cíleně vybraná data a na 

základě těchto poznatků jsem z nich vyvodila příslušné závěry, zodpověděla jsem své 

výzkumné otázky a zhodnotila dříve stanovené cíle. 

 

 

 



   

Abstract 

The diploma thesis Media representation of the construction of gender roles in a total 

institution on the example of Orange Is the New Black series is a content research with 

application of qualitative methods, which analyses and describes the use of feminine 

and masculine gender roles in a women’s prison. 

 

The thesis is divided into three parts. In the first part I described the theory, which is 

essential for understanding the topic. Here I looked into the history and theory of total 

institutions, prisons and imprisonment. I also put and emphasis on gender, theories of 

social and media construction of reality and gendered media content. In the second, 

methodological part I characterized the analysis sample and the research method. I also 

defined thematic categories, research questions and objectives of the research. 

 

The research is based on the ethnographic research of Kateřina Nedbálková. With the 

help of her analysis I defined the analytical categories, into which I divided the research. 

I analyzed selected data and from those I deduced relevant conclusions, I answered my 

research questions and evaluated the given objectives.  
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Úvod 

Tato diplomová práce je obsahovým výzkumem (s využitím kvalitativních 

metod) mediální reprezentace konstrukce genderových rolí v totální instituci na příkladu 

seriálu Orange Is the New Black. Při tvorbě této práce budu vycházet z teorie týkající se 

totální instituce a vězení samotného, sociální a mediální konstrukce reality a 

z genderových teorií. Dalším podstatným podkladem mi bude etnografický výzkum 

socioložky Kateřiny Nedbálkové z prostředí věznice pro ženy. 

 

Důvodů, proč jsem si zvolila právě toto téma pro svou práci, je mnoho, největší 

roli však hrál můj osobní zájem. Seriál Orange Is the New Black jsem již zhlédla dříve a 

téma ženského vězení a rolí, které vězenkyně „hrají“, mě velmi zaujalo, stejně jako 

samotné zpracování seriálu a jeho ladění na pomezí komedie a dramatu. Idea 

zakomponovat tento mediální produkt do diplomové práce přišla po objevení výzkumu 

Nedbálkové, který dal této práci reálné pozadí a rozměr.  

 

Při tvorbě práce jsem vycházela ze svých tezí. V průběhu psaní a výzkumu jsem 

zjistila, že mnou dříve stanovená osnova je nedostačující a že k lepšímu pochopení a 

popsání daných témat chci využít ještě další teoretické koncepty. Původní osnova byla 

také velmi stručná, reálná osnova této práce je samozřejmě mnohem podrobnější a 

reflektuje i nové poznatky, které jsem získala v průběhu tvorby práce, inspiraci, kterou 

mi přineslo hlubší zkoumání daných témat, i podnětné připomínky vedoucí mé práce. 

Proto se osnova práce zcela neshoduje s osnovou v tezích, nicméně je tato změna dle 

mého názoru pouze pozitivní, odůvodněná a ku prospěchu samotné práci.  

 

Svou diplomovou práci rozčlením na tři části. První z nich bude část teoretická, 

v níž se budu zabývat všemi koncepty, které položí základ pro další části práce. Nejprve 

za pomoci Goffmanova díla Asylums popíšu totální instituci, její typologii, druhy a 

fungování. Dále přejdu k jednomu z typů těchto institucí, a to k vězení. Kniha Dohlížet 

a trestat autora Michela Foucaulta mi dopomůže k lepšímu pochopení historie věznění a 

vězení a jeho principů. Na stanfordském experimentu pak ilustruji, jaké podoby může 

nabývat moc ve vězení. 
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V další části teorie se budu zabývat konstruktivistickými teoriemi genderu. Na 

úvod tématu popíšu teorie sociální a mediální konstrukce reality, kdy budu nejvíce 

vycházet z myšlenek a závěrů autorů Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna. Dále 

charakterizuji gender a objasním, jak se genderovanost promítá i do mediálních a 

(konkrétně) televizních obsahů. K lepšímu pochopení těchto témat mi pomůže studium 

mnoha knih a článků zabývajících se genderem, feminismem i sociologií. Na závěr 

teoretické části popíšu vězeňský výzkum Kateřiny Nedbálkové, doplním také několik 

poznatků Gerlindy Šmausové k feministické kriminologii. 

 

Druhou část mé práce tvoří metodologie. V ní se budu nejdříve zajímat o 

samotný vzorek analýzy, tedy seriál Orange Is the New Black. Charakterizuji jej, krátce 

se budu věnovat hlavním postavám a ději. Posléze popíšu zvolenou výzkumnou metodu, 

tedy obsahovou analýzu s využitím kvalitativních metod. Zde si také stanovím 

výzkumné otázky a cíle a nakonec na základě výzkumu Nedbálkové vymezím tematické 

kategorie, do kterých samotný výzkum rozčlením. 

 

Ve třetí a poslední části diplomové práce již provedu samotný výzkum. Budu 

analyzovat vybraný vzorek, jednotlivá data rozdělím tematicky do stanovených 

analytických kategorií. Nakonec závěry výzkumu shrnu, odpovím na výzkumné otázky 

a zhodnotím, zda jsem splnila své cíle. Na úplný závěr práce připojím také krátkou 

kapitolu týkající se autorské sebereflexe, kde vysvětlím svou perspektivu vzhledem ke 

zvolenému tématu a závěrech výzkumu. 
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1. Teoretická část 

V první části své diplomové práce se budu zabývat teorií, která vytvoří úvod pro 

mé téma a dá mu teoretický rámec. Nejprve se zaměřím na vysvětlení pojmů vězení a 

totální instituce, na jejich historii a fungování. Ukážu, že vězení je jedním z typů 

totálních institucí. Budu se krátce věnovat principům vězení, jeho velkou moc, dopad a 

vliv dokážu na popisu stanfordského experimentu. 

 

Poté se přesunu k druhé teoretické části práce. Charakterizuji pojem gender a 

budu se zabývat tím, jak se gender liší od samotného pohlaví. Dále se budu věnovat 

konstrukci genderových rolí na teoretickém pozadí sociálního konstruktivismu. 

Nakonec popíšu výzkum české socioložky Kateřiny Nedbálkové, která zjišťovala, jak je 

gender reprodukován v totální instituci, kde je přítomno pouze jedno pohlaví. 

 

1.1 Vězeňství 

Na úvod teoretické části své práce se budu zabývat vězeňstvím. Téma uvedu 

charakteristikou totální instituce, z nichž je jednou právě vězení. Za pomocí 

Goffmanovy knihy Asylums popíšu, co totální instituce je, jaké existují její druhy a 

mechanismy. Poté se přesunu od obecného ke konkrétnímu, budu se věnovat 

samotnému věznění a vězení, jeho vzniku, historii a fungování. 

 

1.1.1 Totální instituce 

Erving Goffman, americký sociolog kanadského původu, ve své knize Asylums1 

z roku 1961 definoval totální instituci jako „místo pobytu a práce, v němž velký počet 

podobně situovaných jedinců odříznutých od vnějšího světa na značné časové období 

společně vede uzavřený a formálně spravovaný život“2. Koncept totální instituce 

původně vzešel z výzkumů, které se odehrály v psychiatrických léčebnách, termín se 

však rozšířil i pro popsání jiných institucí, jako např. kasárna či právě vězení.  

 

Totální instituce jako byrokratická organizace 

                                                 
1 GOFFMAN, Erving. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. 1st 

pub. London: Penguin Books, 1991, 336 s. ISBN 01-401-3739-4. 



   

 

5 

  

 

Formální organizace jsou v moderním světě všudypřítomné. Pronikají do mnoha 

oblastní našeho života a doprovázejí ho od narození v byrokraticky organizované 

nemocnici až do smrti na tom samém místě. Jedinec prochází za svůj život školami a je 

zaměstnán v institucích, které jsou byrokraticky řízeny (a)nebo organizovány.3 

 

Totální instituce je institucí byrokratickou. Od ostatních takových organizací se 

ovšem liší tím, že ovlivňuje celý život svých chovanců, její kontrola prostupuje zcela 

každou sférou jejich života. Organizovaně a byrokratizovaně jsou taky naplňovány 

jejich potřeby. Navíc po celou dobu setrvání chovanců v totální instituci za ně instituce 

přebírá plnou zodpovědnost. Život v totální instituci se neslučuje se dvěma poměrně 

klíčovými znaky dnešní společnosti: 

1. „Neexistuje zde svobodný smluvně uzavřený kontrakt vymezující vztah mezi 

odvedenou prací a získanou odměnou. Všechny aktivity, včetně pracovních, mohou být 

v různé míře vynucovány.“4 

2. „Neexistuje zde instituce rodinného života a domácnosti5.“6 

 

Vznik totální instituce 

 

Slovo instituce pochází z latinského výrazu instituere, jehož význam je něco 

zařizovat. „V minulosti se jím označoval především udržovaný zákon, zvyklost nebo 

organizace. Ve smyslu instituce, jako je církev, ekonomický systém nebo rodina, se toto 

slovo v mnoha evropských zemích používá už od šestnáctého století, ovšem význam 

„zařízení pro veřejné, výchovné, církevní a jiné účely“, současně spojený s budovou, ve 

které toto zařízení sídlí, dostává až ve století osmnáctém.“7 

 

                                                                                                                                               
2 Ibid. S. XIII Introduction. 
3 KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 

191 s. ISBN 80-858-5015-X. 
4 Ibid. S. 130. 
5 Tedy ne oficiálně, ale mnohdy dochází k jejímu adaptovanému vytváření. 
6 KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 

191 s. S. 130. 
7 SNĚGOŇOVÁ, Kristýna. Instituce a klient: Re-konstrukce identity v ústavní péči [online]. 2011 [cit. 

2015-01-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Igor 

Nosál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/182129/fss_m/>. S. 19–20. 
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Významná proměna v ústavní péči se odehrála zejména ve viktoriánské éře, 

která změnila pohled na psychicky nemocné jedince a jejich léčbu, a slovo 

institucionalizace se začalo skloňovat čím dál tím častěji. Stále byly ale ústavy poměrně 

nehostinným místem, stály daleko od obydlených míst a ocitaly se v nich jak osoby 

opravdu nemocné, tak i ty jednoduše společensky nežádoucí.8 Byly tedy takovým 

všemocným sociálním odkladištěm. 

 

Typologie totálních institucí 

 

Existuje mnoho institucí a jejich typů, struktura, chování i členové každé z nich 

se liší. Každá instituce nabízí svým členům jakýsi svět, na kterém se oni sami částečně 

podílejí.9 Pro totální instituce je charakteristické to, že celý život jedince, tedy práce, 

volný čas i spánek, zde probíhá na jednom místě, se stejnými „spoluhráči“ i autoritami. 

Neexistují zde bariéry jako v klasickém sociálním uspořádání. 

 

„Totální instituce v naší společnosti mohou být rozděleny do pěti skupin10: 

1. Instituce pro neschopné a zároveň neškodné jedince, např. slepé, staré, chudé či 

osiřelé. 

2. Místa pro jedince, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, ale zároveň 

znamenají hrozbu pro společnost, jakkoliv je neúmyslná. Sem patří např. 

zařízení pro nemocné nakažlivou chorobou nebo psychiatrické léčebny. 

3. Instituce určené k ochraně společnosti před úmyslnými hrozbami a nebezpečími, 

kde není dbáno na blaho takto oddělených osob. Jde o věznice, polepšovny, 

zajatecké a koncentrační tábory. 

4. Instituce ustavené za cílem udržovat chod a provoz společnosti, např. kasárna, 

lodě, internátní školy či pracovní tábory.  

5. Zařízení stvořená jako útočiště od světa, která ovšem často slouží jako 

tréninková místa pro pobožné, a to konkrétně opatství a kláštery.“11 

 

                                                 
8 Ibid. 
9 GOFFMAN, Erving. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. 1st 

pub. London: Penguin Books, 1991, 336 s.  
10 Tento popis pochází přímo z Goffmanových Asylums (proto se zde nachází některé nepříliš korektní 

charakteristiky) a není míněn jako oficiální stanovisko. 
11 GOFFMAN, Erving. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. 1st 

pub. London: Penguin Books, 1991, 336 s. S. 4–5. 
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Jednotlivé typy totálních institucí se také odlišují podle sociální interakce 

s vnějším světem. Např. ve vězení je toto už doslova vestavěno v podobě 

zamřížovaných cel, těžkých dveří, všudypřítomných zámků apod.12 Jejich povaha je 

tedy symbolizována jakousi bariérou. 

 

Fungování totálních institucí 

 

V totálních institucích jsou jedinci téměř neustále pod dohledem. V podstatě zde 

jde o jakousi formu tzv. společnosti dohledu (surveillance society13). Studii dohledu 

(surveillance studies) se podrobně zabýval kanadský sociolog David Lyon. Dle něj je 

hlavním prvkem dohledu zrak a vidění. Lyon považoval dnešní společnost právě za 

společnost dohledu.14 Dával tím najevo, že totalitní praktiky se přenesly do veřejné 

sféry a dnes jsme sledovacími technologiemi obklopeni na každém kroku. Dohled či 

sledování má ve svém extrému vliv i na svobodu slova, či spíše její praktikování. 

Sledováni jsou všichni a všude – v práci nás sleduje zaměstnavatel, na ulici jsou stále 

častěji přítomné CCTV systémy15, rodiče sledují své děti pomocí speciálních 

technologií, marketéři sledují spotřebitele prostřednictvím zákaznických karet, naši 

známí a přátelé nás sledují na sociálních sítích. Dohled či sledování je tak proces, ve 

kterém jsme zapojeni všichni, a to jak v roli sledujících, tak i sledovaných.16 

 

Chovanci nemají možnost sami o sobě v totální instituci rozhodovat. Jsou 

v podstatě ústavu a jeho vedení vydáni všanc. Moc, kterou má personál, může být 

poměrně velká a on je tak neustále sváděn myšlenkou ji zneužít, a to hlavně u chovanců, 

kteří se téměř nemohou bránit, jako děti, nemocní či staří lidé.17 

 

V totální instituci (jako je např. vězení) má každý z jejích zaměstnanců, 

praktikantů jejích pravidel, možnost a právo kdykoliv disciplinovat jakéhokoliv 

                                                 
12 Ibid. S. 4. 
13 LYON, David. Surveillance society: monitoring everyday life. Philadelphia: Open University Press, 

2002, 189 s. ISBN 03-352-0546-1. 
14 V roce 2013 připadala na jedenáct obyvatel Velké Británie jedna CCTV kamera. 
15 CCTV (Closed circuit television) je výraz, které popisuje užívání kamer ke sledování prostor, 

k zobrazování a archivaci záběrů. 
16 LYON, David. Surveillance society: monitoring everyday life. Philadelphia: Open University Press, 

2002, 189 s.  
17 SNĚGOŇOVÁ, Kristýna. Instituce a klient: Re-konstrukce identity v ústavní péči [online]. 2011 [cit. 

2015-01-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Igor 

Nosál.  
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chovance. Škála prohřešků a sankcí za ně je velmi široká a v praxi se ještě rozšiřuje o ty 

„neoficiální“, které často člen aparátu organizace vymýšlí na místě a zcela podléhají 

jeho subjektivnímu hodnocení a aktuálnímu stavu. Výsledkem je situace, kdy chovanci 

instituce setrvávají v permanentní úzkosti z (ne)očekávaného trestu.18 

 

Mezi chovanci (vězni) instituce a těmi, kdo na ně dohlíží (dozorci), je rozdíl. 

Vychází i z velikosti jejich skupiny, kdy chovanců bývá většina a dozorců jen malá 

skupina. V jejich vztahu existují silné stereotypy, např. vězni jsou viděni jako 

tajnůstkáři, kterým se nedá věřit, dozorci zase jako zlí a nadřazení lidé. Z těchto 

stereotypů často vyplývá i to, jak se pak jednotlivci cítí a chovají, tedy že dozorci si 

připadají povýšení a lepší a vězni podřazení, méněcenní a vinní.19 Rozdíl mezi těmito 

dvěma skupinami je velký a formálně daný. 

 

„Pro chovance je příznačné, že přicházejí do totální instituce z určité kultury, 

s určitým způsobem života, zvyky a pravidelnými aktivitami, které berou jako 

samozřejmé až do okamžiku, než nastoupí do instituce.“20 Naopak pokud zůstanou 

chovanci v instituci dlouho, mohou mít problém zvládat určité části a funkce 

každodenního života po návratu z vězení.21 „Přestože některé role mohou být znovu 

vybudovány chovancem, jestli a když se vrátí do světa, je jasné, že další ztráty jsou 

neodvolatelné a mohou znamenat bolestivý zážitek.“22 

 

Pro obyvatele instituce jsou potom klíčové tři základní složky systému privilegií. 

Znalost pravidel, které se budou v instituci vyžadovat, a jejich osvojení, je velkou 

výhodou pro chovance. Dále přijetí světa v instituci, adaptace (aspoň zdánlivá) a 

poslušnost, za které bude chovanec odměňován personálem. A nakonec znalost podob 

trestu, která pomůže chovanci se lépe v instituci a jejích pravidlech orientovat a 

pohybovat.23 

 

                                                 
18 KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 

191 s.  
19 GOFFMAN, Erving. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. 1st 

pub. London: Penguin Books, 1991, 336 s. S. 7. 
20 Ibid. S. 12. 
21 Ibid. S. 13. 
22 Ibid. S. 15. 
23 KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 

191 s.  
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V totální instituci hraje klíčovou úlohu moc, která se zde zakládá na třech 

prvcích či pravidlech. Prvním pravidlem je to, že zaměstnanci instituce mohou 

disciplinovat veškeré chovance. Druhé zadává velké množství přestupků, za které 

mohou být chovanci potrestáni. Třetí pravidlo zní tak, že veškeré přečiny a pochybení 

v jedné ze sfér může chovance postihnout i v dalších sférách. Tato tři pravidla instituce 

mají za následek to, že moc instituce je všeobklopující a všudypřítomná, a chovanci si 

tak od ní nikdy nemohou „oddychnout“.24 

 

Musely se tedy vyvinout různé mechanismy, jak si zvyknout na tlak, kterému 

jsou vystavováni, případně jak pravidla nějakým způsobem obejít. Mezi způsoby 

adaptaci patří tyto mechanismy: 

 Regrese: stažení do sebe, nekomunikace, ochrana svého vnitřního světa, 

bagatelizování až ignorace reality. 

 Rebelie: nespolupráce, vzpoura, ignorace pravidel. 

 Kolonizace: snaha o spokojenost a pohodlí, snaha o humanizaci prostředí. 

 Konverze: spolupráce s personálem (i na úkor jiných chovanců), vcítění se do 

personálu, přejímání jejich pohledu.25 

 

U jednoho chovance se může jeho způsob adaptace za pobyt v instituci měnit i 

vícekrát, je to běžné, také je možné, že začne regresí a pokračuje přes rebelii ke 

kolonizaci, někteří pak skončí svůj „vývoj“ adaptace na prostředí až u konverze. 

 

Závěr 

 

Pobyt v totální instituci se dá ve zkratce shrnout tak, že chovanci jsou odebráni 

ze svého prostředí, zbaveni všech svých věcí, nic jim zde nepatří, musí poslouchat a 

dodržovat pravidla, bývají ponižováni, ztratí se osobní hranice, nakonec se změní i 

jejich představa o sama sobě a z vězení často vychází zcela jiná osobnost. Způsob, 

jakým jsou tyto instituce provozovány a jak to v nich v praxi chodí, může být často 

úplným opakem ideálu institucionální převýchovy. 

                                                 
24 HUMLOVÁ, Eva. Dohled a utváření identity v moderních organizacích [online]. 2011 [cit. 2015-01-

28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Aleš Burjanek. 

Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/253433/fss_b/>. 
25 GOFFMAN, Erving. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. 1st 

pub. London: Penguin Books, 1991, 336 s.  
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1.1.2 Vězení 

Jak jsem již vysvětlila v předchozí kapitole, vězení je jedním z typů totální 

instituce. Vězení je součástí společenského systému a jako takové má za úkol chránit 

společnost před jejími „černými ovcemi“, před osobami, které se provinily proti zákonu 

a byly pravomocně odsouzeny26. Věznice mají mít funkci nápravnou, pobyt v nich má 

být předpokladem pro navrácení do společnosti.27 Nápravná instituce má své chovance 

naučit potřebným návykům, vlastnostem a hodnotám, aby jejich reintegrace byla 

možná, jakoukoliv neposlušnost a neochotu ke změně přitom následuje trest. 

 

Vězení bylo vždy projevem moci. Ve své prvotní fázi vyjadřovalo moc 

vládnoucích elit, dnes je v podstatě situace neměnná, svou nadvládu zde uplatňují 

vladaři (prezidenti, králové apod.) a politici.  

 

Dohlížet a trestat 

 

Historii vězení a věznění výstižně popsal francouzský sociolog a filosof Michel 

Foucault ve své knize Dohlížet a trestat s podtitulem Kniha o zrodu vězení28. Ve svém 

díle z roku 1975 analyzuje význam moci, dohledu, pravidel a trestání. Zabýval se 

historií vězení a vězeňství, jejíž počátek se datuje již do 17. století. Kladl důraz na 

spojitost mezi institucí a její architekturou a v souvislosti s tím se zabýval i konceptem 

Panoptikonu.29 

 

Panoptikon je koncept britského filosofa Jeremyho Benthama, jehož princip by 

se dal nazvat jako „viditelnost je past“30. Jde o kruhovou stavbu se strážnou věží 

umístěnou uprostřed, která umožňuje jedinému strážci, aby mohl pozorovat a hlídat 

všechny chovance bez toho, aby byl viděn. Vězni tedy neví, kdy a jestli jsou 

                                                 
26 V rámci různých režimů sem občas spadají i ti, kteří zkrátka nějakým způsobem „nevyhovují“ – např. 

političtí vězni apod.   
27 BABKOVÁ, Johana. Každodenní život vězně odsouzeného na doživotí. Praha, 2011, 109 s. Diplomová 

práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra 

sociologie. Vedoucí diplomové práce PhDr. Olga Šmídová, Ph.D. 
28 FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, 427 s. 

ISBN 80-860-1996-9. 
29 Ibid. 
30 Ibid. S. 281. 
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pozorováni, z čehož vyplývá neustálý strach, že mohou být pozorováni naprosto 

kdykoliv, a podle toho se chovají. Mezi vězněnými zde neprobíhá žádný vzájemný styk 

ani komunikace.31 Koncept lze aplikovat i na jiné totální instituce. 

 

Dohlížet a trestat je také sondou do forem a proměn trestání ve vězeních. Systém 

trestů se s vývojem konceptu věznění v čase měnil a přecházel (i když ne zcela) od 

trestů fyzických k trestům psychickým jako více účinným. Zde si všímá paralely mezi 

touto evolucí a celkovým vývojem společnosti, zde se čím dál větší důraz a důležitost 

klade právě na duševní stránku jedince.32 

 

Foucault označuje za výchozí typy mocenských technik biopolitiku a kázeňskou 

techniku, obě se prolínají a existují ve společnosti dohromady. „Biopolitika se obrací k 

člověku jako k druhu a snaží se o kultivaci života jedinců. Nově pracuje s konceptem 

populace jako sociálním společenstvím lidí. Cílem je tedy mít zdravou populaci a v 

zájmu těchto snah stojí biologická kolektivita. Mechanismem dosažení tohoto cíle je 

odstraňování negativních vlivů a entit, které by kvalitu života snižovaly. K efektivní 

kultivaci populace dochází skrze individuální disciplinaci, tedy skrze kázeňské techniky 

moci. V těch se silně projevuje individualizační apel na konkrétní tělo a jeho 

disciplinaci. Jde o internalizaci technik do individuálních těl, kdy se sama tato těla 

stávají produktem technik, které na ně působí. Základem působení moci je vědění o 

člověku a cílem je efektivně využívat každého jednotlivce. Je potřeba člověka 

disciplinovat a poznat, aby se zvýšila efektivita.“33 Vězení a vězeňství jsou právě 

příznačným představiteli technik kázeňských. 

 

„Vězení musí být vyčerpávajícím disciplinárním aparátem, a to v několika 

ohledech: musí brát v potaz všechny rysy jedince, jeho tělesný výcvik, jeho pracovní 

způsobilost, jeho každodenní vedení, jeho morální postoj, jeho nadání; vězení je, daleko 

víc než škola, dílna či armáda, jež vždy implikují jistou specializaci, vše-

disciplinární.“34 

 

                                                 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 DIRGA, Lukáš. Vliv prostředí totální instituce na identitu vězeňských dozorců. Plzeň, 2013. diplomová 

práce (Mgr.). Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. S. 10. 
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Historie vězení 

 

Jak jsem již napsala v úvodu kapitoly, v prvotní fázi své existence měla moc 

trestat ve svých rukou vládnoucí vrstva a ta svou moc manifestovala fyzicky. V podstatě 

byla míra bolesti a tortury tím nejvýznamnějším prvkem trestání, tresty byly kruté a 

násilné. Odsouzení byli cejchováni a trest smrti nebyl zdaleka výjimkou. Fyzické tresty 

byly běžné i ve školách či armádě. 

 

Historie trestání je opravdu barvitá a snad lze konstatovat, že dnešní tresty za 

zločiny se těm dřívějším příliš nepodobají. Následující popis praktik, které se používaly 

ještě v 18. století, dokládá, jak moc se trestání lišilo od způsobů v dnešních 

demokratických společnostech: „(Odsouzený byl) v řečené káře vezen na náměstí Gréve 

a na popravišti, které tu bylo uchystáno, jeho tělo bylo na prsou, pažích, stehnech a 

lýtkách trháno kleštěmi, jeho pravá ruka, držící onu dýku, jíž spáchal řečenou 

kralovraždu, byla pálena vřelou sírou a do míst, kde bylo jeho tělo trháno kleštěmi, bylo 

lito zároveň roztavené olovo, vroucí olej, horká smůla, roztavený vosk a síra a poté bylo 

jeho tělo vlečeno a roztrháno tahem čtvera koní a jeho údy i trup spáleny v ohni, 

rozdrceny na popel a tento popel rozprášen byl ve větru.“35 Trestání bylo často veřejné a 

mezi veřejností oblíbené. Šlo o velké představení, divadlo. 

 

V druhé polovině 18. století se zvedla vlna nevole a protestu proti krutým a 

násilným trestům. „Trestání již nebylo tak bezprostředně fyzické, ale stále více se 

prosazovalo tlumené utrpení zbavené jeho viditelné okázalosti.“36 Také se začalo 

pomalu odvracet od myšlenky, že by všechny tresty pro všechny jedince měly mít 

stejnou podobu. Trestání se tedy začalo individualizovat, aby mělo stejně velký efekt na 

všechny. Také se přistoupilo na to, že trest by měl odpovídat zločinu, tedy aby „malí 

zlodějíčci“ nebyli trestáni tak přísně (ne-li přísněji) než například vrazi. Vytrácí se také 

prvek divadelního spektáklu.37 

 

                                                                                                                                               
34 FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, 427 s. S. 

325-326. 
35 LE BRETON, Alexandre-André. Pieces originales et procédures du procès, fait à Robert-François 

Damiens: díl III. 1757. S. 372-374. 
36 DIRGA, Lukáš. Vliv prostředí totální instituce na identitu vězeňských dozorců. Plzeň, 2013. diplomová 

práce (Mgr.). Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. S. 11–12. 
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Na přelomu 18. a 19. století došlo k přechodu od trestání k věznění. Novým 

trestem bylo tedy odebrání svobody. „Na přelomu dvou století definovala nová 

legislativa moc trestat jako obecnou funkci společnosti, která je praktikována stejným 

způsobem na všech jejích členech a v níž je každý člen společnosti stejně zastoupen; ale 

tím, že učinila vězení trestem nejvýznačnějším, zavedla procedury ovládání, 

charakteristické pro zcela určitý typ moci.“38 Vězení tedy již od počátku 19. století jak 

zbavovalo svobody, tak i napravovalo, transformovalo jedince, a v této snaze pokračuje 

až dodnes. 

 

Principy vězeňství 

 

Foucault zdůrazňuje existenci sedmi základních principů vězeňství, které byly 

definovány na začátku 18. století, avšak dodnes se k nim společnost vrací. Jsou to: 

1. „Trestní vězení musí mít jako svou základní funkci transformaci chování 

jedince. 

2. Věznění musí být izolováni či přinejmenším roztříděni podle trestní závažnosti 

svých činů, avšak především podle věku, podle dispozic, podle techniky 

nápravy, jejíž užití se předpokládá s ohledem na ně, podle fáze své transformace. 

3. Tresty, jejichž průběh musí být možné modifikovat podle individuality 

vězněných, podle dosažených výsledků, zlepšení či zhoršení. 

4. Práce musí být jednou z podstatných součástí transformace a postupné 

socializace vězně. 

5. Výchova vězněného je ze strany veřejné moci zároveň nevyhnutelnou opatrností 

v zájmu společnosti a povinností vzhledem k vězněnému. 

6. Režim ve vězení musí být, přinejmenším zčásti, kontrolovaný a musí se o něj 

starat kvalifikovaná osoba, mající morální a technickou způsobilost bdít nad 

správným formováním individuí. 

7. Uvěznění musí být doprovázeno nástroji dohledu a pomoci, až dokud nedojde 

k definitivní readaptaci bývalého vězně.“39 

 

                                                                                                                                               
37 FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, 427 s. S. 

119–180. 
38 Ibid. S. 320 
39 Ibid. S. 372–373. 
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Jedním z principů vězení je tedy izolace. Izolace od vnějšího světa, od blízkých 

lidí, od materiálních statků, od zvyků, od pokušení. Podle Foucaulta má být samota 

prostředkem nápravy, samota jako podmínka naprostého podřízení.40 To však již 

v dnešní době neplatí, minimálně u vězení „západního“ typu již vězni nejsou zcela sami, 

naopak tráví většinu, ne-li celý svůj den v lidské přítomnosti, což může být taky 

v protikladu s tím, jak žili život před uvězněním. Nicméně patrně jedním z důvodů, proč 

nejsou jednotliví vězni zcela odděleni, bude i kapacita a také finance. 

 

Práce je dalším z principů vězení. 41 Často i vytváří komický protiklad s vnějším 

světem, kdy vězni, kteří se venku práci vyhýbali, jak jen mohli, o ni ve vězení velmi 

stojí a jsou za ni rádi42 – práce je totiž mnohdy lepší než všudypřítomná nuda.  

 

Stanfordský experiment 

 

Toho, jakou moc personál totální instituce má nad chovanci a jak se 

nekontrolovatelnost této moci může vymknout z rukou, může být věrný příklad 

stanfordský vězeňský experiment43. Experiment se odehrál v srpnu roku 1971 na 

Stanfordské univerzitě v Kalifornii.  Byl vyprojektován, realizován a řízen americkým 

psychologem Philipem G. Zimbardem. Experiment musel být předčasně ukončen po 6 

dnech kvůli narůstající krutosti dozorců a psychickému i fyzickému stavu vězňů. 

 

Do studie se přihlásilo přes 70 zájemců, z nichž bylo vybráno 24 amerických a 

kanadských studentů44, kteří se hodem mincí rozdělili na polovinu mezi vězně a 

dozorce; na začátku tedy mezi nimi neexistovaly žádné rozdíly. Dozorci nebyli 

podrobeni žádnému speciálnímu tréninku, naopak měli volnost dělat cokoliv, co jim 

přišlo nezbytné, aby zachovali ve vězení řád. Zrcadlové sluneční brýle, které nosili, 

ještě prohlubovaly jejich anonymitu. Experiment začal s devíti vězni a devíti dozorci. 

 

Vězni byli přivedeni do cel za situace, která vypadala jako opravdové zatčení. 

Čekala je celá formální přijímací procedura, jež měla za úkol vzbudit v zadržených 

                                                 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s. ISBN 80-864-2965-2. 
43 The Stanford Prison Experiment [online]. [cit. 2015-01-1]. Dostupné z: http://www.prisonexp.org/. 
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pocit zmatení, strachu a odlidštění. Ve věznici byl každý vězeň prohledán, vysvléknut a 

odvšiven. Hlavním úkolem tohoto postupu bylo vězně ponížit. Každý dostal uniformu – 

dlouhou halenu s identifikačním číslem, gumové sandály a čepici z dámské punčochy45. 

Na kotník mu byl upevněn řetěz. Toto mělo imitovat vězení, ne však vypadat jako 

opravdové vězení – v nich mužští vězni nenosí haleny, nicméně zažívají pocity potupy a 

zbavení mužnosti. A opravdu se to zadařilo, někteří vězni ihned po obléknutí haleny 

začali jinak chodit i sedět, více jako ženy. Skrze užívání identifikačních čísel namísto 

jmen byli vězni zbaveni identity. 

 

Průběh experimentu byl plný dramatických situací. Např. hned první noc začala 

hrubým probuzením vězňů46. Druhý den přišla nečekaná vzpoura. Dozorci se ji rozhodli 

potlačit násilím, nejdříve na vězně stříkali z hasicích přístrojů, po dobytí cel vězně 

vysvlékli do naha, sebrali jim postele a vůdce vzpoury umístili na „samotku“. Zde 

začalo celkové pronásledování a zastrašování chovanců. Vzhledem k početní přesile 

vězňů se dozorci rozhodli přesunout k psychologickým taktikám, např. když z jedné 

z cel vytvořili privilegovanou celu, čímž chtěli zlomit solidaritu mezi vězni, způsobit 

zmatení a vzájemnou nedůvěru.  

 

Každý aspekt vězňova života se stal být závislý na strážcích a jejich vůli, a to 

včetně užívání toalety (např. v noci mohli vězni vyměšovat jen do kyblíku v cele, který 

jim potom nebyl dovolen vyprázdnit). Vězni začali dokonce věřit, že dozorci byli 

naschvál vybráni kvůli tomu, že byli vyšší, i když mezi dvěma skupinami nebyl žádný 

rozdíl v průměrné výšce. 

 

Podstatnou událostí se stal údajný plán hromadného útěku. V této fázi se už i 

vedoucí experimentu Zimbardo zcela vžil do své role ředitele věznice, což znamenalo, 

že v experimentu není již žádná nezúčastněná, nezávislá strana. K pokusu o útěk však 

nikdy nedošlo. Obrovská snaha o jeho zamezení rozlítila jak vedoucí experimentu, tak i 

v návaznosti na ně vězeňské dozorce, kteří rychle vystupňovali úroveň svého 

pronásledování a ponižování chovanců. 

 

                                                                                                                                               
44 Jednalo se pouze o muže. 
45 Tato pokrývka měla simulovat oholenou hlavu. 
46 Z důvodů hlášení svých čísel; tyto akce se stanou časté a pravidelné. 
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Po několika dnech pobytu ve fingované instituci ztratili vězni vědomí o hranici 

mezi realitou a experimentem. Když bylo vězňům nabídnuto, že mohou volně odejít, 

např. i z důvodu náhlých zdravotních potíží, odmítli to.47 Pátým dnem už se i strážní 

naprosto vžili do svých rolí a bylo možné rozlišit tři typy dozorců. První byli přísní ale 

féroví, druzí byli na vězně hodní a nikdy je netrestali, třetí byli zlí a vynalézaví ve 

formách ponížení chovanců. Poslední typ dozorců vypadal, že si svou práci a s ní 

spojenou moc užívá, přestože průvodní osobnostní testy nic takového nenaznačovaly.  

 

Chovanci se se svým uvězněním a pocity frustrace a bezmoci vyrovnávali 

různými způsoby. Někteří se bouřili, jiní se uzavřeli do sebe, další se snažili být 

„dobrými vězni“. Na konci experimentu byli skupina vězněných rozpadlá a zanikla tak i 

jejich společná identita. Skupina dozorců byla oproti tomu poměrně semknutá. Za celou 

dobu žádný ze strážných experiment neopustil a dokonce nikdo z nich nepřišel na 

směnu pozdě, neodešel brzy či nechtěl peníze za přesčasy. 

 

Po šesti dnech byl experiment, který měl původně trvat dva týdny, předčasně 

ukončen. Stalo se tak v reakci na tlak odborné veřejnosti, která zpochybnila etiku studie, 

tak i zvyšující se sadismus dozorců48 Vězni byli rádi, že je již po všem, někteří dozorci 

však vyjádřili zklamání, že studie skončila takto předčasně.49 

 

Závěr 

 

Dříve (19. století) panoval názor, že povaha trestnému činu nesmí ovlivňovat 

podobu uvěznění a že malí delikventi jsou ti nejzkaženější.50 Dnes lze vidět v této 

myšlence naprostý opak aktuálního stavu vězeňství. Kvalita a obsah uvěznění je přímo 

určována tím, co trestaný spáchal, odvíjí se od toho možná doba uvěznění, typ věznice a 

ostrahy.51  

 

                                                 
47 Jeden z vězňů dokonce uvedl, že odejít nemůže, protože chce dokázat, že není špatným vězněm. 
48 Dokonce se objevilo pornografické a ponižující zneužívání. 
49 The Stanford Prison Experiment [online]. [cit. 2015-01-1].  
50 FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, 427 s. S. 

339. 
51 Podle toho se chovají také ostatní vězni a dozorci, např. u násilných činů na ženách a zejména dětech 

jsou vězni daleko více šikanováni, biti, týráni až zavražděni. 
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Kritika vězení sice pochází již z první poloviny 19. století, ale dodnes je 

aktuální: „Věznice nesnižují míru kriminality: je dost dobře možné je rozšiřovat, násobit 

jejich počet nebo je transformovat, a množství zločinů a zločinců zůstane stejné či se, 

což je ještě horší, zvýší.“52 Vězení „není ostrov“ a nelze jeho kritiku považovat za 

úplnou, pokud při tom bude ignorován stav a fungování společnosti, ve které se vězení 

nachází a ze které pochází jeho obyvatelé. 

 

Vězení jako takové není dokonalé a má mnoho mínusů, přesto však v dnešní 

době neexistuje nic, co by ho nahradilo.53 Vězeňská kultura symbolizuje útisk, bezmoc, 

autoritářství a žádnou možnost úniku.54 I přesto je stále bráno jako ta nejcivilizovanější 

podoba trestání. 

 

1.2 Konstruktivistické teorie genderu 

V této části své diplomové práce se budu zabývat konstruktivistickými teoriemi 

genderu. Nejprve k nim vytvořím teoretický základ. Krátce popíšu teorii sociální 

konstrukce reality autorů Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna, z níž tyto teorie 

částečně vychází. Zmíním se také o teorii mediální konstrukce reality. Poté budu 

zkoumat samotný gender. Popíšu, co se pod tímto spíše výrazem skrývá, a 

charakterizuji, čím se gender liší od pohlaví. Dále se budu zajímat o genderové role, čím 

jsou dány a co je ovlivňuje. Popíšu, jak se projevuje genderovanost v televizních 

obsazích. Nakonec se budu zabývat genderem jako sociálním konstruktem a s ním 

spojenými genderovými rolemi, což je jedno z témat, které zastřešuje mou práci. 

 

1.2.1 Teorie sociální a mediální konstrukce reality 

Konstruktivistické teorie v genderu vycházejí z teorií sociálního 

konstruktivismu. Ten značí, že vše, o čem si lidé myslí, že je realita, je minimálně 

                                                 
52 FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, 427 s. S. 

366. 
53 Existuje i trest formou domácího vězení, nicméně mnoho charakteristik „klasického“ uvěznění se ho 

netýká (např. tzv. vykořenění, ztráta vztahů apod.), je to odlišná forma trestu. 
54 ZAITZOW, Barbara H a Jim THOMAS. Women in prison: gender and social control. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 2003, 251 s. ISBN 9781588262288. 
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částečně odrazem sociální situace.55 Příkladem mohou být např. peníze. Historicky 

platidlo mělo hodnotu samo o sobě, tedy doopravdy vyvažovalo hodnotu kupovaného 

produktu či služby, např. zlatem, ze kterého bylo vyrobeno. V dnešní době, ve 

společnosti, ve které žijeme, je platidlem papír, který je v podstatě téměř bezcenný. Jeho 

cena je sociálně vykonstruovaná realita. 

 

Jedním ze základních předpokladů konstruktivismu je, že jedinec „se může 

chápat pouze na základě konstrukcí reprodukovaných společností“56. Tedy věci, které 

považuje za pevně dané, a ani ho nenapadne o nich jinak uvažovat, mohou být často 

pouze konstrukty (jeho či kolektivní) mysli.57 To, co naše společnost považuje za 

realitu, nemusí být vůbec realitou ve společnosti jiné. 

 

Sociální konstrukce reality dle Bergera a Luckmanna 

„Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. Člověk je 

výtvorem společnosti.“58 

 

Teorií sociální konstrukce reality se zabývali Peter L. Berger a Thomas 

Luckmann. Základními pojmy jejich teorie jsou realita a vědění. Realitou rozumí autoři 

„vlastnost náležící jevům, kterým přisuzujeme existenci nezávislou na naší vlastní vůli 

(tyto jevy nepřestanou existovat, i kdybychom si to sebevíc přáli)“59. Vědění potom 

charakterizovali jako „jistotu, že tyto jevy jsou skutečné a jsou nositeli určitých 

vlastností“60. Tyto pojmy jsou relativní, jsou vázané na jisté sociální kontexty. Jsou to 

sociální konstrukty, které se neustále mění v závislosti na sociálním jednání člověka.61 

Autoři se zajímali o všechno, co se dá ve společnosti považovat za vědění. Klíčovým je 

naše vědění o každodenním životě. 

 

                                                 
55 The Social Construction of Gender. Boundless.com [online]. [cit. 2015-03-9]. Dostupné z: 

https://www.boundless.com/sociology/textbooks/boundless-sociology-textbook/gender-stratification-and-

inequality-11/gender-and-socialization-86/the-social-construction-of-gender-496-8675/. 
56 Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. PECHOVÁ, Olga. Translide.cz [online]. 2005 [cit. 2015-01-

29]. Dostupné z: http://www.translide.cz/fafejta. 
57 Sexualita - věc domluvy. JANDOUREK, Jan. Translide.cz [online]. 2005 [cit. 2015-01-29]. Dostupné 

z: http://www.translide.cz/vec-domluvy. 
58 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Překlad Jiří Svoboda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-
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59 Ibid. S. 9. 
60 Ibid. S. 9. 
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Realita je vázaná na společnost a situaci, ve které se nachází. Ty mají vliv na 

tvorbu reality, sociologie pak zkoumá a popisuje procesy, kterými k jejímu vytvoření 

došlo. Události, které se v životě jedince dějí, a situace, ve kterých se ocitá, považuje 

jeho vědomí za nejreálnější realitu.62 Berger a Luckmann k tomuto dodávají: „Realita 

každodenního života je jako realita brána zcela samozřejmě. Není třeba ji dále ověřovat 

a jít za její prostou přítomnost. Je prostě tady, jako zcela evidentní a přesvědčivá 

skutečnost. Já vím, že tato skutečnost je reálná. I když jsem schopen zabývat se 

pochybnostmi o její reálnosti, jsem ve svém běžném každodenním životě nucen takové 

pochybnosti potlačit.“63 

 

V podstatě není důležité, jaká realita je, ale to, jakou ji jedinec vidí, tedy co za 

realitu subjektivně považuje. Tento pohled je dán jak společností a kulturou, do které se 

člověk rodí, ve které vyrůstá a žije, jeho okolím, zkušenostmi a zážitky. Tuto realitu pak 

jedinec přirozeně považuje za reálnou a ani ho často nenapadne o ni jinak uvažovat či ji 

zpochybňovat, utvrzuje ho v tom jeho okolí (které souhlasí s jeho realitou), kvůli 

kterému ji vnímá jako objektivní a nejreálnější. Jak říká Thomasův teorém, pokud 

pokládáme situaci za reálnou, je reálná i ve svých důsledcích.64 Ke střetu potom dochází 

při setkání s jiným úhlem pohledu, např. s jedincem pocházejícím z jiné kultury, který 

by tuto „realitu“ vnímal jako naprosto pokřivenou.  

 

Lidé aktivně konstruují, vytvářejí sociální realitu, ta tedy není navždy daná. 

Klíčovým je její obraz.65 Nic není možné popsat neutrálně a objektivně. Jedinci 

přisuzují určitým věcem význam a dle toho se (k nim) chovají. Tento význam je velmi 

proměnlivý a tím pádem je proměnlivá i realita. Situace jsou definovány 

prostřednictvím interakcí. Tak vzniká realita, tak se konstruuje.66„Realita je na nás a na 

druhých lidech závislá, protože ji pomocí sociálních konstrukcí utváříme.„67 Význam, 

                                                                                                                                               
61 Ibid. 
62 Ibid.  
63 Ibid. S. 29. 
64 Role jazyka v konstrukci genderových identit a symbolické násilí Pierra Bourdieu. Sociální 

teorie [online]. 2012 [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: http://socialniteorie.cz/role-jazyka-v-konstrukci-

genderovych-identit-a-symbolicke-nasili-pierra-bourdieu/. 
65BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Překlad Jiří Svoboda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. 
66 BLUMER, Herbert. Symbolic interactionism: perspective and method. 6. vyd. Englewood Cliffs: 

Prentice Hall, 1969, 208 s. 
67 DRTILOVÁ, Hana. Sociální konstrukce intrapsychických bariér abstinence při práci s klienty se 

závislostí na alkoholu u pomáhajících pracovníků [online]. 2014 [cit. 2015-03-29]. Bakalářská práce. 
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stejně jako realita, je sociálním konstruktem a není stálý, naopak, neustále se 

v závislosti na prostředí dynamicky mění.  

 

Realita je sociálně podmíněným fenoménem, je vytvářena konkrétními jedinci a 

společnostmi. Důležitá není platnost vědění (tedy např. jestli určitá uznávaná teorie je 

skutečně pravdivá), ale jeho danost. I přes to vše, navzdory praktické neexistenci 

prokazatelné reality, má společnost neustálou touhu po její legitimizaci, tedy potvrzení, 

chlácholení, že jejich realita je přeci jen „reálná“ a že nadále mohou žít své životy a 

věřit v jakousi danost jako doposud.68 

 

Mediální konstrukce reality 

Mediální konstrukce reality vychází z aplikace teorie sociální konstrukce reality 

na mediální svět. Při procesu konstrukce se stává předobraz skutečného světa mediálně 

zkonstruovaným obrazem.69 Tímto tématem se zde budu zabývat jen velmi stručně, 

jelikož ho nepovažuji za klíčové pro tuto práci. 

 

Média jsou významné společenské instituce a jako takové mohou mít významný 

vliv na svá publika. „Média – zřejmě – dokážou utvářet a formovat to, co se jedinec 

dozvídá o světě, a mohou být hlavním zdrojem myšlenek a názorů, jež se k němu 

dostávají.“70 Přebírají tak funkci zprostředkovatele skutečnosti.71 

 

Jedním z problémů mediálního konstruování reality je poměrně úzká skupina 

jedinců, kteří na konstrukci mají vliv. Jedná se zejména o mediální magnáty, vlastníky 

médií či šéfredaktory. Tito vlivní lidé do „svých“ médií přenášejí jak svůj pohled na 

svět (tedy svou realitu), tak i pohled dalších zainteresovaných stran. Ze své reality tak 

vytvářejí realitu svého obecenstva, konzumentů médií, kteří ji vnímají jako pevně 

danou.  „Žádné médium není s to přinést věrný obraz reálného světa do svých zpráv. 

                                                                                                                                               
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jiří Vander. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/397670/fss_b/. 
68 KLAJBAN, Michal. Sociální konstrukce reality Petera Bergera a Thomase Luckmanna. Inflow [online]. 

2011 [cit. 2015-03-1]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/socialni-konstrukce-reality-petera-bergera-

thomase-luckmanna. 
69 NUMERATO, Dino. Mediální konstrukce reality: prezentace sociálnědemokratické vlády v denících 

Lidové noviny a Právo. Bakalářská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 58 s. 
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Vždy se jedná o konstrukci obrazu skutečné reality.“72 Média tak přirozeně ovlivňují 

jejich názory, postoje a zvyklosti. 

 

Neméně důležití mohou být i tzv. gatekeepeři73, kteří plní funkci mediálního 

„dveřníka“ – tedy toho, kdo informace „pouští ze dveří“. Koncept gatekeepingu vychází 

z předpokladu, že existuje neutrální, objektivní informace nebo zpráva. Žurnalista se 

pokládá za nezúčastněného agenta, prostředníka přenosu informace, jehož cílem je 

objektivita a který se řídí profesionální etikou. Hlavní výhradou proti takovému pojetí 

žurnalistiky je to, že akceptuje – bez námitek či zpochybnění – existující pořádek a že se 

vyhýbá předpokládané politické odpovědnosti. Místo toho, aby vznášel kritické dotazy 

týkající se společenské reality, „objektivně“ slouží vládnoucím vrstvám jako „hlásná 

trouba“.74 

 

S tímto tématem také poměrně úzce souvisí nastolování agendy, tzv. agenda 

setting, tedy fakt, že výběr témat, jimiž se média zabývají, určují, jaká témata jsou 

aktuální a budou zajímat společnost. Opět tedy několik skupin či jednotlivců ovlivňuje, 

jaká témata bude společnost pokládat za důležitá. Mediální konstrukcí reality se budu 

ještě zabývat v části o genderovanosti televizních obsahů. 

 

1.2.2 Gender 

Gender je sociální konstrukce o „ženskosti“ a „mužskosti“75, soubor rolí, který 

charakterizuje sociální aspekty pohlaví.76 Jeho ekvivalent se v českém jazyce 

nevyskytuje – nejde o pohlaví, ani o rod, nemůžeme ho tedy popsat slovy, které 

označují spíše biologickou formu člověka.77 Pohlaví je geneticky dáno, gender je pak 

rolí, kterou se člověk učí. „Gender vyjadřuje myšlenku, že pokud jde o sociální chování, 

lidé se jako muži a ženy nerodí, ale musí se – přinejmenším do značné míry – naučit 

                                                 
72 SRNKOVÁ HOTOVÁ, Jana. Mediální obraz českého předsednictví v Radě EU: obsahová analýza 

mediální reprezentace (MFDnes, Právo, The Times, The Guardian) [online]. 2011 [cit. 2015-04-26]. 

Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jaromír Volek. 

Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/220094/fss_m/>. 
73 WHITE, David Manning. The ‚Gatekeeper‘: A Case Study in the Selection of News. In TUMBER, 

Howard. News: a reader. New York: Oxford University Press, 1999. ISBN 01-987-4231-2. 
74 Ibid. 
75 ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu: na 

počest profesorky Gerlindy Šmausové. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, 243 s. ISBN 

978-807-4190-438. 
76 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 231 s. ISBN 978-807-3676-445. 
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jako muži a ženy jednat.“78 Ve společnosti panuje představa, jaký vzor chování patří 

ženám a jaký mužům, už ale neexistuje jednotný názor či shoda, do jaké míry tvoří 

gender biologie a jak moc je utvářen kulturním vývojem a podmínkami a prostředím, do 

kterých se jedinec rodí, ve kterých vyrůstá a žije.  

 

Šmausová zase vidí gender jako sociální konstrukce o „ženskosti“ a mužskosti“, 

které se jeví jako soubor rolí nebo sociální charakter79, kdy „genderové role nezávisí 

nutně na pohlaví, ale na kontextu“80. Oakleyová zase připomíná ve vztahu ke tvorbě 

genderu důležitost hodnot společnosti.81 

 

V takovém případě se jedná o tzv. genderové role, které lze charakterizovat jako 

určitý soubor zvyklostí, pravidel a vzorců chování, které vytvářejí jakousi dichotomii – 

část z nich společnost přiřadila ženám, zbytek má být vlastní mužům. Tyto role částečně 

vycházejí z tradičních ženských a mužských rolí, které jsou mimo jiné dány historicky i 

biologicky – např. muži zkrátka většinou opravdu bývají vyšší a silnější, mívají jinou 

stavbu těla než ženy.  

 

Ovšem tento tzv. biologický determinismus není odpovědí na to, proč existují 

mezi oběma pohlavími a jejich rolemi také rozdíly. Naopak, antropologické výzkumy 

dosvědčují, že „vnímání genderových rozdílů (v čem a jak se muži a ženy mají údajně 

odlišovat) i míra genderové dominance se v různých kulturách dramaticky liší“82. 

Napříč společností a různými kulturami se lze setkat s jednotnou představou o 

biologickém pohlaví. Oproti tomu existuje velké množství genderových konstrukcí, 

které se liší společnost od společnosti (dle kategorií jako jsou stáří, rasa či sexuální 

orientace). Nicméně neexistuje žádný důkaz či prokazatelný důvod, proč by měly tyto 

odlišnosti mezi muži a ženami, se kterými se již rodí a které patří k jejich biologické 

formě, směřovat k dominanci mužů.83 

                                                                                                                                               
77 Ibid. 
78 Ibid. S. 110. 
79 ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu: na 

počest profesorky Gerlindy Šmausové. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, 243 s.  
80 Ibid.  
81 OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlaví, gender a společnost. 1.vyd. Praha: Portál, 2000, 171 s. ISBN 80-717-

8403-6. 
82 Slaďování rodinného a pracovního života: Školící materiál pro účastníky projektu. [online]. [cit. 2015-
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 „Proces učení se pohlavní roli začíná už v dětství.“84 Na to, jak moc jedinec 

přijme za svou ženskou či mužskou roli, respektive její stereotypní pojetí, mají 

v podstatě největší vliv rodiče, potažmo rodina. Již od útlého věku je dítěti vštěpováno, 

že „takto se holčičky nechovají“ nebo že „kluci nebrečí“. Dívky si hrají s panenkami, 

jsou oblékány do růžové a začínají se učit domácí práce „vlastní ženám“, jako je 

uklízení či vaření. Chlapci si oproti tomu hrají s auty a maketami zbraní, jejich šatstvo 

se vyznačuje přítomností modré či zelené (tedy „klučičí) barvy a učí se, že kuchyně je 

teritoriem maminky. Panuje představa dívky jako něžné, křehké, emocionálně nestabilní 

osoby, oproti tomu od chlapců se očekává dominantní, agresivní chování, fyzická síla a 

přirozený je pro ně i sexuální chtíč. V souvislosti s tím se často hovoří o genderových 

stereotypech.85 

 

Mimo to jsou děti formovány např. i učiteli a učitelkami ve škole a jejich 

představou „správné“ podoby genderu, ale i filmovými, seriálovými či knižními hrdiny, 

kterým se chtějí co nejvíce podobat. Velký vliv má i okolí, ve kterém se děti pohybují, 

včetně rodin svých kamarádů, kde názor na to, jak se má chlapec a dívka chovat a 

vypadat, jaké jsou jejich role, může být přirozeně naprosto jiný než ve vlastní rodině, a 

také může být vynucován s větší či menší intenzitou. Nakonec je nutné připomenout i 

moc médií ovlivňovat názory, postoje a chování jedince.86 

 

Spojení genderu a médií mnohdy přináší nezvyklé poznatky. Často média šíří 

stereotypní představy o rolí jednotlivých pohlaví a tím dávají společnosti najevo, že tyto 

stereotypy jsou vlastně normálním viděním polarizovaného světa. Ženy jsou odsunuty 

na okraj zájmu, ženská a genderová témata jsou mediálně a bulvárně nezajímavá (pokud 

nejde o skandál) a zdánlivě nepřínosná pro průměrného konzumenta médií. Může za to i 

nerovnoměrné rozložení pohlaví ve vedoucích funkcích médií. Ti, kteří tvoří obsah, jsou 

často muži, a i pokud nejsou, jsou ovlivněni většinovou mužskou perspektivou na svět. 

Tím pádem je obsah médií genderem ovlivněn stejně tak, jako jeho vnímání.87 

 

                                                 
84 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 231 s. S. 110. 
85 Ibid. 
86 PAVLÍK, Petr, Gender a média: stručný úvod do problematiky. In: Ženská práva jsou lidská práva. S. 

138-153.  1. vyd.  Brno: Nesehnutí Brno, 2002.  ISBN 80-903228-0-8. 
87 GUNTER, Barrie. Television and the sexes. 1. vyd. London: John Libbey, 1995. ISBN 08-619-6478-0. 
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1.2.3 Konstruktivistické teorie genderu 

Jak jsem již podotkla, neexistuje důvod, proč by měly biologické aspekty 

člověka nutně znamenat dominanci mužských hodnot ve společnosti. Tato argumentace 

měla za důsledek vznik alternativních genderových teorií, které vycházejí ze sociálního 

konstruktivismu.88 Tyto teorie staví na hypotéze, že „muži a ženami se nerodíme, ale 

stáváme se jimi v důsledku socializace a života v konkrétní společnosti“89. Gender 

potom vzniká v sociálních interakcích, je tedy spíše situační než stálý.90 

 

Myšlenka, že jsou rozdíly v genderu sociálně konstruované, je pohled, který lze 

najít v mnoha teoriích týkajících se genderu. Podle tohoto názoru společnost a kultura 

vytvářejí genderové role, a tyto role jsou vytyčené jako ideál nebo správné chování pro 

jedince určitého genderu. Krajnějším pohledem je, že rozdíl mezi muži a ženami je 

zcela společenskou konvencí, jiný pohled vysvětluje, že chování je určeno do jisté míry 

biologickými faktory, ale že společenské konvence mají určitý vliv na genderované 

chování. Další teorie tvrdí, že existuje více genderů než pouze dva, které jsou většinově 

uznávané (žena a muž).91  

 

Konstruktivistické teorie genderu jsou opakem teorií esencialistických, které 

vycházejí mimo jiné z biologického determinismu. Sociální konstrukce vysvětluje, že 

neexistují žádní jedinci, kteří by byli přirozeně maskulinní či feminní, jejich chování je 

konstruováno a ovlivňováno mnoha faktory, včetně kultury, náboženství, věku či 

třídy.92 Společnost vytváří genderové role a tyto role jsou nabízeny jako vzor pro 

jednotlivá pohlaví. Rozdíly mezi ideálem ženského a mužského chování (a chováním 

samotným) jsou tedy v podstatě pouhé prázdné konstrukty.93 

 

Podle Butlerové je dokonce obraz daného pohlaví přísně limitující pro gender a 

jeho změny či vývoje, jelikož je gender definován ve společnost na základě binarity 

                                                 
88 OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlaví, gender a společnost. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 171 s.  
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90 ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu: na 

počest profesorky Gerlindy Šmausové. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, 243 s.  
91 Social construction of gender difference. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 

(CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2015-02-12]. Dostupné 
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mužského a ženského pohlaví, a tím pádem naznačuje, že na bázi této binarity bude i 

fungovat.94 Tyto pohlavní kategorie nejsou dnes ani tolik definovány tím, čím je člověk 

prohlášen při porodu či zda má ty příslušné genitálie, ale spíš tím, že má či se prezentuje 

něčím, co je určitému pohlaví vlastní. Např. nosí šaty – je to žena.95 Opět zde jde o 

splňování kritérií. 

 

Dle konstruktivistické teorie tedy gender není zdaleka rysem jednotlivce, nýbrž 

konstruktem.96 Dovolím si zde vypůjčit příklad: „Pokud bychom přátelskost vztáhli 

k osobě, esencialisté by tvrdili, že ženy jsou přátelštější než muži. Ať už je ale tato 

vlastnost výsledkem biologických imperativů, socializace nebo kombinací obojího, je 

takto ženským rysem. Z pozice konstruktivismu je proces utváření vztahu přátelskosti 

výsledkem sociálního konsensu o vhodnosti určitého chování. “Odlišné vystavování 

mužů a žen kontextům, které vyvolávají přátelské chování, vede k vytvoření vztahu 

mezi pohlavím a přátelskostí.” Přátelské chování je potom “přirozeně” připisováno 

ženám.“97 

 

Gender není stálou charakteristikou popisující jedince, ale jedinec vždy „dělá 

gender“98, tedy vykonává či proměňuje k obrazu svému společensky akceptovanou 

podobu genderového stereotypu. Tento koncept „zdůrazňuje procesuální charakter 

poměrů nerovnosti“99. Dělat gender neznamená jen chovat se určitým způsobem. Tím, 

že děláme gender, tak posilujeme představu, že existují pouze dvě vzájemně se 

odlišující kategorie genderu. Dělání genderu znamená vytvářet rozdíly mezi ženami a 

muži, rozdíly, které nejsou přirozené, důležité či biologické.100 K tomu Oakleyová 

podotýká: „Žádné uspořádání vztahů mužů a žen ve společnosti není takzvaně 

„přirozené“ (dané, nutné, povinné, racionální), ani v historii, ani v budoucnu, a tedy i to 

                                                                                                                                               
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 WEST, C. a D. H. ZIMMERMAN. Doing Gender. 1987. Vol. 1, issue 2, s. 125-151. DOI: 

10.1177/0891243287001002002. Dostupné také z: 

http://gas.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0891243287001002002. S. 132. 
96 BUTLEROVÁ, Judith. Trampoty s rodom: feminizmus a podrývanie identity. 1. vyd. Bratislava: 

Aspekt, 2003, 222 s. Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt.  
97 NOVÁK, Tomáš. Feminismus a společenské vědy [online]. 2001 [cit. 2015-02-10]. Dostupné také z: 

http://nb.vse.cz/kfil/elogos/student/novak1.htm. 
98 Tento výraz vychází z pojmu „doing gender“, kterým se zabývali zejména autoři West a Zimmerman. 
99 ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu: na 

počest profesorky Gerlindy Šmausové. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, 243 s.  
100 WEST, C. a D. H. ZIMMERMAN. Doing Gender. 1987. Vol. 1, issue 2, s. 125-151. DOI: 

10.1177/0891243287001002002. S. 137. 
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uspořádání, ve kterém se dnes pohybujeme, je dočasným kontraktem mezi muži a 

ženami – nic víc.“101 

 

Další významné téma genderových konstrukcí tvoří pluralita.102 Ta popisuje, že 

na světe neexistuje pouze charakteristika definice feminity a maskulinity, která by byla 

univerzální a „správná“. Naopak, tato definice se liší kultura od kultury a v každé z nich 

také může vztah mezi maskulinitou a feminitou nabývat jiné rovnocennosti či 

nerovnosti. „V naši kultuře například preferovaná feminita evokuje orientaci na 

uspokojování zájmů a tužeb ostatních (především mužů), zdůrazňovaní společenskosti a 

péče v kontrastu s technickou zručností, přijímaní manželství a péče o děti jako životní 

poslání atd. Hegemonní maskulinita je naopak asociována s dominancí, racionalitou, 

agresivitou či ambiciózností, silou, nezávislostí, technickou zručností atd.“103  

 

Jako častý příklad sociální konstrukce genderových rozdílů a hranic jsou brány 

toalety. V naší společnosti a kultuře je běžné, ne-li nutné, aby byly (veřejné) toalety 

rozděleny dle pohlaví na dámské a pánské. Je to dáno historicky a kulturně, jelikož 

prakticky pro to žádný důvod neexistuje. Toalety slouží k určité funkci, kterou všichni 

lidé provozují stejně bez ohledu na pohlaví. Není tedy absolutně žádný důvod dávat 

ženám jejich navoněné toalety s velkými zrcadly a mužům místnosti plné tzv, pisoárů. 

Rozdělení toalet je sociální konstrukt, stejně jako pohlaví je sociální koncept104, který 

společnost přijala, a dnes by bylo téměř nemyslitelné, aby to fungovalo jinak. 

 

Vždy je však nutné mít na mysli to, že jak jedinci vnímají charakteristiku ženy a 

muže, záleží vždy na společenském kontextu. Kolik existuje možností prezentace 

genderu, tolik existuje také jeho obrazů a ztvárnění. Jedinec stále ale dělá gender 

s cílem, aby byl ostatními vnímán určitým způsobem, buď jako muž, nebo jako žena.105 

Lidská nátura nám dává schopnost rozeznat maskulinní a feminní projev genderu; tuto 

schopnost však máme jako lidé, ne jako muži či ženy.106  

                                                 
101 OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlaví, gender a společnost. 1.vyd. Praha: Portál, 2000, 171 s. S. 12. 
102 Slaďování rodinného a pracovního života: Školící materiál pro účastníky projektu. [online]. [cit. 2015-

03-26]. 55 s.  
103 Ibid. S. 4–5. 
104 Ibid. S. 7. 
105 BUTLEROVÁ, Judith. Trampoty s rodom: feminizmus a podrývanie identity. 1. vyd. Bratislava: 

Aspekt, 2003. 222 s. Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt.  
106 WEST, C. a D. H. ZIMMERMAN. Doing Gender. 1987. Vol. 1, issue 2, s. 125-151. DOI: 

10.1177/0891243287001002002. S. 130. 
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1.2.4 Genderovanost televizních obsahů 

Jak jsem již zmínila v části o genderu, mediální obsahy bývají často silně 

genderované. V tomto případě mě zajímají obsahy televizní, jelikož mým zkoumaným 

materiálem bude televizní seriál. Genderovanost televizních obsahů vychází zejména 

z mediální konstrukce reality. 

 

Televize je jedním z nejoblíbenějších masových médií.107 Jako taková disponuje 

velkým potenciálem ovlivňovat názory svého publika. Nicméně z tohoto důvodu je také 

médiem, které může prezentovat určitý pohled na skutečnost a konstruovat tak 

zkreslený obraz reality. Televize je často ovlivňována, že reprezentuje ženy a muže (i 

jiné demografické skupiny, rasy apod.) nerovným dílem a tím podvědomě divákům 

naznačuje, že si obě pohlaví nejsou rovná ani ve skutečnosti.108 Média tedy svým 

způsobem vyobrazování pohlaví a genderu vytváří společenské genderové normy. 

 

Ve světové populaci tvoří ženy a muži zhruba stejný procentuální podíl. I přesto 

výzkumy poukazují na to, že ženy jsou stále reprezentovány menšinově v masových 

médiích. Televize dává méně prostoru jak ženským hrdinkám, tak tvůrkyním obsahu.109 

Nejedná se o problém pouze kvantitativní, nýbrž i kvalitativní. Ženy jsou obsazovány 

do jiných typů rolí a hrají odlišné typy postav než muži.  

 

Televize užívá tyto genderové stereotypy jako zkratky110. Zkratky jsou 

v podstatě genderovými stereotypy, které ženskou či mužskou roli zjednodušují do 

jejích základních charakteristik, tak, jak je vidí většinová populace. Vycházejí z obecné 

představy o tom, jaké určitý gender a pohlaví je, jak se chová, jak se cítí, jaké jsou mu 

připisovány atributy. Tato obrovská zjednodušení naučila publikum, že člověk buď 

může existovat jako skrz feminní nebo maskulinní „filtr“.111 

                                                 
107 GUNTER, Barrie. Television and the sexes. 1. vyd. London: John Libbey, 1995.  
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Použití těchto zkratek si zejména oblíbili výrobci reklam, kde je na sdělení omezený čas. 
111 HOLZ IVORY, Adrienne, Rhonda GIBSON a James D. IVORY. Gendered Relationships on 

Television: Portrayals of Same-Sex and Heterosexual Couples. Mass Communication and 

Society [online]. 2009 [cit. 2015-03-1].  Vol. 12, issue 2. Dostupné také z: 

https://www.academia.edu/5092482/Gendered_Relationships_on_Television_Portrayals_of_Same-

Sex_and_Heterosexual_Couples. 
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Ze studie, která zkoumala 400 amerických filmů z let 1990–2006, vyplynulo, že 

73 procent herců (kteří měli nějakou repliku) byli muži a jen pouhých 27 procent 

ženy.112 113  Tento poměr byl velmi podobný v celém průběhu této časové periody. Ženy 

ve filmech navíc byly stále ukazovány ve velmi stereotypních a tradičních rolích. Studie 

je rozdělila na dva typy: tradiční (vyznávající hodnoty rodiny a vztahů) a hypersexuální 

(klíčová byla tělesnost, vzhled, oblékání, figura). Ženské postavy byly oproti mužským 

pětkrát pravděpodobněji oblečeny v sexy odhalujícím oblečení a trojnásobná byla 

pravděpodobnost, že budou štíhlé až hubené. Graf níže dokazuje disproporci mezi 

reprezentací ženské (hyper)sexuality oproti mužské. 

 

 

Obr. č. 1: Hypersexualita mužů a žen ve známých filmech 

Zdroj: SMITH, Stacy L. a Crystal Allene COOK. Gender Stereotypes: An 

Analysis of Popular Films and TV. 

 

S těmito poznatky koresponduje i další studie, která se zabývala televizními 

seriály vysílanými v hlavním vysílacím čase v letech 1996–97, a jež ukázala, že 

mužských rolí je daleko více než ženských, muži mluvili častěji a mnohdy měli 

profesionální a vysoce postavené zaměstnání, oproti tomu ženy byly zasazeny do rolí 

                                                 
112 Nejde jenom o to, že se v audiovizuálních masových obsazích daleko více objevují a mluví muži. 

Důležité je i poznamenat, že to jsou bílí muži. Bělošští muži dostávají více rolí než jakákoliv jiná skupina. 

Platí to i pouze pro „audio“ role – muži namlouvají reklamy desetkrát častěji než ženy. 
113 SMITH, Stacy L. a Crystal Allene COOK. Gender Stereotypes: An Analysis of Popular Films and TV. 

[online]. 2008 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://seejane.org/wp-

content/uploads/GDIGM_Gender_Stereotypes.pdf. 
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matek a manželek, častěji byly provokativně oblečeny a byly také mladší než jejich 

mužské protějšky/spoluherci.114 

 

I díky těmto studiím a výzkumům lze vidět, že televizní obsahy genderované 

jsou. „Média jsou dnes centrálním mechanismem produkce a organizace symbolických 

forem (obrazů, stylů, interpretací, ale i filmů, novin, románů atd.) a jako takové se 

zásadním způsobem podílí i na reprodukci hegemonního genderového režimu a 

převládajících genderových stereotypů.“ Při vyobrazování žen je na jedné straně často 

kladen důraz na jejich vzhled, feminitu a funkci jako objektu pro uspokojení mužského 

chtíče, na straně druhé je žena prezentována v roli matky, manželky, pečovatelky. 

 

Lingvistka Jana Valdrová k tomuto tématu podotýká: „Tlak genderové role ale 

velí hovořit o mateřství a zvládání domácnosti i ženám-političkám a významným 

osobnostem. Moderátorky televizního pořadu Sama doma se tázaly světově proslulé 

houslistky Gabriely Demeterové, jak si chrání ruce při domácích pracích. Novinář/ka se 

v interview ptá významné političky, jak při svém pracovním vytížení stíhá vánoční 

pečení a co na to říká její manžel.“115 

 

Je však nutné nezapomenout, že obsahy jsou přizpůsobeny svému publiku.116 

Existují feminní i maskulinní formy televizního obsahu. Např. telenovely často 

vyobrazují hlavní postavy jako mocné a nezávislé ženy, které se snaží rozbít patriarchát 

okolo sebe117, oproti tomu v akčních superhrdinských „blockbusterech“ je žena to něžné 

stvoření, které má být stále dokola zachraňováno.  

 

Nicméně se situace pomalu mění s tím, jak se ženy dostávají častěji za kameru, a 

tím pádem třeba chtějí, aby ty ženy před kamerou byly věrnější a ne jen ženskými 

                                                 
114 HOLZ IVORY, Adrienne, Rhonda GIBSON a James D. IVORY. Gendered Relationships on 

Television: Portrayals of Same-Sex and Heterosexual Couples. Mass Communication and 

Society [online]. 2009 [cit. 2015-03-1].  Vol. 12, issue 2. Dostupné také z: 

https://www.academia.edu/5092482/Gendered_Relationships_on_Television_Portrayals_of_Same-

Sex_and_Heterosexual_Couples. 
115 VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu. Brno: Nesehnutí, 2004, 232 s. ISBN 80-903-2283-2. S. 9–10. 
116 WMC’s Research Shines Light on Gender Bias in Major U.S. Broadcast, Print, Online, & Wire 

Outlets. Women's Media Center [online]. 2014 [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: 

http://www.womensmediacenter.com/press/entry/wmc-research-on-gender-bias-in-major-us-media. 
117 John Fiske: Gendered Television. [online]. 2015 [cit. 2015-03-26]. Dostupné 

z: http://jamesonblogs.tumblr.com/post/19715226448/john-fiske-gendered-television. 
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obrazy mužských myslí.118 Dle Fiskeho je navíc sice fakt, že se společenské a 

ideologické změny dějí částečně vinou televize, není už ale pravda, že by ona byla 

spouštěčem této změny nebo vůbec že by měla být.119 Televize tedy může být spíše 

jedním z nástrojů či kanálů společenské změny, ta však musí vzejít ze společnosti samé. 

 

1.3 Genderovanost rolí ve vězení dle výzkumu Kateřiny 

Nedbálkové 

Socioložka Kateřina Nedbálková popisuje ve své knize Spoutaná rozkoš: 

Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženském vězení120 etnografický výzkum121, 

který provedla v letech 2002–2003 ve věznici Podlesí122. Jednalo se o kvalitativní 

výzkum založený na rozhovorech s vězeňkyněmi, se zaměstnanci vězení a na vlastním 

pozorování.  

 

Výzkum autorka interpretovala ze své, kriticky genderové perspektivy, jak sama 

uvádí.123 Věnuje se mimo jiné vztahům ve vězení, zejména lesbickým či 

pseudorodinným. To, jak ukazuje gender jako jednu ze struktur vězeňské subkultury124 

(a tím i navazuje na společnost), byl jeden z důvodů, proč jsem si tuto knihu vybrala 

jako vhodnou „předlohu“ ke svému výzkumu. Relevantní pro mě byla i vzhledem ke 

zkoumaným tématům, od romantické lásky po genderované aktivity ve vězení. 

 

Typické prvky pro věznice ženské a mužské jsou odlišné. Vězení pro muže 

charakterizuje násilí, oproti tomu pro ženské věznice jsou typické emoce a psychická 

náročnost. Tělo je zde považováno za nástroj hříchu, ženy musí také „neustále 

                                                 
118 Gender and Television. [online]. [cit. 2015-03-27]. Dostupné 

z: http://www.wikigender.org/index.php/Gender_and_Television. 
119 FISKE, John. Television culture. London: Methuen, 1987. ISBN 02-031-3344-7. 
120 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s. Gender sondy, 4. sv. 
121 Etnografický výzkum je „výzkum, v němž výzkumník participuje na každodenním životě lidí 

představujících relevantní populaci pro předmět jeho výzkumného zájmu, a citlivě sbírá všechna data, 

který mohou vnést světlo do tématu, který je předmětem zkoumání.“ 
122 Fiktivní název, který Nedbálková věznic dala, aby chránila anonymitu účastnic výzkumu. 
123 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s.  
124 Ibid. 
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balancovat mezi spletitostmi a rozpory spojovanými s tímto konceptem, kdy přílišná 

feminita přináší nežádoucí image kurvy a její nedostatek nálepku maskulinní lesby.“125  

 

V totální instituci byla často vězenkyním připomínána jejich ženská role. Jejich 

pokoje měly být dle instrukcí uspořádány esteticky, ženy mohly se souhlasem dozorce 

zvelebovat své ložnice za pomocí plakátů, fotek nebo jiných ozdobných předmětů.126 

Toto Nedbálková dává v kontrast s jistou mužskou věznicí, kde je důraz striktně kladen 

na zákaz poškozování zařízení a objektu instituce.127 Zde lze opět vidět, že u mužů se 

předpokládá jejich role barbara, ničitele, oproti tomu u žen je očekáváno uplatňování 

estetického cítění v každé situaci. 

 

Obě pohlaví jsou vedena ve vězení také k rozdílným cílům. Zatímco mužům se 

vštěpuje „správnost“ a primární dovednosti, aby si např. dokázali najít zaměstnání, u 

žen je kladen důraz na jejich identitu matky a hospodyňky, která bude mít po propuštění 

„pod palcem“ chod domácnosti i výchovu dětí.128 Ženy se ve vězení proto učí vařit, 

prát, uklízet či šít. „Žena je ve vězení daleko více než muž vnímána na základě své 

genderové role, tedy prostřednictvím stereotypu ženské role, které je v genderové 

struktuře jednoznačně spojována s mateřstvím, péčí a emocionalitou.“129  

 

Stejně tak byly vězenkyně vsazovány do stereotypní role při výběru aktivit po 

dobu svého trestu, měly na výběr např. šití či pletení, což by pravděpodobně nebylo 

nabízeno mužským vězňům. Ženy berou aktivity i jako únik a zároveň kvůli tomu, že se 

u nich dá sledovat televize, drbat, bavit se apod., často se účastní kroužků z 

prospěchových důvodů, zlepší to jejich posudek a tedy šance na podmínečné 

propuštění.130 Nedbálková trefně podotýká: „Jak to výstižně shrnula ředitelka jedné z 

českých věznic, věznice se snaží pro ženy vymýšlet takové aktivity, které dělají ženu 

ženou.“131 

 

                                                 
125 Ibid. S. 29. 
126 Ibid. 
127 Ibid. S. 97–98. 
128 Ibid. S. 30.  
129 Ibid. S. 49. 
130 Ibid. 
131 Ibid. S. 105. 
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Obdobně genderované jsou mužské věznice, kde se pěstuje co, to z mužů dělá 

muže. „Mužské tělo se stává skutečně mužským skrze svaly a právě posilovny jsou 

jedním z hlavních volnočasových prostorů pro odsouzené muže.“132 V ženských 

věznicích se také nacházejí posilovny, či raději tělocvičny, v kterých ženy formují svá 

těla spíše do tvaru štíhlého než svalnatého. Za pomocí strojů (vybavení tělocvičen) je 

ženám nestále podsouvaná jejich vykonstruovaná role. 

 

Podobně na tuto roli byl kladen důraz při možnostech pracovního uplatnění 

v samotném vězení. Chovanky mohly pracovat např. jídelně či prádelně133, tedy opět 

v prostorech „vlastní ženám“, kde se nejenže podílely na chodu věznice, ale zároveň se 

zde zdokonalovaly ve svých rolích ženy, manželky či matky. V Podlesí dále existovaly 

vzdělávací programy; ovšem jediné s akreditací byly rekvalifikační kurzy manikúry, 

pedikúry a kadeřnictví134, které se opět snažily vězenkyně zaškatulkovat do jejich 

tradičních rolí – jako kdyby ženy nepotřebovaly klasické (nebo i manuální) vzdělání. 

„Pro srovnání, učební obory, ve kterých si zvyšují kvalifikaci muži, jsou například 

obráběč kovů, malíř natěrač, brusič skla, knihař.“135 

 

Téma moci je ve vězení klíčovým, zároveň tak i komunikační dovednosti, které 

pomáhají vězenkyním ve vyjednávání. Jako v každé společnosti a kultuře, tak i ve 

vězeňské subkultuře existují vůdkyně, jejichž hlas jde nejvíce slyšet. Ty se často 

dostávají tak i do pozice vězeňských důvěrnic, kterým se ostatní ženy svěřují.136  

 

Moc není v ženských věznicích rozdělena rovnoměrně. V Podlesí se pohybovaly 

(kromě běžných vězenkyň) jak tzv. barákové (vězenkyně, která je kontaktní osobou jak 

pro dozorce, tak pro odsouzené), vězeňské outsiderky (jak ženy, které takové byly i na 

svobodě, tak ženy staré a fyzicky slabé), tzv. debilové (ženy, které se nějak odlišovaly 

nebo nezapadaly, a to i plaché a tiché ženy) a nakonec i chovanky, které na 

subkulturním životě absolutně neparticipovaly.137 Šikana se samozřejmě vyskytuje jak 

ze strany dozorců, tak ze strany spoluobyvatelek věznice. 

 

                                                 
132 Ibid. S. 107. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
135 Ibid. S. 109. 
136 Ibid. 
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Vztahy jsou dalším z klíčových témat v totální instituci. Chovanky si v instituci 

vytvářejí pseudopříbuzenské vztahy. V rámci nich pak často vzniká homosexuální 

partnerství. Tyto vztahy mají spíše roli sociální a uspořádávající. Celkově ale ve 

vězeňských vztazích existuje polarizující tendence, vztahy tedy mají buď sexuální, nebo 

emoční charakter.138 „Lesbické vztahy jsou spolu s pseudorodinami nejčastějším (…) 

typem únikového světa žen ve vězení.“139 Prostřednictvím úniku si ženy ochočují, 

upravují svůj životní prostor. Zhruba každé druhá žena se ve vězení osobně (z vlastní 

zkušenosti) setká s homosexualitou. Tyto vztahy mohou mít rovinu emoční, sexuální, 

ekonomickou či sociální.140 

 

Tzv. přítelkyni si ve vězení najde nemalé procento žen. Stejně jako u mužů je 

zde nutné rozlišovat mezi pravou a nepravou homosexualitou. „Pravou homosexualitu 

či pravý lesbismus reprezentuje žena, která akceptuje svoji homosexuální orientaci, tedy 

prošla coming outem, před uvězněním navazovala vztahy výhradně s ženami a je 

pravděpodobné, že po propuštění se bude do homosexuálních vztahů navracet.“141  

 

Pravých leseb je ve vězení menšina.142 Ty se často vězeňskému partnerství či 

vztahu dokonce vyhýbají nebo se do něj pouští jen s další pravou lesbou. Jejich vztahy 

jsou přitom daleko méně nápadné než vztahy leseb nepravých.143 

 

O některých lesbách se referuje jako o chlapech. „To, co se v tomto případě 

vystavuje na odiv je maskulinita, skrze kterou se pak tyto ženy zpřístupňují možnost 

navázání partnerského vztahu s jinou ženou ve vězení. Je-li tato maskulinita vázána 

pouze na kontext vězení, je některými ženami opovrhována jako falešná hra.“144 Oproti 

tomu mají daleko větší prestiž pravé lesby, které si tím pádem mohou spíše vybírat.  

Jsou vězeňskou elitou a ostatní si jich váží pro jejich autenticitu.145 

 

                                                                                                                                               
137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Ibid. S. 144. 
140 Ibid. 
141 Ibid. S. 147. 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid. S. 151. 
145 Ibid. 
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Mužské subkultury se od ženských liší ve vztazích zejména tím, že v nich jde 

spíše o sexuální uspokojení. I zde se rozlišuje mezi pravými a nepravými 

homosexuály.146 V ženské i mužské věznici fungují homosexuální vztahy147 „na pozadí 

bipolární škály maskulinity a feminity, kdy maskulinita se prokazuje agresivitou a 

asertivitou, zatímco znaky feminity jsou pasivity a poddajnost“148.  

 

Nedbálková definuje genderové role jako „způsoby chování postavené na pozadí 

specifických kulturních obrazů a očekávání spojovaných s mužstvím a ženstvím, které 

utvářejí každodenní interakci mezi lidmi ve vězení a dávají základ strukturám 

neformálních vězeňských systémů“149. Do jejich reprodukce zařazuje mimo jiné i to, že 

oprosti jisté volnosti, která je dopřávaná mužům ve vězení, ženské instituce se ke svým 

obyvatelkám chovají spíše jako k dětem než ke zločincům a je zde vynucována velká 

míra závislosti a podřízenosti150, což má podporovat jejich „tradiční“ roli. 

 

Jak jsem již zmínila, vězeňskou elitou jsou pravé lesby. Ty svou identitu 

neskrývají jak před vnějším světem, tak v rámci světa vězeňského. Jejich orientace je 

součástí jejich osobnosti.151 V podstatě je jejich pravá orientace ve vězní ceněna, jejich 

touha je „přirozená a autentická“ a je jim přikládána větší váha oproti touze leseb 

falešných. Jsou jim připisovány atributy expertky na lesbické vztahy i sex.  

 

Vztahy pravých leseb jsou „považovány za rovnostářské a vyrovnané“152. Mají, 

jak jsem již naznačila dříve, také větší možnosti ve výběru partnerek, jsou mezi 

ostatními vězenkyněmi žádané. „Pravé lesbické vztahy jsou ve vězení, jak přímými 

aktérkami, tak pozorovatelkami, obvykle popisovány jako mocensky vyrovnané, 

dlouhodobé a věrné.“153 

 

                                                 
146 Ibid. 
147 Feminní muž je zde označen ženským jménem a je o něm referováno v ženské osobě. Maskulinní 

partner diktuje pravidla a ten feminní se jim podvoluje. 
148 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s. S. 136. 
149 Ibid. S. 144. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Ibid. S. 152. 
153 Ibid. S. 153. 
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Ve vězení (neboli v Podlesí) se partnerství výrazně lišilo podle toho, zda byly ve 

vztahu dvě pravé lesby či ne – u nich byl vztah více rovnocenný než u leseb nepravých, 

resp. u vztahů jedné pravé a jedné falešné lesby, kdy byla často vidět velká hierarchie a 

stereotypní rozlišování mezi ženskou a mužskou rolí.  

 

Za nepravou lesbu je pak považována žena, která se před svým uvězněním (a 

většinou i po něm) chovala heterosexuálně a s homosexuálními vztahy neměla 

zkušenost, oproti tomu ve vězení je začala vyhledávat.154 Existují také samozřejmě i 

případy, kdy heterosexuální ženy se poprvé setkají s lesbickými vztahy ve vězení, ale po 

svém propuštění v nich pokračují.155 

 

V takovýchto vztazích jde hlavně o tu dočasnost, na které jsou postaveny. Jak už 

jsem napsala, mnohdy v těchto vztazích končí i ženy, které venku mají partnery, 

manžela či děti, tedy ani v podstatě nemohou ve vězeňských vztazích pokračovat venku. 

Nicméně většinou z povahy vztahu a zvyklostí již vyplývá, že po propuštění jedné nebo 

obou vězenkyň pokračovat nebude a že se ani tyto žen o jeho pokračovaní snažit 

nebudou. „Některé ženy o takových vztazích mluví jako o experimentu.“156 

 

Nepravé lesby se často ani za lesby nepovažují, významnou roli zde hraje 

stigmatizace homosexuality a homofobie v prostředí, ze kterého pocházejí.157 Mnoho 

těchto žen také své vztahy před rodinou či přáteli zatajuje. Zejména nestojí o to, aby 

s nimi byla jejich lesbická „minulost“ spojována po jich propuštění na svobodu. 

 

Pravé lesby opovrhují stereotypním rozdělením rolí u „falešných“ lesbických 

vztahů.158 I z toho důvodu, že je pak tento vztah koncipován jako náhrada za ten, co 

mají ženy mimo vězení, tedy svého manžela, partnera apod. nahrazují spoluvězenkyní a 

očekáváními, že zastoupí onu chybějící mužskou roli ve vztahu. „Maskulinita je 

spojována s takovými vlastnostmi jako je respekt, spolehlivost, svobodomyslnost, síla, 

schopnost udržovat pravidla…“159  

 

                                                 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Ibid. S. 158. 
157 Ibid. 
158 Ibid. 
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Ačkoliv většinou ženy do věznice přicházejí s jednou rolí, tou „ženskou“, ve 

vězení se mnohdy tato role rozdvojí a ženy, které až doposud žily přirozeně ve své 

feminní roli, si najednou osvojí tu maskulinní. Svědčí o tom i pojmy, které se pak pro 

tyto dvě různé role ustálily, a to výrazy jako „máma“ a „táta“160, „mamča“ a „taťka“, 

„mamča“ a „fotr“ nebo „mamča“ a „fóťa“.161  

 

Tátové ve vězení chrání mámy, ty se za to o ně starají. Jsou vlastně příkladem 

vězeňské pseudorodiny (ty mohou mít ještě více členů). Daleko více je ale pohlíženo 

s patra na „táty“, protože na rozdíl od ženské části dvojice, která vlastně hraje stále tu 

svou feminní roli, oni si přisoudili roli, která jim nepatří, jsou v ní falešní. Tato kritika 

pochází hojně i od pravých leseb, které v nich mohou vidět konkurenci. To Nedbálková 

potvrzuje: „Zajímavé je, že ačkoliv je na hranou roli fotra nahlíženo spíše negativně, 

v partnerském vztahu je tato role spojena s vyšším statusem, stejně jako má ve 

společnosti mužství větší prestiž než ženství.“162 

 

Nejenom chováním, ale i svým vzhledem odlišují lesbické uvězněné své role.  

Maskulinní vězenkyně se snaží svým vzhledem co nejblíže přiblížit mužům. Kromě 

toho tak dávají najevo ostatních chovankám svou roli/image.163 V kontrastu s tím, jak 

jsou maskulinní vězenkyně kritizovány, tak „feminní“ si nikdo nedobírá, i když jim 

udržování jejich ženskosti zabere minimálně stejné úsilí jako tátům jejich mužskost. 

Barví si vlasy, lakují nehty, malují se, věnují pečlivou pozornost vytváření své image.164 

 

Pro tyto typy žen existují ve vězení i různé volnočasové aktivity, jako je kurz 

společenské výchovy, kde se v Podlesí např. zabývaly tím, jak mají dbát o své tělo, 

vypadat apod.165 Jde o tzv. kultivaci ženství, kde je opět ženám podsouváno, jak 

důležité je, aby se své roli „uměly chodit“. 

 

                                                                                                                                               
159 Ibid. S. 160. 
160 Tento slang pochází z lesbických subkultur v USA, odkud vzešly termíny jako „mama“ a „papa“ či 

„butch“ a „femme“; obě dvojice označují rozdílné genderové role. 
161 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s.  
162 Ibid. S. 162. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
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 „Existuje i kladně přijímaná maskulinita žen ve vězení.“166 A to u pravých 

leseb, které tak i vnímají ostatní chovanky, jejich role tedy není (či nevypadá) nahraná. 

Sexuální stránce lesbických vztahů ve vězení je věnován jen malá pozornost s tím, že 

sex je spíše věcí mužskou167 – výzkum Nedbálkové svědčí ale o opaku. 

 

Ve vězení se vyskytují také tvrdé lesby (stone butch), jejichž „sexuální chování 

je přísně kódováno“ – ony uspokojují partnerky, ale těm není téměř dovoleno se jich 

dotýkat či jim uspokojení oplácet. Za prvé ji to dává jakousi nadvládu, je vtělena do 

mužské role, za druhé to může být příhodné pro její feminní partnerku, protože zůstává 

v situaci, v jaké by byla i v klasickém sexu s mužem.168 

 

V mnoha věznicích, včetně Podlesí, se vězeňská subkultura koncentruje kolem 

vztahů a většina žen tu žije v partnerských vztazích.169 Pseudorodiny, které si 

vězenkyně v instituci vytvářejí, napodobují a poskytují jim náhradu za rodinné vztahy, 

z nichž je pobyt ve vězení vykořenil, a zároveň jsou obrazem toho, jak by podle nich 

měly v takovéto rodině vztahy vypadat170, a to často velmi stereotypním. 

 

Přes to vše výzkum v Podlesí ukázal, že genderové role, které jako by byly 

každému pohlaví dány „do vínku“ již od narození, nemusí mít stejnou planost na všech 

místech a ve všech situacích. Nedbálková to shrnuje: „(…) Maskulinita nemusí být vždy 

podmíněna vlastnictvím penisu, stejně jako feminita nemusí být určena vlastnictvím 

vagíny.“171  

 

Kateřina Nedbálková tak potvrdila svá očekávání, a to, že vězeňský prostor 

opravdu genderovaný je. Stejně tak, jako nacházíme ve světě, ve společnosti, rozdělení 

jejích obyvatel na gendery, lze najít v totální instituci, kterou obývá jedno pohlaví, pro 

které je ale tato instituce momentálně celým světem a společností, v níž žijí, genderovou 

dichotomii. 

 

                                                 
166 Ibid. S. 165. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Ibid. S. 177. 
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1.4 Feministická kriminologie Gerlindy Šmausové 

 

Na konec teoretické části bych ráda ještě krátce zmínila několik poznatků 

Gerlindy Šmausové, která se také zabývala feministickou kriminologií v souvislosti 

s genderem. Dle ní jsou „rozdílné formy sociální kontroly uplatňované vůči ženám a 

mužům výrazem jejich nerovné pozice ve vztahu mezi pohlavími a poskytují vysvětlení 

pro rozdílné zatížení registrovanou kriminalitou“172. Vězeňský život je plný absurdity. 

Např. že od žen ve vězení se očekává, že si vytvoří samostatnost a individuální 

zodpovědnost, i přesto že genderové stereotypy ve vězení ukazují ženu jako pasivní a 

závislou na někom.173 

 

Podle Šmausové (a shodně s Nedbálkovou) se nedají tělesné vztahy ve vězení 

redukovat jen na sex; splňují více potřeb. Sexuální akty jsou však situační a vyplývají 

z okolností aktuální situace.174 Sex ve vězení ale nemusí být pouze o tělesném styku, 

„každá sexuální akce je sociálním jednáním se zřetelem ke smyslu“175. Tělesnost lze i 

využít k uplatnění moci.176 Ženy nejsou pouhé pasivní zástupkyně nebo zcela bezmocné 

oběti. Mají prostředky, i když limitované, odolávat neustálé kontrole, jak ze strany 

dozorců, tak spoluvězenkyň.177 

 

Vězenkyně si prostřednictvím těchto praktik vytvářejí „druhé pohlaví“.178 

„Příslušníci obou pohlaví, jak ženy, tak muži, mohou reprezentovat znaky jak 

s mužskou, tak i s ženskou konotací.“179 Tímto Šmausová tedy podporuje výsledky 

výzkumu Nedbálkové a zároveň můj předpoklad o existenci víc genderů a genderových 

rolí v rámci jednopohlavní vězeňské subkultury. Tyto role a jejich identifikace pak 

vyplývají často z toho, jak vězenkyně „dělají gender“.180 

                                                 
172 ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu: na 

počest profesorky Gerlindy Šmausové. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, 243 s. S. 42. 
173 ZAITZOW, Barbara H a Jim THOMAS. Women in prison: gender and social control. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 2003, 251 s.  
174 ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu: na 

počest profesorky Gerlindy Šmausové. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, 243 s.  
175 Ibid. S. 65. 
176 Ibid. 
177 ZAITZOW, Barbara H a Jim THOMAS. Women in prison: gender and social control. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 2003, 251 s.  
178 ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu: na 

počest profesorky Gerlindy Šmausové. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, 243 s.  
179 Ibid. S. 69. 
180 Ibid. 
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2. Metodologie 

V druhé části své práci se budu věnovat metodologii, která je teoretickým 

východiskem samotného výzkumu. Na začátku kapitoly stručně popíšu výzkumný 

vzorek, charakterizuji hlavní postavy a stručně představím děj. Zmíním se také o tom, 

proč jsem si vybrala zrovna tento seriál. 

 

Metoda, kterou pro výzkum použiji, je obsahová analýza s využitím 

kvalitativních metod. Popíšu zde, v čem tento výzkum spočívá a jak v něm budu 

postupovat. 

 

Dále uvedu analytické kategorie, tedy témata, do kterým výzkum rozčlením. U 

toho budu vycházet z výzkumu Kateřiny Nedbálkové.  Stanovím si také výzkumné 

otázky, hlavní a vedlejší, na které budu při analýze hledat odpovědi. Nakonec si také 

určím výzkumné cíle. 

 

2.1 Analyzovaný vzorek 

Vzorek, který budu analyzovat, je seriál Orange Is the New Black, který se 

odehrává v americké ženské věznici. Zkoumat budu kompletní (a v této chvíli dostupný) 

seriál, tedy obě jeho série, z nich každá čítá 13 dílů o průměrné délce zhruba 50 minut. 

Jeho popisem, postavami a dějem se budu podrobněji zabývat v následujících 

kapitolách. 

 

Tento seriál jsem si vybrala z důvodu tematické vhodnosti vzhledem k předloze 

analýzy, tedy etnografickému výzkumu Kateřiny Nedbálkové. OITNB jsem znala již 

před tím, než jsem začala přemýšlet o výběru tématu diplomové práce, a když jsem o 

svém tématu začala uvažovat, v kombinaci s existujícím výzkumem Nedbálkové se jevil 

jako velmi vhodný materiál. 

 



   

 

40 

  

Nejedná se pouze o to, že se děj seriálu odehrává ve věznici pro ženy, takových 

seriálů je samozřejmě více.181 Z amerického prostředí pochází např. populární seriál 

Útěk z vězení, nicméně ten je opravdu zcela fiktivní, odehrává se v mužské věznici a na 

genderové role tam není kladen téměř žádný důraz. Pokud se budu zabývat opravdu jen 

ženskými totálními institucemi, poměrně nový je australský seriál Wentworth, který je 

však spíše kriminálního žánru a raději než role a vztahy mezi vězenkyněmi je v něm 

důležitá hierarchie, moc a násilí.  

 

Existují i seriály odehrávající se v českých ženských věznicích. Jedním 

z nejznámějších budou pravděpodobně Přítelkyně z domu smutku182, který byl 

inspirován reálnými zážitky autorky knižní předlohy Evy Kantůrkové.183 Nicméně 

tematicky jsou zasazeny do „politicky komplikovaných časů“ a na gender zde příliš není 

místo.184 Více aktuální jsou spíše dva seriály z produkce českých televizních stanic. 

Prvním z nich jsou Odsouzené, „koprodukční 30 dílný projekt TV Barrandov a TV 

JOJ“185, který se mi bohužel nepodařilo nikde dohledat. Druhý je potom poměrně nový 

„dokument“ (spíše však reality show) televize Nova Holky pod zámkem, který se 

odehrává ve v podstatě jediné české ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. O tomto 

dokumentu se ještě posléze zmíním, jelikož několik scén velmi názorně ukazuje 

genderové stereotypy žen ve vězení. Holky pod zámkem jsem si nevybrala jako základní 

vzorek své analýzy mimo jiné proto, že byly vysílány až na začátku roku 2015, tedy až 

po zadání tématu práce. 

 

OITNB je vhodným vzorkem i z důvodu, jak zachycuje a pracuje s typologií 

jednotlivých postav, tedy vězenkyň. Divák v něm najde hezké slečny, ostřílené 

vězenkyně, typické „táty“ nebo vězeňské manželky apod. Poměrně podstatné také je, že 

je seriál natočen dle knižní předlohy, která vychází z opravdových zážitků své autorky.  

Témata a zpracování nejsou tedy zcela fiktivní, některé situace a postavy jsou napsané 

                                                 
181 Primárně mě zajímaly seriály, i když filmů existuje daleko více, nicméně minimálně z hlediska 

časových možností představovaly vícedílné seriály pro mě lepší možnost analýzy podstatných témat i více 

těchto témat a prostoru pro ně. 
182 Spíše než jako seriál je tedy označován jako televizní film, má totiž pouze 4 díly. 
183 Přítelkyně z domu smutku. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2015-04-02]. Dostupné 

z: http://www.csfd.cz/film/69385-pritelkyne-z-domu-smutku/. 
184 Také snad jedinou lesbu představovala Simona Stašová, která byla, zjednodušeně řečeno, prostě divná. 
185 První řada Odsouzených na TV Barrandov končí s úspěchem. TV Barrandov [online]. 2009 [cit. 2015-

04-02]. Dostupné z: http://www.barrandov.tv/rubriky/novinky/prvni-rada-odsouzenych-na-tv-barrandov-

konci-s-uspechem_49.html. 
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„podle pravdy“186, a proto se dobře hodí pro porovnání výzkumu Nedbálkové, který 

proběhl v reálné věznici mezi nefalšovanými „kriminálnicemi“. 

 

2.1.1 Charakteristika seriálu 

Orange Is the New Black187je americký seriál z produkce společnosti Netflix188.  

Seriál vytvořila Jenji Kohanová, jejíž scénář je adaptací autobiografické knihy Piper 

Kermanové, kde autorka popsala svou zkušenost s pobytem ve vězení. Orange Is the 

New Black (z praktických důvodů budu místo celého názvu používat zkratku OITNB) 

měl premiéru 11. července 2013, druhá série vyšla 6. června 2014, obě čítaly na 13 dílů. 

Třetí série je plánována na červen roku 2015 a již je i ohlášené pokračování čtvrtou sérií 

v roce 2016.189 

 

Název seriálu je variací na anglickou frázi „(Barva) is the new black“, která se 

používá zejména v módním průmyslu a označuje novou módní barvu, která má nahradit 

černou jako barevnou stálici. V tomto případě odkazuje na oranžové mundúry 

vězenkyň, které oblékají po příchodu do věznice (a které se zřejmě opravdu staly novou 

populární uniformou amerických vězenkyň190). 

 

Seriál není původním dílem, ale je natočen dle předlohy. Novela „Orange Is the 

New Black: My Year In a Women’s prison“ je memoár autorky Piper Kermanové 

dokumentující její patnáctiměsíční pobyt ve vězení v connecticutském městě Danbury. 

Kermanová chtěla v knize vyobrazit vězení jinak, než je běžné. Jejím cílem bylo popsat 

                                                 
186 Litchfield Inmates. Orange Is the New Black Wikia [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné 

z: http://orange-is-the-new-

black.wikia.com/wiki/Category:Litchfield_Inmates?display=exhibition&sort=mostvisited. 
187 Český překlad názvu zní Oranžová je nová černá. Vzhledem k tomu, že seriál nikdy oficiálně nevyšel 

v češtině ani v České republice, budu používat jeho originální, anglický název. 
188 Netflix je americký poskytovatel streamovaných médií, zejména filmů a seriálů, který funguje na bázi 

předplatného. V roce 2014 měl přes 50 milionů předplatitelů ve více než 40 zemích světa. V České 

republice není zatím tato služba aktivní. 
189 Orange Is the New Black. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2015-05-02]. Dostupné 

z: http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Is_the_New_Black. 
190 How Orange is the New Black uniforms became a hit in prisons. The Guardian [online]. 2014 [cit. 

2015-04-11]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2014/jul/22/orange-is-the-

new-black-hit-in-prisons. 
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svou zkušenost z vězení a svůj pobyt v něm způsobem, který se lišil od toho, jak si 

společnost většinou představuje vězení.191 

 

Kermanové se své knize se zaměřila i na rasovou a „vzhledovou“ segregaci ve 

vězení, popsala také, jak je vězeňská subkultura rozdělená na „předměstí“ a „ghetto“. 

Hojně si všímala i homosexuálních a bisexuálních vztahů ve vězení (také v jednom 

byla). Ukázala, že i ve vězení existují emocionální pouta.192 

 

Měsíc poté, co Netlix vydal druhou sérii Orange Is the New Black se seriál stal 

nesledovanějším seriálem na Netlix ve všech jeho místech působnosti.193 Zároveň byl 

seriál v roce 2014 jedním z ilegálně nejstahovanějších seriálů.194 

 

Seriál byl nominovaný na mnoho ocenění včetně People's Choice Award za 

nejlepší seriál, Emmy za nejlepší komediální seriál či Grammy za nejlepší píseň ve 

vizuálním médiu. Ze zhruba 70 různých nominací jich proměnil v úspěšné 22, včetně 

Emmy za vedlejší ženskou hereckou roli pro Uzo Adubu nebo People’s Choice Award 

za nejlepší televizní „dramedy“195.196 

 

2.1.2 Hlavní postavy 

V této části své diplomové práce popíšu hlavní postavy seriálu, jejich vlastnosti 

a vztahy, které budou podstatné pro samotný výzkum a jeho výklad. 

 

Piper Chapman 

                                                 
191 WHIZ, G. Orange is the New Black - 101 Amazing Facts You Didn't Know: #1 Fun Facts & Trivia 

Tidbits. GWhizBooks.com, 2014. ISBN 1501419862. 
192 Ibid. 
193 Netflix Eyes Global Streaming Domination As It Crosses 50 Million Subscriber Mark. 

Forbes [online]. 2014 [cit. 2015-04-11]. Dostupné 

z: http://www.forbes.com/sites/samanthasharf/2014/07/21/netflix-eyes-global-streaming-domination-as-

it-crosses-50-million-subscriber-mark/. 
194 When it comes to piracy, Orange Is the New Black is the new Game Of Thrones. Digital 

Trends [online]. 2014 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: http://www.digitaltrends.com/home-theater/netflixs-

orange-is-the-new-black-pirated-60-million-times/. 
195 Výraza dramedy označuje žánr na pomezí komedie a dramatu. Celkově bylo žánrové zařazení seriálu 

poměrně komplikované v minulosti, jelikož obsahuje jak dramatické, tak komediální prvky. Většinou byl 

označován jako komedie, ale např. v rámci cen Emmy bude od roku 2015 soutěžit v kategorii drama. Za 

zachování OITNB v kategorii komedie dokonce vznikly fanouškovské petice. 
196 Orange Is the New Black. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2015-03-12].  
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Piper je hlavní postavou seriálu a také vyobrazením autorky předlohy (pouze se 

změněným příjmením). Piper není typickou vězenkyní – je vzdělaná, pochází ze 

spořádané rodiny, není chudá, žije ve stabilním vztahu se snoubencem Larrym. Do 

vězení ji přivede účast na pašování drog pro mezinárodní drogový kartel, k čemuž jí 

přivedla její bývalá přítelkyně Alex Vause, se kterou se nakonec shledá právě při 

výkonu trestu. Piper do vězení nastupuje jako privilegovaná běloška, bývalá lesba a pro 

diváka kladná postava. Pozitivní konotace se však v průběhu děje seriálu mění a punc 

hrdinky se ztrácí s tím, jak se začnou projevovat její špatné vlastnosti a rozhodnutí. 

 

Nicky Nichols 

Nicky také, na rozdíl od většiny ostatních vězenkyň, pochází z dobré, bohaté 

rodiny. Do vězení se dostala vinou drogové závislosti. Nicky je pravá lesba, i když o její 

sexuální orientaci před uvězněním nemá divák mnoho informací. Ve vztazích (sexuální 

povahy) je dominantní, vzezřením je však spíše feminní. 

 

Tiffany „Pennsatucky“ Doggett 

Pennsatucky je násilnická, nepříliš chytrá a silně věřící. Navzdory (nebo možná 

spíše kvůli) svému malému vzrůstu se snaží působit autoritativně (což se jí během první 

série daří). Odsuzuje všechny, kteří jsou jiní než ona, ať už jsou to lesby, černošky nebo 

vězenkyně pocházející z „lepších“ vrstev. Je však velmi jednoduše manipulovatelná, jak 

se ukáže ke konci seriálu. 

 

Alex Vause 

Alex je velmi vůdčí ženou, je lesba a ve vztahu zaujímá mužskou roli – je 

dominantní, sebejistá a své milenky svádí. Zároveň je také bývalou přítelkyní Piper a 

důvodem, proč jsou nyní obě ve vězení. 

 

Carrie „Big Boo“ Black 

Big Boo představuje prototyp maskulinní lesby, tzv. butche; a to jak vzhledem – 

krátké vlasy, mužné, silné, zavalité tělo, tak chováním – je „neženská“, drsná, sprostá, 

dominantní. Stojí pouze o sex, nikoliv o city. Ve vězení si vybírá dívky, kterým by 

mohla dělat „prison wife“ – poskytovala by jim za mřížemi ochranu a ony by se jí za to 

poddávaly sexuálně (což je v podstatě velmi zjednodušený stereotyp manželství). 
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Galina „Red“ Reznikov 

Red se ve vězení stala jednou z jeho vůdčích osobností. Díky svému 

přidělenému pracovnímu místu ve vedení kantýny získala velkou moc, díky které může 

s ostatními vězenkyněmi manipulovat (např. když se rozhodne jim odepřít příděl jídla). 

Je veskrze dominantní, přitom stále žensky vypadající postavou. V rámci bělošské 

vězeňské komunity zaujímá místo „mámy“ pseudorodiny, ostatní vězenkyně, které jsou 

potom součástí rodiny, jsou jejími „dcerami“. 

 

Poussey Washington 

Pussey je jedna z mladších černošských vězenkyň. Je přátelská, vtipná a je 

příkladem, že ve věznici může vzniknout i doopravdové přátelství. Spolu se svou 

„parťačkou“ Taystee se snaží, aby jim čas za mřížemi plynul rychleji díky humoru. 

Poussey pochází z vojenské rodiny a kvůli dobrým poměrům, v nichž dříve žila, bývá 

často nazývána „spratkem“. Poussey je lesba, ale svou orientaci a celkově sexualitu ve 

vězení neprojevuje (až na pár okamžiků, kdy se snaží políbit Taystee). 

 

Tasha „Taystee“ Jefferson 

Taystee tvoří s Pussey téměř nerozlučnou dvojici. Její hluboké přátelství 

ukazuje, že si i ženy z dvou naprosto rozdílných prostředí dokáží ve vězení vybudovat 

plnohodnotný přátelský vztah. Taystee na rozdíl od Pussey pochází z drsných poměrů, 

vyrůstala v dětském domově, odkud se jí pak ujala Yvonne „Vee“ Parker (se kterou se 

znovu setká ve vězení v druhé sérii) a zapojila jí do svého drogového byznysu. Taystee 

je vtipná a nebere nic vážně, včetně sebe. Nezapadá do striktně feminní ani maskulinní 

role, v její osobnosti se kombinují elementy z obou. 

 

Suzanne „Crazy Eyes“ Warren 

Crazy Eyes zástává v seriálu naprosto unikátní roli. Je to žena psychicky labilní, 

nepředvídatelná, přesto ovladatelná. Na začátku první série blízce přilnula k Piper, která 

však nechtěla být její „prison wife“, a od té doby na ženy sebe zanevřely. V této postavě 

nejsou příliš promítnuty žádné mužské a ženské vlastnosti zhruba od poloviny první 

série, od níž je ukazována téměř výhradně v situacích, kdy se projeví její „bláznivost“. 

 

Sophia Burset 
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Sophia nepatří mezi zcela hlavní postavy seriálu, ale je velmi unikátní v tom, že 

jde o transsexuála (tedy ve vězení je již zcela přeoperován na ženu). Jako taková v sobě 

nezbytně spojuje pozůstalý mužské element a nově ženský element, může proto být 

zajímavé pozorovat, co si z jaké role vezme.  

 

Gloria Mendoza 

Glorie je nepsanou vedoucí a „mámou“ vězeňské skupiny latinoameričanek. Je 

neúprosná a cílevědomá, což jsou vlastnosti, které by stereotypně patřily spíše mužům. 

Snoubí se však v ní i spravedlivost a starostlivost (či mateřský pud vůči mladším 

spoluvězenkyním), které genderově její roli vyvažují. 

 

2.1.3 Děj 

V této části stručně vylíčím děj seriálu. Detaily mě v tuto chvíli nebudou 

zajímat, jelikož to není pro tento výzkum podstatné. Všemi tematickými konkrétními 

dějovými liniemi, okamžiky, postavami a jejich charakteristikou se budu blíže zabývat 

přímo ve výzkumné části této práce. 

 

Seriál se odehrává ve fiktivní věznici v newyorském městě Litchfield. Hlavní 

postavou je Piper Chapmanová, mladá vzdělaná žena z vyšší střední třídy, která byla 

odsouzena k patnáctiměsíčnímu trestu odnětí svobody za podílení se na mezinárodním 

drogovém obchodu. Piper ze sebou zanechá svého snoubence Larryho a nastoupí 

k výkonu trestu do litchfieldského vězení, za jehož zdmi se setká s řádkou osobitých žen 

včetně své bývalé přítelkyně Alex, jejíž vinou byla odsouzena. 

 

Obyvatelky instituce se dělí do čtyřech větších skupin, zejména dle rasy – 

bělošky, černošky, Hispánky a „golden girls“ (staré ženy) a ostatní. Nově příchozí 

vězenkyně většinou automaticky daná skupina vezme k sobě. Piper si během svého 

pobytu buduje svou pozici v rámci bělošské skupiny i celé vězeňské populace, navazuje 

nové vztahy (a to i sexuální), získává nepřátele.  
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V průběhu celého seriálu se hlavní postava Piper postupně dostává trochu do 

pozadí a divák se seznamuje i s ostatními obyvatelkami vězení.197 Každý díl přiblíží 

příběh a osud jedné vězenkyně prostřednictvím záběrů z minulosti, kdy ještě byla „na 

svobodě“, a divák se tak mimo jiné často dozví, za jaký trestný čin byla odsouzena a co 

mu předcházelo. 

 

Jak jsem se již zmínila, OITNB byl dříve charakterizován jako komedie, a 

opravdu je plný vtipných scén, nicméně s postupem děje se pro něj opravdu více hodí 

kategorie dramatu. Asi nejpodstatnějším prvkem seriálu jsou vztahy, ať už jde o vztahy 

přátelské, sexuální či dokonce pseudorodinné, a to jak mezi samotnými obyvatelkami 

vězení, tak i vězenkyněmi a dozorci či administrativními pracovníky věznice. 

 

2.2 Obsahová analýza s využitím kvalitativních metod 

Pro svůj výzkum jsem zvolila obsahovou analýzu s využitím kvalitativních 

metod. Obsahovou analýzu z toho důvodu, že budu zkoumat obsah mediálního 

produktu, tedy seriálu OITNB (a srovnávat jednotlivá témata s obsahem výzkumu 

Nedbálkové), kvalitativní metodu využiji proto, že budu vyhledávat a interpretovat 

klíčové scény seriálu, budu brát ohled na jejich kvalitu vzhledem ke zvoleným klíčovým 

tématům, nikoliv vzhledem k počtu. 

 

Výzkum je „proces vytváření nových poznatků“198. „Kvalitativní obsahová 

analýza má proti té kvantitativní méně přísná vodítka a do jisté míry závisí na profesní 

intuici výzkumníka, je více rozvolněná, pravidla jsou méně přísná a postup analýzy je 

určován spíš samotnými daty a strukturami, v nichž se výzkumník nalézá.“199 

 

V rámci obsahové analýzy budu zjišťovat obsah sdělení, jejich autora, úmysl a 

předpokládaný efekt na příjemce, tedy diváka (dle Jandourka jde o tzv. neintervenční 

přístup).200 „Úkolem obsahové analýzy je vytěžit z textů konstrukty, které není možné 

                                                 
197 Nejpodstatnější z nich jsem popsala v předchozí kapitole. 
198 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2008, 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4. S. 28. 
199 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 

539 s. ISBN 978-80-247-3568-9. S. 329. 
200 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 231 s.  
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postihnout přímo.“201 V mém případě jde o konstrukty genderových rolí. Pokud jde o 

typ obsahové analýzy, budu se zabývat studiem dokumentů.202 

 

Creswell definuje kvalitativní výzkum jako „proces hledání porozumění 

založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo 

lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé 

typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách.“203. Neexistuje zde jeden správný postup, jak výzkum dělat, není ani jeden 

správný výsledek.204 

 

Důležité je podotknout, že vzhledem k využití kvalitativních metod bude v mém 

výzkumu zahrnuta i subjektivita, ač se budu snažit být co nejvíce objektivní, budu přeci 

jen výsledky interpretovat ze svého úhlu pohledu.205 U kvalitativního výzkumu budu 

klást otázky spíše široce, abych přílišným konkrétním zaměřením hned od začátku 

nepřišla „o některé důležité souvislosti týkající se výzkumného problému“206. 

 

Nyní bych se ráda zabývala konkrétním postupem svého výzkumu. Na počátku 

výzkumu si položím výzkumné otázky a stanovím si cíle. Dále dle výzkumu Kateřiny 

Nedbálkové určím analytické kategorie, tedy v podstatě hlavní tematické roviny, 

kterými se budu při výzkumu seriálu zabývat. Poté již přistoupím k analýze vzorku. 

 

Analyzované části nevybírám náhodně, nýbrž vyhledávám v seriálu klíčové 

scény dle stanovených kategorií. Celkově budu hledat vyobrazení reprodukce 

genderových rolí v OITNB. Vždy, když v seriálu naleznu nějaký takovýto příklad, 

popíšu jej, situaci, ve které se okamžik odehrál, a jakých postav se týkal. Tyto poznatky 

vztáhnu k teoretickým faktům, jimiž jsem se zabývala v první části této diplomové 

práce. Nakonec na závěr každé praktické části napíšu krátké shrnutí. 

 

                                                 
201 TROMMSDORFF, Volker a Fee STEINHOFF. Marketing inovací: nejužívanější metody a techniky. 

Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2009, 291 s. ISBN 978-80-7400-092-8. S. 138. 
202 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 231 s.  
203 CRESWELL, John W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1998, 403 s. ISBN 07-619-0144-2. S. 12. 
204 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2008, 407 s. S. 47. 
205 Jak napsal Hendl o kvalitativním výzkumu, jeho jedinečnost spočívá v absenci čísel. 
206 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 231 s. S. 206. 
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2.3 Výzkumné otázky a cíle výzkumu 

V této části si stanovím výzkumné otázky a také cíle výzkumu. Výzkumné 

otázky rozdělím na jednu hlavní a několik vedlejších. 

 

Hlavní výzkumná otázka: 

HVO1: Jakým způsobem se v mediální reprezentaci vězení ukazuje rozdělení 

rolí na základě genderu? 

 

Vedlejší výzkumné otázky: 

VVO1: Jak se projevuje sexualita vězenkyň v závislosti na genderové roli, 

kterou si přivlastnily v totální instituci? 

VVO2: Projevuje se genderovanost rolí do (nesexuálních) vztahů obyvatelek 

vězení? 

VVO3: Jak souvisí genderovanost rolí s původem vězenkyň – jejich rasou, 

prostředím, z něhož pocházejí, vzděláním, sociálním postavením? 

VVO4: Souvisí genderová role vězenkyně s tím, jak vypadá? 

 

Cíle 

Celkovým cílem mého výzkumu je popsat a interpretovat reprezentace 

genderových rolí v seriálu Orange Is the New Black dle analytických kategorií, které 

jsem si stanovila vycházejíce z etnografického výzkumu Kateřiny Nedbálkové mezi 

českými vězenkyněmi. 

 

Budu analyzovat daný vzorek a cíleně v něm hledat vyobrazení genderových 

rolí, a to jak v stereotypním pohledu ženská versus mužská čili feminní versus 

maskulinní role, ale zejména v netypické adaptaci rolí. Mým předpokladem je, že 

ačkoliv jsou jedincům genderové role dány „do vínku“ v závislosti na jejich pohlaví 

(resp. taková je konstrukce), gender mnohdy s pohlavím nekoresponduje. Prostředí, ve 

kterém se tato „anomálie“ projevuje častěji než v běžném životě, je totální instituce, 

v tomto případě věznice, kde spolu žije a sdílí prostor jedno pohlaví.  

 

V rámci pouze této ženské vězeňské subkultury se pak oddělí genderově odlišní 

jedinci, kteří potom suplují roli chybějícího pohlaví. Tyto ženy se pak v maskulinní roli 
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mohou projevovat v různých sférách života, např. ve vztazích, v erotice a sexu, v práci, 

či v kombinaci některých nebo všech těchto sfér. 

 

Mým úkolem je tedy tyto „anomálie“ v seriálu vyhledat, zařadit do některé 

z analytických kategorií a popsat. Na mediálních obsazích budu testovat zjištění, na 

která Nedbálková přišla ve svém výzkumu. Cílem je poté samozřejmě také odpovědět 

na výzkumné otázky, které jsem si definovala v předchozí části. Nakonec interpretuji 

zjištěná data v rámci každé kategorie, zhodnotím je a vyvodím z nich příslušné závěry 

s ohledem na teoretickou část této práce. 

 

2.4 Analytické kategorie 

Analytické kategorie, do kterých výzkum rozčlením, jsem zvolila na základě 

vězeňského výzkumu Kateřiny Nedbálkové a jeho částí, v nichž se věnovala 

genderovým rolím. Budu se tedy věnovat následujícím tematickým liniím. 

 

1. Milostné vztahy, partnerství a sex 

Tato tematická kategorie se bude zabývat homosexuálními vztahy mezi 

obyvatelkami vězení. „Není-li dostatek příležitostí k seznámení s vhodně 

genderovanými objekty (tedy muži), mohou je stejně dobře nahradit i ženy.“207 Vztahy 

jsou povahy sexuální, emoční, sociální nebo ekonomické. 208 

 

„Homosexuální vztahy ve vězení jsou takřka výhradně vnímány a analyzovány 

na pozadí bipolární škály maskulinity a feminity, kdy maskulinita se prokazuje 

agresivitou a asertivitou, zatímco znaky feminity jsou pasivita a poddajnost.“209 

Lesbické páry ve vězení tedy často napodobují stereotypní dichotomii mužsko-ženského 

páru. 

 

Rozlišuje se zde mezi pravými lesbami, které homosexuální vždy byly, jsou a 

budou, a mezi lesbami nepravými, které se homosexuálně chovají pouze ve vězení. 

Pravých leseb je pak ve vězení menšina. V Podlesí pravé lesby navazovaly partnerství 

                                                 
207 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s. S. 105. 
208 Ibid.  
209 Ibid. S. 136. 
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jen s dalšími pravými lesbami, případně vůbec, a na ty nepravé hleděly s despektem.210 

„Pravé lesbické vztahy jsou ve vězení, jak přímými aktérkami, tak pozorovatelkami, 

obvykle popisovány jako mocensky vyrovnané, dlouhodobé a věrné.“211 Často se 

vymezují vůči klasickému genderovému modelu, partnerky jsou rovnocenné. 

 

Pravé lesby těmi nepravými pohrdají také kvůli tradičně stereotypnímu rozdělení 

rolí, na němž jejich vztahy často stojí. Vězenkyně, které jsou zvyklé již na život 

s mužským partnerem, často pochází z nižších sociálních skupin či menších měst a 

vesnic, do nového homosexuálního vztahu promítají role, jak se jim naučily „na 

svobodě“212, „kopírují rozdělení rolí, korespondující se společensky připsanými atributy 

mužskosti a ženskosti“213. Pro jejich role se ve vězeňském prostředí vžily termíny 

„máma“ a „táta“214 (a jim podobné, jak jsem již zmínila v popisu výzkumu 

Nedbálkové). Vznikají tak zde tzv. pseudorodiny, které kopírují stereotypy tradiční 

rodiny.215  

 

S větším opovržením se shlíženo na „taťky“, neboli hrubě na „fotry“ či 

„chlapy“.216 „Neboť „hraje-li žena roli feminní, zůstává tak vlastně sama sebou – 

následuje své „přirozené“ ženství, zatímco fotrové „přehrávají“ roli, která jim 

nepřísluší, která jim není vlastní. Nepraví fotři jsou za svou „falešnost“ kritizováni 

zejména ženami, které se samy vymezují jako pravé lesby a vnímají nepravé fotry jako 

ohrožení své pozice, protože si nárokují něco (feminní vztahy), na co si pravé lesby 

dosud činily přednostní právo“217.  I přesto je ovšem role táty spojena s větší prestiží 

(patrně opět vychází ze stereotypů mužské role). 

 

2. Moc ve vězení, dominance a pseudorodinné vztahy 

Fyzická či hrubá síla nemá v ženském vězení příliš velký význam.218 „Na 

„reputačním žebříčku“ si lépe stojí ženy, které na jedné straně „dovedou vyjít“ 

s ostatními ženami a na straně druhé si dovedou „prosadit svou“ při vyjednávání se 

                                                 
210 Ibid. 
211 Ibid. S. 153. 
212 Ibid. 
213 Ibid. S. 160. 
214 Ibid. 
215 Ibid. 
216 Ibid. 
217 Ibid. S. 161–162. 
218 Ibid. 
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zaměstnanci.“219 Obyvatelky vězení podporují ženy, které bojují za práva svá i ostatních 

a nemají strach se za ně postavit, v čemž opouští svou feminní roli. Ženy vyjednávají 

svou pozici ve vězení i prostřednictvím typu trestného činu, za který „sedí“ – vůdkyně 

většinou spáchaly vážnější trestný čin než obvyklé drobné podvody a krádeže.220 

 

Status vůdkyně bývá občas spojován i se statusem pravé lesby. Vůdcovským 

statusem disponují také tzv. barákové, vězenkyně, které zprostředkovávají kontakt mezi 

chovankami a dozorci, pomáhají dozorcům např. se sčítáním a jsou zároveň hlasem 

vězenkyň, zastupují jejích práva, ty je respektují.221 

 

V totální instituci vznikají i pseudorodiny, které nestaví na citovém či sexuálním 

partnerství, ale spíše na vazbách matka–dcera či sestra–sestra. Vězeňské pseudorodiny 

zrcadlí představu jednotlivých členek, jak by to mělo v dobře fungující rodině vypadat, 

spíše než že by imitovaly vlastní zkušenosti vězenkyň ze svých rodin.222 

 

3. Genderované aktivity v totální instituci 

V ženských věznicích, a nejinak tomu bylo v Podlesí, jsou jejich správou ženám 

podsunovány aktivity, které mají jenom zdůraznit a prohloubit jejich stereotypní 

ženskou roli, např. šití, vaření apod. „Vězení a jeho režim strukturuje odsouzeným ve 

vězení nejen dobu bdění a spánku, ale i dobu aktivit a odpočinku.“223 Jde tedy o 

volnočasové a pracovní aktivity. 

 

Odpočinek mohou chovanky vyplnit různými volnočasovými kroužky, v Podlesí 

jich bylo na 34 typů, např. šití, pletení, výtvarka, sport, arteterapie, knihovna, hudební 

kroužky, společenský tanec, práce s moduritem, kroužek společenské výchovy atd.224 

Většina z těchto aktivit je silně spjatá s klasickou feminní rolí a její stereotypní náplní.  

 

„Stereotypní představy ženskosti se hmatatelně vepisují jak do volnočasových 

programů, které jsou odsouzeným nabízeny, tak do praktického zařízení jednotlivých 

věznic. Vězeňské autority mají zato, že ženy přirozeně inklinují k „typicky ženským“ 

                                                 
219 Ibid. S. 112. 
220 Ibid. 
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 Ibid. S. 98. 
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činnostem, aranžují květiny, pletou, vyšívají, zdokonalují se ve společenském bontonu, 

zpívají, kreslí. Jak to výstižně shrnula ředitelka jedné z českých věznic, věznice se snaží 

pro ženy vymýšlet takové aktivity, které dělají ženu ženou.“225 I volný čas ve vězní je 

tedy genderovaný. 

 

Ženy v Podlesí buď pracovaly u soukromých firem vně vězení, kde dělaly 

rutinní manuální práci jako balení bonbonů, příborů, skládání obalů na potraviny apod. 

Anebo pracovaly např. v šicí dílně ve věznici pro externího zaměstnavatele. Poté měly i 

místa ve vnitřním provozu věznice, jako práce v jídelně, ve skladu, v prádelně, uklízení 

kanceláří zaměstnanců, atd.226 V provozu pomáhaly také s elektrikářskými, truhlářskými 

či zámečnickými pracemi. Ženám byla nabízena i možnost rekvalifikace, jedinými 

kurzy však byly kurzy manikúry, pedikúry a kadeřnictví.227„Ačkoliv se zdá, že mužské i 

ženské věznice slouží ke stejným cílům, jako jsou spravedlnost, bezpečnost, dohled a 

kontrola, konkrétní praktiky uvěznění a výkonu moci jsou specificky genderovány.“228 

 

4. Vzhled a péče o zevnějšek 

Na svůj vzhled nekladly důraz pouze (některé) vězenkyně, ale zejména personál 

věznice229, a to i přesto, že pro výkon trestu to byla naprosto nepodstatná věc. V Podlesí 

i vychovatelky dávaly vězenkyním najevo, že by ženy měly pečovat o svůj zevnějšek, a 

to dokonce v rámci volnočasových aktivit v kroužku společenské výchovy, kde jim 

vychovatelky např. radí, jak by správně měla vypadat ženská postava, že ženy s malými 

prsy mají nosit podprsenky s vycpávkami apod.230 Jde o tzv. kultivaci ženství.231 

 

Vzhled je také jedním z klíčových faktorů, dle kterých chovanky vymezovaly 

svou aktuální genderovou roli. „Komplementarita maskulinní a feminní role se vtěluje i 

do způsobu, jakými ženy upravují svůj zevnějšek.“232 Ženy typu „butch“ se snaží svým 

vzhledem co nejvíce podobat mužům a setřít tak mezipohlavní rozdíly.233 „Ženy se tak 

                                                                                                                                               
224 Ibid. 
225 Ibid. S. 105. 
226 Ibid. S. 107–108. 
227 Ibid. S. 109. 
228 Ibid. S. 110. 
229 Ibid. 
230 Ibid. 
231 Ibid. 
232 Ibid. S. 162. 
233 WARD, David A a Gene G KASSEBAUM. Women's prison: sex and social structure. New 

Brunswick [N.J.]: AldineTransaction, 2007, 269 s. ISBN 02-023-0933-9. 



   

 

53 

  

skrze maskulinní image stávají čitelné jiným ženám, které je poté mohou rozpoznat jako 

objekty své touhy či zostřeného zájmu.“234 Vzhledově to jsou zavalitější ženy, vlasy 

mají ostříhané na krátko, často uhlazené, někdy je těžké je vůbec od mužů rozeznat.235  

 

Protějšky „fotrů“ jsou ženy feminní, které nejen že se starají o ně, ale zároveň i o 

sebe ve smyslu péče o svůj vzhled, tělo apod., v tradičním ženském smyslu.236 U 

„femme“ však již není zpochybňováno, jak je její péče sama o sebe přiměřená, bere se 

to jako něco, co „něžnému pohlaví“ přísluší. „Ženy například tráví velké množství času 

vzájemným barvením a úpravou vlasů nebo pečlivým nanášením make-upu a lakováním 

nehtů.“237 Svému okolí tak dávají jednoduše najevo svou roli. 

 

                                                 
234 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s. S. 163. 
235 Ibid.  
236 Ibid. 
237 Ibid. S. 164. 
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3. Výzkum 

Výzkum je další a finální části mé diplomové práce. Všechny poznatky, které 

jsem do této doby načerpala v rámci psaní práce a zkoumání tématu, uplatním ve 

výzkumu. Jak jsem již napsala, analyzovat budu dvě série amerického seriálu Orange Is 

the New Black z prostředí totální instituce pro ženy, celkově 26 dílů.  

 

O charakteristice seriálu jsem se již zmínila v metodologické části, také jsem 

stručně popsala děj a hlavní postavy. Z tohoto důvodů se již při líčení konkrétních 

situací a dat nebudu vracet k představování postav a budu se jimi již zabývat pouze 

z hlediska, které je klíčové pro můj výzkum, tedy z hlediska genderu a zejména tedy 

genderových rolí. 

 

Cílem výzkumu je popsat všechna relevantní data nalezená v analyzovaném 

vzorku, zasadit je do kontextu aktuální situace v rámci příběhu seriálu i dějových a 

vztahových linií. Data budu segregovat dle výše stanovených kategorií. Nakonec 

vyvodím náležité závěry a s jejich pomocí odpovím na výzkumné otázky, které jsem si 

stanovila. 

 

 

3.1 Analýza seriálu Orange Is the New Black a interpretace 

zjištěných dat 

V této části již budu analyzovat samotný vzorek dle analytických kategorií 

vytyčených v metodologii práce. Nebudu vybírat náhodně, naopak, cíleně budu hledat 

reprezentaci genderových rolí v seriálu, a to v souvislosti s tématy vztahů, sexu, 

dominance, vzhledu i genderovaných aktivit vězenkyň. Pro lepší přehlednost budu 

postupovat po jednotlivých postavách, párech či skupinách. Na konci každé kategorie 

napíšu krátké shrnutí. 
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3.1.1 Milostné vztahy, partnerství a sex 

Do této analytické kategorie jsem zařadila jakékoliv vyobrazení genderovanosti 

rolí v seriálovém vězení, které se projevuje ve vztazích platonických, milostných, 

partnerských i zcela striktně sexuálních. 

 

Kateřina Nedbálková ve svém výzkumu vychází z toho, že (dohromady 

s pseudorodinnými) jsou lesbické vztahy nejběžnějším „typem únikového světa žen ve 

vězení“238. Vztahy zde fungují „na pozadí bipolární škály maskulinity a feminity, kdy 

maskulinita se prokazuje agresivitou a asertivitou, zatímco znaky feminity jsou pasivity 

a poddajnost“239. Právě v OITNB je několik hlavních postav zobrazováno v poměrně 

stereotypně genderovaných rolích.   

 

Jako první příklad genderovaného páru uvedu Piper a Alex. Je to vztah lesbický, 

kde lze poměrně názorně vidět odlišnost maskulinní a feminní role, bez toho, aby zde 

musela fungovat krajní dichotomie „mámy“ a „táty“, jedná se tedy o asi nejméně 

typický vězeňský vztah ze všech, které se vykytují jak v OITNB, ale i ve výzkumu 

z Podlesí. Piper je jinak bisexuální a docela dobře se k ní hodí charakteristika 

vězeňských vztahů z výzkumu Nedbálkové: „Není-li dostatek příležitostí k seznámení s 

vhodně genderovanými objekty (tedy muži), mohou je stejně dobře nahradit i ženy.“240 

Vztah Alex a Piper pak funguje na rovině emoční i sexuální. 

 

Feminní roli zde představuje Piper. Ona je příkladem ženy, která svůj 

protějškem svádí, spoléhá se na svůj přitažlivý vzhled a feminní gesta. V jedné scéně 

před Alex začne tancovat, vine se kolem jakési tyče, zatím co Alex sedí na posteli, a 

pasivně ji z dálky pozoruje. Piper ji tím odhaluje své „ženství“ a staví tím Alex do role 

maskulinní.241 Alex jí poté dělá sexuální návrhy, které zase souzní s její maskulinní roli, 

kdy je „muž“ ve vztahu tím, který tradičně požaduje sex. 

 

                                                 
238 Ibid. S. 144. 
239 Ibid. S. 136. 
240 Ibid.  
241 Dominantně se chová již v předchozí části vztahu, když ještě nebyly ve vězení, např. tak, že Alex 

Piper přemlouvá, ať jede s ní, že jí koupí letenku, vše jí zaplatí, Piper může dát výpověď a Alex ji 

finančně zabezpečí. 
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Alex ve své maskulinní roli za svou partnerku Piper bojuje a ochraňuje ji před 

jejími nepřáteli. Jedné vězenkyni jako zapřisáhlé homofobce dokonce vyhrožuje sexem. 

Ochranitelský pud projevuje i ve chvíli, když si Piper stěžuje na svého snoubence 

Larryho, kdy jí začne (částečně z legrace) nabízet, že ho může zabít.242 Právě tento 

„pud“ je vlastností, která také charakterizuje Alexin maskulinní postoj v rámci jejího 

milostného vztahu s Piper, kdy ona vlastně nabízí ochranu své ženě výměnou za jiné 

(zejména milostné a sexuální) služby. Tyto služby si potom vynucuje poměrně 

nevybíravým a neslušným stylem. Tento způsob komunikace ohledně sexu je 

společensky dán opravdu spíše mužům než ženám, které mají být tradičně slušné, tiché, 

křehké a pasivní. 

 

Maskulinní roli Alex vystihuje poměrně dobře i následující dialog, kdy se o ní 

baví Nicky s Piper. Nicky: „Přiběhla za mnou jako zraněné jehně. Ano, jehně se 

skvělými, sexy brýlemi, a obřími prsy v mojí puse.“ Piper: „Alex Vause nebyla nikdy 

jehňátko. Ona je vlk, který jehňata žere.“243 Tím chce naznačit, že Alex je dominantní 

vůdčí osobností ve vztahu, kterou tradičně bývá muž. 

 

Piper se však i mimo tento vztah chová feminně (i tak vypadá, o čemž se 

podrobněji zmíním ve čtvrté analytické kategorii) a občas využívá i své „ženské 

zbraně“, aby získala, co chce, jak v rámci vězeňského kolektivu, ale i ve vztahu 

k vedení věznice. Např. v jednom ze svých prvních dnů jde za vedoucím Caputem, a 

aby dosáhla svého cíle, chová se před ním velmi pokorně a nakonec se i rozbrečí, což 

v něm probudí ochranitelské pudy, útočí tím na jeho mužnou stranu. 

 

Dalším příkladem, který již daleko více ilustruje dichotomii rolí lesbického páru 

ve vězení, je další partnerka Piper, Suzanne nebo Crazy Eyes. Ta je prototypem ženy, 

která v totální instituci adoptuje mužskou roli a vyhledává k sobě pravou „femme“, 

kterou nachází právě v Piper. K tomu, aby si ji namluvila, používá podobné techniky, 

jaké často využívá muž, který se dvoří ženě, tedy je na začátku pozorná a romantická, 

její zájem vypadá nevinně. V průběhu času lze však vidět, že její chování až tak 

nezištné nebylo, a to v tom okamžiku, kdy půjčí Piper sluchátko při sledování filmu a 

začne jí osahávat stehno, chytne ji za ruku apod. Tím Piper naznačuje, že očekává 

                                                 
242 Orange Is the New Black [seriál]. 1. série. 7. díl. Netflix, 2013. 
243 Ibid. 2. série. 3. díl. 
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fungování tradičního mužsko-ženského svazku, kdy je žena podřízená a je brána téměř 

jako mužův majetek, což muž dává patřičně znát ostatním sokům (např. právě dotyky 

nebo tím, že jí nosí květiny).  

 

Crazy Eyes také Piper ochraňuje před vším i všemi a byla by ochotná se za ní 

poprat.  Při neshodě Piper s (aktuálně bývalou partnerkou) Alex se Crazy Eyes za Piper 

postaví a začne Alex vyhrožovat. „Je tu nějaký problém? Tak to bys měla rychle jít, 

protože ona se s tebou nechce bavit ani náhodou.“ „Vypadni, krávo!“ zařve. „Tohle tady 

je moje manželka.“244 Na této situaci lze velmi názorně vidět, jak funguje potom 

nerovný vztah maskulinní a feminní lesby, tedy přesně dle stereotypu, kdy se muž o 

ženu stará, brání ji, a ona je za to potichu, pasivní a nechá si vše líbit.  

 

 

Obr. č. 2: Crazy Eyes chrání Piper 

 

Také označení „vězeňská manželka“ je velmi typickým příkladem, jak může být 

takovéto partnerství v totální instituci vymezeno. Tento výraz je alternativou pro 

„mámu“ a „tátu“, o nichž píše Nedbálková jako o základu určité formy vězeňské 

pseudorodiny.245 Dle charakteristik Nedbálkové by nejspíše šlo Crazy Eyes považovat 

za nepravou lesbu (v seriálu to není nikde řečeno), jelikož, obdobně jako ve výzkumu 

v Podlesí, na Crazy Eyes pohlížejí pravé lesby (např. Alex) „spatra“, oproti tomu u 

ostatních vězenkyň má ve své maskulinní roli větší prestiž než její partnerka (jako 

v tradičním manželství). 

                                                 
244 Ibid. 1. série. 3. díl.  
245 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s. 
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I ohledně sexuálního života panuje v samotném vězení tabu a stereotypní vidění, 

maskulinní lesby jsou zde očerňovány. Úředník Healy varuje Piper na začátku jejího 

pobytu: „(…) a pak jsou zde lesby. Nebudou tě obtěžovat. Budou se snažit s tebou 

skamarádit. Drž se od nich dál. Chci, abys věděla, že nemusíš mít lesbický sex.“246 

Nevědomky tak Piper staví do podřízené feminní role ženy, která by se měla obávat 

těch „zlých silných lesbických mužatek, které ji budou chtít znásilnit“. Zároveň tato 

citace ukazuje generalizaci ženské a mužské role ve vztahu, co se týče vzhledu, tedy že 

ženy mají být pěkné, mají se snažit mužům líbit, ti by jim na oplátku měli lichotit. 

 

Jednou z pravých leseb247 ve vězení je Nicky. Přesto, že Nicky opravdu lesbou 

byla, je a bude, vymyká se charakteristice pravé lesby dle Nedbálkové, která uvádí, že 

tyto ženy si málokdy s někým ve vězení začínají, a když, tak pouze také s dalšími 

pravými lesbami248. To je ovšem opak Nicky, která je velmi komunikativní a náruživá. 

Své „oběti“ si vybírá a poté o ně usiluje, čímž utvrzuje svou maskulinní roli v rámci 

vězeňské subkultury. Není něžná, emotivní ani křehká, naopak mluví sprostě a dává 

plně najevo svou sexualitu. To jsou opět znaky připisované mužům a ne ženám. 

 

Opět v rozporu s výzkumem Nedbálkové si Nicky vybírá téměř výhradně 

z heterosexuálních vězenkyň. Skládá jim komplimenty a flirtuje s nimi, dokud jí 

nepodlehnou. Je to pro ní jakási forma hry. Zároveň když už jí spoluvězenkyně 

podlehne, nezdržuje se a „jde na věc“ – tedy okamžitě s ní má sex. V sexu je také ta 

dominantní, která nejdříve uspokojí svou partnerku a pak až se stará o sebe. Ovšem již 

v souladu s Nedbálkovou je Nicky jako pravá lesba více žádaná a může si 

z potenciálních partnerek více vybírat. 

 

Pravidelný sexuální styl udržuje např. s Morello, která je prototypem dočasné 

nepravé lesby dle terminologie Nedbálkové. Morello je heterosexuálka a dokonce má 

snoubence (resp. tvrdí to), ale dobrovolně a pravidelně má s Nicky orální či pohlavní 

styk, do té doby, než změní opět svůj názor na sex ve vězení a vrátí se ke své 

                                                 
246 Orange Is the New Black [seriál]. 1. série. 1. díl. Netflix, 2013. 
247 V jedné z episod vypráví o tom, jaké to je být lesba na střední škole. Z toho jsem odvodila, že je 

lesbou „pravou“, a tedy to nehraje jenom ve vězení. 
248 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s. 
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heterosexualitě. Homosexualita pro ní byla jen jakási odbočka z cesty, rozptýlení při 

pobytu v totální instituci. Nicky o sobě referuje jako o pravé lesbě („real dyke“), na 

rozdíl od Morello, která jen využívá „sexuální benefity“.249  

 

V jejich vztahu je klíčová právě ona dočasnost, na jejíž bázi funguje, podobně 

jako u vztahů vězenkyň v Podlesí, které často měly doma děti a manžely a neměly 

zájem, aby se někdo po jejich propuštění z věznice dozvěděl o jejich homosexuálních 

aférách či vztazích. Nicméně po tu dobu, když ve vztahu jsou, očekávají tyto vězenkyně 

(stejně jako Morello) od své maskulinní partnerky, aby zastoupila roli partnera či 

manžela, na kterou jsou z domova zvyklé. Nakonec v průběhu děje změní Morello svoji 

roli na typickou „femme“ a prohlašuje, že jediným jejím cílem je vdát se za svého 

snoubence, mít jeho děti a pečovat o dům, aby byl hezký.250 

 

Asi nejvěrnějším příkladem vězenkyně v Litchfieldu, která vzala za svou 

maskulinní roli, je Boo (Big Boo). Boo jako muž působí vzhledem, chováním, 

oblékáním, chůzí, slovníkem. Je vůči svým partnerkám majetnická, což dokazuje výrok 

i jedné její bývalé přítelkyně, která Boo říká, už ji nevlastní, už ji neřídí.251 Jak podotkla 

již Nedbálková u svého výzkumu, „to, co se v tomto případě vystavuje na odiv je 

maskulinita, skrze kterou se pak tyto ženy zpřístupňují možnost navázání partnerského 

vztahu s jinou ženou ve vězení“252. 

 

Pro pojmenování Boo používají její spoluvězenkyně i ostraha a administrativa 

věznice výrazy, o kterých se zmiňovala i Nedbálková jako o slovech označující lesbické 

maskulinní ženy, jako např. „butch“, „butchy“, „disesel dyke“ (dyke je hrubé označení 

pro lesbu) nebo „fatty fatty man girl“. Ona sama o sobě často mluví přímo v mužské 

osobě, referuje o sobě např. jako o „taťkovi“253 či „king bee“254.  

 

Boo se jako typický „butch“ netají svou sexualitou, naopak, dává ji maskulinně 

často najevo. Pokud se jí nepodaří najít nikoho, kdo by její potřebu ukojil, masturbuje 

                                                 
249 Orange Is the New Black [seriál]. 1. série. 6. díl. Netflix, 2013. 
250 Ibid. 2. série. 2. díl. 
251 Ibid. 1. série. 4. díl.  
252 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s. S. 151. 
253 Orange Is the New Black [seriál]. 2. série. 3. díl. Netflix, 2013. 
254 Výraz „king bee“ je maskulinní variace na „queen bee“, což je v překladu včelí matka nebo královna. 
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sama s pomocí např. kradeného šroubováku.255 Jindy zase pozoruje Nicky, jak má sex 

s některou z obyvatelek vězení, a radí jí, jak jí má uspokojit. V další situaci o sobě 

referuje, jako kdyby byla muž se vším všudy: „Ráda bych jí strčila svůj penis do 

pusy.“256 Společně s Nicky se dokonce dohodnou na soutěží o to, která z nich „nasbírá“ 

více orgasmů.257 

 

 

Obr. č. 3: Boo radí Nicky, jak uspokojit ženu 

 

Nová vězenkyně Soso se stane objektem touhy jak Boo, tak Nicky. Jejich 

soupeření o její přízeň je velmi podobné soubojům mužů, kteří bojují o svou 

vyvolenou.258 Piper doporučuje Boo jako ideální vězeňskou manželku: „(Potřebuješ) 

někoho, kdo je vážně drsný, na koho si nikdo ni nedovolí.“259 Což je funkce, kterou 

v „klasickém páru“ zastává muž. Nakonec však má u Soso štěstí Nicky, svou výhru a 

dominanci nad svou novou partnerkou symbolizuje typicky maskulinními gesty, jako je 

přehozená ruka přes její ramena při sledování filmu apod.260 U vztahů pravé a falešné 

lesby, jako je právě tento, lze pozorovat hierarchii a stereotypní rozlišování mezi 

ženskou a mužskou rolí. 

 

                                                 
255 Orange Is the New Black [seriál]. 1. série. 4. díl. Netflix, 2013. 
256 Ibid. 2. série. 5. díl. 
257 Ibid. 2. série. 4. díl. 
258 Viz např. rytířské turnaje o ruku princezny apod. 
259 Orange Is the New Black [seriál].  2. série. 4. díl. Netflix, 2013. 
260 Ibid. 2. série. 4. díl. 
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Obr. č. 4: Nicky a Soso spolu sledují film 

 

Poslední důležitou maskulinní postavou, o které se zmíním, je Pussey. Je to 

jediná z černošek, která převzala pro své chování i vhled mužské stereotypy. Pussey je 

dle terminologie Nedbálkové pravá lesba a tentokrát její charakteristika souhlasí 

s popisem obyvatelek věznice Podlesí. Partnerky nestřídá, o nezávazný sex zájem nemá. 

V rámci své orientace se ve vězení se drží spíše v pozadí a příliš se neprojevuje.261 

Jediná žena, o kterou zájem má, je její kamarádka Taystee, která však lesba není, její 

láska je tedy pouze platonická, ačkoliv se o ní snaží, je znovu a znovu odmítána. 

 

Nakonec bych ráda tuto kategorii shrnula. Zanalyzovala jsem všechny klíčové 

postavy, které se dopouštějí genderovaného chování a situace, v nichž k tomu dochází. 

Z výzkumu vyplynulo, že v milostných i sexuálních vztazích přebírají vězenkyně 

feminní i maskulinní roli a že mezi nimi opravdu lze najít i pravé „butche“, kterými se 

zabývala i Nedbálková v Podlesí. Lesbické páry ve vězení tedy často napodobují 

stereotypní dichotomii mužsko-ženského páru. 

 

3.1.2 Moc ve vězení, dominance a pseudorodinné vztahy 

Některé obyvatelky vězení využívají dominance a maskulinity, aby získaly to, co 

chtějí; některé zase používají svou feminitu, která má vliv na muže.262 Moc, kterou za 

pomoci své role získají, hraje ve vězení klíčovou roli. Na druhou stranu jsou dominantní 

                                                 
261 Ibid. 2. série. 6. díl. 
262 Ibid. 1. série. 2. díl. 
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vězenkyně často dozorci napomínány, že jsou „jenom“ ženy a měly by se podle toho 

chovat.263  

 

Maskulinní role se v rámci moci projevuje ve vězení zejména skrze dominancí a 

„nadvládou“ nad ostatními vězenkyněmi. Takovou postavou je Red. Je nazývána 

matkou pseudorodiny, a i když je částečně mateřská figura, vykazuje mnoho znaků role 

mužské. Je vedoucí postavou bělošské subkultury v litchfieldském vězení a to zejména 

„rodiny“. Je drsná, neústupná, bojovná, což jsou charakteristiky, které by vystihovaly 

povahu mužskou (oproti tomu ženám je přisuzována pasivnost, křehkost, neprůbojnost 

apod.). 

 

Red může být divákem zařazena do vedoucí role hned na začátku seriálu, kdy 

přijde za bělošskými vězenkyněmi na obědě a začne jim rozdávat jogurty.264 Posiluje 

tak svou pozici v rámci této skupiny a prohlubuje závislost ostatních na ní. Toto 

fungování by se v podstatě z hlediska genderovanosti dalo přirovnat k muži, který se 

najednou stará o více manželek. Zároveň také nerozdá jogurty všem, čímž si udržuje 

svou moc a nadřazenost. Chovanky projevují velikou vděčnost, Nicky jí děkuje: 

„Děkuji, maminko.“265 

 

Ostatní ženy v pseudorodině Red slouží, a to zcela dobrovolně (jelikož chtějí 

využívat její přízně). Jedna z nich, Norma, dokonce Red holí nohy a barví vlasy.266 

Ostatní také dělají podřadné práce, jsou to ženy, které kolem Red jako mužského prvku 

poletují, starají se o ní a vzhlížení k ní, ona je tou „hlavou“ rodiny. 

 

                                                 
263 Ibid. 1. série. 9. díl. 
264 Ibid. 1. série. 1. díl. 
265 Ibid. 1. série. 1. díl. 
266 Ibid. 1. série. 8. díl. 



   

 

63 

  

 

Obr. č. 5: Norma barví Red vlasy 

 

Red využívá svou dominantní, maskulinní roli nejen mezi ženskými 

vězenkyněmi, ale i před mužským personálem. Např. u Hayleho, u kterého ví, že to na 

něj funguje, zahání do tím do podřízenosti a když něco potřebuje, tak si to u něj 

„vydupe“.267 

 

I přesto je stále Red mateřskou figurou a s Nicky a Morello se navzájem titulují 

„matko“ a „dcero“. Dovolí si jim dát také výchovný políček, protože ví, že si to může ze 

své pozice vůči nim dovolit.268 Čas od času se však ukazuje, že Red příliš nejde o její 

„děti“, ale o sebe, o svou roli v rámci vězeňského systému, kdy si touží za každou cenu 

udržet svou moc. Např. když Trisiu kvůli drogám vykáže z rodiny, Nicky jí vysvětluje: 

„Tohle není o tobě. Red bojuje větší boj.“269 

 

Další maskulinně projevující se postavou ve vězeňských vztazích je Claudette. 

To se vyznačuje zejména jejím nadřazeným chováním, konkrétně např. tím, jak je 

neústupná a po ostatních spoluvězenkyních, hlavně po těch, se kterými bydlí, vyžaduje 

přísné dodržování pravidel (nespat přes den, uklízet po sobě apod.). Podobně 

nekompromisní a ještě hrubší je Black Cindy, která se projeví mimo jiné ve chvíli, když 

Piper radí, že má svou sokyni kopnout do rozkroku. Tento styl vyjadřování a celkově 

nabádání k drsnému fyzickému násilí je tradičně vlastní mužům. 

 

                                                 
267 Ibid. 1. série. 2. díl. 
268 Ibid. 1. série. 6. díl. 
269 Ibid. 2. série. 8. díl. 
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V totální instituci se objevují i chovanky, které maskulinní roli adoptují jen 

dočasně nebo v určitých situacích, protože mají naučené, vykonstruované, že když se 

budou chovat jako muž, ostatní ženy je budou poslouchat a jednodušeji tak dosáhnout 

svých cílů. Příkladem může být např. Pennsatucky, která je „vůdkyní“ jiné části 

bělošských vězenkyň, chová se k nim despoticky, přikazuje jim, strká do nich atd. Ona a 

její „nohsledky“ jsou přesně ten typ žen, které pocházejí z nízkých vrstev a jsou zvyklé 

na extrémně stereotypní role ženy a muže z domova, kdy ženy jsou opravdu brány jako 

to slabší pohlaví. Ze své zkušenosti potom vyvozují, že když se k ostatním ženám budou 

chovat dominantně a nevybíravě (třeba tak, jak se jejich otcové chovali k jejich 

matkám), tak je budou poslouchat.270 Její zkušenost lze vidět potom i v jiné situaci, kdy 

mluví s Healym, před kterým se rozbrečí – mezi ženami přebírá mužskou dominantní 

roli, ale když se ocitne s mužem, tak se navrátí do své zcela původní podřízené feminní 

role.271 

 

Na začátku druhé série je Piper na čas přesunuta do jiné věznice. Setkává se zde 

se svými novými „spolubydlícími“, mezi kterými lze rozlišit také výrazně dominantní 

postavou, která je poměrně maskulinní. Ne vzhledem, ale chováním a mluvou. Kromě 

jiného se to projevuje i tak, že otevřeně chodí před spoluvězenkyněmi na záchod bez 

jakéhokoliv studu (což by spíše příslušelo mužům). Dokonce po dobu vykonávání 

potřeby vedle ní sedí jiná chovanka, která ji poslušně utrhává a podává toaletní papír, 

čímž jí přímo dává najevo svou podřízenost, to, že je poslušná a že ji respektuje, jako 

v tradičním partnerském svazku poslouchá žena muže.272 

 

Dalším příkladem ženy, která místo feminního chování a jednání si zvolila roli 

maskulinní, je Vee. Vee se stane v druhé sérii ústřední postavou černošských vězenkyň 

a také jejich vůdkyní, a to kvůli své silné dominantní povaze a „talentu“ ovlivňovat 

ostatní. Ostatní vězenkyně např. dokáže povedeně zmást, když vůči nim využije feminní 

chování, aby si o ní mysleli, že je slabá (jak psychicky, tak fyzicky), a tím je nevědomě 

přiměje k participaci na svých cílech.273 Je to však jenom součást její hry, ve které na 

nikoho nebere ohledy, a chová se bezcitně, což je v rozporu se stereotypní 

charakteristikou ženy, která je velmi empatická a citlivá. 

                                                 
270 Ibid. 1. série. 6. díl. 
271 Ibid. 2. série. 9. díl. 
272 Ibid. 2. série. 1. díl. 
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V rámci vězeňských subkultur, které jsou rasově segregované, se nejvyšší míra 

přivlastnění maskulinní role vyskytuje právě u bělošek. U Hispánek je situace spíše 

opačná, ženy zde se starají o svůj zevnějšek a chovají se „jako ženy“, jak je to tradičně 

zvykem. Jedna z nich, Daya, při komunikaci s dozorcem používá všech svých 

„ženských zbraní“, tedy podřízenosti, zdánlivé hlouposti, chichotání apod.274 V tomto 

případě jde sice o vztah k dozorci, nicméně příklad je i tak relevantní, protože její 

chování zůstalo nepozměněno. 

 

Postavení Hispánek v rámci genderu je ve vězení poměrně specifické a hodně 

vychází z kultury, kdy muž je stále důležitější než žena, nicméně postava matky je 

zároveň velmi ctěná i obávaná.275 Jejich vztahy mohou být produktem nespoutané vášně 

stejně jako obyčejného kalkulu. Příkladem toho je situace, kdy matka Diazová radí své 

dceři, že když už si musí začít ve vězení s někým románek, tak ať to je s tlustým 

dozorcem, protože ten bude alespoň vděčný a nechá ji pak třeba do vězení propašovat 

jídlo z McDonald's276, přičemž po dceřině zamítavé odpovědi na ní začne křičet: „A 

proč s nimi tedy spíš? Kvůli lásce snad?“277 Dá se však zhodnotit, že právě toto je spíše 

feminní přístup, ani ne tak z pohledu povahových rysů, jako historických a kulturních 

souvislostí, kdy žena výměnou za své tělo od muže požaduje zajištění své bezpečnosti, 

pohodlí, majetku apod. Jejich rasová subkultura a rodina pod vládou Glorie je pro ně 

důležitá, což poměrně trefně vystihuje následující výrok dcery Diazové o jiné Hispánce: 

„Já tu krávu ani ráda nemám, ale je rodina.“278 

 

Nakonec tedy mohu zhodnotit, že i  pseudorodinné vztahy ve vězení jsou 

genderované a obrovskou roli zde hraje moc. Podobně jako v Podlesí, ani v litchfieldské 

věznici není moc mezi její obyvatelky rozdělena rovnoměrně. Pokud chce vězenkyně 

tuto moc získat, musí se přizpůsobit stereotypním genderovému rozřazení a začít se 

chovat a jednat jako muž – nelítostně, drsně, násilně, dominantně. Tento přístup se 

v OITNB poměrně názorně ukázal právě na výše zmíněných postavách, které, ač byly 

                                                                                                                                               
273 Ibid. 2. série. 5. díl. 
274 Ibid. 1. série. 2. díl. 
275 Toto lze vidět v prostřizích z minulosti vězenkyň. 
276 Orange Is the New Black [seriál]. 1. série. 5. díl. Netflix, 2013. 
277 Ibid. 1. série. 5. díl. 
278 Ibid. 2. série. 7. díl 
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z většiny heterosexuální a i vzhledem nepřipomínaly muže, se přizpůsobily okolnostem 

a pochopily, že díky maskulinní roli mohou ostatní ženské vězenkyně ovládat.  

 

3.1.3 Genderované aktivity v totální instituci 

Oproti výzkumu Kateřiny Nedbálkové v Podlesí vykazovaly aktivity v OITNB 

daleko menší míru genderovanosti. Bylo to však způsobeno zejména faktem, že 

instituce v OITNB téměř žádné volnočasové aktivity svým obyvatelkám nenabízela. 

 

Z hlediska pracovního zapojení mohly vězenkyně pracovat v kuchyni, což byla 

jedna z nejoblíbenějších prací. Bylo by možné říci, že práce v kuchyni při přípravě jídla 

je aktivita genderovaná, jelikož ve stereotypním partnerském svazku a celkově ve 

společnost je kuchyně ženiným „teritoriem“.279 V tomto případě však dávala možnost 

zde pracovat zároveň moc nad ostatními vězenkyněmi, což je v rozporu se stereotypem 

podřízené hospodyňky.  

 

Dalšími možnostmi zapojení do pracovního procesu byla ve vězení práce 

v prádelně, uklízení či udržování pořádku ve skladu. U těchto činností je možné rozlišit 

jejich genderovanost, jelikož, stejně jako u již zmíněného vaření, jsou to činnosti 

připisovány ženám jako matkám a hospodyním a také jejich „potřebě“ pečovat jak o 

sebe, tak i o prostor, který obývají. Nedbálková je označila jako tzv. prostory vlastní 

ženám.280  

 

Oproti tomu část chovanek dostala přidělené místo v dílně, kde pomáhaly 

s elektrotechnickými opravami v budově vězení. Tato právě je také genderovaná, ale 

tradičně přísluší mužům, kteří mají být těmi opraváři, kutily apod., ženy bývají zase 

považovány za nepříliš zručné a na technické věci netalentované.  

 

Co se týká volnočasového využití, litchfieldská věznice také nenabízela zdaleka 

tak širokou škálu aktivit, jako měly vězenkyně v Podlesí. V podstatě věznice nenabízela 

ženám žádný oficiálně organizovaný program, kromě pár příležitostných událostí, jako 

                                                 
279 Ibid. 1. série. 4. díl. 
280 NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské 

věznici. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 198 s. 
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bylo vánoční představení281 (ve kterém se gender nijak neprojevoval) apod. Většinu 

volného času trávily obyvatelky vězení podle sebe a nejčastěji ho vyplňovaly 

samostatnými aktivitami ve společenské místnosti, např. koukáním na TV, hraním 

deskových her, cvičením jógy, pletením, čtením atd. 

 

Jde tedy shrnout, že pracovní aktivity v seriálové věznici byly genderované a 

ukazovaly, že tuto věznici obývají ženy. Nicméně na druhou stranu šlo o práci, která 

byla součástí udržování provozu věznice a nebyla speciálně vymýšlena „pro ženy“. 

Oproti Podlesí také nebyla nabízena žádná možnost rekvalifikace, což může ukazovat 

ke stereotypní představě, že budoucnost žen spočívá v jejich „odvěké roli“ ženy, jejíž 

středobodem světa je její dítě a partner. Co se týká aktivit volnočasových, gender se 

v nich nijak neprojevoval.  

 

Aktivity v totální instituci tedy genderované jsou, ale jen do té míry, do jaké je 

vedení vězení ochotno pro jeho obyvatelky něco vymýšlet a připravovat, jinak vychází 

povaha těchto aktivit z potřeb udržení chodu vězení. Kultivace ženství zde v určité 

podobě probíhala, nikoliv však tak intenzivně jako v Podlesí. 

 

3.1.4 Vzhled a péče o zevnějšek 

Vzhled a péče o zevnějšek je poslední analytickou kategorií, kterou jsem si 

zvolila. Zde se budu zabývat tím, jak vězenkyně vypadají a jak se o sebe starají 

v souvislost se svou genderovou rolí.  

 

V Podlesí, věznici, kterou zkoumala Nedbálková, o sebe feminní ženy nejenom 

pečovaly dobrovolně, ale i byly pravidelně upomínány dozorkyněmi a vychovatelkami, 

aby se staraly o svůj vzhled. Maskulinní vězenkyně se snažily vzhledem co nejvíce 

přiblížit mužům. 

 

V OITNB vztah Alex a Piper nepostrádá mužsko-ženskou dichotomii, vzhledově 

se tyto ženy však extrémně neliší. Alex jako maskulinní polovina jejich vztahu se nijak 

muži nepodobá, naopak, (stejně jako Piper) má dlouhé vlasy, štíhlé žensky tvarované 

tělo a dle soudobých standardů je hezká. Vzhled Piper je v souladu s její rolí „femme“, 

                                                 
281 Orange Is the New Black [seriál].  1. série. 13. díl. Netflix, 2013. 
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je šíhlejší a drobnější, vlasy má nabarvené na blond a když se naskyne příležitosti, tak si 

je nechá upravit, např. zvlnit ve vězeňském kadeřnictví. Lakuje si také nehty. Celkově 

tedy „kultivuje své ženství“. 

 

Crazy Eyes je velmi dominantní žena, která adoptovala maskulinní roli. Nejen, 

že je její chování mužské, ale je i její vzhled. Projevy chování jsem již popsala 

v kapitole v partnerských vztazích, vzhledově se tento fakt projevuje v tom, jak má 

upravené vlasy (nosí je celou dobu smotaný do malých „drdůlku“, nestará se o ně), 

nelíčí se, nevšímá si svého vzhledu ani o něm nijak nereferuje. V situaci, kdy si strážník 

Healy o ní povídá s Piper, mluví o Crazy Eyes jako o „stud“ (což by se asi nejlépe dalo 

přeložit jako hřebec) nebo „butch“ a také říká, že „konec konců vypadá jako muž“282.  

 

Poměrně zajímavým příkladem v adaptaci ženských či mužských rolí ve vězení 

(v souvislosti se vzhledem) je transsexuální Sophie. Bývala mužem, a to „mužným 

mužem“, hasičem, pohybovala se v silně maskulinním kolektivu, kde musela ukrývat, 

že doopravdy je feminní, cítí se ženou. Ostatní vězenkyně ji nazývají také „he-she“283. 

Nyní již ženou je, resp. vypadá jako žena a má i přeoperované pohlavní orgány, a svou 

feminitu teď projevuje až přehnaně, a to formou např. přehnaných gest či kladení 

extrémního důrazu na vzhled svůj i ostatních vězenkyň. Věnuje velkou pozornost 

utváření své feminní identity právě svým zevnějškem, tím, jak vypadá její postava, jak 

je nalíčená, že má vždy bezchybný účes apod. 

 

 

Obr. č. 6: Kontrast ženy a muže v Sophii 

                                                 
282 Ibid. 1. série. 3. díl. 
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Boo je typický butch. Jak chováním (které jsem již zmínila), tak i vzhledem. 

Jako žena v maskulinní roli se snaží svým vzezřením co nejvíce přiblížit mužům, dává 

tím mimo jiné i najevo ostatním ženám svou roli. Má krátké vlasy, na stranách 

vyholené, účes jako muž. Je poměrně tlustá, zavalitá, avšak nikdy nedala najevo, že by 

jí to vadilo, ani se to nijak nesnažila skrýt, např. za pomocí oblečení (naopak, nosila 

docela upnutá tílka, která její velké břicho jenom zdůrazňovala). Má tetování. I její 

chůze je mužská. Vyjadřuje se a mluví jako muž, je hrubá, sprostá. Dokonce i skrz tanec 

vyjadřuje svou maskulinitu, vizuálně při něm napodobuje sex a kopulační pohyby 

pánví, které jsou při pohlavním styku vlastní spíše mužům. 

 

Vězenkyně Pussey je také maskulinní lesba, stejně jako Boo, a také tam i 

vypadá, vymazuje znaky maskulinního vzhledu. Pussey má spíše chlapeckou postavu, 

téměř žádná prsa a hlavu má oholenou téměř do hladka, takže vzhledem evokuje 

mladého muže. Jejím protikladem může být Morello, která si na svém vzezření velmi 

zakládá. V podstatě neustále má nanesenou rtěnku a každou noc spí s papírovými 

natáčkami. Věnuje se pečlivě vytváření své image „femme“, která chce být ženou 

v domácnosti a jen sloužit svému muži.284 Její péče o svůj vzhled je ostatními 

vězenkyněmi chválena a uznávána. 

 

Lze tedy shrnout, že se vzhled odvíjí od genderové role. Feminní vězenkyně 

svou péči o sebe a svůj zevnějšek kultivují svoje ženství, maskulinní chovanky zase 

svým nezájmem o vzhled budují svou maskulinní image. Vzhled vězenkyň názorně 

odráží či zrcadlí jejich roli. Na rozdíl od Podlesí však zde nejsou nikým (dozorci apod.) 

napomínány, že by o sebe měly pečovat, dělají to dobrovolně. 

 

3.2 Závěry výzkumu 

Ve svém výzkumu jsem analyzovala reprezentaci genderových rolí ve vězení na 

příkladu seriálu Orange Is the New Black. Zkoumaná data jsem roztřídila do čtyř 

analytických kategorií. Nyní z nich vyvodím závěry, odpovím na výzkumné otázky a 

budu se zabývat i svými dříve stanovenými cíli. Na konec této části bych se ráda ještě 

                                                                                                                                               
283 Ibid. 1. série. 3. díl. 
284 Ibid. 2. série. 4. díl. 
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krátce zastavila nad českým seriálem Holky za mřížemi, o kterém jsem se zmínila dříve 

v metodologické části práce, a porovnala jeho reprezentaci genderových rolí a 

analyzovaným vzorkem. 

 

Seriál Orange Is the New Black jakožto zkoumaný vzorek se vskutku ukázal 

jako vhodným materiálem pro tento výzkum. Vězenkyně zobrazuje na základě skutečné 

události a zážitků, a jeho obsah mnohdy korespondoval s etnografickým výzkumem 

Kateřiny Nedbálkové, který prováděla v české věznici. Ukázalo se tedy, že data jsou 

opravdu relevantní. 

 

Výzkum také potvrdil poznatky feministické kriminologie k teorii genderu, a to 

že „organizační struktura vězení reprodukuje roli žen ve společnosti: omezenou péčí o 

domácnost, jen málo odborného vzdělání, nedostatek volnočasových zařízení a 

hierarchické uspořádání s mužskou patriarchální autoritou na vrcholu“285. 

 

Nyní bych ráda odpověděla na výzkumné otázky. 

 

HVO1: Jakým způsobem se v mediální reprezentaci vězení ukazuje 

rozdělení rolí na základě genderu? 

Při svém výzkumu jsem zjistila, že v mediální reprezentaci vězení jsou 

doopravdy role genderovány. Potvrdila se tedy moje původní domněnka, že, i přesto, že 

vězení obývá pouze jedno pohlaví, existuje zde více genderů. Je tedy pravda, že 

„genderové role nezávisí nutně na pohlaví, ale na kontextu.“286 Vězenkyně mohou 

genderové role, ať už feminní či maskulinní, provázet celý život, nebo je mohou 

adoptovat pouze na dobu pobytu ve vězení (či na jeho část). Vycházejí přitom ze 

sociálního prostředí a situací, v nichž se nacházejí. 

 

Vězenkyně se zde vyskytovaly od krajně maskulinních až po ty velmi feminní. 

Samozřejmě, většina vězenkyň měla blíže nedefinovanou, nijak krajní roli, a tedy těch 

typických „butchů“ či stereotypních „femme“ byla mezi nimi menšina, ale i tato 

minorita potvrdila, že role ve vězení jsou rozdělené a konstruované na základě genderu. 

                                                 
285 ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu: na 

počest profesorky Gerlindy Šmausové. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, 243 s. S. 62. 
286 Ibid. S. 62. 
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Také poměrně zajímavým zjištěním (i když korespondujícím s výzkumem Nedbálkové) 

je, že maskulinní roli měly téměř výhradně lesby, a tu feminní hlavně heterosexuálky a 

již méně lesby nepravé. 

 

VVO1: Jak se projevuje sexualita vězenkyň v závislosti na genderové roli, 

kterou si přivlastnily v totální instituci? 

V rámci mileneckých, partnerských a sexuálních vztahů jsem objevila několik 

párů (Alex a Piper, Piper a Crazy Eyes), které vykazovaly známky partnerství 

„klasického“, tedy mužsko-ženského. Piper, jakožto představitelka feminní role v obou 

vztazích se vždy ocitala v podřízené pozici, byla ve vztahu spíše pasivní a nechala se 

ochraňovat, což jsou atributy patřící k feminní roli. Její partnerky byly vždy velmi 

dominantní, bojovaly (obrazně řečeno) za ní, ale také se k Piper chovaly velmi 

majetnicky. Všechny tyto znaky vypovídaly o jejich maskulinní roli. 

 

Genderované byly i vztahy Boo a Nicky, z nichž obě zastupovaly krajně 

maskulinní roli plnou stereotypů o fungování mužů ve vztazích. Obě ženy se 

projevovaly velkou sexuální aktivitou, nadřazeností či náruživostí. Boo představovala 

charakteristického „butche“, Nicky oproti tomu byla poněkud netypickou pravou lesbou 

a svým sklonem k neustálému střídání partnerek odporovala výzkumu Nedbálkové. 

 

VVO2: Projevuje se genderovanost rolí do (nesexuálních) vztahů obyvatelek 

vězení? 

Z hlediska vztahů nesexuálních či nepartnerských, tedy pseudorodinných a 

mocenských byly v seriálu reprezentovány ženy, jejichž touha po moci, způsob, kterým 

tuto touhu projevovaly, jednání s ostatními a udržování vztahů a dominance v rámci 

nich byla typickým příkladem genderově maskulinní role. 

 

VVO3: Jak souvisí genderovanost rolí s původem vězenkyň – jejich rasou, 

prostředím, z něhož pocházejí, vzděláním, sociálním postavením? 

Genderovanost rolí vězenkyň souvisí s těmito faktory pouze částečně. 

Obyvatelky vězení se v analýze dělily na tři velké subkulturní skupiny, a to dle rasy. U 

bělošek byla přítomnost maskulinně genderovaných vězenkyň největší, u černošek 

menší a u Hispánek nejmenší. Nicméně tento poměr také souvisel s poměrným počtem 
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chovanek té dané rasy. Proto nelze potvrdit, že by existovala souvislost mezi 

genderovaností rolí uvězněných žen a jejich rasou. 

 

Ostatní faktory, jako prostředí, z něhož pocházejí, s jejich genderem částečnou 

souvislost mělo. Ukázalo se, že vězenkyně, které pocházejí z rodin, domovů či kultur, 

kde byly genderové role jasně stereotypní (tedy muž měl hlavní slovo, řídil rodinu, žena 

byla v jeho podřízení a starala se o něj a děti), využívaly projekci těchto zkušeností do 

svého aktuálního stavu ve vězení. Konkrétně, pokud vězenkyně s touto životní 

zkušeností věděla, že chce získat nad ostatními větší moc, vžila se do maskulinní role. 

Jinak ovšem přebíraly krajně genderované role jak ženy s lepším vzděláním, z chudších 

poměrů apod., tedy jak jsem již poznamenala, souvislost zde existuje pouze v určitých 

případech. 

 

VVO4: Souvisí genderová role vězenkyně s tím, jak vypadá? 

Ve výzkumu jsem dokázala, že genderovanost rolí se projevila i do samotného 

vzhledu seriálových postav, kdy se (naprosto stereotypně, avšak prokázaně mj. ve 

výzkumu v Podlesí) na jedné straně maskulinní ženy snažily přiblížit svým vzezřením 

co nejvíce mužům a na druhé straně ženy feminní dávaly velký důraz na svůj upravený 

zevnějšek, pěkný účes, make-up apod. 

 

Nakonec se vrátím k cílům, které jsem si vytyčila v metodologické části této 

diplomové práce. Jedním z mých cílů bylo odpovědět na stanovené otázky, což jsem 

splnila výše. Celkově ale mým cílem bylo popsat reprezentaci konstrukce genderových 

rolí, provést jejich analýzu a tematicky je rozčlenit do jednotlivých analytických 

kategorií. Tyto cíle také považuji za splněné. Zkoumaná data jsem také vztáhla 

k výzkumu Kateřiny Nedbálkové, z čehož metodologie mého výzkumu částečně 

vycházela, a podařilo se mi potvrdit, že většina výsledků byla v souladu s jejími závěry. 

Gender je opravdu jednou ze struktur vězeňské subkultury. 

 

Role žen ve vězení opravdu jsou genderově konstruovány. Analyzovaný vzorek 

poskytl mnoho příkladů jak feminních, tak maskulinních rolí, které vězenkyně přijaly za 

své. Potvrdila jsem tedy svůj předpoklad, a to, že ačkoliv se jedinci rodí s určitým 

pohlavím, gender s ním mnohdy nekoresponduje, a pravděpodobnost tohoto výskytu 
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zvyšuje právě život v instituci, která koncentruje jedince pouze jednoho pohlaví. Mohu 

tedy konstatovat, že všechny cíle mé diplomové práce byly splněny. 

 

3.3 Holky pod zámkem 

Na samý závěr této práce bych se ráda krátce vrátila k dokumentu Holky pod 

zámkem, o kterém jsem se již dříve zmínila. Tento dokument se nestal mým hlavním 

výzkumným materiálem z mnoha již uvedených důvodů, nicméně se v něm objevuje 

několik příkladů reprezentace genderových rolí v ženském vězení, o které jsem tuto 

práci chtěla obohatit. 

 

Lze zde najít mnoho vězenkyň s maskulinní rolí. Většinu z nich jde poznat na 

první pohled. Jedná se o ženy, které se chtějí vzhledem co nejvíce přiblížit mužům, mají 

krátké vlasy, maskulinní tělo, „drsný pohled“. Některé z nich šlo od mužů rozeznat jen 

velice těžko.  

 

Oproti tomu feminní vězenkyně jsou hodně podporovány ve své roli i samotným 

vedením vězení a dozorkyněmi. Příkladem může být situace, kdy dozorkyně kárá ženu: 

„Vy jste jako jezinka, tak se koukejte upravit. Šup, ať jste pěkná.“287 Dávají jim tak 

najevo, jaká by měla být „správná“ žena, vždy pečlivě upravené a líbivá, a to i přesto, že 

je vzhledem k výkonu trestu toto pro obě strany naprosto nepodstatné. 

 

Jak jsem napsala, genderovanost rolí se v tomto dokumentu projevuje přímo 

ukázkově v několika situacích, které se tedy týkají vztahů vězenkyň. Např. když 

hlouček vězenkyň na kameru vypráví, jak zde funguje partnerství, a tím poměrně přesně 

charakterizují povahu lesbických vztahů. „Jsou zde páry holek, „černá a kikina“, mají se 

rády. Pak jsou tu další, které jsou spolu jenom kvůli tabáku, protože jedna nemá co 

kouřit, druhá má, aby ta druhá kriminál přežila, protože se o ní třeba nikdo nestará, tak 

je s tou první. 80 procent tady někoho má a těch zbylých 20 ne. Některé to vytroubí do 

světa a některý ne. Je pravda, že jsou tady lidi, kteří jsou spolu, ani o tom nevíte, pak 

jsou tu lidi, kteří jsou spolu veřejně, a pak jsou tady holky, které už jich měly několik, 

takže se potkávají na chodbě asi se šesti bývalýma, když jdou třeba na jídelnu.“288 

                                                 
287 Holky pod zámkem [seriál].  1. díl. TV Nova, 2015. 
288 Ibid. 
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Jedna z žen, Nikola, je pravá lesba, opravdový „butch“, který se nezačíná jen tak 

s někým, přesně jak popsala Nedbálková. „Já žiju se ženami. Nemám partnerku tady. Já 

to mám třeba tak, že pokavaď si najdu dívku nebo ženu, tak budeme spolu, a je jedno 

kde, tady, venku, a nebudu přece s někým chodit jenom v kriminále a potom najednou 

ahoj a já jdu domů.“289 

 

Genderovaný je i prostor, ve kterém vězenkyně žijí, což je opět způsobeno 

vedením věznice. Při revizi pokojů dozorkyně kontrolují, jestli mají ženy zalité květiny, 

zakazují jim fotografie „nahotinek“. Vadí jim i takové drobnosti, jako např. že je 

v koupelně mokrý hadr či ne zcela perfektně složená hromádka oblečení, přičemž 

konstatují, že je to „hnus s humusem“.290 Tyto situace ukazují, jak jsou ženy nejenom 

společností, ale i jednotlivci vedeny k bezmyšlenkovitému plnění feminní role jenom 

kvůli svému pohlaví.291 

 

Na těchto příkladech jsem jenom chtěla krátce ilustrovat na konec této práce, že 

závěry, ke kterým jsem došla, ladí i s poznatky z tohoto dokumentu. Mým cílem bylo 

upozornit na to, že i přesto, že OITNB je americkým seriálem a Holky pod zámkem 

dokumentem z české věznice, v rámci euroamerické kulturní zóny je nahlíženo v tomto 

prostředí na genderové role velmi podobně. 

 

 

                                                 
289 Ibid. 
290 Ibid. 
291 Oproti tomu si lze pouze domýšlet, že v mužské věznici by právě takováto situace nikdy nenastala. 

Muži přece jsou „od přírody“ nepořádní a na takovéto práce mají doma ženy. 
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4. Autorská sebereflexe 

Na úplný závěr své práce bych ráda připojila autorskou sebereflexi, kde velmi 

stručně objasním svůj pohled na výzkum, argumentaci i to, že interpretovaná data, 

vzhledem ke kvalitativnímu výzkumu, jsou vždy ovlivněna subjektivitou výzkumníka. 

 

Výzkum, který jsem provedla, byl postaven na českém výzkumu z českého 

prostředí. Oproti tomu můj analyzovaný materiál pocházel z prostředí 

severoamerického, z USA. Dle mého názoru však tyto dvě země a z nich pocházející 

jedince (a v nich ležící věznice) srovnávat možné je. V dnešní době žijeme v tzv. 

globální vesnici, kdy se čím dál více potlačují hranice.  

 

Kulturní prostředí je sice stále v určitých ohledech odlišené, nicméně i přesto 

zde existuje něco, co nazýváme euroamerickou kulturou, která má společné kořeny.292 

Odtud pochází tedy má argumentace, že reprodukce rolí probíhá v této kultuře na 

podobných principech, a tím pádem je možné data z obou výzkumů (jak z mého, tak od 

Nedbálkové) srovnávat. 

 

Nakonec se ještě zmíním o samotné osobnosti autora výzkumu. Jakožto 

výzkumnice musím podotknout, že na výsledky výzkumu je nutné pohlížet s vědomím, 

že se v nich částečně odráží osobnost tvůrce. Vzhledem ke kvalitativní povaze výzkumu 

jej není možné interpretovat bez zapojení subjektivity. Nejde zde totiž o čísla či holá 

data. Výzkum jsem provedla dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nicméně i tak je 

nutné mít na paměti, že jsem k němu přistupovala z určité své perspektivy293, která i 

přes mé veškeré snahy o naprostou objektivitu může výzkum vždy mírně ovlivnit. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
292 Vždyť také USA osidlovali Evropané. 
293 Která by se dala označit jako kriticky feministická. 
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Závěr 

Na úvod teoretické části jsem se zabývala charakteristikou totálních institucí, 

které jsou jakožto byrokratické organizace všudypřítomné v životě jedince. Za pomocí 

knihy Asylums Ervinga Goffmana jsem totální instituce charakterizovala, uvedla jsem 

jejich typologii a popsala jsem, jak fungují. Posléze jsem přesunula svou pozornost 

k tématu vězení, které je právě jedním z typů totální instituce. Prostřednictvím Michela 

Foucaulta a jeho díla Dohlížet a trestat jsem se seznámila s principy historií trestání, 

věznění a vězení. Vězení bylo již od svých počátků projevem moci a dodnes je zde moc 

jedním ze zásadním témat. Věrným příkladem toho může být právě stanfordský 

experiment, jehož průběh i závěry jsem popsala v další části kapitoly. 

 

Dále jsem se věnovala konstruktivistickým teoriím genderu. Abych toto téma 

mohla uchopit, nejdříve jsem studovala teorie sociální a mediální konstrukce reality. 

Poté jsem se zaměřila na genderovou problematiku. Vysvětlila jsem, co pojem gender 

znamená a jak se liší od pouhého pohlaví jedince, které je na rozdíl od genderu dáno. 

Tematika genderu byla podstatná nejen kvůli tomu, že tématem mého výzkumu byly 

genderové role, ale i protože je gender sociálním konstruktem. Posléze jsem se již 

mohla plně věnovat konstruktivistickým teoriím genderu, které jsem vysvětlila za 

pomocí literatury autorek Šmausové, Butlerové a Oakleyové. Zaměřila jsem se také na 

genderovanost mediálních, konkrétně televizních obsahů. Zjistila jsem, že televize hojně 

využívá genderové stereotypy jako zkratky pro své diváky, že zastoupení žen „před i za 

kamerou“ je nepoměrně menší ve srovnání s muži a že televizní obsahy skutečně jsou 

genderované. 

 

Podstatou mého výzkumu bylo analyzovat, jak se projevují genderové role 

v prostředí vězení, které obývá pouze jedno pohlaví. Tematicky jsem svůj výzkum 

stavěla na etnografickém výzkumu české socioložky Kateřiny Nedbálkové, která 

v letech  2002–2003 zkoumala v české věznici pro ženy i právě to, jak se zde projevují 

genderové role. Její výzkum, tedy jeho část, která byla relevantní pro mou práci, jsem 

v teoretické části poměrně podrobně popsala. Na závěr jsem se ještě krátce věnovala 

feministické kriminologii Gerlindy Šmausové, jejíchž několik poznatků jsem 

považovala za přínosné či minimálně zajímavé pro tuto práci. 
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Druhou částí mé práce byla metodologie. Úvodem této kapitoly jsem se 

věnovala zejména analyzovanému vzorku, tedy seriálu Orange Is the New Black. 

Nejprve jsem odůvodnila svůj výběr tohoto seriálu jako nevhodnějšího materiálu, ať už 

v porovnání s ostatními mně známými seriály z vězeňského prostředí, tak i z důvodu, 

jak portrétuje genderové role vězenkyň a jejich vztahy. Seriál z produkce společnosti 

Netflix jsem charakterizovala, popsala jsem jedenáct z jeho hlavních postav, které pro 

mě budou podstatné v samotném výzkumu. Krátce jsem i zmínila děj. 

 

Metoda, kterou jsem si zvolila pro výzkum, byla obsahová analýza s využitím 

kvalitativních metod. Vylíčila jsem výzkum jako proces vytváření nových poznatků, 

definovala jsem danou výzkumnou metodu a zdůvodnila, proč je pro můj výzkum 

adekvátní. V další části kapitoly jsem si vytyčila hlavní výzkumnou otázku a několik 

vedlejších. Na tyto otázky jsem hledala odpovědi v průběhu celého výzkumu. Součást 

mé přípravy tvořilo i stanovení cílů výzkumu. 

 

Na závěr metodologie jsem se vrátila k výzkumu Kateřiny Nedbálkové a s jeho 

pomocí jsem vymezila čtyři analytické kategorie. Jedná se o tematické skupiny, které se 

projevují jak ve výzkumu Nedbálkové, tak v analyzovaném vzorku. Dvě z těchto 

kategorií se věnovaly vztahům (rozdělila jsem je na milostné a sexuální a pseudorodinné 

a mocenské), další genderovaným aktivitám ve vězení a poslední vzezření vězenkyň. 

 

Zmíněná teoretická a metodologická část vytvořily základ pro samotný výzkum. 

V něm jsem zkoumala mediální reprezentaci konstrukce genderových rolí v totální 

instituci na příkladu seriálu Orange Is the New Black. Analyzovala jsem celé dvě série, 

celkem tedy 26 dílů, jejichž délka dohromady dosahuje zhruba 23 hodin. 

 

Jak jsem již uvedla, samotný výzkum jsem rozčlenila do čtyř analytických 

kategorií. První kategorií byly milostné vztahy, partnerství a sex, druhou byla moc ve 

vězení, dominance a pseudorodinné vztahy, třetí byly genderované aktivity v totální 

instituci a poslední vzhled a péče o zevnějšek vězenkyň. 

 

V rámci analýzy první z těchto kategorií vyplynulo, že jak ve svých 

partnerských vztazích, tak v sexu, se vyskytly vězenkyně s feminní i maskulinní rolí. 

Škála zde byla opravdu široká, od mužných „butchů“, o kterých se zmiňuje ve svém 
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výzkumu i Nedbálková, po „femme“, které se nechají dobývat. Zkoumání druhé 

kategorie ukázalo, že se moc ve vězení často projevuje genderovou formou adaptování 

(prvků či celé) maskulinní role. Vlastnosti, které jsou stereotypně připisovány mužům, 

jako dominance, drsnost, síla, nevybíravost apod., vězenkyně využívají k dosaženích 

svých cílů (a to jak zcela vědomě, tak „přirozeně“) v rámci vězeňské subkultury. 

 

Třetí analytická kategorie se projevila jako zřejmě nejvíce problematická 

z celého výzkumu. V tomto případu mé závěry zcela nekorespondovaly s realitou 

věznice v Podlesí, kterou charakterizovala Nedbálková. Aktivity vězenkyň byly 

genderované jen do té míry, když se jednalo o aktivity „nepotřebné“, oproti tomu jejich 

pracovní zapojení bylo přímo podřízené tomu, co bylo třeba pro udržení chodu věznice, 

bez ohledu na případnou genderovanost této aktivity. Na rozdíl od mého výzkumu našla 

Nedbálková v Podlesí více genderovaných aktivit, obdobně se situace jevila i 

v dokumentu Holky pod zámkem (o jehož několika zajímavých poznatcích jsem se 

zmínial na závěr práce). Šlo však zejména o různé kurzy či volnočasové kroužky, které 

mnou analyzovaná věznice téměř vůbec nenabízela. 

 

Ve čtvrté a poslední kategorii jsem analyzovala vzhled vězenkyň a jejich péči o 

něj. Zjistila jsem, že i tato skutečnost může být genderovaná, resp. vyplývá z genderové 

role, kterou si vězenkyně zvolila. Feminní chovanky byly vídány, jak si malují rty, 

natáčejí si vlasy a jsou za každých okolností upravené. Maskulinní vězenkyně svůj 

vzhled podřizovaly také své roli, a to od postavy, přes úpravu vlasů, oblečení, až třeba 

po styl chůze. 

 

Na závěr výzkumu jsem kromě těchto závěr ještě odpověděla na dříve stanovené 

výzkumné otázky, které však z velké míry korespondovaly se zmíněnými analytickými 

kategoriemi. Cíle práce jsem splnila a naplnily se i moje původní předpoklady. Zjistila 

jsem, že role žen ve vězení jsou opravdu genderově konstruovány, a potvrdila jsem, že i 

ve vězeňském prostoru, kde se dlouhodobě vyskytuje pouze ženské pohlaví, přejímají 

chovanky jak role feminní, tak i role maskulinní. 
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Summary 

To open the theoretical part I characterized total institutions, which are, as 

bureaucratic organizations, omnipresent in one’s life. With the help of the book Asylums 

by Erving Goffman I defined total institutions, their typology and the way they work. 

Eventually I turned my attention to the topic of the prison, which is one of the types of 

total institutions. Through Michel Foucault’s Discipline and Punish I got to know the 

principles of punishment, of the prison and imprisonment. The prison has always been 

one of the means of power and to this day, power is one of the crucial topics, which can 

be seen by way of an example of the Stanford experiment. 

 

Next I occupied myself with constructivist theories of gender. First I studied 

theories of social and media construction of reality. Then, I focused on the gender issue. 

I explained the term gender and the difference between gender and sex, which is very 

important. Then I followed up with constructivist theories of gender (and authors 

Šmausová, Butler and Oakley) and theory of gendered television content. I found out 

that television often uses gender stereotypes as a kind of a „shortcut“ for its viewers. 

 

The aim of my research was to analyze the representation of gender role in a 

prison inhabited by only one sex. My research was based on the research of Kateřina 

Nedbálková, which she concluded in a women’s prison and in which she also studied 

the presentation of gendered roles. Finally I briefly looked into feminist criminology of 

Gerlinda Šmausová, where I discovered a few interesting findings. 

 

The second part of my thesis was the methodology. At the beginning of this 

chapter I looked into the analyzed series Orange Is the New Black. At first I stated 

reasons for the choice of this series as the best material for my research. I also 

characterized it, described the main characters and I mentioned the plot as well. 

 

The method which I chose for my research was content analysis with application 

of qualitative methods. I depicted the whole research as a process of creating new pieces 

of knowledge, I dealt with the research method and the reason why it is adequate for my 
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research. In the next part I defined research questions and also objectives of the 

research. 

 

At the end of the methodology I returned to Kateřina Nedbálková’s research and 

with its help I defined four analytical categories. Those are thematic groups, which are 

manifested both in my and Nedbálková’s research. 

 

The theoretical and methodological part created the basis for the research itself. 

In it I examined media representation of construction of gender role in a total institution 

on the example of the Orange Is the New Black series. I analyzed 2 series, 26 episodes 

in total. 

 

As I have already mentioned, I divided the research into four analytical groups 

by topics. First were love, partner and sex relationships, second were pseudo familial 

relations, power and dominance, third were gendered activities and forth was 

appearance of the inmates. 

 

The analyses of the first category concluded that, in their partner and sexual 

relationships, there were both feminine and masculine inmates, including even 

„butches“ and „femmes“. The second category showed that power in prison is 

manifested by gendered form of adaptation of a masculine role. Attributes normally 

accredited to men, such as dominance, strength or roughness, were used by the female 

inmates to reach their goals. 

 

The third category was the most difficult one, mainly because my findings did 

not correspond with Nedbálková. Activities of inmates were gendered only if they were 

unnecessary for the functioning of the prison, otherwise there was little focus on gender 

in the rest of (work) activities. However I managed to find a few good examples of 

gendered activities in a new Czech document Holky pod zámkem by TV Nova. 

 

In the fourth and final category I analyzed the appearance of the inmates and the 

way they took care of themselves. I found out that even this can be gendered and it 

arises from the gender role of each inmate. Feminine inmates were often seen applying 

makeup, masculine inmates adjusted their looks to resemble men as much as possible. 
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To conclude the research I answered my research questions, which mostly 

corresponded with the analytical categories. I fulfilled the object of my research and 

also my personal preconditions were met. I discovered that the role of women in a 

prison really are constructed as gendered and I confirmed that, even in a space inhabited 

only by female sex, the inmates adapt both feminine and masculine roles. 
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