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Úvod

Cílem této práce je společenskovědní výzkum fenoménu cosplay, který je 

v posledních letech na vzestupu, a to zejména v Asii (Japonsko, Korea, Malajsie, Filipíny aj.), 

ale i jinde (např. USA, Německo). Cosplayem stručně řečeno rozumíme kostým a herecký 

výkon, pomocí kterých se člověk snaží představovat některou postavu z populární kultury –

takovému člověku pak říkáme cosplayer. Také v České republice je popularita cosplaye čím 

dál tím vyšší, nejvíce samozřejmě ve velkých městech a jejich okolí, především tedy v Praze a 

Brně. Cosplay je aktivitou téměř výhradně provozovanou na conech1, ať už s manga, anime2, 

herní či jinou tématikou a na internetu, kde cosplayeři svá díla pomocí fotografií a sociálních 

sítí sdílí. Cílem výzkumu bylo zjistit motivaci osob, participujících na tomto fandomu, jejich 

chápání cosplaye a zjištění toho, jaký mu přikládají význam ve svém životě.  Vzhledem 

k donedávna téměř neoddělitelnému propojení cosplaye a japonské populární kultury 

(zejména anime a mangy, ale v zahraničí například i k-popu, j-popu či visual kei3) mne 

okrajově zajímalo i zjištění případné participace respondentů v české otaku4 komunitě. 

V souvislosti s českým cosplay fandomem se nabízelo jako zajímavé také zjistit názor 

respondentů na jeho případná specifika.

V první části přiblížím cosplay samotný a některé teoretické koncepty, se kterými 

budu pracovat. Také v této části přiblížím historii cosplaye u nás i ve světě. V části druhé, 

metodologické, představím techniky sběru dat a také metody jejich následného zpracování a 

interpretace. V následující, empirické části prezentuji výsledky výzkumu a ve čtvrté, poslední 

části, prezentuji závěry, vyplývající z těchto výsledků

Inspirací pro tuto práci pro mne byly letmé kontakty s otaku a v poslední době právě i 

několika cosplayery a také má dlouhodobá záliba v japonské kultuře, hlavně v anime a 

manze. S cosplayem jsem se poprvé setkal už před dlouhou dobou, ale nevěnoval jsem mu 

                                                       
1

Conem se obvykle rozumí setkání členů libovolného fandomu.
2

Manga je specifický japonský druh komiksu, anime je stejným stylem zpracovaný animovaný televizní seriál či 
film.
3

K-pop je zkratka pro korejský pop, v současnosti v Asii jeden z nejpopulárnějších hudebních stylů. J-pop je 
zkratka japonského popu. Visual kei je hnutí mezi japonskými hudebníky, kladoucí důraz na excentrickou vizáž 
zpěváků a kapel.
4

Viz teoretické koncepty.
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pozornost. Pak ovšem v mém okolí s cosplayem několik lidí začalo a já, vystaven občasným 

zmínkám o něm, jsem se o téma začal zajímat. Také jsem náhodou byl svědkem reakcí 

kolemjdoucích lidí na probíhající con Advík v srpnu 2013, které byly na škále od těch 

neutrálních a pobavených až po ty vyloženě negativní. Negativní chápání cosplayerů může 

pramenit z jejich značně nekonformního odění, kterým se snaží přiblížit některé postavě

zpravidla z anime, ale i z jiných audiovizuálních děl, výjimečně i například zpěvákům 

populárních kapel a dalším umělcům a známým osobnostem. Oblečení cosplayerů se tedy 

sestává často z pastelově barevných kusů, podobně výstředně barevných a lesklých paruk a 

často i různých netypických doplňků (maket zbraní, vybavení atp.). Stejně tak zvláštně může 

působit i z jejich chování, kdy se v rámci tzv. roleplaye snaží ztvárňované postavě přiblížit 

v chování, vyjadřování, typických postojích a podobně. Mohou pak na některé členy 

majoritní společnosti, kteří často nejsou s fenoménem cosplaye seznámeni, působit značně 

výstředně a jak mi řekli například moji prarodiče, až bláznivě.

Jedním z vedlejších cílů mé práce bylo tedy i zjistit, s jakými reakcemi okolí se 

cosplayeři setkávají. Tedy nejen, jak chápou oni sami svou příslušnost k tomuto fandomu, ale 

jak je podle nich chápána nezúčastněnými osobami a neinformovanými pozorovateli.
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1.	Teoretické	ukotvení	práce

V práci místy používám některé odborné termíny, stejně jako množství tematických 

termínů úzce souvisejících s cosplayem, potažmo fandomem. V této části se je pokusím 

vysvětlit a přiblížit.

1.1	Vymezení	pojmů

1.1.1 Cosplay

Slovo je složeninou anglických slov costume a play, což v překladu znamená něco 

jako „kostýmová hra“. Termín cosplay, v japonštině kosupure (popř. コスプレ) se objevil 

poprvé v roce 1983 v jednom japonském magazínu5, kde se reportér Nobuyuki Takahashi 

snažil popsat své dojmy z WorldConu v Los Angeles a pomohl si, jak je v japonštině časté, 

právě spojením dvou cizích slov do jednoho nového. V cosplayi jde svým způsobem o formu 

akčního umění, kdy participátoři reprezentují pomocí kostýmů a chování (tzv. roleplay –

napodobování postavy jejím „hraním“) určitou postavu z popkultury, ať už z anime, mangy, 

komiksu, literatury či filmu. V případě této práce půjde zejména o anime a manga cosplay, 

případě videoherní cosplay. Cosplay fandom je díky společnému zájmu o anime a mangu 

často provázán s otaku komunitou. 

1.1.2	Otaku

Otaku dnes v podstatě označuje osobu se zvýšeným zájmem o anime a mangu, tedy 

japonský komiks a animované filmy, popř. seriály. V japonštině původně termín otaku 

doslovně znamenal slušný až uctivý výraz pro „váš dům“ či přímo „vy“. Teorií, proč se význam 

posunul od původního k tomu dnešnímu je hned několik. První říká, že termínu a této kultuře 

vůbec dala vzniknout běžná dostupnost internetu a následný růst komunity lidí sdílejících 

podobné zájmy právě v oblasti anime a mangy. Jak se komunita rozrůstala, bylo nemožné 

                                                       
5

http://yeinjee.com/tag/nobuyuki-nov-takahashi/; 17. 1. 2014
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znát všechny a při výměně informací se ustálil právě zdvořilý termín otaku. Druhá teorie říká, 

že otaku jsou tito lidé nazývaní proto, že zřídka kdy opouští svůj dům (viz původní význam 

slova). Toto vysvětlení staví na negativních stereotypech ohledně této komunity (tzn. že jsou 

asociální, nespolečenští atp.) a vzhledem k tomu, že termínem otaku se začali označovat její 

členové sami, je spíše nepravděpodobné. Třetí teorie staví na tom, že když Kawamori 

Shoujiho a Mikimota Haruhika vytvářeli své známé anime Choujikuu Yousai Macross, byli 

ovlivněni výchovou a vzděláním klasické japonské vyšší třídy a používali slovo otaku pro 

druhou osobu na místo v současnosti běžnějšího slova anata. Fanoušci pak, snad z úcty 

k autorům, toto oslovení převzali, až se konečně postupně začalo používat tak, jak ho známe 

dnes. (Eng, 2003). Otaku občas mívá i dnes pejorativní nádech, v této práci ale bude 

označovat čistě jen člena této subkultury, a to bez jakéhokoliv zabarvení.

V Čechách není o otaku příliš veliké povědomí a zůstává stranou veřejného zájmu. Je 

to dáno nejspíše celkovou nevšímavostí médií, co se japonské kultury týče. Na internetu 

nicméně existuje řada českých komunit, které se termínem otaku zaštiťují a jejichž členové 

se za součást této subkultury považují6. 

1.1.3	Fandom

Fandomem rozumíme komunitu fanoušků. Jde o anglickou složeninu vzniklou 

spojením slov fan(s) (tzn. odvozeninou ze slova fanatic) a přípony –dom, pravděpodobně 

zkratkou slova dominion. Zpravidla jde o tzv. participační kultury.  V případě této práce 

fandomem rozumím zejména komunitu českých cosplayerů, nebude-li řečeno jinak. Fandom 

jde často proti většinové společnosti tím, že přiznává populární kultuře takové kvality a 

věnuje jí takovou míru pozornosti a uznání, které jsou běžně přiznávány pouze kultuře elitní 

(Williams, 2011). Cosplay fandom se nejen v České republice, ale i ve světě úzce prolíná 

zejména s otaku fandomem, přesto částečně i s herním fandomem a dalšími (např. Star 

Wars, Pán prstenů aj.). Majoritní společnost často fanoušky populární kultury odsuzuje, pro 

jejich údajně špatný vkus a jejich pochybné zaměření na méněcenná díla (Jenkins, 1992).

                                                       
6

http://wiki.konata.cz/index.php?title=Otaku; 15. 1. 2014
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Na fanoušky populární kultury je často pohlíženo i z vědeckých kruhů poněkud 

pejorativně, pokud se jimi tedy společenské vědy vůbec zabývají (Grossberg, 1992). Jde totiž 

o pozoruhodně přehlížené téma nejen v Čechách, kde se stále ještě snažíme od roku 1989 

dohnat západ, co se týče oněch dlouhých, promeškaných let před převratem, ale právě i na 

západě, kde mají společenské vědy dlouhou tradici a i uznání (Macek, 2006). Bývá často 

předpokládáno, že populární kultura se setkává s ohlasem především u nejnižších a nejméně 

kritických vrstev obyvatelstva. Podle Grossberga se můžeme u některých autorů setkat 

například s názory, že: „Všemožné formy populární kultury působí na nejnižší pudy a touhy 

publika a činí je ještě pasivnější, hloupější a nekritičtější než podle všeho už jsou. Fanoušci 

zkrátka nejsou schopní rozpoznat, že skrze populární kulturu, kterou si tak užívají, jsou ve 

skutečnosti zneužíváni a jsou jí otupováni.“ (Grossberg, 1992, s. 51). Grossberg tento přístup 

kritizuje. Podle novějších modelů vztahů médií a konzumenta je již alespoň některým 

fanouškům přiznávána schopnost kriticky o jim předkládaném médiu uvažovat. Část může 

dané dílo brát jako umění, část jako zobrazení jejich vlastní životní zkušenosti a část může 

této projekci sama sebe odolávat a celý tento segment populární kultury přetvářet k obrazu 

svému právě skrze fanouškovskou tvorbu. Na publikum v dnešní době neustále působí 

populární kultura, která je jim dostupná a lidé se v ní orientují, utvářejí si své vlastní kulturní 

prostředí. Lidé jsou tím pádem ve vztahu ke kultuře nikoliv pasivní, ale aktivní. Publikum je 

různorodé a nemůže být tedy ovlivňováno jedním způsobem. Konzument si navíc často tyto 

snahy o manipulaci uvědomuje, počítá s nimi a operuje s nimi (Grossberg, 1992). Přístupy 

k fandomu se tedy v současné době mění, viz: „Před přehodnocením pojetí masové kultury 

byl fandom přijímán jako důsledek mediální manipulace, ale v současnosti se nabízí i 

alternativní pohled kulturálních studií, která fandom chápou jako důkaz produktivní síly 

publika.“ (McQuail, 1997; 36)

Fanoušci se odchylují od „dobrého vkusu“, který je skrze elitou kontrolované instituce 

přiznáván pouze tomu, co odpovídá vkusu většiny a který je vnímán jako nadřízený vkusu

menšinových částí společnosti. Zkrátka kulturní kapitál7 je přiznáván jen dominantní, elitní 

kultuře a populární kultura bývá upozaďována. Hierarchie určuje nejen to, co je žádoucí a co 

nežádoucí, ale i to, jak je žádoucí a nežádoucí se k jednotlivým kulturním prvkům a dílům 

                                                       
7

Kulturním kapitálem rozumíme sumu znalostí, majetku, postojů, preferencí, znalostí atp., které slouží 
k pohybu v sociální hierarchii případně pro udržení určité sociální pozice. Tento pojem zavedl francouzský 
sociolog Pierre Bourdieu.
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vztahovat, jak je interpretovat a jak konzumovat. Fanouškovské kultury se proti tomuto 

standardizovanému vkusu zdánlivě vyhraňují tím, jak přehnanou míru zájmu přiznávají tomu, 

co je bráno jako méněcenné. Fanoušci a objekty jejich zájmu jsou často brány nejen jako 

podřadné, ale přímo jako ohrožující stávající hierarchii vkusu (Brown, 1997). Jako napadání 

hierarchie jsou tedy brány i fanouškovské aktivity, jako právě cosplay nebo fanfiction8, 

fanart9 atp. Nejen, že fanoušci konzumují díla vyprodukovaná populární kulturou a tedy 

oceňují pro elitu podřadná díla, ale ještě je pro své vlastní účely upravují a dotvářejí, často i 

za porušení duševního vlastnictví. Berou konkrétní díla související s populární kulturou a 

dávají jim nový význam (Grossberg, 1992). V rámci otaku fandomu např. píší yaoi povídky10 a 

dvě mužské postavy se ocitají v takovém intimním vztahu, který by v originálním díle nikdy 

nenavázali.

Podstatou fandomu je tedy akceptování rozličných materiálů, ať už od dalších

fanoušků nebo děl originálních, od kterých se fandom odvíjí a jejich kritické posuzování a 

vyhledávání nových možných interpretací a případných spojení mezi nimi. Konzumace 

materiálů produkovaných populární kulturou je pro ně pouhým počátkem. Fanoušci se 

periodicky navrací ke starším materiálům a znovu váží jejich potenciál a posuzují ho 

v kontextu s materiály novými. Fanoušci pak svou aktivitou v rámci fandomu nabývají 

subkulturní kapitál, ať už v materiální formě či v podobě znalostí.

1.1.4	Participační	kultura

Participační kultura je charakteristická sociálními sítěmi, jejichž členové mají jistou 

míru nadšení pro tvorbu, případně dotváření kultury a umění v rámci jistého prostoru 

(daném tím, čeho jsou fanoušci), které sdílí mezi sebou navzájem a navzájem se v tomto 

podporují. Členové těchto sítí sdílí uvědomění si hodnoty fanoušky vytvářené kultury a 

                                                       
8

Jde o amatérskou literární tvorbu založenou na již existujícím díle, kterého je autor fanouškem. V současnosti 
se šíří především pomocí internetových fór, blogů a sociálních sítí.
9

Podobné jako fanfiction. Jde o uměleckou tvorbu založenou na existujícím díle, kterého je autor fanouškem. 
Fanartem mohou být jak například kresby, malby, ale i sošky aj.
10

Japonské označení žánru, ve kterém muži navazují homoerotické sexuální vztahy; ženskou, lesbickou verzí je 
yuri. Obecnějším termínem pro tyto povídky je slash, yaoi a yuri se užívá v souvislosti s japonskou a Japonskem 
inspirovanou tvorbou.
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orientace se v ní a cítí jistý stupeň identifikace se s touto komunitou a jejími členy. Pro 

participační kulturu je tedy typické, že velká část členů je zároveň jejími konzumenty i tvůrci 

(Williams, 2011).

1.1.5	Fandom	jako	subkultura

Subkulturou v práci nerozumím takovou subkulturu, jakou definuje Hebdige ve svých 

pracích, tedy subkulturu mládeže založenou na triádě styl, ideologie a identita. Cosplay tuto 

definici totiž nesplňuje. Styl, jakožto něco, čím se subkultura jasně odlišuje od kultury 

majoritní (Williams, 2011) zde v zásadě neexistuje, jeho definice je naplněna pouze na 

předem přesně určených místech v přesně určený čas, nejde o součást každodenního života 

a identity jednotlivých členů cosplay a otaku komunity. Společnou ideologii cosplay komunita 

postrádá též, jednotliví členové jsou často členy různých subkultur (metalové, emo, gothic, 

lolita atp.), zpravidla se vůči ničemu výrazněji nevymezují a pokud ano, pak jedině proti 

nepochopení ze strany majority. Jediné, co je spojuje je právě cosplay. Subkulturu chápu 

v práci zkrátka jako soubor svébytných kulturních praxí. 

Přestože cosplay subkulturou mládeže není, ačkoliv může mít zdánlivě některé její 

znaky, jak odůvodňuji výše, pracuji s některými teoriemi a postupy aplikovanými i při 

výzkumu subkultur. Jde zejména o subkulturní kapitál. Tento termín byl vytvořen na základě 

Bourdieovy teorie kapitálu kulturního, který kulturní kapitál jmenuje jako jeden ze tří 

hlavních druhů kapitálu. Kulturní kapitál dle Bourdieuho získáváme například skrze 

vzdělávání, ale i výchovu a zpravidla slouží k pohybu v sociální hierarchii a tedy zisku 

nějakého statusu v rámci společnosti. Tuto teorii dále rozvedla Sarah Thornton, která zavedla

právě pojem subkulturní kapitál, označující de facto to samé, akorát v rámci subkultury –

subkulturním kapitálem je tedy to, co uděluje status jeho vlastníkovi v očích relevantního 

pozorovatele, nejčastěji člena dané subkultury (Thornton, 1995).

Subkulturní kapitál má dvě formy, jednu spočívající ve vlastnictví předmětů spojených 

s danou subkulturou, ať už jde oděvy a doplňky (v případě cosplaye zejména), knihy, 

sběratelské předměty, fotky s idoly atp. Druhá forma spočívá ve znalosti daného prostředí 
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subkultury, tedy zvyků a toho, jak daná subkultura funguje, ve znalosti v komunitě obvyklých 

interpretačních vzorců a zkrátka pro danou subkulturu příslušného rámce vědění (Thornton, 

1995).

1.2	Historie	cosplaye

1.2.1	Historie	cosplaye	obecně

Přestože s pojmem cosplay se setkáváme až kolem roku 1983 v Japonsku, počátky 

tohoto fenoménu (nebo jeho předchůdce) můžeme nalézt již v roce 1939 v USA, kde se na 

prvním Světovém science fiction setkání (World Science Fiction Convention – zkráceně 

WorldCon) v New Yorku objevil 22 letý Forrest J. Ackerman a jeho přítelkyně Myrtle R. Jones 

v převleku. On za vlastní vymyšlenou postavu vesmírného pilota, ona mu dělala společnici v 

kostýmu inspirovaném v ústřední ženské roli filmu z roku 1936, natočeného na motivy 

románu H. G. Wellse z roku 1933, Věci, které přijdou. Dalšími 185 návštěvníky srazu, tedy 

spisovateli, umělci a fanoušky byly jejich převleky přijaty kladně. Jeden z nich, Frederik Pohl, 

spisovatel sci-fi literatury, je ve svém díle The Way the Future Was: A Memoir z roku 1978 

popsal jako „pár stylově oděný dle módy 25. století,“11 ale na druhou stranu se i obával 

precedentu, který svým počínáním vytvořili. A měl pravdu – následující rok, na počátku 40. 

let, se na setkání objevilo již okolo desítky kostýmovaných fanoušků.

Na těchto prvních setkáních příznivců sci-fi se zpravidla debatovalo zejména o 

literatuře, která se zde také vyměňovala a prodávala. Většinu návštěvníků tvořili mladí muži, 

žen zde bylo především ve 40. letech pomálu, pokud jim vůbec byl vstup umožněn. Protože 

v té době se média sestávala téměř jen z literatury a několika málo filmů, byla řada kostýmů 

originální, nekopírovaly tedy nějaký konkrétní charakter. Pro muže to byla příležitost, jak se 

neobvykle obléct a zaujmout, pro ženy té doby jedna z mála možností, jak se předvést na 

veřejnosti v něčem novém a navíc, na tehdejší poměry téměř nahá. Mezi těmito setkáními

zaujímal dlouho přední pozici právě WorldCon a i dnes je uznáván, byť už rozhodně nepatří 

                                                       
11

http://www.strangelandcostumes.com/history.html, 26. 4. 2014



9

mezi nejnavštěvovanější. Trendy vzniklé a ustanovené na WorldConu patří tedy mezi ty, na 

kterých stojí dnešní cosplay fandom, a to jak americký, tak i japonský a světový celkově.

První zaznamenaná kostýmová soutěž byla opět právě na WorldConu, a to v roce 

1950. Účastníci zde předváděli své kostýmy, z důvodu omezenosti médií té doby stále 

zejména originální a soutěžili o ceny. Postupně a přirozeně, spolu s vývojem scény se 

zaváděla i pravidla pro takovéto soutěže, stejně jako pro kostýmy. Postupem času, s dalším 

rozvojem vědeckofantastického a hororového filmu a také s rozmachem komiksů se začaly 

cony plnit kostýmy, kopírujícími postavy právě z těchto děl a objevovaly se i kostýmy 

inspirované japonským anime a mangou.

V roce 1983 zavítal na WorldCon právě Nobuyuki Takahashi a ve svých článcích pro 

některé japonské anime magazíny dal vzniknout slovu cosplay. To, co zde viděl, bylo 

výsledkem již přes 30 let staré tradice převlékání se jak do originálních kostýmů, tak těch 

napodobujících postavy z různých děl. Byly zde například kostýmy zpodobňující postavy 

z Disneyho filmů, ze seriálu Star Trek ale i například založené na indiánských a egyptských 

mýtech a umění. Samozřejmě zde bylo i množství různých obvyklých sci-fi a fantasy kostýmů, 

například těch z tehdy i dnes populárních Star Wars. Kostýmy samozřejmě neměli pouze 

soutěžící, ale i návštěvníci a byly jak rozmanitého druhu, tak i různé kvality zpracování. Vše, 

co zde Nobuyuki Takahashi viděl, obsáhl pod pojem cosplay.

Jak dlouho po uvedení Nobuyuki Takahashiho článků v Japonsku se zde cosplay stal 

populárním je těžko určitelné. Není ani jisté, zda první japonské kostýmy byly založeny na 

japonské populární kultuře nebo té americké. Přestože se v Japonsku cosplay stal tak 

populárním fenoménem, že odtud expandoval do celého světa a zpětně ovlivnil dokonce i 

americkou scénu, je jisté, že Japonsko není zemí, kde tento fenomén vzniknul. I přesto, že 

v dnešní době si řada cosplayerů spojuje cosplay právě a jen s napodobováním děl japonské 

populární kultury, zejména anime a mangy.
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1.2.2	Cosplay	a	cony	v České	republice

Zjistit počátky české cosplay scény není příliš snadné, protože chybí prakticky 

jakékoliv konkrétní podklady. V této části tedy budu vycházet z namísto již zpracovaných 

zdrojů zejména ze svých vlastních zjištění, ať už jde o rozhovory, které jsem vedl se členy 

komunity, tak i z vyhledávání po komunitních fórech, blozích a informacích obsažených na 

stránkách nejznámějších českých conů a v neposlední řadě i z mých vlastních zkušeností, 

neboť byť se nevěnuji cosplayi ani se nepovažuji za jednoho z otaku, mangu a anime čtu již

od prvních tříd osmiletého gymnázia.

Japonská kultura a tedy i anime a manga se v České republice začala šířit v 90. letech 

minulého století, zejména v jejich druhé polovině. Šlo a stále jde zejména o amatérské 

překlady, uskutečňované pro věc nadšenými fanoušky, sdružovanými v méně i více známých 

překladatelských týmech. Jde o překlady zejména z anglických verzí mangy a anime, neboť 

japonsky umí pouze velmi malé procento české komunity. Profesionální překlady jsou i dnes 

stále velmi řídké, jde zejména o známější díla, jako Naruto a Naruto Shippuden (anime i 

manga), Bleach či celosvětově uznávaný komiks Usagi Yojimbo. První překlady se objevily 

například v periodicky vycházejícím českém komiksovém sborníku Crew (od roku 2002 

Crew2), kde šlo sice o americkou tvorbu, ale kreslenou stylem manga. Samostatně vyšla 

v roce 2000 manga Gon, ovšem nebyla příliš úspěšná a tak šlo na nějakou dobu i o mangu 

poslední. Více mangy začalo vycházet až v letech 2007-200812. Anime se do České republiky 

dostalo ve větší míře poprvé zřejmě v roce 2000, kdy TV Nova začala vysílat anime Pokémon. 

Tato značka se ale do ČR dostala již o rok dříve, v podobě videoher pro handheld13 Gameboy.

Cony začaly o něco dříve. Prvním conem na území tehdejšího Československa byl 

ParCon, konaný poprvé v roce 1982 v Pardubicích (odtud jméno). Šlo o sraz českých a 

slovenských příznivců sci-fi a fantasy, anime a manga fandomy na něm, alespoň dle 

dostupných dat, nebyly zastoupeny. Cosplay zde, alespoň v prvních letech zřejmě také 

zastoupen nebyl (data chybí, účastníky se mi nepodařilo dohledat). ParCon jako takový již 

samostatně de facto neexistuje, stal se putovním festivalem a každý rok se koná v rámci jiné 

                                                       
12

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_mangy_vydan%C3%A9_%C4%8Desky, 22. 4. 2014
13 Handheldem rozumím přenosnou videoherní konzoli, mezi nejznámější patří právě Gameboy od společnosti 
Nintendo a nebo například PSP vyráběný firmou Sony.
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podobné události (Festival Fantazie, Avacon aj.). Dalším významným datem je rok 1996, kdy 

se konal první Festival fantazie, v současnosti největší con svého druhu u nás a který časem 

získal i samostatnou sekci OrientCon, zaměřenou právě na anime, mangu a obecně 

japonskou a východní kulturu. O manze a anime se na conech začalo mluvit až na samém 

konci 90. let, podle pamětníků nejprve sem a tam na přednáškách, vedených zejména a o 

jejích okrajových a pro nás tehdy exotických projevech, jako je například hentai14. V roce 

2000 se už anime i začínalo při podobných příležitostech zřídka promítat, zejména pod 

hlavičkou sdružení Česko-slovenský klub přátel mangy a anime, které v roce 2000 také 

vzniklo15. Od té doby byl již program věnovaný Japonsku a jeho kultuře na conech poměrně 

častý, zajišťovaný zpravidla právě členy klubu.

Samostatné cony se zaměřením na anime, mangu a případně japonskou kulturu 

celkově se objevily v roce 2003, kdy se poprvé konal AkiCon, pořádaný pod hlavičkou Klubu 

Mňangačiči, který tehdy v pražských Řepích navštívilo okolo 200 diváků. Od té doby se tento 

festival koná pravidelně, každý rok. Dalším významným conem, vzniklým jen pouhý rok po 

AkiConu je Animefest, který se konal v květnu roku 2004 a návštěvnost byla obdobná jako na 

Akiconu. Posledním ze tří velkých českých conů je pražský Advík, konaný každoročně od roku 

2006.

Co se týče fantasy a sci-fi cosplaye, ten již byl na conech přítomný od konce 

devadesátých let, byť v malém měřítku. Na úplně prvních conech věnovaných anime a manze 

cosplay zřejmě ještě nebyl zastoupen, alespoň tak usuzuji z dochovaných fotografií. První 

cosplaye se objevují až ve fotodokumentaci z Animefestu z roku 2005, nicméně žádná 

obrazová data z předchozího ročníku nejsou zřejmě dohledatelná, takže nelze toto tvrzení 

podložit. Nicméně od následujících let spolu s nárůstem popularity anime, mangy a Japonska 

celkově a rozmachem conů se i cosplay začíná dostávat do podvědomí lidí. Již tehdy šlo 

hlavně o záležitost populární mezi ženami a objevovaly se tedy hlavně ženské kostýmy, 

                                                       
14

Hentai je pornografická manga či pornografické anime, v rámci Japonska velmi rozšířené a získávající 
popularitu i mimo něj. Hentai manga či anime nicméně není pouhou pornografií, velmi často obsahuje i kvalitní 
příběh a zpracování. Autoři hentai běžně používají do svých děl postavy z populárních nepornografických anime 
a mangy.
15

http://hintzu.otaku.cz/otaku/otaking-po-cesku-cony; 24. 1. 2014
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nejčastěji různé školní uniformy a maid16 uniformy.  V roce 2006 se zřejmě konala první 

cosplay soutěž v rámci Animefestu a tento trend pokračoval i v následujících letech. První 

soutěžní nominace na Eurocosplay17 se objevily podle všeho v roce 2010 na Animefestu a 

v roce 2011 se k němu přidal i Advík. 

V posledních letech návštěvnost conů stoupá a zatím se zdá, že jde o trend, který 

ještě bude pokračovat, zejména s dorůstáním mladší generace, anime a mangou ovlivněné

již od mala. Zajímavost cosplaye pro širší veřejnost koneckonců začínají dokládat i články 

v médiích, například v časopisu Bravo, určeném pro mladé dívky. 

                                                       
16 Jde o kostým služky, v japonské populární kultuře již typizovaný. Základní verze se zpravidla skládá z černých 
šatů s krátkou nabíranou sukní, lemovanou bílou krajkou. Přes sukni bývá ozdobná bílá zástěrka a na hlavě bílá 
krajková čelenka.
17

Eurocosplay je největší soutěž v cosplayi v rámci Evropy, která se odehrává na MCM Comic Conu v Londýně 
již od roku 2010. V současné době se soutěže účastní cosplayeři ze zhruba 23 evropských zemí, jednou z nich je 
i Česká republika. Reprezentanty se stávají vítězové místních cosplay soutěží, u nás jsou to soutěže na 
Animefestu a Advíku. Jedním ze základních pravidel finále i místních kol soutěže je to, že cosplay musí být 
vyráběný, ne kupovaný.
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2.	Metodologie	výzkumu

K tématu práce jsem se dostával postupně, nejprve seznamováním se s japonskou 

populární kulturou a jejími rozličnými projevy v mém volném čase, později jsem vypracoval

návrh podobného projektu ke zkoušce „Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě“ a 

konečně pro tuto práci i s jejími cíli jsem se definitivně rozhodl po konzultacích s Mgr. 

Martinem Heřmanským, Ph.D.  Věřím, že z úvodu je výzkumný záměr poměrně zřejmý, 

přesto ho rozeberu podrobněji.

2.1	Výzkumný	problém	a	výzkumné	otázky

Práce má za cíl popis fenoménu cosplay v českém prostředí, zejména má snahu zjistit, 

jaký význam má cosplay v životě jednotlivých členů fandomu a jak a co tvoří subkulturní 

kapitál – tedy to, co uděluje status jeho vlastníkovi v očích relevantního pozorovatele 

(Thorton, 1995) – a zda v rámci tohoto fandomu existuje nějaká sociální stratifikace, popř. 

hierarchie. Výzkumné otázky lze tedy zformulovat následujícím způsobem:

1) Jaké jsou cosplayi jeho aktéry připisovány významy?

2) Jaké faktory ovlivňují volbu cosplaye?

3) Jak funguje interakce v rámci cosplay fandomu a jak se v něm vytváří hierarchie?

4) Na jakých základech a jak je v rámci cosplay fandomu budován subkulturní 

kapitál?

5) Jak cosplayeři reflektují reakce majoritní společnosti?

2.2	Výzkumná	strategie	a	techniky	sběru	dat

Výzkum byl veden za pomoci kvalitativních metod sběru dat, zejména pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru a zúčastněného pozorování. Kvalitativní metody výzkumu 

jsou značně flexibilní jak ve výběru vzorku, tak i ve sběru dat, formulaci výzkumných otázek 
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atp., navíc poskytují větší vhled do dané problematiky a pro stanovené výzkumné otázky jsou 

tedy vhodnější. Práce je koncipována jako etnografický výzkum18, data byla sbírána pomocí 

kombinace terénních poznámek a polostrukturovaných rozhovorů a doplněna analýzou 

komunitních internetových stránek, ať už samostatných nebo v rámci sociálních sítí.

Polostrukturovaný rozhovor byl zvolen pro některé své nesporné výhody, které jsou 

výsledkem odklonění od obou krajních forem rozhovoru (volného a strukturovaného) při 

omezení jejich nevýhod, ale zachování části předností. Výhodný je např. pro snazší navázání 

společné řeči s informátorem, pro přizpůsobení dotazů informátorovým specifikům aj. Také 

se zpracovává snáze, než rozhovor volný. Mezi výhody polostrukturovaného rozhovoru také 

patří kupříkladu flexibilita při měnění pořadí otázek, jejich modifikaci, kladení doplňujících 

dotazů aj. (Reichel, 2009). Informátoři byli získáváni referenčním výběrem, také známým 

jako „metoda sněhové koule“19, přičemž gatekeeperem se stal můj známý insider. 

Rozhovory probíhaly tváří v tvář na předem domluvených místech, obvykle v některé 

z Pražských čajoven, ale dva i na pracovišti informátora a jeden v parku. V zásadě většina 

oslovených s rozhovorem souhlasila, až na několik výjimek20. Otázky byly zvoleny tak, aby na 

sebe pokud možno logicky navazovaly a také, aby informátor pokud možno porozuměl dané 

otázce a pokud ne, abych ho mohl jako výzkumník směřovat žádoucím směrem (Hendl, 

2005). Rozhovory trvaly různě dlouhou dobu, od 50 minut po 2,5 hodiny. Všichni informátoři

byli také před rozhovorem seznámeni s následným použitím získaných dat a také poučeni o 

anonymitě výzkumu a požádáni o souhlas ohledně použití těchto dat. Celý průběh rozhovoru 

byl vždy zaznamenáván na diktafon. Rozhovory byly následně před dalším využitím doslovně 

přepsány a případně segmentovány a kódovány.

                                                       
18

„Etnografický výzkum se provádí s cílem získat holistický obraz určité skupiny, instituce nebo společnosti. Na 
rozdíl od tradiční etnografie se přitom kvalitativní výzkumník nezabývá nějakým kmenem na odlehlém místě, 
ale skupinami přímo ve vlastní společnosti. Důraz se klade na dokumentování každodennosti jedinců tím, že je 
pozorujeme a vedeme s nimi rozhovory. Výzkumník často nezačíná výzkum se zcela jasně definovanými 
hypotézami. Snaží se porozumět dění ve skupině a sledovat jednotlivé aktivity jejích členů.“ (Hendl, 2005, s. 
117-118)
19

Viz Disman, 2002, s. 114-115
20

Odmítnut jsem byl prakticky jen dvěma způsoby. Ve dvou případech šlo o nedostatek času potencionálního 
informátora a v jednom případě mi potencionální informátor neodpověděl, když jsem se ho pokoušel 
kontaktovat.
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Terénní poznámky byly spíše doplňujícím zdrojem dat, a získávány byly jak conu, což 

je jedno ze setkání, která jsou pro cosplay komunitu stěžejní, jako místo, kde mohou své 

cosplaye před zbytkem komunity naživo prezentovat, tak na jednom z méně formálních 

setkáních části této komunity, na které se mi podařilo v doprovodu dostat. Conem, který 

jsem zvolil, byla Cosplay Party, menší con konající se již několikátým rokem v polovině března 

v Praze. Terénní poznámky jsem si zaznamenával nejprve přímo během pozorování do svého 

telefonu pomocí hesel a klíčových slov, na jejichž základě jsem po návratu z pozorování 

vytvořil úplné terénní poznámky. 

Co se analýzy dokumentů týče, čerpal jsem zejména na komunitních stránkách 

nacházejících se na Facebooku, jde například o skupiny Přiznání Cosplayerů a také Cosplay 

CZ/SK. Na stránkách se téměř výhradně řeší vztahy uvnitř komunity, případně rady a 

hodnocení cosplayů. Stránka Přiznání cosplayerů, ze které jsem čerpal především, se na 

Facebooku objevila teprve v květnu roku 2013 a od té doby získala jak spoustu fanoušků, tak 

odpůrců mezi českými a slovenskými cosplayery. Její fanoušci na ní oceňují zejména to, že je 

na ní možno diskutovat o aktuálním dění v komunitě a přidávat své postřehy a názory 

anonymně21, bez toho, aby se museli obávat o svou pozici v rámci komunity. Její odpůrci 

těmto stránkám vytýkají právě již zmíněnou anonymitu, která vede k nesnášenlivým 

příspěvkům na řadu lidí, které podle nich nepřináší nic pozitivního a akorát mohou někoho 

zranit, případně odradit od cosplaye jako takového. Stránky jsem průběžně sledoval po dobu 

celého výzkumu a k výzkumu relevantní příspěvky si poznamenával, stejně tak jsem do 

výzkumu zařadil i některé příspěvky z období dřívějšího, cca 2 měsíce do minulosti. Na této 

stránce jsem nalezl i příspěvky od některých mých informátorů, stejně jako o nich. Během 

průběhu výzkumu byla stránka Přiznání cosplayerů jednou zrušena, nicméně po nějaké době 

byla opět obnovena. Některé příspěvky je možné zpětně dohledat, velká část je ale správci 

po určité době promazávána a stránka je tak pročišťována.

                                                       
21

Anonymity je dosaženo pomocí vkládání příspěvků skrze další webovou stránku, na které bez zadávání 
jakýchkoliv osobních údajů mohou napsat do připraveného pole příspěvek, který následně správce může 
uveřejnit právě na Přiznání cosplayerů.
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2.3	Výzkumný	vzorek	a	jeho	výběr

Vzhledem k okolnostem, tedy tomu, že nejsem insider a že z cosplay fandomu znám 

jen několik lidí, jsem použil tzv. metodu sněhové koule, kdy jsem si zvolil jednoho 

informátora a požádal ho o doporučení dalších členů komunity, ochotných se mnou 

realizovat rozhovor (Hendl, 2005; Disman, 2002). Věkovou hranici jsem nestanovoval, přesto 

jsem se snažil pokrýt různé věkové skupiny ve fandomu zastoupené. Dvě hlediska na zařazení 

osoby do výzkumu byla ta, že se musí jednat o člena cosplay komunity, tedy někoho, 

věnujícího se cosplayi, a že musí žít v v České republice a hovořit česky. 

Vzorek tvořilo původně 11 osob ze Středočeského kraje, zejména Prahy22, ovšem 

jeden z rozhovorů byl díky technické závadě způsobené mou nepozorností v takové kvalitě, 

že nešel jakkoliv přepsat ani mu nebylo možno porozumět, o rekonstrukci jsem se vzhledem 

k době mezi realizací rozhovoru a pokusem o jeho přepis nepokoušel. U dvou dalších mi 

z osobních důvodů nebylo zpětně dovoleno nahrávky použít. Finální vzorek, ze kterého ve 

své práci čerpám, tvoří tedy 8 osob. Většina informátorů stále studuje, dva pracují. I studující 

si ale v zásadě všichni snaží přivydělávat, neboť dle slov všech mých informátorů je cosplay 

nákladný nejen časově, ale i finančně.

Moji informátoři si až na dvě výjimky přáli zůstat anonymní, a i u oněch dvou 

zmíněných nebyl souhlas výslovný, ale formulovaný spíše postojem „je mi to jedno“, proto 

ani je neuvádím jménem či přezdívkou. Pro větší přehlednost jsem si informátory 

pojmenoval několika přezdívkami, a i vzhledem k tomu, že oni sami rádi a často používají na 

svých internetových profilech i mezi sebou přezdívky pocházející z různých anime či 

jednoduše z japonštiny, rozhodl jsem se alespoň částečně tohoto zvyku držet. Přezdívky jsem 

zvolil podle variací na japonské číslovky, a to v pořadí, v jakém se rozhovory uskutečnily. 

Následující seznam je přidávám pro lepší orientaci v dalším textu.

Hito – muž, věk 23 let, studuje VŠ humanitního zaměření, bydliště v Praze

                                                       
22

Prahu a Středočeská kraj jsem zvolil zejména z praktických důvodů, abych nedojížděl za informátory po celé 
republice. Navíc cony se konají po celé republice, takže bydliště není až tak důležité. Teoreticky můžou 
existovat rozdíly zejména mezi Pražskou a Brněnskou komunitou, ale to je problematika, kterou jsem v práci 
řešit nechtěl.
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Futa – žena, věk 17 let, studuje střední zdravotnickou školu, bydliště ve Středočeském kraji

Mi – žena, věk 19 let, studuje střední školu se zaměřením na administrativu, bydliště v Praze

Yon – žena, věk 22 let, pracuje jako administrativní pracovník, bydliště ve Středočeském kraji

Itsu – žena, věk 18 let, studuje střední polygrafickou školu, bydliště v Praze 

Mu – muž, věk 19 let, studuje gymnázium, bydliště v Praze

Nana – muž, věk 26 let, manuální pracovník, vystudovaný zdravotnický bratr, bydliště ve 

Středočeském kraji

Ya – věk 15 let, studentka střední umělecké školy, bydliště v Praze

2.4	Analýza	dat

Mnou zvolené postupy sběru dat a jejich vyhodnocování jsou spojeny s několika 

doporučenými postupy. Jde zejména o to, že kvalitativní data by měla být sbírána a 

vyhodnocována souběžně, tyto dva postupy tedy nelze zcela oddělit.  

Získávaná data byla interpretována průběžně po celou dobu výzkumu. Získané 

rozhovory jsem nejprve doslovně přepsal a následně z důvodu srozumitelnosti stylisticky a 

případně gramaticky korigoval (pokud to bylo nutné, zejména kvůli porozumění), jak je u 

rozhovorů, u kterých jde převážně o obsah a téma možné (Hendl, 2005). U přepisu se 

vyskytlo několik málo problémů, například nízká kvalita záznamu a s ní spojená faktická 

nemožnost dešifrovat některá z cizích, často japonských slov, například jména postav, 

cosplayovaných informátory. Povětšinou jsem to řešil opětovným doptáním, v dalších 

případech to nebylo z povahy kontextu a nevýznamnosti informace pro další výzkum nutné.

Přepsaný text jsem si rozdělil vždy na tematické celky s výpovědní hodnotou pro 

tento výzkum (Heřmanský, 2012/2013). Tyto segmenty byly následně jakousi základní 

jednotkou analýzy. Text jsem dále podrobil kódování a poznámkování. To usnadňuje 

orientaci v datech a také umožní jejich další pročištění. Při kódování jde o pomalé 

rozřazování a systematizování celků textu do jednotlivých kategorií dle témat a podobností 
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(Hendl 2005). V této práci jsem použil konkrétně otevřené kódování, které spočívá ve 

vytváření kategorií a kódů až v průběhu výzkumu a čtení přepsaných rozhovorů. (Hendl 

2005). Nevýhodou tohoto postupu je, že může vytrhávat data z širšího kontextu a je tedy 

nutné na tento potencionální problém brát při analýze dat zřetel (Heřmanský 2012/2013). 

Chápání dat v kontextu může napomoci systém poznámek, vytvářených k jednotlivým 

kódům a celkům opět v průběhu čtení a kódování. Všechny kroky tedy již ze své podstaty 

probíhají od začátku výzkumu zároveň (Heřmanský, 2012/2013).

Terénní poznámky byly získávány a vytvářeny na základě zúčastněného pozorování, 

kdy se dalo předpokládat, že vzhledem k mému statusu outsidera a presumpci, že 

zúčastněné pozorování bude pouze doplňkovým (byť potencionálně významným) zdrojem 

dat a tedy bude prováděno s malou četností, jsem byl jako výzkumník v roli pozorovatele 

jako účastníka s možným přesahem do role účastníka jako pozorovatele (Hendl, 2005). 

2.5	Etické	otázky	výzkumu

Pro výzkum je třeba informovaného souhlasu účastníků výzkumu, který jsem 

ode všech dostal. Ve dvou případech mi byl souhlas k použití dat zpětně odebrán (viz výše), 

tyto informátory jsem na tomto základě z výzkumu a dalšího zpracování získaných dat vyřadil

a data posléze zničil. Vzhledem k tomu, že data byla získávána pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů s jednotlivými účastníky a tyto rozhovory byly nahrávány na diktafon, byli 

informátoři obeznámeni s účelem výzkumu a zpracováním dat ústně, stejně tak i jejich 

souhlas s použitím těchto dat byl ústní. K zabezpečení anonymity informátorů byly použity 

mnou vybrané přezdívky, protože většina informátorů si nepřála použít jimi v komunitě 

používané přezdívky nebo vlastní jména a ti, kteří vágně souhlasili, toto přání neprojevili 

jednoznačně, šlo spíše z jejich strany o nezájem se tímto zabývat. 

Citlivá data, která byla v průběhu výzkumu získána, byla a jsou z mé strany chráněna. 

Nebyla nikomu třetímu vyzrazena a v rámci výzkumu byla anonymizována. Celý výzkum se 

řídil principy procedurální etiky, což jsou důvěrnost, dobrovolnost, neubližování a správnost 

a integrita (Heřmanský, 2012/2013). 
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S veškerými získanými daty bylo a i následně bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalšími platnými zákony a normami. Informátory 

jsem zpravil o záměrech výzkumu, nezamlčel jsem žádné informace a všem byla možnost od 

svého souhlasu kdykoliv odstoupit, čehož dva z informátorů využili.
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3.	Výsledky	výzkumu

3.1	Fandom,	vztahy	a	proč	cosplayovat

Cosplay komunita je u nás úzce provázána s místní otaku komunitou, i když to tak 

v dnešní době neplatí tolik, jako ještě před několika lety. Je to vidět i na mých informátorech, 

z nichž se velká část za otaku považuje, ale rozhodně ne všichni – může za to zčásti i stále 

přetrvávající ambivalence tohoto pojmu. Mnoho z místních cosplayerů se seznámilo 

s cosplayem právě přes otaku: „No, asi tak před 2 rokama, když jsem se dostala do otaku 

komunity, která mimochodem mě přivedla i ke cosplayi.“ (Mi, žena, 19 let, SŠ) Jiní z nich 

alespoň skrze svůj zájem o anime a mangu: „Řekněme, když mi bylo okolo 10, tak jsem často 

koukala na různý anime a tim jsem prostě přišla celkově na tu cestu japonských seriálů a tak. 

Pak prostě byla pauza a někdy v těch 15, když jsem lezla ze základky, tak jsem v létě zase 

koukala na různá anime a tak a náhodně jsem našla ten cosplay, cosplay videa. Byla to 

skupina Ero Cosplay tým, tak jsem si řekla: „Máma furt po mě chce, abych si našla koníček, 

tak půjdu do toho.“ (Futa, žena, 17 let, SOŠ) Ovšem jsou i tací, kteří začali sledovat anime a 

mangu ve stejném období, jako se začali věnovat cosplayi, nicméně jde spíše o výjimku: „No 

anime jsem začala sledovat tak nějak s tim cosplayem.“ (Mi, žena, 19 let, SŠ) Dá se říci, že 

nejčastější je seznámení se nejprve s anime a mangou a následně postupné seznamování se 

s fenomény s nimi se pojícími, a to skrze navazování nových kontaktů a seznamování 

se například v rámci internetové komunity a následně i se členy cosplay fandomu.

U cosplaye drží mé informátory zejména komunita, která (byť řada z nich ji někdy 

zčásti odsuzuje pro často nepřátelské prostředí) pro ně představuje jak publikum, tak 

inspiraci a možnost srovnání a samozřejmě také možnost tvůrčího vybití mezi lidmi se 

stejnými zájmy a přáteli: „No mě hrozně baví vyrábět si věci, když prostě máš hromadu 

nějakýho bordelu, látek a galanterií a teď ti najednou tam z toho vzniká něco prostě, co 

chceš, ta věc, to je hrozně krásnej pocit a potom samozřejmě na těch conech, tam přijdeš a 

lidi se s tebou fotěj a tak. A hlavně se tam taky hrozně dobře poznávaj noví lidi, protože 

prostě… já když jsem cosplay poznal, tak když to porovnám, kolik mám teď přátel, tak mám

asi o 195% víc přátel než dřív. Takže i to je na tom skvělý.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) Většině dává 

cosplay i cíle a může mít podle nich přesah i do normálního života, mimo komunitu a tvorbu 
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kolem cosplaye: „…může ti to dát i jakoby nový cíle, já si myslím, že jak jsou teďka ty 

třináctiletý, tak  ty děcka, ty se na tom naučej nějakýmu cíli, něco sledovat: „Teď musim 

udělat tohle, tohle, tohle, abych toho dosáhnul.“ Takže se naučej v uvozovkách dosahovat 

svých snů a udělat pro to co můžou.“ (Yon, žena, 22 let, administrativa) Samozřejmostí je i 

relaxace, únik od reality všedního dne a zkrátka možnost být na chvíli někým jiným: „A 

vlastně to, že člověk se může stát úplně čímkoliv. Jak je to vlastně spojený s tim jakoby 

herectvím, s tim roleplayem, tak to člověk může dělat úplně bez následků. A já si právě 

vždycky vybírám, ale neúmyslně, takový agresivní postavy (smích).“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ)

Co se týče přesahu mimo rámec fandomu, hovořili většinou moji informátoři o nově 

nabytých schopnostech, zejména co se praktických dovedností jako je šití týče, stejně tak se 

zmiňovali obecně o rozšíření znalostí a navázání nových kontaktů. Pro mnoho z nich byl 

cosplay cestou ke zvýšenému sebevědomí i k tomu, jak se naučit komunikovat s lidmi: „No 

vlastně ovlivnil můj život, že jsem se stala otevřenou. Do tý doby jsem vlastně byla strašně 

introvertní, s lidma jsem nemluvila moc a teď jo. Neměla jsem moc kamarádů, když jsem 

vlastně přišla na ten cosplay, otevřela jsem se spoustě lidem, poznala jsem spoustu lidí, jsem 

hodně komunikativní teďka. Ovlivnilo mě to hodně.“ (Futa, žena, 17 let, SOŠ) Pro jiné se stal 

cosplay něčím, čemu v současnosti svůj běžný život přizpůsobují dokonce více, než je i pro 

většinu členů fandomu obvyklé: „Dá se říct, že je to jedna z věcí, na kterou shánim peníze, 

jedna z věcí, kterou u nás doma žijeme. Dokonce si budeme shánět skříně na cosplaye jako 

jo.“( Yon, žena, 22 let, administrativa) 

Podle mých zjištění má očividně český cosplay fandom oproti domovskému

americkému a japonskému i svá určitá specifika, na která se dá pohlížet z různých hledisek. 

Liší se například už kvalitou cosplayů i kvalitou komunity: „Já když to zatím porovnám, úroveň 

cosplaye tady a v zahraničí, tak v zahraničí je to mnohem lepší, a tím že mají mnohem víc 

možností, tak se to rozprostře, protože je to velká země, s různými možnostmi, tady 

v Čechách to prostředí ještě tak kvalitní není, jsme malá země, méně lidí se tomu věnuje, 

komunita je ještě malá… Je tu ta korelace, čím je komunita větší, tím jsou cosplaye lepší a tak 

no. Nevím, jestli se to ještě rozšíří, podle mě to tu už bude takhle tak nějak nastálo.“ (Hito, 

muž, 23 let, VŠ) Obecně lze říct, že se odlišují celkově v přístupu k cosplayi jako takovému. 

Například v celé Evropě je oproti jiným zemím poměrně přísně posuzován původ kostýmu, a 

o to víc v Čechách jako zemi, kde je vyráběný kostým prakticky nutností: „Většinou je to kvůli 
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tomu Eurocosplayi, kdy to vyráběný musí bejt. A hlavně v Česku, opravdu v Česku je, že si to 

musíš vyrábět. Nevim jak a kdy, ale zavedlo se to tady. V Americe prostě je, že si to kupuješ. 

Ale taky tam maj jinou kvalitu. Ale tady máš zavedený, že si ho šiješ.“ (Yon, žena, 22 let, 

administrativa) Kupované kostýmy se v českém fandomu obvykle nesetkávají s příznivým 

ohlasem, ale jak uvedu dále, i z tohoto pravidla existují výjimky.

V České republice je cosplay fandom podle mých informátorů i podle dat získaných 

během terénního pozorování tvořen zejména mladými lidmi, často dětmi. Průměrný věk 

členů fandomu stanovovali informátoři kolem 15 a 16 roku života, nejmladší členové jsou 

podle většiny staří zhruba 12 až 13 let, u nejstarších byla shoda kolem 30 let: „[A jakej je 

podle tebe tak věkovej průměr cosplayerů?] Tak řekněme jsou staří od těch 13, 14 do 30. 

Nebo co jsem tak poznala, ale určitě jsou i starší a mladší, třeba nějaký co neznám.“ (Futa, 

žena, 17 let, SOŠ) Jsou ale samozřejmě i cosplayeři mimo toto věkové rozmezí.

3.1.2	Interakce	uvnitř	fandomu

Většina interakce mezi cosplayery se odehrává na conech nebo v rámci skupin

(nejčastěji tzv. týmů), případně na internetu. V každém tomto prostředí se vztahy značně liší. 

V rámci cosplay týmů jde především o vztahy kamarádské, případně alespoň kolegiální, to 

pokud jde členům zejména o spolupráci. 

Na cony se jezdí cosplayeři hlavně předvést se svými cosplayi a podívat se na cosplaye 

jiných členů komunity. Zde komunikují zpravidla přátelsky, zajímají se o nové lidi, jejich 

cosplaye, roleplayují navzájem, fotí se a tak podobně. S chováním na conech jsem 

zaznamenal jedinou negativní zkušenost: „Já si jenom pamatuju z toho Advíku, že jsem tam 

byla na chodbě, a tam se ozvalo: „Hm, Aisaka Taiga, Toradora.“ Takovým hnusným hlasem. A 

já se jenom otočila a zařvala: „Řekneš to ještě jednou tim hlasem a rozmlátim ti držku o 

podlahu!“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ). Obvykle jsou ale dojmy z conů a ostatních cosplayerů na 

nich veskrze pozitivní: „No, bylo to super. (…) … to bylo fakt jako dobrý, seznámila jsem se 

s hodně lidma. Hodně… no, hodně, to zase ne, ale bylo to fakt jako dobrý, že když tě někdo 

pozve, že se s tebou chce vyfotit.“ (Ya, žena, 15 let, SŠ) Na conech či různých neoficiálních 
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srazech se cosplayeři samozřejmě hodně 

seznamují a navazují nové kontakty, všichni 

moji informátoři díky cosplayi poznali mnoho 

svých současných přátel či známých, u řady 

z nich tvoří kamarádi získaní skrze cosplay 

významnou většinu všech jejich přátelských 

vztahů. Někteří skrze cosplay navázali 

dokonce i partnerské vztahy: „Tak vlastně jo 

(smích). No, to byla taková spíš larpová akce. 

Ale je fakt, že cosplayovo larpová airsoft akce 

no. (smích). Takže vlastně jo.“ (Nana, muž, 26 

let, manuální práce)

Na internetu je situace zcela odlišná, 

zejména odhlédneme-li od stránek jednotlivých 

cosplay týmů a budeme se věnovat spíše celofandomovým stránkám, jako je například právě 

Přiznání cosplayerů23. Pokud bych měl tuto stránku k něčemu přirovnat, byla by to pavlač. 

Jde o místo plné drbů, pomluv, ale na druhou stranu i pozitivních vzkazů a moji informátoři

tyto stránky přirovnávají k jakémusi bulváru cosplay komunity, což je definice poměrně 

přesná, jak jsem sám v průběhu výzkumu poznal: „Ono je to negativní ovlivnění asi takový, že 

se už některý ty cosplayeři vyvyšujou nad ty ostatní, tak vznikaj takový celebrity jako a tak ta 

komunita, která dřív byla jednotná, tak v ní vzniká takovej jako bulvár, kterej není pro 

všechny, ale jen pro tu komunitu. Takže to je asi to negativní ovlivnění, až na to teda, že 

normální lidi maj normální časopisy a bulvár a my máme normální cosplayery a tohle no. A 

my máme to přiznání cosplayerů a tam jsou ty hejty jako: „Skandál, ona se na to nehodí“, 

no.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) Na případě vztahů cosplayerů „naživo“ a skrze internet je vidět vliv 

anonymního prostředí na chování některých lidí v rámci fandomu, kteří této možnosti 

využívají pro řečení věcí, které by se „naživo“ sdělit dané osobě báli: „No tak byla to fakt fajn 

akce jako. Dobře, platí tam jedna věc, poslední dobou v tý komunitě se víc lidi… si nefanděj, 

spíš se nenáviděj, hejtujou se, jak můžou. Takže ano, přijedete na Advík, všichni řikaj: „Jé, to 

je úžasnej cosplay.“ A pak se podíváte na net, a tam se prostě člověk dozví, jak ty cosplaye 
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Viz „Výzkumná strategie a techniky sběru dat“

Obr. 1: Aisaka Taiga; Toradora (www.zerochan.net)
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byly otřesný a tak no. Přiznání cosplayerů a tak.“ (Nana, muž, 26 let, manuální práce) 

Cosplayeři si tyto leckdy obrovské rozdíly v reakcích komunity na jednotlivé členy velmi 

dobře uvědomují, stejně tak i odlišné chování členů fandomu v různých prostředích, jako 

jsou například cony a na druhé straně internet: „Obecně co jsem teď byl na svém prvním 

festivalu, festivalu Advík, tak tam byla obrovsky otevřená atmosféra, že tam ty lidi nejsou 

takový hrozný bigoti, jako třeba vystupujou na internetu. Ty idioti tam prostě nejsou, a když 

jo, tak se tak neprojevujou, protože věděj, že by dostali tečku.“ (Hito, muž, 23 let, VŠ)

Internetu se úzce dotýká i další věc, a to popularita či naopak negativní vnímání 

některých členů komunity a reakce zbytku komunity na ně. Vzory v komunitě jsou poměrně 

vzácná záležitost, v zásadě mi většina mých informátorů odpověděla, že vzory nemá a 

jediným, v čem někteří bývají ostatními cosplayery ovlivňováni, bývá kvalita provedení 

cosplaye: „Když to mohou ušít ony, tak já taky. Ono je to jenom o tom začít. Třeba jedna 

studuje oděvku, ale je schopná udělat video třeba, jak si udělat jednoduchý šaty. Vlastně by 

se dalo říct, že mě teda berou i lidi, co jim to nestoupne do hlavy.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) 

Přes tato tvrzení ale sledovaní, případně některými dokonce obdivovaní cosplayeři v rámci 

fandomu jsou. Dá se říci, že popularita se často měří počtem „lajků“ u fotek a počtem 

fanoušků a odběratelů na Facebooku. Také zde platí úměra mezi počtem fanoušků a počtem 

hejtů, tedy čím je daný cosplayer populárnější a více diskutovaný, tím více se objevuje na 

jeho osobu i hejtů: „Ví, kde se má ukázat, ví, kde má jak zareagovat a čím víc lidí tě má rádo, 

tim víc lidí tě hejtuje no.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) Moji informátoři uváděli jako v komunitě 

známé zejména české cosplayerky vystupující pod přezdívkami Hemulka a Baka de 

Marionette, první známou zejména svými kostýmy a jejich prezentací na fotkách, druhou 

známou částečně také kostýmy, ale především roleplayem. Dá se říci, že u těchto dvou 

rovnice mezi popularitou a mírou hejtování platí, neboť jde o jedny z nejčastějších jmen 

zaznamenaných mnou v negativních příspěvcích na Přiznání cosplayerů: „Od té doby, co se 

tenkrát hádala s Kei a pak začali mít s Marionette problém i ostatní cosplayeři (Sanny, Lin) 

sem pochopila jaká je to ****, fakt mi jde už krkem.“ (Přiznání cosplayerů; 20. 3. 2014) U 

Hemulky to dokonce došlo až tak daleko, že její jméno je v současnosti ze všech nových 

nenávistných příspěvků administrátory stránky na její vlastní žádost mazáno. Subkulturní 

kapitál je tedy v rámci fandomu tvořený právě i odběrateli a fanoušky na Facebooku a jiných 

stránkách a obecně řečeno tím, jak moc je mezi členy fandomu člověk známý: „Taky jsem se 
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nějak dostal do tý komunity celkem a už jsem tam i trochu celkem známej no a to člověka 

taky ovlivní, to sebevědomí a tak. Že ho tam ty lidi znaj, že on zná ty lidi, že mě znaj i ty co já 

neznám a tak.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) 

Uznávaný je v rámci komunity také člověk s více cosplayi, na cony se obvykle vozí na 

každý den jeden, ale není to pravidlem, zejména u nováčků ve fandomu: „Ne, jako oni ti 

dobrý cosplayeři si berou třeba 3 cosplaye na ten Akicon a tak a já jsem měla jenom jeden, 

tak jako jasně, tři dny mít jeden kostým, to je trochu trapný, na mě.“ (Ya, žena, 15 let, SŠ) 

Stejně tak jsou uznáváni ti cosplayeři, kteří si vlastní cosplaye vyrábí a kteří v tom již dosáhli 

značné zručnosti. Kupované cosplaye jsou brány jako znak lenosti a neschopnosti, ovšem 

najdou se i výjimky. Například výše zmiňované cosplayerky Hemulka a Baka de Marionette24

si údajně své kostýmy kupují již hotové, případně nechávají šít od švadleny, přesto jsou 

komunitou oceňovány pro jiné své kvality: „Hm. Ale tak na tom není nic špatnýho, když 

neumí šít, že jo. Co dělat jinak. Každopádně jí [Marionette] hrozně baví herectví, baví jí zpěv. 

Takže ona směřuje hrozně timhle směrem, takže když jí potkáš na conu, tak ona dokáže 

cosplayovat celou tu dobu.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Jsou tedy i případy, kdy jindy všemi mými 

informátory zmiňovaná důležitost vlastnoruční výroby kostýmu je alespoň částí komunity 

upozaděna a k úspěchu stačí jiné schopnosti (např. herectví – tedy schopnost dobrého 

roleplayingu). Subkulturní kapitál tedy může být budován v rámci fandomu na různých 

základech a jejich důležitost se může v některých případech měnit.

3.1.3	Cosplay	týmy

V rámci cosplay komunity je velké množství týmů, sdružujících cosplayery z mnoha 

různých důvodů. Jedním z nich může být spolupráce na týmových cosplayích, dalším

důvodem bývá vznik týmu kvůli pomoci při přípravě cosplayů a jejich následné prezentaci,

protože více lidí má šanci být více viděno a tedy i větší šanci zaujmout potencionální 

fanoušky. Nechybí ani týmy, vzniklé především díky přátelství jejich členů, předcházejícímu 

založení samotného týmu. V neposlední řadě spolupracují i cosplayeři, sdružující se v týmech 

vzniklých původně za jiným účelem (například překladem mangy). Dá se tedy říci, že 
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S ani jednou z nich jsem osobně bohužel nemluvil, nejde tedy o ověřené informace.
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jednotlivé týmy mají různé cíle, až už je to tedy společné focení a prezentace fotek, točení 

tematických videí a výroba a prezentace skupinových kostýmů. Týmy vznikají v rámci 

českého fandomu stále nové, staré zanikají, stávající se v důsledku rozepří nebo rozdílného 

zaměření štěpí a tak dále. Mnoho mých informátorů bylo z jednoho týmu, Prague Shitai 

Cosplay Team, který spolupracuje zejména na bázi společných cosplayů z anime a mangy 

Naruto a jejich následného společného focení a prezentace. Tento tým funguje od roku 2012 

a od svého vzniku už se stačil dvakrát rozdělit, pokaždé od něj odešla část členů a vytvořila si 

vlastní tým: „A pak teda naše skupina prošla takovým vývojem, že my jsme se 2x rozpadli, 

když jsem se vlastně přidala do skupiny, tak nás nějak bylo 20. Pak jsme se rozpůlili, naše 

skupina, co měla dál ten Shitai název, tak jsme nabrali zase pár lidí, 4 odešli, založili vlastní 

skupinu.“ (Futa, žena, 17 let, SOŠ)

Jak je uvedeno výše, každý tým má různé záměry a cíle, a týmy tedy i různým 

způsobem vznikají. Ať už v zásadě samovolně a plynule jako důsledek logického vývoje, kdy 

se lidé, do dané chvíle pouze neformálně se setkávající, rozhodnou dát své interakci v rámci 

fandomu formálnější podobu a smysl: „No tak my jsme chodily na ty srazy, že jo, neměly jsme 

moc dobrý cosplaye, ale tak hlavně, že tam byla sranda, že jo. Pak nás napadlo si založit 

cosplay stránky, že to nebudem mít… jako že nebudem největší umělci, nejlepší cosplayeři jo, 

ale založíme si to pro srandu. Protože co si budem nalhávat, ta naše parta, to jsou lidi 

neskutečnýho formátu. Takže jsme si založily stránku a teď poslední dobou se to snažíme 

dávat tak nějak dohromady.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Případně týmy zakládají lidé, kteří se 

spolu před vznikem týmu často vůbec neznají a s jasným cílem před sebou a za předem 

daných podmínek, jako to bylo například právě v případě Prague Shitai Cosplay Teamu: 

„Koncem srpna 2012 se na serveru konoha.cz objevil inzerát, ve kterém jedna slečna sháněla 

cosplay partu. Poprvé jsme se sešli jenom čtyři, ale s postupem času se skupina začala 

rozrůstat.“25 Nové cosplay týmy vznikají, jak vyplývá z výše uvedeného také odštěpením 

několika členů z již existujícího týmu v důsledku neshod či rozdílných cílů, například co se 

týče neshod při výběru anime pro skupinový cosplay atp.

Stejně, jako mají týmy různé zaměření a sledují různé cíle, tak i jejich členové a moji 

informátoři vnímají každý své členství různě. V zásadě všichni moji informátoři byli či stále 
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http://prague-shitai-cosplay-team.blog.cz/1305/jak-to-zacalo-jak-to-pokracovalo-a-jak-to-pokracovat-bude ; 
14. 5. 2014
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jsou členem alespoň jednoho cosplay týmu, někteří dokonce i více. Některým z nich jde 

v rámci skupiny hlavně o kamarádství a zábavu: „Řikám, my jsme hlavně postavený na tý 

zábavě, bohužel na úkor těch cosplayů. Když k nám potom přišla Nana26 tak říkala: „Hele jo 

holky, vy to máte pěkný, ale nemáte to domakaný a nemáte fotky.“ Takže pro nás to je pořád 

zábava s tim, že už makáme i na tý vizuální stránce a na tý prezentaci. Protože víš co, 

cosplayera kolikrát nepoznáš takovýho, jakej je v soukromí. Poznáš ho takovýho, jak se 

prezentuje na veřejnosti.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Jiným z cosplayerů jde právě a hlavně o 

spolupráci při výrobě či focení a možnost se prezentovat jako součást většího celku, který je 

samozřejmě v rámci fandomu více vidět, než jednotlivec: „No tak my máme třeba vlastní 

fanpage, nebo se domlouváme, že na Advík uděláme cosplay na tohle, v sobotu si ho vezmem 

a budem třeba v sobotu spolu cosplayovat, roleplayovat a takhle. Nebo se třeba domluvím, 

že v sobotu půjdem do Stromovky a vezmem si cosplaye a fotografa a budem se fotit a tak. 

Takže tak, prostě spolupracujem no.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) V rámci skupiny je tedy snazší ve 

fandomu prorazit a vejít ve známost, což je některými jeho členy bráno jako cíl.

Byť podle všeho většina cosplayerů ve fandomu patří k nějakému cosplay týmu a je to 

bráno téměř jako samozřejmost, nebo alespoň příležitostně s jinými cosplayery nárazově

spolupracují, jsou i lidé, kteří v rámci fandomu aktivní příliš nejsou a pro které týmy nejsou 

nijak zvlášť důležité: „„Jo, jako jo, třeba se jako uvolnit od tý školy jako, můžeš se fotit 

v cosplayi, pokecat s lidma, ale i kdybych nebyla v nějaké skupině, tak by mi to nevadilo.“ (Ya, 

žena, 15 let, SŠ) Je to tak například proto, že se snaží prezentovat spíše sami za sebe, 

případně cosplay jako skupinovou aktivitu příliš neberou, jako například jedna z mých 

kamarádek, která na cony jezdí pravidelně, ale s komunitou ani na conech ani mimo ně nijak 

neinteraguje a za cosplayerku a člena fandomu sama sebe vlastně ani nepovažuje.

3.1.4	Cosplay	a	majorita

Přestože cosplay se odehrává většinou na conech nebo v rámci právě jednotlivých 

cosplay týmů, přicházejí cosplayeři v cosplayi do kontaktu s majoritní společností poměrně 

často. Někdy záměrně, když si chtějí cosplay užít i mimo předem stanovená místa a 
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Nikoliv jeden z mých informátorů, jde o jinou osobu.
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podmínky v rámci fandomu: „Jako já jsem sem měl zajet za kámošema a tak jsem si 

samozřejmě vzal celej cosplay DMC Danta s sebou, takže jsem se celej den pohyboval v tom 

cosplay tady, mezi normálníma lidma. Jako jo, taky si občas v tom cosplayi zapálim, protože 

to vypadá zajímavě… Takže jdeš prostě po Vltavský a tam 

hafo lidí a ty kráčíš mezi nima a vnímáš jenom ty pohledy, 

jako: „Jako fakt? Co se tady děje jako?“ a tak (smích). 

Nejlepší je teda, zajímavý jsou malí děti, protože jsme šli 

metrem, tam byla parta mladejch lidí, a prostě otevřený 

ústa, údiv. A pak když jsme byli v prodejně… není lepší, než 

vlízt do prodejny konzolovejch her v cosplayi. Tak tam 

jsme a kámoš mi klepe na rameno, že tam jsou nějaký dva 

kluci a celou dobu mě pozorujou s něčim v ruce. Tak jsem 

se otočil a tam dva kluci a měli evidentně nějakej obal hry 

nebo něco a celou dobu se asi vehementně bavili jako o 

mě. Tak mě nenapadlo než se otočit a jako zamávat 

(smích).“ (Nana, muž, 26 let, manuální práce) 

Někdy jsou v cosplayi ke kontaktu s majoritou 

samozřejmě také donuceni okolnostmi, například 

tehdy, když jedou právě na con či sraz skupiny již v cosplayi: „No, většinou když někam jedu 

jakoby i mezi normálníma lidma taky, tak se snažim ignorovat ty lidi, i když na mě koukaj a 

divně občas.“ (Yon, žena, 22 let, administrativa). Je zajímavé, že když jsem na závěr každého 

rozhovoru požádal informátory o nějaký zážitek z cosplaye, obvykle šlo právě o popis nějaké 

události mimo con nebo cosplay komunitu celkově. Je vidět, že v Čechách členové většinové 

společnosti, nebo, jak říkají dva z mých informátorů, „normální, běžní konzumenti tohoto 

světa“ stále ještě nejsou na cosplay zvyklí a povětšinou o něčem takovém ani neví, byť jde 

podle všeho o jednu z větších Japonskem ovlivněných subkultur u nás. Stejný dojem jsem 

získal i já, když jsem se svým okolím hovořil o tématu mé bakalářské práce. Málokdo věděl, 

co si pod pojmem cosplay představit.

Zkušenosti s reakcemi majority na cosplay jsou různé, někdy pozitivní, jindy negativní, 

ale obecně vzato by se dalo říci, že většinová společnost reaguje na cosplay jako fenomén 

spíše neutrálně: „Dobře, normálně myslící člověk řekne ano, přišla sem nějaká nová zábava, a 

Obr. 2: Dante; Devil May Cry 
(devilmaycry.wikia.com)
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takoví ti, co už na to nemaj nadhled, tak si řikaj, že se lidi asi zbláznili, takže asi tak no.“ 

(Nana, muž, 26 let, manuální práce) Pozornost většinové společnosti některé informátory 

spíše těší, ba ji dokonce čas od času vyhledávají, například tím, že se procházejí po centru 

Prahy v kostýmu, jiným je spíše nepříjemná (viz výše) a vyrovnávají se s ní například nošením 

civilního oblečení (např. kabátu) přes kostým, případně pohybem ve skupinkách s přáteli či 

jinými cosplayery. Přesto se dá říct, že si cosplayeři pozitivní přístup veřejnosti a zájem o 

tento fenomén a je samotné dokážou spíše užít: „Jedu tuhle vlakem ve svém vlčím OC. V 

kupé už bylo jen jedno jediné volné místo vedle mě. Přistoupila starší paní a přisedla mi ocas. 

Když si toho všimla, omluvila se mi a dala mi buřta. Miluju, když lidi přistoupí na tuhle hru a 

hrajou jí se mnou...“ (Přiznání cosplayerů, 14. 4. 2014) Zprávy v médiích, se kterými se moji 

informátoři setkali, působily obvykle spíše neutrálně (ale nepřesně), s výjimkou bulvárních 

serverů, které cosplay prezentují obvykle jako senzaci, což ale u bulváru není nijak 

překvapivé: „Ano, byli označení přesně jako magoři, jako ti, co zdrhli z blázince. Jak máš 

takový ty servery, jako extra.cz a tak, tak přesně tyhlety.“ (Yon, žena, 22 let, administrativa) 

Problémem, způsobujícím často nepřesné zprávy v médiích, je podle mých 

informátorů také neznalost tohoto fenoménu ze strany novinářů a jejich neochota se o něm 

dozvědět více, takže bývají některé prvky cosplaye nebo i cosplay celkově nesprávně 

interpretovány a tyto názory i dále šířeny mezi veřejnost, která obvykle žádný jiný zdroj 

informací o cosplayi nemá a proto je může přijímat nekriticky. Tato situace samozřejmě 

většinu členů fandomu netěší, například, když je cosplay mylně považován například za 

současný módní styl: „Já jsem třeba narazila na článek (…) a najednou tam bylo prostě 

napsáno: „Mladí lidé se také rádi oblékají ve stylu svých oblíbených animovaných 

komiksových postaviček a říká se tomu cosplay.“ Není to pravda. Není to druh stylu, není to 

móda. Je to záliba, koníček. Nehrozí, že by si někdo vzal cosplay a šel v tom do práce, že jo. 

Takže vycházej články, ale ty lidi tomu nerozuměj.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Podle některých 

cosplayerů by bylo dobré, aby se o tomto fenoménu společnost dozvěděla více, už jenom 

proto, aby se o něm nešířily nepravdy. Existuje ovšem i skupina, která si případné rozšíření 

povědomí o cosplayi spíše nepřeje, zejména z důvodu čím dál tím větší komunity a tedy 

menší provázanosti vztahů v jejím rámci a také z toho důvodu, že mnoho nových členů tvoří 

z hlediska těch současných malé děti (10-14 let), kteří spíše než by komunitě prospívali, 

mohou jí v očích veřejnosti uškodit. Stejně tak mají obavy, aby se cosplay nestal módní 
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záležitostí, které se budou věnovat lidé kvůli prestiži a nikoliv kvůli opravdovému zájmu: [A 

myslíš, že by se o cosplayi mělo mluvit víc?] „No, tak o japonský kultuře klidně, ale o cosplayi 

nevim, jestli by se o tom mělo mluvit, protože ty mladý lidi by to považovali, že je to moderní 

a dělali by to a nikdo z nich by nevěděl vlastně, co je ten pravej smysl toho.“ [Hm. A co myslíš, 

že je ten pravej smysl toho?] „No přišlo by mi divný, kdyby někdo něco cosplayoval a to 

anime viděl poprvé nebo tak nebo viděl prostě pár dílů, ale nevěděl by všechno a tak.“ (Mi, 

žena, 19 let, SŠ)

Okolí mých informátorů, tedy například rodina, přátelé či spolužáci, reaguje na tento 

koníček v současnosti obvykle spíše pozitivně, nebo se k němu alespoň nijak výrazněji 

nevyjadřuje. Z okolí se nejčastěji nejvíce proti cosplayi vyhraňuje rodina a k cosplayi se staví 

v zásadě dvěma různými způsoby – buď cosplayery podporuje nebo je naopak od jejich záliby 

odrazuje či jim v ní přímo brání. Prakticky u všech ale nejdříve byli rodiče spíše nepříjemně 

překvapeni, následně si na situaci obvykle zvykli: „A říkám jim, že jsou tam ty soutěže a tak a 

když jim člověk vysvětlí, že to není 

taková blbost, tak to je… jsou tam 

soutěže, člověk se spoustu věcí naučí, 

najde kamarády. Tak oni to berou 

v pohodě, rodina to bere fakt jako 

koníček, že mě to baví, takže 

v pohodě.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) 

Existuje samozřejmě řada výjimek 

z tohoto pravidla, kdy například 

rodiče berou cosplay jako něco, co 

není zcela normální a může to 

poškodit výchovu, rodiče jedné mé 

informátorky brali cosplay záporné 

postavy (Itachi Uchiha z anime a 

mangy Naruto) jako pro jejich dceru 

zcela nevhodný a jeho vliv přirovnali 

k tomu, jaký mají mít údajně podle 

některých studií násilné videohry, Obr. 3: Itachi Uchiha; Naruto (naruto.wikia.com)
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následně jí cosplay celkově zakázali a již hotové kostýmy vyhodili: „Protože mě ho vyhodili, 

ten kostým. Kostým mi vyhodili. Rodiče mi ten cosplay vyhodili, protože si mysleli, že mi to 

škodí. Že mi škodí to prostředí, ty lidi a prostě to, ta postava… Že je nějaká ošklivá, chladná a 

takhle.“ (Ya, žena, 15 let, SŠ) Nyní se situace srovnala a cosplay má povolen, ovšem záporné 

postavy cosplayovat nesmí stále a před jednou příbuznou, která s touto zálibou celkově 

nesouhlasí, se momentální situace tají. I další mé informátorce v obavách ze špatného vlivu 

rodina dělá s cosplayem potíže a její kostýmy jí již jednou byly vyhozeny, nicméně v tomto 

případě šlo o závislost nikoliv na cosplayi, ale jiném fenoménu s anime spojeným, a to 

psaním slash27 povídek, který podle všeho její rodina od cosplaye neodděluje: „Místo toho, 

abych se učila ve škole, tak jsem seděla u mobilu a psala. Nevím, třeba od 7 ráno, kdy 

normálně vstávám, až do 3 hodin ráno. Takže jsem samozřejmě začala propadat asi ze 7 

předmětů, takže jsem měla pak co dělat, takže mi máma všechno zničila, naštěstí ne obrázky, 

to bych jí asi zabila, na těch hodně lpim. No ale nakonec jsem si to nějak srovnala a máma mi 

dala pokoj.“ (Futa, žena, 

17 let, SOŠ) Na druhou 

stranu někteří jiní rodiče 

své děti v jejich koníčku 

podporují a s přípravou 

cosplayů jim i pomáhají: 

„Podporují mě. Maminka 

mi pomáhala s tím 

Hidanem, namaskovala 

mě, protože já nejsem 

žádnej maskér. To je zase 

tím, že v rodině je tradice 

různejch karnevalů. Když 

jsme byli malí, tak jsme 

se vždycky převlíkli, namalovali a 

tak. Tohle je dost podobný.“ (Hito, muž, 23 let, VŠ) 

                                                       
27

Slash povídky jsou zpravidla amatérským literárním žánrem, kde obvykle dvě mužské postavy navazují 
homosexuální vztahy. Tyto postavy bývají nejčastěji z různých originálních médií, kterých jsou autor či autorka 
fanoušky (např. Kirk a Spock ze série Star Trek atp.). Literaturu stejného typu, kde ale navazují homosexuální 
vztahy ženy, nazýváme obvykle femslash, ovšem ne vždy se takto vymezuje.

Obr. 4: Hidan; Naruto (naruto.wikia.com)
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3.2	Postava	a	vzhled

V rámci komunity je hodně diskutována mimo jiné i postava cosplayera a to, jak 

odpovídá či naopak neodpovídá normám nastaveným v anime a manze. Postava 

průměrného protagonisty je v manze a anime často nastavena podle různých ideálů jako jsou 

bishounen28, bishoujo29 a kawaii30 a tyto ideály jsou posléze následovány i fanoušky.

Například kawaii je, jako oba dva zbylé částečně zastřešující pojem, bráno jako měřítko 

kvality asi nejvíce z této trojice: „No ona má takovej roztomilej obličej, dá tam pak fotku, 

s roztomilejma čočkama a výrazama a tak. A pak tam těch 60 lajků dostane.“ (Mi, žena, 19 

let, SŠ) V případě anime a mangy to nemusí nutně být tak evidentní, ideály zde jsou sice 

dodržovány, ale ne přeháněny, jako často ve fanouškovské tvorbě a tedy i cosplayích. Zde 

bývá v touze za uznáním členy fandomu některý z těchto ideálů často značně přeháněn. Dá 

se říci, velká část v manze je značně typizovaná a nejlépe je to vidět například na shounen 

manze31, zejména jejích hlavních hrdinech. Velmi častým typem hlavního hrdiny je mladý, 

naivní, na první pohled ne zrovna bystrý mladý chlapec, dostávající se často do komických 

situací, který v sobě ovšem během krize dokáže probudit netušenou sílu, jeho myšlenky jsou 

náhle hluboké a inspiruje všechny okolo sebe, jak přátele, tak nepřátele – typicky jsou to 

např. Naruto (ze stejnojmenného anime a mangy), Luffy (One Piece), Natsu (Fairy Tail) či Gon 

(Hunter x Hunter) a mnoho dalších. Dalším typem hlavního hrdiny také v shounen manze 

bývá drsný, silný mladý muž (obvykle ale již nejde o chlapce, jako v předchozím případě). 

Podobně jsou typizovány i další postavy, tedy antagonisté, kteří často po boji s hlavním 

hrdinou prozřou a obrátí se k dobru (např. Nagato v Narutovi, Lyon ve Fairy Tail); rivalové 

hlavního hrdiny (Sasuke v prvních sériích Naruta, Grey ve Fairy Tail), hlavní dívčí postavy, 

                                                       
28 Bishounen (zkráceně bishi) je v podstatě moderním japonským ideálem krásného mladého hocha, jehož krása 
překonává hranice určované pohlavím a sexuální orientací (wikipedia.org/wiki/Bishōnen) Jde o osobu až 
androgynní či femininní a v současné době je tento trend v Japonsku a v japonskem ovlivněných komunitách, 
jakou je například cosplay, velmi populární. V současné japonské populární kultuře jsou bishi například hlavní 
hrdinové mangy a anime, kteří jsou popisováni vesměs kladně a zpravidla se vyznačují nějakou neobvyklou 
schopností, ať už neobyčejným intelektem nebo výjimečnou schopností boje. Mohlo by se tedy zdát, že jde o 
novodobý termín, tento ideál krásy u mladých mužů má nicméně kořeny již ve feudálním Japonsku
29

Ideál roztomilé mladé dívky, vyskytující se prakticky v každém anime a manze.
30

Obecný japonský ideál roztomilosti, ovlivňuje vše, od vzhledu, oblečení, jídla až po mluvu a chování. Kawaii 
bývá spojováno zejména se ženami, ale není to pravidlem. Známými kawaii charaktery jsou například Hello
Kitty, celosvětově známý a výdělečný charakter a ochranná známka a případně také Pikachu z anime Pokémon. 
Komunitou řízenou ideály kawaii je například sweet lolita.
31

Manze cílené především na mladé hochy v pubertě a období krátce před a po ní.
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obvykle krásné, ale i inteligentní a o které má často hlavní hrdina zájem či naopak ony o něj 

(Sakura v Narutovi, Lucy ve Fairy Tail), moudrý starý vůdce (třetí Hokage v Narutovi, Makarov 

ve Fairy Tail), další kladné postavy, další záporné postavy a tak dále. 

Stejně jako jsou typizovány charaktery postav, je často typizován i jejich vzhled. 

Prakticky nikdy se v manze a anime nevyskytují jiné postavy, než štíhlé, případně svalnaté a 

pokud se tloušťka objeví, je obvykle brána jako charakteristický rys postavy (díky její 

výjimečnosti v těchto žánrech). Obličeje postav bývají často velmi jemné, a to jak u mužů, tak 

u žen – stává se často, že muži mají rysy jako ženy, naopak, tedy že by ženy měly mužské 

rysy, to ale většinou neplatí: „Protože ty mužský postavy v anime maj často jemný rysy takže 

ta holka má často i někdy větší šanci tu postavu ztvárnit. A jakože by ženská postava v anime 

měla mít mužský rysy, tak to jsem viděl snad jen párkrát, fakt jen málo.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) 

a pokud se něco takového přeci jen objeví, je to zásadní pro dokreslení charakteru postavy, 

například v případě vojaček atp. Mužské charaktery mají obvykle atletické postavy, ženské 

též, velmi často s výrazným poprsím. Jde samozřejmě také o atraktivitu postav, ale 

v neposlední řadě i o dosažení lepší čitelnosti komiksů, obvykle černobílých, kdy čtenář díky 

výrazným rozdílům na první pohled pozná, zda jde o muže či ženu. Podobný efekt mají i 

prakticky se neměnící charakteristické oděvy jednotlivých postav, jde díky nim okamžitě 

poznat, o kterou postavu se jedná. 

V cosplay fandomu se jedním z velkých témat stal právě vzhled postav neovlivnitelný 

make-upem a kostýmem. Jde tedy zejména o charakteristiky jednotlivců, jako jsou štíhlost a 

tloušťka, výška a naopak malý vzrůst, rysy obličeje, u mužů svaly, u žen poprsí atp.: „Cosplay 

si neumí vybrat. Dělá vysoké postavy a přitom je prcek. Nebo dělá malé roztomilé holčičky a 

to s jejíma přednostma moc nejde.“ (Přiznání cosplayerů, 3. 5. 2014) Částečně může být 

diskutována i barva kůže, byť tato problematika se České republiky a místní komunity příliš 

netýká: „Jo jako samozřejmě, když si lidi vezmou cosplay, co se k nim extrémně nehodí, tak je 

to taky divný. Viděl jsem třeba černocha Naruta, jo. (…) No jasně, říkám, kdybych byl černoch, 

nikdy nebudu dělat bílou postavu.“ (Hito, muž, 23 let, VŠ) Nejčastěji řešenou tělesnou 

charakteristikou je tloušťka: „No já třeba právě toho Natsua znám a on jak má odhalený 

břicho, tak jsem viděla jednoho, no, řekněme nebyl zrovna hubenej a bylo to dost hrozný 

(smích).“ Hned po tloušťce následuje výška: „Ale moc mě to nebere no, když se cejtim dobře. 
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Každopádně vím, že na Taigu se nehodím výškou, nehodím se na ní obličejem, takže mě pak 

lidi nepoznaj, i když mám dobrej cosplay.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) 

Nicméně je třeba zdůraznit, že velká část komunity si uvědomuje, že málokdo je 

postavou a vzhledem naprosto shodný s jím cosplayovanou postavou a přistupuje tedy 

k hodnocení nejen jiných cosplayerů, ale i sebe sama poměrně střízlivě a racionáně: „…ale 

upřímně kolik z nás má opravdu svaly, jako naše vybraná postava, vhodnou výšku, váhu nebo 

skilly na ušití a utvoření perfektního cosplaye? Ani nebudu začínat o obličejích...“ (Přiznání 

cosplayerů, 17. 3. 2014) a obvykle se tedy řeší jen opravdu výrazné disproporce: „Lidi prosím, 

nikomu nevadí nadváha, tady se bavíme o opravdu nepřiměřených velikostech jako Yasha.“ 

(Přiznání cosplayerů, 6. 4. 2014) Snaha o kompenzaci těžko ovlivnitelných predispozic za 

každou cenu také nebývá přijímána vždy kladně, protože obvykle to může celkový dojem 

z cosplaye pokazit i mnohem více, než jejich ignorování a smíření se s nimi: „Já zase nemam 

rád, když se lidi tu vejšku snažej dohánět extra vysokejma podpatkama nebo platformama, 

vypadá to blbě. Jako fakt blbě. Pochopim, když si vezmou o kousek vyšší botu jo, fajn, ale 

když maj takovou cihlu pod botou, tak to ne. Je lepší, když se snažej pracovat s tim, co maj a 

prostě není třeba to hrotit“ (Nana, muž, 26 let, manuální práce) Dá se říci, že tělesné 

předpoklady mají u některých cosplayerů i vliv na výběr cosplaye, zejména z důvodů obav 

z reakcí členů fandomu.

Častým problémem v komunitě je (podobně jako ve spojitosti s kostýmem) značně 

subjektivní kritika vzhledu a postavy cosplayera, vycházející podle mých informátorů často ze 

závisti, momentálního dojmu či jednoduše vzájemné averze: „Proč Týnka tak zmrvila tu 

Panda Annie?! Annie má být roztomilá a malinká a ne jako... prostě jako Týnka. Neber to zle, 

ale vůbec mi k tobě nesedí.“ (Přiznání cosplayerů, 7. 5. 2014). Prakticky každý z mých

informátorů tyto „hejty“ odsoudil, několik z nich se již stalo i jejich terčem: „Ale ta mi udělala 

to, že na přiznání cosplayerů napsala na mě hejt, a udělala to tak, aby to vypadalo, že jsem si 

ho na sebe napsala jako sama, abych na sebe přitáhla pozornost.“ [Aha, to zní dost 

komplikovaně (smích).] „Ona tam vyloženě napsala, že… něco o tom, jak jsem hrozná 

cosplayerka a pod to napsala, vlastně že se tady někdo projevil, že nemáme psát hejty sami 

na sebe abychom na sebe strhli pozornost. Takže ona vlastně to napsala o mně, aby to 

vyznělo, jako že jsem to psala já. Ale většina lidí ani nevěděla naštěstí, kdo jsem.“ (Mi, žena, 

19 let, SŠ) Některé z mých informátorů ovlivnilo hejtování i v jejich v dalším  přístupu k 
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cosplayi: „…jako já jsem hlavně do tý doby nevěděl, že v komunitě jsou lidi, co se hejtěj a že se 

tolik řeší, že se na tu postavu člověk nehodí vejškou, obličejem a takhle a já sice Schrodingera 

mám strašně rád, ale ten cosplay není dostatečně propracovanej a jako… on mi už ani tolik 

nesedne, takže jako asi už to ani nevytáhnu.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) Několik z nich se mi i 

k občasnému hejtování přiznalo, byť praktikovanému spíše v soukromí a mezi přáteli, tedy ne 

s úmyslem danou osobu urazit a zranit a se snahou ji zdiskreditovat před komunitou – také 

šlo o hejt na kostým, nikoliv na osobu a postavu cosplayera. Někdy jde také poměrně obtížné 

rozlišit, zda jde opravdu o hejt na něco, co pisateli vážně vadí, nebo o pokus o legraci či o 

trolling32 nebo přímo o pokus nastartovat flamewar33: „Nechápu, jak mohla Joan cosplayovat 

Akali a spoustu dalších, když žádná z nich nemá tunel (v uchu) a ona má! (centimetr!)“ 

(Přiznání cosplayerů, 11. 3. 2014) 

3.3	Cosplay,	jeho	výběr	a	hodnocení

Jak je již ze samotné definice cosplaye jasné, sestává se jednak z nesení kostýmu dané 

postavy, jednak ze ztvárnění této postavy i po stránce herecké: „Ten roleplaye je o tom, 

úplně o tom, vžít se do tý postavy, že se tak chováš.“ (Futa, žena, 17 let, SOŠ) Chápání toho, 

co je důležitější a zda je vůbec něco z toho důležité se u mých informátorů značně liší, až na 

několik málo bodů, společných většině z nich – zejména odmítání absolutní absence 

roleplaye: „Rozhodně mi to přijde důležitý jako… Dobře, tak se snad trochu vcítíme do tý 

postavy, kterou cosplayuju, protože ano, když to řeknu blbě: Mít na sobě hadry, fajn. Ale 

k čemu to je když to nemá jakoby žádnej… žádnou pointu.“ (Nana, muž, 26 let, manuální 

práce) Někdy stačí alespoň nechování se zcela proti charakteru cosplayované postavy: „Jo, to 

je taky na tom cosplayi zajímavý, protože když si vybíráš postavu, tak si ji musíš vybrat… 

prostě chovat se jako ta postava, ne že přijdeš na kostým a máš nějakou tu chladnou, 

zamračenou postavu a najednou fistulí řekneš: „Ahoj, lidi!“ Prostě se musíš chovat jako ona, 

napodobovat se jí.“ (Ya, žena, 15 let, SŠ) Druhou ze součástí cosplaye je kostým a ten je 

                                                       
32

Troll je zpravidla takovým účastníkem diskuzí, který se svými příspěvky pokouší vyprovokovat ostatní 
diskutéry, tato činnost se nazývá právě trolling či trollení.

33
Flamewar je takový stav diskuze, kdy se tato zpravidla přestane držet jakýchkoliv pravidel a tématu a stane se 

hádkou, kdy mají větší prostor emoce a vzájmené urážky a nikoliv podložené argumenty a kdy počet příspěvků 
roste téměř geometrickou řadou.
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přirozeně hodnocen také. Byť se často cosplayeři na přímou otázku vyjadřují tak, že o 

dokonalost provedení kostýmu cosplaye až tak nejde, tedy že jde hlavně o to, si celou věc 

užít, téměř vždy přidají alespoň jedno ale: „Hele to máš zase tak. Je to hlavně pro zábavu, ale 

mělo by to nějak vypadat. Tudíž když to děláš hlavně pro zábavu a je ti jedno, do čeho se 

navlíkneš, tak ty lidi po tobě půjdou, kor když si založíš cosplay stránku. Jestli ti to nevadí, že 

máš 20 kilo navíc, že ten cosplay není dodělanej, že ti něco upadává, fajn. Je to cosplay pro 

zábavu, je to na tobě.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) V zásadě se dá říci, že častým názorem je, že 

váš kostým ani roleplay nemusí být dokonalý, když vám budou lidé věřit, že jste ta postava, 

kterou představujete: „Ale vyloženě jako nikdo není dokonalej, ale když už se to týká toho 

cosplaye, tak hodnotím třeba i jestli se ten člověk dokáže vžít do tý postavy a je mi jedno, jak 

má na sobě pytel. Ale pokud mu sežeru, že to je ta postava, tak jako fajn.“ (Nana, muž, 26 let, 

manuální práce) Přesto tomu, samozřejmě, dobré provedení a předvedení obého značně 

přidává a nikdy nebudou všichni spokojení.

Výběr postavy, jejíž kostým si budou vyrábět, probíhá u jednotlivých cosplayerů 

rozdílně a pro každého hrají větší roli odlišné prvky. Strategie volby cosplaye jsou zkrátka u 

každého cosplayera různé. Zohledňují se atraktivita postavy jak po charakterové tak 

vzhledové stránce, sympatie k postavě a celkově názor na ní, tělesné dispozice cosplayera aj. 

U některých je volba cosplaye poměrně jednoduchým procesem, kdy jim jde zejména o 

známost pozadí postavy a celkovou orientaci v universu daného média: „No, typicky to musí 

bejt z nějakého média, které mě hodně zaujme, kterýma jsem do jisté míry žil. Dám příklad –

League of Legends34, to jsem pravidelný hráč, vím, že u toho strávím dost času, že by to 

nebyla žádná rychlokvaška a u toho anime Naruto to bylo tím, že jsem se na to velice rád 

díval, že jsem se u toho bavil, ale teď už to anime stagnuje, tak už asi žádné kostýmy dělat 

nebudu.“ (Hito, muž, 23 let, VŠ) U jiných výběr postavy hodně ovlivňují osobní sympatie 

k postavě a celkový dojem z ní: „Většinou podle toho, že se mi postava líbí jak povahově i 

vzhledově. Musí mi bejt nějak sympatická.“ (Yon, žena, 22 let, administrativa) Tento přístup 

je podle všeho nejčastější a očekávatelný. Cosplayeři často se v rámci výběru postavy zvažují 

i své dispozice, a to, jak uvádím výše, zejména tělesné: „No ráda bych řekla, že cosplayuju 

postavy, který mám ráda, ale kdybych cosplayovala všechny postavy, který mám ráda, tak by 

                                                       
34

Online hra, v současnosti jedna z nejpopulárnějších počítčových her na světě, ve které se pořádají i světová 
mistrovství. Vždy proti sobě bojují dva týmy o kontrolu nad mapou. Každý z týmů se sestává z 5 před každou 
hrou volených hrdinů, ovládaných jednotlivými hráči.
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to asi nedopadlo zrovna nejlíp (smích). Takže podle toho, jak je mám ráda a taky toho, jak se 

na ně hodim no.“ (Mi, žena, 19 let, SŠ) Je jen jeden z mých informátorů, který přiznává, že 

cosplayuje postavy zejména podle vzhledu, charakter a osobní blízkost postavy ho zajímá 

velmi okrajově: „No… hm… No oni to lidi neradi slyšej, takový ty dobrý cosplayeři, ale já 

většinou koukám hodně na ten vzhled tý postavy. Jako všichni řikaj, jak je třeba se s tou 

postavou ztotožnit, měla by ti bejt sympatická, měla by ti bejt podobná a takhle, jako já 

řešim, jestli mi ta postavy je sympatická, ale já hlavně koukám na ten vzhled, já řešim, jestli 

bych si to chtěl oblíct. A pak hodně řešim, co má ta postava na sobě a pak si to třeba vyberu.“

(Mu, muž, 19 let, SŠ)

Cosplayované postavy nebývají často vyloženě pozitivní, ba naopak, velmi často jde 

v rámci českého fandomu o cosplaye typických antagonistů, případně postavy s alespoň 

jakousi temnou stránkou: „A já si právě vždycky vybírám, ale neúmyslně, takový agresivní 

postavy (smích). Fakt neúmyslně (smích).“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Tyto preference nejsou 

vždy tak viditelné u mladších členů komunity, kteří přeci jen častěji cosplayují spíše pozitivní, 

nebo alespoň ne na první pohled negativní 

postavy. Mužští informátoři ale obecně preferují 

spíše postavy negativní: „Neortodoxní zjev, tedy 

vzhled. Co musím říct, že není záměrem, ale je to 

takový společný, že to de facto jsou záporné 

postavy. Když vlastně vezmu, že i ty, co jsem si 

plánoval, vyjma teda Shena, který je taková 

neutrální postava.“ (Hito, muž, 23 let, VŠ), 

Případně může jít alespoň o postavy 

charismatické, temné a tajemné: „No jako já mam 

hodně rád takový ty charakterově výrazný 

vlastnosti, takový to třeba jak jsou drsný, ale 

v jádru jsou hodný nebo třeba…“ (Mu, muž, 19 let, 

SŠ) ale přeci jen to také není železným pravidlem. 

Ženy, zdá se, takovéto věci až tak nesledují, každé 

z mých informátorek je u postav sympatické a 

přitažlivé něco trochu jiného, než těm zbylým, třeba Obr. 5: Haku; Naruto (www.zerochan.net)
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vzezření: „No tak když vezmu třeba Hakua a Crona, tak oba jsou takový malý, nenápadný“ 

(Mi, žena, 19 let, SŠ) Může jít i o zajímavou povahu a styl: „Jo, většinou jsou to magoři 

(smích). Ne, já nevim. Anko je taková postava, s velkejma kozama, drsnější, vlastním stylem a 

hlavně jsem zjistila, že moje postavy, které si tak já nějak vyberu synchronizují s postavami 

mýho přítele“ (Yon, žena, 22 let, administrativa) Někdy si je vybírají i podle shodných 

charakterových rysů: „Maj spíš něco společnýho se mnou, než mezi sebou. Jako ten spisovatel 

tak ten je úchylnej, já jsem úchylná, Kakuzu ten je chamtivej, já jsem někdy chamtivá docela 

slušně, hlavně když si máma chce půjčit peníze. No a ten Yukio má někdy až tak inteligentní 

řeči, že až nasere, což já mívám občas taky. Není to něco mezi sebou společnýho, spíš se 

mnou.“ (Futa, žena, 17 let, SOŠ) Jak je vidět, společné pravidlo pro výběr postav mezi ženami 

spíše není nebo alespoň na základě mého vzorku nelze bez obtíží určit, u mužů jsou, jak je 

řečeno výše, preferovány postavy často záporné či negativní, obecně řečeno charismatické a 

výrazné.

Výběr cosplaye ovlivňuje i to, jaké reakce ostatních členů fandomu chce cosplayer 

docílit – zpravidla samozřejmě té kladné. Ovlivnění při výběru nového cosplaye tím, jak byl 

členy fandomu přijat cosplay předchozí ovšem cosplayeři obvykle přímo nepřipouští, 

samozřejmě opět až na výjimky: „No, upřímně, já chci, aby ty cosplaye lidi poznali, aby se jim 

líbily, takže já si hodně od tý doby, co jsem zjistil, že když si vezmu hlavní a známou postavy, 

tak to má větší úspěch, než když si spíš než vedlejší postavu z neznámýho anime,“ (Mu, muž, 

19 let, SŠ) Na druhou stranu řada cosplayerů přímo i nepřímo přiznává, že v podstatě 

cosplayují i proto, že chtějí být viděni a tedy jistou míru ovlivnění předpokládaným názorem 

komunity připouští: „Musíš mít v sobě jistou dávku exhibicionismu, abys v tom kostýmu vyšel 

na veřejnost, jo. Třeba se nepřevlíkáš až tam, ale jedeš tak už z Prahy jo. Takže prostě musíš 

mít v sobě trochu exhibicionismu, takže když už člověk cosplayuje, tak chce být viděn. Takže 

jako i chce, aby ho lidi z tý komunity poznávali jo.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ), Dá se tedy říci, že 

i tyto tendence, tedy snahu zalíbit se a být populární skrze populární postavu, můžeme přeci 

jen nalézt i u ostatních informátorů, kteří je třeba přímo nepřiznávají: „Tam když přijdeš a 

přijde za tebou třeba 30 lidí, že si tě chtěj vyfotit, tak si přijdeš jako největší celebrita. Třeba 

s tím Hidanem to bylo úžasný, to bylo furt.“ (Hito, muž, 23 let, VŠ), „No tak vlastně bych 

prostě byla ráda, kdyby se lidem líbily moje cosplaye, kdyby si jich všímali, kdyby si mě třeba i 

fotili a tak, protože když si mě nikdo nevšímá, tak mě to trochu štve, vzhledem k tomu, jakou 
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práci do toho třeba dám a tak.“ (Mi, žena, 19 let, SŠ) nebo „Jak řikám, my nemáme moc 

reakcí… Je fakt, že třeba zrovna tu Uryu Minene, tak jsem si vybrala hlavně proto, že to anime 

je mnohem známější než ty postavy, co jsem cosplayovala doteď. Takže budeme to dělat jako 

skupinu, je to relativně známý, takže doufám, že už konečně…“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) 

V rámci fandomu je jeho členy hodnocen a pozorován celý proces týkající se cosplaye, 

tedy od jeho návrhu, kdy výběr postavy bývá často alespoň vzdáleně věcí několika lidí, 

například může jít pouze o doporučení fanouška či kamaráda oblíbenému cosplayerovi: „No 

musím se rozhodnout, jestli se mi to líbí, musim se na to anime kouknout a zjistit, jestli se mi 

to líbí. Takhle to třeba bylo s tim Kagerouem z Inu X Boku SS, že to mi lidi fakt jako řekli, že by 

mi ten roleplay šel, protože jsem takovej úchylák jako občas, a že i ten obličej a že jsem teda 

dobrej cosplayer a jestli to nechci zkusit.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) Samozřejmě výběr cosplaye je 

ovlivněn dalšími lidmi tehdy, když jde o skupinový cosplay, tedy cosplay několika spolu 

souvisejících postav z jednoho díla, na nichž se jednotliví cosplayeři musí domlouvat. Časté 

bývají také párové cosplaye v rámci vztahu, kdy partneři cosplayují spolu a někdy právě dvě 

spolu související postavy: „Tak já cosplayuju mužskou postavu prakticky jednu jedinou, 

možná ještě dvě. A to ještě proto, že při cosplayování Shima z Exorcist jsem chtěla mít 

společnej cosplay s mym přítelem, kterýmu je blízkej.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Párové 

cosplaye se ovšem nevyskytují pouze v rámci partnerských vztahů, ale i u kamarádek či 

kamarádů. Větší, skupinové cosplaye se už připravují nejčastěji v rámci jednotlivých cosplay 

týmů, které jsou často zaměřeny právě na jedno či dvě anime, aby mohli členové dělat 

týmové cosplaye. 

Příkladem může být 

například Prague 

Shitai Cosplay Team, 

který připravuje 

týmový cosplay 

Paina35 a s jehož 

některými členy jsem 

mluvil: „Tak to je 

                                                       
35

Záporná postava z anime a mangy Naruto, která má, zjednodušeně řečeno, 6 různých těl.

Obr. 6: Six Paths of Pain; Naruto (naruto.wikia.com)
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samozřejmý, ta spolupráce. Vždyť to vidíš tam, ty sféry toho Paina, spolupracujeme na 

stejných cosplayích.“ (Yon, žena, 22 let, administrativa)

Hodnocen a sledován je do jisté míry i proces výroby cosplaye, kdy si někteří členové 

například fotí proces výroby kostýmu a doplňků a tuto dokumentaci vkládají na své stránky. 

V tomto případě jde obvykle spíše o pozitivní hodnocení a takovou kritiku, kterou se pisatel 

snaží spíše poradit, co by dle jeho názoru bylo lepší. S negativní, nenávistnou kritikou u 

nehotových cosplayů jsem se na internetu nesetkal. Zato již hotové cosplaye, prezentované 

na internetu, bývají poměrně často terčem tzv. hejtrů (haterů) a kritizováno je prakticky vše: 

„Musím se smát nad tou hádkou pod Sanny profilovkou. Ale je pravda pravdoucí že to s 

photoshopem přehání a říká to hodně lidí. Je dobré mít hezké fotky bez beďarů a kruhů pod 

očima. Ale věc druhá je když na fotkách jste celkem pěkná plastová hubeňounká postavička s 

typickým úzkým anime xichtíkem a v reálu jste oplácaný a hlavu máte jako vejce. Gosh to jí 

nedochází že ty její křeččí tváře vidíme? Už jsem jsem musela ozvat když jsem viděla tuhle 

fotku ze které mi je vážně zle. Když už se chceš netvořit, nauč se to“ (Přiznání Cosplayerů, 4. 

5. 2014) Samozřejmostí je ale i příznivá kritika fotografií, která v mnou zkoumané části 

komunity spíše převažuje, stejně jakou přátelské poukázání na detaily, které se v komunitě 

často řeší, zejména staršími cosplayery je jim přiznávána veliká důležitost, která může být 

často pro outsidera nepochopitelná: „Co já lustruju cosplayisty, že jo, tak jeden klučina dělá 

moc krásnej cosplay, je na to teda strašně mladej, dejme tomu, že mu je 14 a vypadá na to 

dobře a takový to, ale teď koukám, že se tam snažil dělat různý herní postoje a tak jako a 

řikám mu: „Máš jednu, jedinou, ale velikou chybu.“ Jenom ta chyba toho, co se stalo na fotce. 

A on říká: „Ježiš. A co?“ a já mu řikám : „Nevšiml sis, že v DMC udělali z Danta leváka? A on, 

že si říkal, že mu to nějak nesedělo. A tak já řikám, že jo, že jsme si všichni za celou sérii zvykli, 

že je pravák, a teď tasí jako levák, ale meč používá pořád jako pravák. A já si řikám jo, tady 

vidim problém (smích).“ (Nana, muž, 26 let, manuální práce) Na celofandomových

internetových stránkách, například na mnou analyzované stránce Přiznání cosplayerů, 

nicméně převažují právě hejty před radami. Podle dat získaných v rámci rozhovorů by si

většina cosplayerů podle všeho přála, aby v rámci fandomu byla větší míra takové kritiky, kdy 

se jeden cosplayer snaží druhému poukázáním na chyby v jeho cosplayi poradit a pomoci mu 

tak k jejich nápravě, a to na úkor právě hejtů, které podle mých informátorů spíše vedou ke 
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špatným vztahům uvnitř fandomu a nepříjemným pocitům jeho členů než k čemukoliv 

jinému. 

V rámci fandomu bývají přijímány kladně spíše cosplaye vyráběné a všichni z mých 

informátorů toto nepsané pravidlo respektují a cosplaye vyrábějí, byť nikdy ne jako něco, co 

musí být opravdu za každou cenu dodrženo36: „Mě na tom baví ten tvůrčí proces některých 

věcí, u některých věcí, co si člověk vyrobil sám je to sranda shánět, jsou lepší braný 

v komunitě vyráběné cosplaye. No, tak. Ale třeba u věcí, co by se mi nechtělo šít ale jsou 

cenově rozumné, tak si je regulérně koupim.“( Hito, muž, 23 let, VŠ) Někdy je volba, zda 

kostým koupit určitě ovlivněna i nedostatkem financí, kupovaný kostým na cosplay totiž není 

levná záležitost, ty nejlevnější se dají pořídit například na Ebay.com zhruba od 1500 Kč, ale 

jejich kvalita je ovšem odpovídající: „Protože ty cosplaye se kupujou třeba hlavně z Ebaye, 

kde maj v uvozovkách velikost třeba na M, tak maj jakoby uni velikost M, jo. Že to bude sedět 

holce, která má velikost S i holce, která má L, jo? Že ta velikost M bude sedět třem různým 

lidem. Jako může to sedět někomu přímo jo, ale skoro vždycky to bude mít nějakou rezervu 

na víc nebo o něco míň někde. A většinou to na tom poznáš, protože některý kousky, doplňky, 

který by měly bejt jako vyvýšený, reliéfní, tak reliéfní nejsou. Jsou natištěný.“ (Yon, žena, 22 

let, administrativa) Ty dražší, vyráběné nikoliv sériově, ale ručně, často na zakázku, mohou 

přijít na zahraničních serverech i na více než 6000 nebo 7000 tisíc Kč, a to v těch případech, 

kdy nejde provedením o nic náročného. Nicméně i když odhlédneme od finanční stránky, 

většina informátorů mi sdělila, že i ona výroba spadá pod cosplay a k vlastnoručně 

vyrobenému kostýmu mají lepší vztah a mají z něj i lepší pocit, než z kupovaného. Výroba 

kostýmu je také u všech mých informátorů jedna z věcí, která je na cosplayi jako takovém 

baví. V zásadě každý z informátorů si vzpomněl na někoho, kdo si kostýmy kupuje, ale až na 

výjimky to není hodnoceno příliš kladně, nebo se k tomu alespoň vyjadřují opatrně: „Tak 

určitě je to oceňovanější, když si to vyrobíš sám, ty lidi řikaj, ty máš úžasnej cosplay, to sis 

koupil, a já řeknu ne, to jsem si vyrobil, a oni řikaj wow, to je úžasný. Tak to mě potěší, to 

člověka potěší. A hlavně k tomu má člověk jinej vztah, když si to vyrobíš, než když si to koupíš. 

Takže asi takhle. Ale znám dost cosplayerů, co jsou třeba známý a cosplaye si kupujou. 

Takhle, já to beru tak, že jsou hezký cosplayeři a pak jsou dobří cosplayeři. Dobrej cosplayer 
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Výjimkou jsou soutěže – těch se mohou účastnit zpravidla jen lidé s kostýmy vyráběnými, nikoliv kupovanými.
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ovládá… dokáže si to sám ušít, vyrobit rekvizity, nastajlovat paruku, udělat si nějakej makeup 

a třeba i nějak roleplayovat. Třeba to nemusí bejt dokonalý, ale všechno trochu ovládá. To je 

dobrej cosplayer. A pak jsou ne tak dobří cosplayeři, co si to třeba neušijou, ale udělaj si 

cosplay a paruku a tak. A pak jsou ty hezcí, co v tom vypadaj dobře, ale koupěj si to. Zase jou 

známý holky třeba, co si to koupěj, ale ovládaj dobře ten make-up takže vypadaj fakt dobře 

pak ty cosplaye.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) 

Z hlediska komunity je kupovaný kostým pochopitelný například v těch případech, 

kdy člověk neumí šít či když ho na cosplayi baví zejména roleplay a chce se věnovat jen tomu. 

Přesto tací cosplayeři nikdy nebudou v rámci fandomu uznáváni tolik, jako ti, kteří mají 

cosplay vyráběný: „Když se podíváš, tak si fakt všechno dělá sama. Takhle vypadá práce 

profesionálního cosplayera. A na to už fakt musíš mít materiál, tady už máš formu, kterou si 

musíš udělat a musíš na to mít peníze. Tady si dělala celou kroužkovku. Když se podíváš, co 

všechno si sama jako vyrobí. Takhle, teda možná v menším měřítku, ne nutně úplně takhle, 

by měla vypadat práce cosplayera. Že si na tom dáš záležet, a je jedno, jestli tě to bude stát 5 

tisíc, nebo pětistovku nebo 50 korun.“ (Yon, žena, 22 let, administrativa) Jde to vidět 

například i na soutěžích v rámci conů, kde sice jde zejména o předvedení cosplaye před 

publikem a porotou, a tedy v tu chvíli jde o druhou ze dvou stran cosplaye, tu hereckou –

roleplay, ale přesto k soutěžím nejsou vpouštěni cosplayeři v kupovaných kostýmech, byť by 

jejich herecký výkon byl sebelepší: „Některý lidi co začínaj, tak do toho nejsou ochotný vložit 

tolik času a úsilí, což musíš no. Teď už si to 

vyrábim, protože ty věci se koupit ani nedaj 

normálně někdy k tomu cosplayi. A hlavně mě to 

prostě baví. A taky co jsem začal do těch 

soutěžích, tak je to i o těch soutěží. Tam musíš mít 

cosplay vyrobenej, nebo nějak aspoň z větší části, 

nějaká drobnost nevadí no.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) 

Jako vyráběné jsou brány i kostýmy, kdy si 

cosplayer koupí například civilní oblečení v second 

handu a pak ho do žádoucí podoby pouze lehce 

poupraví – velké množství anime, například těch ze 

školního prostředí, totiž nějaké speciální oblečení, výrazně se lišící od toho běžného, nemá: 

Obr. 7: Usami Akihiko; Junjou Romantica 
(junjouromantica.wikia.com)
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„Ráda bych si je vyráběla sama, ale kvůli financím je pro mě lepší zajít do toho sekáče, když je 

to nějakej lehčí cosplay, co se dá sehnat z civilního nebo společenskýho oblečení. Zajdu do 

sekáče, podívám se tam, zkusim si to, jestli mi to je, tak to vezmu. Mam i jeden sekáč, kde je 

všechno za 20 korun. Tam jsem třeba sehnala pomalu celej cosplay na toho Usami Akihika.“ 

(Futa, žena, 17 let, SOŠ) Doplňky a paruky se kupují prakticky vždy, maximálně se poupravují. 

Cosplayeři také při výrobě poměrně často spolupracují, zejména v rámci skupin ale existuje 

výpomoc i mezi jinak neorganizovanými jednotlivci: „Prostě umím pracovat se dřevem, s kůží, 

s látkou, kámoš zase umí šít, a když potřebujeme udělat cosplay, tak ho prostě uděláme.“ 

(Nana, muž, 26 let, manuální práce)

Někdy se cosplayeři v honbě za dokonalým ztvárněním postavy pouštějí do extrémů, 

ale jde v tomto případě o opravdu malé procento komunity: „…psali37 o tý holčině, co si 

nechala zvětšit oči na ty anime postavy, prodloužit nohy a tak. Prostě ze sebe nechala udělat 

takovou vílu. Nechala si zeštíhlit pas, že si odoperovala ty žebra. Nechala ze sebe udělat 

jakoby tu postavu no. Je spousta magorů, jako třeba Pain, ty co dělaj cosplay Paina, že si fakt 

nechaj udělat ty piercingy pravý, jsem viděla. Nebo jak mám toho Kakuza, tak jsem viděla i 

tričko, obrázek, nevim, už je to dlouho, co měl vážně pravý to šití v tom těle. Já jsem si teda 

šila jenom takhle kůži u prstu.“ (Futa, žena, 17 let, SOŠ) Podobné jednání bývá často spíše 

odsuzováno, než oceňováno, jako něco, co už se i v jinak poměrně benevolentní komunitě, 

kde se velká část lidí považuje za ne zcela normální, vymyká standardnímu chování: [A je 

něco, co je podle tebe pro 

cosplayery typický?]„Nejsou až 

tak kompetentní do normálního 

světa no, a že jsou to magoři. To 

tam můžeš dát, do tý práce. 

Všichni cosplayeři jsou magoři.“ 

(Yon, žena, 22 let, administrativa) 

„Já to beru jako úplně ulítlou věc. 

Zajímalo by mě, jestli by si nechal 

udělat třeba mechanickou ruku, 
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V novinách, nespecifikováno jakých.

Obr. 8: Pain; Naruto (www.deviantart.com)
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jako to měl ten Fullmetal Alchemist, já nevim, jak se jmenuje. Edward.“ (Futa, žena, 17 let, 

SOŠ)

Roleplay je záležitost týkající se především různých setkání, nejčastěji conů. Dle mých 

zjištění z výzkumu jsou cony brány svým způsobem jako vyvrcholení cosplayerovy práce. 

Odehrávají se zpravidla v létě, už proto, že cosplayi svědčí venkovní prostředí z mnoha 

důvodů. Jednak jsou při focení preferovány spíše venkovní či industriální expozice a také 

proto, že orientace při výrobě kostýmu na cosplay bývá zejména na přesnost s předlohou, 

nikoliv na to, aby kostým udržel člověka v teple. Na conech cosplayer předvádí své nové 

cosplaye, ale i ty staré, oblíbené, často stále průběžně zdokonalované: „Dva roky si nikdo 

nevšimnul, že mám absolutně špatnou sukni. Dva roky to nikdo neřešil (smích). Ona má mít 

takovou skládanou modrou, s tim já jsem se nějak neobtěžovala. Tentokrát to tu nikdo tak 

neřešil. Stejně tak to červený sako – ona nemá klopy, já mam klopy. Přešila jsem si knoflíky a 

stačilo to.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Dalo by se říct, že na conech sice stále jde o zpracování 

cosplaye, ale jde hlavně o jeho předvedení, což není nutně to samé. Oproti fotkám zde tedy, 

logicky, získává na důležitosti právě roleplaying, a to jak v soutěžích, tak i v množství různých 

jiných situací. Někteří cosplayeři roleplayují celý den, ale nebývá to běžné, zkrátka proto, že 

to dle slov mých informátorů není úplně možné: [Hele a roleplayuješ při cosplay?] „Hele jo, 

rozhodně. Ale nevydržim to celej den.“ [A přijde ti to důležitý, ten roleplay?] „Jo, určitě. To 

není jen kostým, je to cosplay. Určitě třeba při tom focení nebo na videu, tam se dá ten 

roleplay hezky ukázat. Celej den na conu to nejde, obzvlášť když máš kamarády zmrdy jo. Já 

jsem se snažila, abych byla jako hluchoněmá. Sem se snažila držet hubu, dělat, že neslyšim a 

přesně – když jsem něco chtěla, tak: No, no, něco by chtěla.“ A já jsem měla docela hlad. „No, 

no, tak si myslim, že se jí chce na záchod, ne počkej, se jí chce tam jako!“ Prostě hrozný kecy.“ 

(Itsu, žena, 18 let, SOŠ)

Ačkoliv uváděli moji informátoři obvykle jako hlavní hledisko povedenosti cosplaye 

to, že je třeba, aby vám relevantní pozorovatelé, tedy zbylí členové komunity a osoby 

seznámené s prostředím (tedy například znalí konkrétního anime, ze kterého cosplayovaná 

postava je) „uvěřili“, že jste daná postava, přesto se mnoho z nich často soustředí na 

detaily materiální části cosplaye, tedy na povedenost a přesnost kostýmu a jeho částí a 

doplňků (byť i tady jsou cosplayeři schopní leccos odpustit): „Když někdo dělá Taigu tak jako 

já, tak… máš prostě hodně obrázků, jak z anime, tak fanart a dost těch obrázků je jiných. 
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Takže se hrozně blbě tipujou barvy. Já mám třeba hnědou, a vypadá to přirozeně. No a právě 

zase ta slečna ji měla tak spíš do zrzava. S tím sakem, zase obě ho máme kupovaný. Ale ta 

postava má na jedný straně 4 knoflíky. Ta slečna se ani neobtěžovala ty knoflíky udělat. Ona 

má normálně… normální zapínání. Ale jsou to spíš takový ty detaily, že si jich člověk všimne, 

až když to fakt zná. Zase jí můžu pochválit, že ona si fakt sehnala takový ty hnědý mokasíny, 

co ona má, já mám furt tenisky (smích)“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Všímavější, co se detailů 

provedení kostýmu týče, jsou cosplayeři zejména u postav, které dobře znají, takže 

samozřejmě zejména u jejich oblíbených postav. Typicky u těch, které sami cosplayují: „Já 

jsem v tomhle ohledu hodně háklivá na postavy, který znám a mám ráda, takže na tom pak 

zkoumám každej detail (smích), ale jinak to obvykle nechci moc soudit, když to pořádně 

neznám třeba.“ (Mi, žena, 19 let, SŠ)

3.3.1	Crossplay	a	jeho	hodnocení

Častým jevem v cosplayi jsou takzvané crossplaye, tedy situace, kdy cosplayer 

cosplayuje postavu opačného pohlaví. Zpravidla jde o ženu, která cosplayuje mužskou 

postavu, což je poměrně běžný úkaz: [A znáš někoho, kdo se věnuje crossplayi?] „Sebe 

(smích). Vlastně se spíš ptej: „Znáš někoho, kdo se nevěnuje crossplayi?“ To by byla lepší 

otázka. To je moje odpověď.“ (Yon, žena, 22 let, administrativa) Může být i opačná situace, 

tedy že muž cosplayuje postavu ženskou. Mužské crossplaye ale již tak časté jako ženské 

nejsou: „No já myslím, že jsem slyšel jenom o jednom, a to byl právě ten Claude, a ten měl 

hrozně jemný rysy, on byl nějakej seveřan no. Dál nevim.“ (Hito, muž, 23 let, VŠ) Zatímco 

crossplaye ze strany žen jsou zcela běžné a akceptovatelné, cosplaye ze strany mužů jsou 

stále částí fandomu brány jako něco divného, nenormálního a někdy jsou vyloženě

stigmatizovány: „No tak jako když se kluk převleče za holku, tak je to nenormální.“ (Ya, žena,

15 let, SŠ) Toto dobře dokládá i příklad výše zmiňovaného Clauda, který se crossplayi věnoval 

a musel se potýkat s relativně velkým množstvím negativních reakcí, hlavně ze strany mnoha

anonymních uživatelů na internetu: „Byl kluk, vypadal jako ženská, cosplayoval ženský 

postavy hlavně. Zabil se tuhle nedávno, tak ukázal lidem, že taky to jde jo, ten mužskej 

crossplay. No, i když jako zabil se, to jo, takže tak.“ (Hito, muž, 23 let, VŠ)  
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Důvody, proč se věnovat crossplayi jsou různé, zejména v případě crossplayů ze 

strany žen. Dá se říct, že jde z části o dorovnání stavu pohlaví. Dalším důvodem je větší 

jemnost rysů žen, díky které se na některé mužské postavy hodí více. Jiné důvody jsou již 

spíše osobní povahy. První z důvodů je podmíněn faktem, že v komunitě je velmi málo mužů 

a tím pádem je ženský crossplay jedním z logických prostředků pro „dorovnání stavů“ 

mužských a ženských postav na conech, ve skupinových cosplayích atp.: „Jakože já myslim, 

že to neva, protože je hodně holek, co cosplayujou kluky, protože mi přijde, že mezi otaku 

nebo mezi těma cosplayerama mi přijde, že je víc holek než kluků. I když je pravda, že i kluci 

se občas převlíkaj za holky, bohužel. Ale pokud ta holka vyloženě nevypadá jako holka, tak je 

to v pohodě, protože ty holky maj obvykle lepší cosplaye.“ (Mi, žena, 19 let, SŠ) Druhý z 

důvodů je také poměrně očividný, alespoň pro lidi byť povrchně seznámené s mangou či 

anime a zejména se stylem, jakým jsou kreslené. Ačkoliv každý mangaka38 má svůj vlastní, 

osobitý styl, jako je běžné i u jiných výtvarných směrů, má manga svá specifika, která jsou 

téměř všem autorům společná. „Styl kresby, který je pro mangu typický, zahrnuje velké oči, 

rafinované tvary účesů, malý a špičatý nos, různé velikosti a tvary bublin a časté používání 

citoslovcí“39 Dá se říct, že manga je význačná i celkem velkou jemností rysů postav, a to 

obého pohlaví a v očích části komunity panuje tedy i názor, že jsou k ztvárnění mužských 

postav často ženy lepší: „No jasně, nejčastěji jsou to slečny, které cosplayují mužské postavy, 

protože Američané a Evropané nemají tak jemné rysy jako právě muži, vystupující v anime, 

manze. Je to takové typické v té euroamerické cosplayerské společnosti, že takhle jakoby tím 

pohlavím vynahrazují ty jemnější rysy.“ (Hito, muž, 23 let, VŠ) Toto je zejména mezi ženami 

poměrně rozšířený názor: „Dobrých mužských cosplayerů by u nás napočítal na prstech jedné 

ruky, se zamhouřeným okem na obou, takže buďme rádi za ty povedené crossplaye, kde 

děvčata vypadají podstatně bishíkovatěji40 než 99% kluků, a kritizujme až naše úroveň dožene 

alespoň ten dívčí průměr“ (Přiznání Cosplayerů, 11. 5. 2014) 

                                                       
38

Mangaka je japonský termín používaný pro autora mangy, případně anime. Než se vydají na samostatnou 
profesionální dráhu, studují budoucí autoři zpravidla na vysoké umělecké škole, případně se učí pod jiným 
mangakou, u kterých pracují jako asistenti.
39

http://cs.wikipedia.org/wiki/Manga; 20. 5. 2014
40

Bishi, zkratka z bishounen, viz výše.
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Kromě těchto většinou obecně akceptovaných důvodů, tlumočených mi různým 

způsobem mými informátory, jsou důvody pro ženský crossplay samozřejmě i osobní povahy. 

Může jít například o chuť vyzkoušet si na chvíli roli druhého pohlaví. Jak uvedla jedna z mých 

informátorek: [A proč teda děláš crossplayi ty?] „No, protože klučičí postavy jsou nejlepší 

(smích).“ [A v čem?] „No jako… nevim. Mě to připadá, že ty klučičí postavy jsou prostě… cítíš 

se klukem no, zapomínáš na to, že jsem holka. Říkáš: „Já jsem měl.“ A né: „Já jsem měla.“ 

Prostě takový to, takový ty klučičí povahy.“ (Ya, žena, 15 let, SŠ) Podle dalších jsou důvody 

například právě párové či skupinové cosplaye a jde tedy o přizpůsobení se. Někteří moji 

informátoři říkali také to, že se crossplayi věnují částečně i „pro srandu“. Podle dalších mých 

informátorů jde i o mnohem větší variabilitu mužských postav v japonské populární kultuře, 

než těch ženských a s tím spojenou i 

větší možností nějakého výraznějšího

roleplaye a zajímavého kostýmu. 

Specifickým ženským 

cosplayem na hranici crossplaye jsou 

i takzvané oiroke no jutsu41 (nebo 

sexy no jutsu) cosplaye, kdy žena 

cosplayuje mužskou postavu v její 

ženské verzi. Zpravidla zachová určité 

prvky, pro tuto postavu typické, jako 

barvu vlasů, doplňky, tetování atp. a 

podobný styl oblečení, kdy je ovšem 

zdůrazněna ženskost dané 

cosplayerky. Například tedy místo 

krátkých blond vlasů, oranžové 

mikiny a tepláků typických pro 

originální mužskou postavu tak bude 

                                                       
41

Termín pochází z anime a mangy Naruto, kdy stejnojmenný hlavní hrdina několikrát použije toto jutsu, tedy 
jakousi techniku či kouzlo ke změnění své podoby na polonahou mladou ženu (Naruko) a tohoto použije 
k přemožení či zmatení protivníka. Oiroko no jutsu cosplaye se již nicméně vymanily z vlivu Naruta a je možné 
se setkat jak s oiroko no jutsu cosplayi jiných postav z tohoto anime, tak i s cosplayi s tímto anime vůbec 
nesouvisejícími.

Obr. 9: Naruto a Naruko; Naruto (www.pinterest.com)
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mít pouze podprsenku či uplý top, krátké kraťasy či sukni a dva blonďaté culíky nebo 

podobně, jako bývá časté právě u postavy Naruko. Tyto cosplaye se také stávají poměrně 

populárními, jednak Naruko, která bývá asi nejčastější, ale i jiné. Například jsem se od jedné 

z mých informátorek dozvěděl o oiroko no jutsu  Kakashim: „Teď si zrovna vyrábim letní 

cosplay.“ [A můžu se zeptat jakej?] „No oiroko no jutsu Kakashiho.“ (Mi, žena, 19 let, SŠ) 

Také se jedna informátorka zmínila o oiroko no jutsu Kyovi, který již ani není z anime Naruto, 

kde oiroko no jutsu cosplay má de facto své kořeny.: „Ale co já chci cosplayovat, tak já 

cosplayuju Anko z Naruta, cosplayuju Kyoko nebo Kia z King of Fighters. Kyo je mužská 

postava, Kyoko je jakoby oiroke no jutsu od toho.“ (Yon, žena, 22 let, administrativa) 

Co se týče crossplaye ze stran mužů, zde jsou důvody obvykle více osobní, případně 

jde o způsob určitého humoru či dokázání odvahy: „U těch lolit ano no, ale tak dobře, pořád 

ty lolity počítáme do těch otaku. Jako úplně normálně, brolitu jsem viděl na vlastní oči. 

Kamarád se vsadil, že to udělá na Advík a taky, že to udělal.“ (Nana, muž, 26 let, manuální 

práce) Jak jsem uvedl výše, není totiž mužský crossplay částí komunity stále brán jako něco 

zcela normálního, ovšem i toto má částečně logické důvody. Jak je již uvedeno výše, 

Evropané zpravidla nemají až tak jemné rysy, jako postavy v anime a tak zde pro mužský 

crossplay ani nejsou až tak vhodné podmínky: „Podle toho, co dělá. Jako crossplay myslíš. 

Hele nejlepší na crossplay, jako když se kluk převlíká za holku, jsou Asiati a Japonci. Ty jsou na 

to nejlepší. No tady v Česku na to musí mít chlap aspoň trochu ženský rysy, nějakej trochu 

hubenější obličej aby to mohl dělat jo.“ (Yon, žena, 22 let, administrativa) Přesto se mužský 

crossplay čas od času vyskytuje, z mých třech mužských informátorů se mu jeden věnuje, 

ovšem jeho situace je naprosto specifická (má diagnostikovanou transsexualitu, v současné 

době prochází pod dozorem lékařů a poradců zejména přípravou na léčbu a chystá se již 

pomalu k životu jako žena, po dobu požadovanou platnými normami před provedením 

operativního zásahu), takže je otázka, nakolik jde v tomto případě ještě stále hovořit o 

crossplayi: „Cosplayi. Já se věnuju cosplayi, protože v mém případě to není crossplay. Ale 

svým způsobem to crossplay je. Pro ty ostatní to tak je, ale když to uvedu na pravou míru, tak 

to chápou.“ (Nana, muž, 26 let, manuální práce) Minimálně ze strany neinformovaného 

pozorovatele ovšem o crossplay jde. O žádném jiném konkrétním crossplayerovi se mi 

s výjimkou právě mého informátora a výše již zmiňovaného Clauda se již mí informátoři 

nezmiňovali, akorát v komunitách s cosplay fandomem koexistujícím a jemu podobným se 
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někteří takoví nachází, například v lolita komunitě42: „Kluků těch jsem pár viděla, ale né jako 

animovaný postavy, ale jako lolita nebo tak. No viděla jsem třeba jednoho kluka s makeupem 

a jinak snad ani moc ne vlastně. Ale třeba byli namalovaný a měli šaty, ale… nevim no.“ (Mi, 

žena, 19 let, SŠ) Nízký počet mužských crossplayů může být spojen i s jistou nekompatibilitou 

rysů většiny Evropanů a anime postav, jak je již zmiňováno výše, což je v případě zpodobnění 

ženské postavy mužem ještě více umocněno. Provedení takovéhoto crossplaye tedy vyžaduje 

značnou dávku práce a zřejmě je jen málo těch, kterým se do ní i v souvislosti s očekávaným 

přístupem komunity k výsledku zkrátka nechce: „Ale víš, myslim, že to maj kluci těžší. Protože 

bych řekla, že je jednodušší, když si ženská namaluje obličej nebo se oblíkne tak, aby 

vypadala jako chlap, než když má chlap dělat holku. Protože ona si může nandat věci, ale on 

by si musel odendat věci, třeba svaly, což dost dobře nejde. Nebo něco takovýdleho. Výhodu 

má tu, že si musí nandat prsa, zatímco ona si je musí zakrývat. Což je těžší, než to, si je 

nandavat, zvlášť když je má třeba většího rázu.“ (Yon, žena, 22 let, administrativa)

K mužskému crossplayi se zkrátka stále přistupuje poněkud s odstupem. Mým 

informátorům zpravidla mužský crossplay až na výjimky nějak zvlášť nevadí, jen se s nikým, 

kdo ho dělá, většina nezná a přistupují k mužskému crossplayi i proto jako k něčemu 

neznámému, nestandartnímu, ne úplně normálnímu a tedy s rezervou. V komunitě bývá 

podle všeho odsuzován hlavně mladší generací (viz výše), ale také samotnými mužskými 

členy subkultury a zejména jimi: [A je podle tebe rozdíl, když se crossplayi věnuje holka a 

kluk?] „Já myslim, že určitě. Protože když dělá crossplay holka, tak na ni většinou nekoukaj 

tak znechuceně jak na ty kluky.“ [Jako je to hodně odmítaný jo?] „No, jako mezi klukama 

určitě.“ [A holky? Třeba ty, když to vidíš?] „Mě to asi ani nevadí, ale tak ty kluci, co znám… ty 

si na to radši asi ani netroufaj (smích).“ (Mi, žena, 19 let, SŠ) K ženským crossplayům má 

výtky jen malá část komunity, z mých informátorů prakticky nikdo, z mých ženských 

informátorů se mu i všechny alespoň do určité míry věnovaly. Pro nováčky může jít o něco 

netypického, nového a zpočátku nemusí vědět, jak se k tomu postavit: „Z počátku jsem 

k tomu měl určitou averzi, protože jsem to viděl jako něco nepřirozeného, ale postupem času, 

když jsem zjistil, že ty fotky, který třeba holky udělaj v mužskym cosplayi vypadaj fakt dobře, 

                                                       
42

Jde v zásadě o subkulturu či komunitu založenou na módě, snažící se přiblížit oděvům z Viktoriánské éry. 
Typickým znakem jsou široké, nabírané sukně s volánky, ozdobné čelenky, mašle, kloboučky a jiné zdobené 
pokrývky hlavy a také například podkolenky. Lolita subkultura vznikla v Japonsku, ale brzy se rozšířila po celém 
světě. V rámci komunity funguje několik víceméně nezávislých proudů, například gothic lolita, punk lolita, 
sweet lolita atp. Muž oblečený jako lolita se nazývá obvykle brolita.
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tak jsem si uvědomil, že crossplay je něco, co by mohlo, mělo být. Nevadí mi to, proč ne, když 

to někdo chce dělat. Někdy by to kluci tak pěkně neztvárnili no.“ (Hito, muž, 23 let, VŠ) Na 

internetu se ovšem, zejména díky anonymitě, dají najít negativní názory na ženský crossplay 

častěji: „Není to hejt, ani nic podobného... Ale… Vzpamatujte se lidi (určeno spíše "ženám") 

To si vážně chcete hrát na chlapce? To, že děláte cosplay na chlapeckou postavu, neznamená, 

že si hned musíte na fejsbůčku změnit jméno na nějaké sexi japonské, že musíte vystupovat 

jako kluk, dělat fotky jako kluk, vyjadřovat se jako kluk. A když tedy chcete, udělejte to prosím 

tak, aby nebylo poznat, že nejste kluk. Protože tohle už mi vážně vadí. Každá třetí cosplayerka 

se vydává za muže, který vůbec nevypadá mužsky. Kdybyste to alespoň uměli "zahrát".. Ale 

ani to Vám nejde…“ (Přiznání Cosplayerů, 20. 4. 2014)

3.4	Jiná	fanouškovská	tvorba	související	s	cosplayem

Kromě cosplaye se řada informátorů (s výjimkou jednoho) věnuje i jiné fanouškovské 

tvorbě a činnosti v rámci cosplay fandomu (nicméně je třeba říci, že tato fanouškovská 

tvorba se značně prolíná i s otaku fandomem a nelze jí tedy v případě mých informátorů 

pravděpodobně přiřadit pouze k jednomu z těchto fandomů). Někteří z cosplay fandomu se 

dokonce nejdříve věnovali jiné tvorbě, spojené s anime a mangou, než cosplayi, a ten pak 

přišel až jako vyvrcholení předešlých aktivit: „No, tak v roce 2003 jsem začala kreslit mangu a 

anime, pak to přešlo v čtení mangy, pak to přešlo v seriály, pak to přešlo ke srazům a cosplay 

jsem začala dělat až s mojí skupinou, Prague Shitai Cosplay Team.“ (Yon, žena, 22 let, 

administrativa) Jde zpravidla buď o další výtvarnou činnost, zejména kreslení a malování 

oblíbených postav z různých anime či mangy: „Já nedělám už fanarty, já na fanartech 

začínala. Dělám jakoby kresby v manga stylu. Jsem se to chtěla naučit, tak jsem to dělala 

podle mangy a nějak jsem se naučila ten styl. Teď se toho právě chci zbavit, abych si našla 

vlastní film, kterej by mě dostal na animovanej film na FAMU.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Často 

jde také obecně o tvorbu inspirovanou Japonskem a jeho kulturou: [A o co přesně v té 

japonské kultuře se zajímáš?] „O kreslení. O tu jejich klasickou kresbu tou tuší, ty rostliny, 

zvířata tak. A celkem mi to i jde. S tim štětečkem kaligrafickým a tak.“ (Ya, žena, 15 let, SŠ) 

Jedním z nejčastějších projevů fanouškovské tvorby je i psaní povídek, zejména slash 
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povídek, v komunitě označovaných různými pojmy, od RP (zkratka slova roleplaying), přes 

slash, doujin(shi), shipping (pozn.: od anglického worshipping) až po nejčastější yaoi 

(japonské označení žánru, ve kterém muži navazují homoerotické sexuální vztahy; ženskou, 

lesbickou verzí je yuri). 

V příbězích vytvářených cosplayery jsou obvykle zastoupeny postavy ze známých a 

pisatelce (slash píší téměř výhradně ženy, z mých informátorů se jím kromě žen okrajově 

zabýval chvilkově jen jeden z mužů: „Yaoi, pár jsem jich jako napsal, ale byly to takový spíš 

pro mě, takový vlastní.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ), což bylo dle jeho slov dáno i jeho orientací) 

blízkých anime či manga. Kromě těchto bývají velmi často zastoupeny i takzvané OC 

postavy43: „No dá se říct, že já mám jednu postavu. Postavu, kterou já si vymyslím, vzhled, 

charakter a takhle a někdo jinej má taky postavu a takhle píšu třeba, že ten má to jarního 

počasí a že ta moje postava jde do baru, tam si sedne, něco si objedná a ten druhej má třeba 

číšníka a takhle si píšeme, co se děje, ty postavy, co spolu dělaj a tak. Je to takový hodně 

zamotaný.“ (Futa, žena, 17 let, SOŠ) Povídky jsou velmi často psány ve dvojici či větší skupině 

dívek, z nichž každá píše za jednu příběhovou postavu a v psaní se střídají a takto postupně 

vzniká příběh. Tento způsob psaní je i díky internetu (hlavně Facebooku, Skype a jiným 

komunikačním aplikacím) velmi populární, jak vyplývá jednak z analýzy stránek s touto 

tematikou tak i z rozhovorů s informátory: „No jak jsem byla v tom cosplayi, tak tam byla 

nabídka, jestli bychom se nechtěl účastnit nějakýho psaní hromadnýho příběhu, třeba přes 

Skype, že by každej napsal kus nějakýho příběhu no a vlastně tim jsem vlastně přišla k těm 

klanovejm příběhům, že jsem takhle s někym psala na střídačku a pak jsem na tom byla 

závislá.“( Futa, žena, 17 let, SOŠ)

Další z mužských informátorů se psaním povídek také zabývá, ale z části i v rámci 

jiného fandomu a především, nejde o yaoi povídky, ke kterým má trochu odmítavý postoj: 

„Když pokud jako povídky tak spíš jako fantasy, jestli se tomu dá říct fantasy nevim. Ale tak 

spíš fantasy. Neovlivňujou mě styly typu yaoi, slash a tak. Jako nevim, podívám se na ně ale 

to je tak jako… tím to končí, na toto téma psát nepotřebuju, tak.“ (Nana, muž, 26 let, 

manuální práce)

                                                       
43

Z anglického own character, jde v zásadě o autorovu originální postavu, často branou až jako jeho alter ego a 
používanou i mimo literární tvorbu, např. jako přezdívku na internetu. Bývá zpracována co se týče povahy a 
vzhledu a někdy si jejich autoři vytvářejí i cosplaye těchto svých postav.
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Jedna z mých informátorek se spolu se svou kamarádkou věnuje natáčení videí, 

konkrétně jakýchsi krátkých a převážně humorných reportáží z různých srazů, conů, případně 

natáčejí videa o sobě nebo videonávody pro pomoc s výrobou cosplaye:  „A s kamarádkou 

tam taky chodíme natáčet ty cosplayí videa teda. A je z toho víc zážitků, než z focení. Tam se 

právě dá hezky udělat ten roleplay i. Ona natáčí a stříhá a já právě sháním ty lidi. Ona je 

taková ta… stydlivá maiden. A já jsem taková ta co přijde za lidma a řeknu: Jdeme natáčet, 

teď hned! A na co mám dělat řeknu: Hm, dobrý, jak můžeme spojit Wendy, Gerarda a Juvii. A 

něco vymyslim, řeknu jim to, a oni to udělaj. A to je taky hrozný, jak najednou nejsou schopný 

hrát, přitom maj roleplayovat (smích).“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Podle jejích informací také 

nejde o zcela ojedinělou tvorbu, zejména vlogy jsou v rámci komunity poměrně populární, 

případně právě videa s návody.

Co se umělecké tvorby, tedy kresby a malby v rámci komunity týče, je alespoň na 

první pohled pozoruhodné, kolik  cosplayerů studuje umělecké školy, případně se alespoň ve 

výraznější míře věnuje nějaké formě umění mimo cosplay a anime svět: „Víš co, nejvíc 

cosplayerů je na výtvarných školách jo. Nebo že se aspoň uměj nějak výtvarně zaměřit, že se 

tomu věnují. Marionett44, že jo.“ (Itsu, žena, 18 let, SOŠ) Zpravidla jde o střední školy 

zaměřené právě na kresbu a malbu: [Hele a kam vlastně chodíš do školy?] „No na střední, na 

uměleckou kresbu.“ (Ya, žena, 15 let, SŠ) Někteří z nich dokonce uvažují o dalším, navazujícím 

studiu a cosplay a tvorba okolo něj jim často slouží jako odrazový můstek: „Dělám jakoby 

kresby v manga stylu. Jsem se to chtěla naučit, tak jsem to dělala podle mangy a nějak jsem 

se naučila ten styl. Teď se toho právě chci zbavit, abych si našla vlastní styl, kterej by mě 

dostal na animovanej film na FAMU.“( Itsu, žena, 18 let, SOŠ)

Při mém dotazování právě na další tvorbu v rámci otaku a/nebo cosplay fandomu 

často částí odpovědí bylo kromě toho, čemu se věnují, také to, že se tomu věnují málo, 

případně méně než dříve. Nejvíce tvůrčí energie jde u mých informátorů právě do plánování, 

navrhování a přípravy kostýmu a následně do samotného cosplaye: „Ale jako co se týče tý 

tvorby, tak hlavně jako ten cosplay, ono to dost trvá i. To barvení, ta výroba těch zbraní a 

tak.“ (Mu, muž, 19 let, SŠ) 

                                                       
44

Nevěnuje se přímo výtvarné tvorbě, ale herectví.
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I v rámci analýzy internetových stránek a to i stránek a Facebookových profilů 

některých z mých informátorů, ke kterým mi byl umožněn přístup, se ukázalo, že pokud 

cosplayeři kreslí či píšou, jde většinou o kresby ve stylu mangy a právě slash povídky. Co se 

kreseb týče, jsou vystavovány především na Facebooku, u starších i jinde: „Ani ne. Toho psaní 

už teďka moc nemam, ale mám stránku na deviantArtu45 už asi tři roky, takže tam mam 

většinu tvorby.“ (Nana) Povídky jsou většinou na osobních stránkách, na Facebooku jsem se 

s nimi na veřejných profilech pro fanoušky ani na soukromých pro přátele nesetkal, jediný 

způsob, kterým je se slashem spojen Facebook jsem uvedl již výše (využívání chatu ke 

spolupráci při psaní hromadných příběhů).

                                                       
45 Známý a již dlouho fungující internetový portál, umožňující autorům sdílet svá díla mezi sebou a také se svými 
fanoušky.
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4.	Závěr

Cosplay fandom je společně s otaku fandomem jedním z v současnosti populárních

fandomů spojených s Japonskem a zejména s japonskou populární kulturou. Jeho popularita 

je momentálně vysoká nejen u nás, ale i ve světě. 

Ve své práci jsem se zabýval zejména chápáním fungování fandomu a vztahů uvnitř 

něj a také tím, jak chápou cosplayeři vztah majority k této komunitě. Dalším ústředním 

tématem bylo, co v rámci tohoto fandomu tvoří subkulturní kapitál, jakou roli hraje 

v komunitě vlastnoruční výroba cosplaye či naopak jeho kupování, zda je řešeno pohlaví a 

vrozené predispozice jedince, jako například postava a rysy a také jestli fandomem 

oceňované prvky hrají roli například při výběru a tvorbě cosplaye.

V České republice je cosplay fandom tvořený dle mých informátorů zejména mladými 

lidmi s věkovým průměrem cca 15 - 16 let, se značnou převahou žen (srov. Taylor, 2005) a 

v současné době přibývá množství čím dál tím mladších členů. Značná část jeho členů se 

zároveň hlásí ke komunitě otaku, nicméně spojování s nimi je stále problematické, protože 

termín otaku s sebou stále pro některé nese pejorativní konotace, ačkoliv je v současnosti 

v Čechách brán spíše jen jako označení milovníka anime a mangy. Fandom mým 

informátorům nabízí zejména místo, kde se mohou setkávat a seznamovat s lidmi se 

stejnými zájmy a koníčky, které obvykle nejsou majoritou přijímány jako hodnotné a také jim 

nabízí prostředí, ve kterém se v těchto zájmech mohou navzájem podporovat.

Prostředím kde se cosplay realizuje jsou zejména cony (srov. Williams, 2011), v České 

republice jsou těmi nejpopulárnějšími Animefest, Advík a Akicon. Na těchto conech je 

zejména možnost prezentovat své cosplaye před relevantními pozorovateli a navazovat a 

utvrzovat vztahy uvnitř fandomu (srov. Taylor, 2005). Značná část fungování fandomu je ale 

přítomna také na internetu, kde mezi sebou cosplayeři sdílejí fotky svých cosplayů i jinou 

tvorbu. Ve fandomu působí též velké množství cosplay týmů, ve kterých se také cosplay 

realizuje. Jsou utvářeny za různými účely, nejčastějším ale bývá organizace a spolupráce při 

skupinovém cosplayi a při výrobě kostýmů a následná společná prezentace svých děl právě 

na internetu. Tyto týmy a cosplayeři v nich působící podle všeho nemají v rámci fandomu

nějaké významnější postavení, jde spíše o možnost, jak snáze oslovit publikum. Mimo cony a 

internetové sdílení tvorby existují samozřejmě také neoficiální srazy, a to jednak srazy těchto 
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různých cosplay týmů, ale i jiná setkání. Tato se odehrávají často v parcích, například na 

Letné v Praze, ve Stromovce aj. nebo například v čajovnách. Těmito srazy se zejména

vyplňuje čas mezi cony a kompenzuje se jimi poměrně malé množství velkých conů, nicméně

vynahrazují se tak i jiné jejich charakteristiky, jako je například masovost těchto conů  -  

interakce na srazech probíhá oproti conům mezi menším množstvím lidí, může tedy být 

intenzivnější. V praxi v zásadě nejde o nic jiného, než přátelská neformální setkání částí 

fandomu, ať už v kostýmech nebo bez nich.

Vztah majority k cosplayi bývá různý, ale téměř vždy je ovlivněný zejména 

nedostatečnou informovaností většinové společnosti o této problematice. Tato bývá 

prohlubována i případnými články, psanými neinformovanými novináři, které bývají značně 

zavádějící. Nicméně má zjištění jsou v rozporu s posouzením např. Browna (1997), protože 

jsem se nesetkal, že by na cosplay podle mých informátorů média či majorita pohlížela jako 

na něco, co může ohrožovat zavedený žebříček hodnot. Moji informátoři se sice setkávají i 

s negativními reakcemi, ale přesto se dá říct, že obvykle jde spíše o reakce neutrální a někdy 

o zájem – ten ale bývá občas prezentován takovou formou, že jim bývá spíše nepříjemný. 

Většinou je na ně nicméně pohlíženo jako na někoho svým způsobem divného, věnujícího se 

něčemu, co je ztrátou času (srov. Taylor, 2005). Okolí mých informátorů je toho zářným 

příkladem, kdy zpravidla první reakce rodiny bývají spíše negativní a ovlivněné předsudky, 

následně se s tím ale zpravidla rodina smiřuje. Reakce vrstevníků z okolí informátorů bývají 

zpravidla neutrální či přímo pozitivní. Část mých informátorů se shoduje, že by cosplayi jako 

celku prospělo, kdyby o něm byli lidé více informováni, ať už kvůli umožnění vstupu novým 

členům, kteří se toho v současné situaci mohou obávat, ale i kvůli tomu, že by jim mohl 

cosplay připadat zajímavý a odstranily by se soudy bez znalosti pozadí tohoto fenoménu.

Na cosplayi bývá oceňován jak kostým, tak schopnost postavu předvést, tedy 

roleplay. Byť jsou obě tyto části cosplaye uváděny členy fandomu po přímé otázce zpravidla 

jako podobně důležité, kvalita zpracování kostýmu hraje podle všeho větší roli a kvalitní 

kostým tak tvoří nejen značnou část materiálního subkulturního kapitálu členů fandomu, ale 

subkulturního kapitálu celkově, tak, jak ho chápe Thornton (1996). Na setkáních hraje 

kostým větší roli už z toho důvodu, že ne vždy se cosplayeři vzájemně pozorují dostatečně 

dlouho na to, aby mohli ocenit i roleplay. Na fotografiích hraje kostým hlavní roli zcela jistě, 

protože díky statickému zobrazení je zde absence roleplaye téměř úplná. I díky tomu je na 
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fotografiích kladen ještě větší důraz na detail, co se provedení kostýmu týče (srov. Taylor, 

2005). Detailního provedení se cosplayeři často snaží dosahovat u svých cosplayů postupně, 

vylepšováním svého kostýmu v průběhu doby. Jde vždy o pokud možno co nejvěrnější 

napodobení zvolené postavy, jejího oděvu, tváře, vlasů ale i jiných charakteristik, jako je 

například tetování. Propracovanost kostýmů je někdy až taková, že může cosplay na 

neinformovaného pozorovatele působit jako svého druhu módní styl. 

V komunitě jsou vysoce oceňovány řemeslné schopnosti a umění si vyrobit kostým a 

doplňky sám a vlastnoruční výroba kostýmu se stala svým způsobem nepsaným pravidlem i 

mezi členy komunity, neúčastnícími se standardizovaných soutěží, na kterých bývá dodržení 

tohoto pravidla vyžadováno vždy. I přesto, že existují známí členové komunity, považovaní 

ostatními za dobré cosplayery, kteří si své cosplaye nechávají vyrobit nebo si je kupují přímo 

ve specializovaných obchodech či skrze aukční internetové portály, je nutno podotknout, že 

při jejich hodnocení mi moji informátoři tuto skutečnost (tedy že mají tito cosplayeři 

kupované cosplaye) neopomíjeli sdělit. Dá se říct, že umění vyrábět si své kostýmy je také 

subkulturním kapitálem, hlavně proto, že bez vlastnoruční výroby nejsou zpravidla kostýmy, 

byť sebelepší, náležitě ceněny.

Herní stránka cosplaye, tedy roleplay, je také fandomem brána jako důležitá, 

vymezují se pomocí ní proti běžným maškarním či podobným aktivitám. Znalost své postavy

je tedy pro dobré zvládnutí cosplaye stěžejní, nicméně členové komunity s ní obvykle nemají 

problém, neboť cosplayují zejména postavy pro ně dobře známé. Přesto, že je roleplay brán 

jako neodmyslitelná součást cosplaye, není jeho dodržování po celou dobu nesení kostýmu 

vyžadováno a málokterý cosplayer se o něco takového pokouší, což je odůvodňováno jednak 

náročností a za druhé i nemožností roleplayingu v některých situacích, na které cosplayovaná 

postava z podstaty daného univerza, ze kterého pochází, nemůže adekvátně reagovat.

Výběr cosplaye je značně individuální, ale přesto je možné nalézt některé společné 

prvky. Obecně jde spíše o postavy hlavní, s cosplayem vedlejších, méně důležitých postav a 

v příběhu jen krátkou dobu či okrajově se vyskytujících postav jsem se setkal jen řídce a i tak 

šlo o postavy, které výrazněji ovlivnily běh daného příběhu, a většina konzumentů si je tedy

dobře zapamatovala. Dá se říci, že zejména v případě mužů jde o postavy temnější, drsnější, 

často záporné, v případě žen je podobné zevšeobecnění obtížné, s výjimkou mladších členek 
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komunity, které tíhnou spíše k pozitivním a případně roztomilým charakterům. Ve výběru 

cosplayů hraje roli jak vzhled, tak charakter postavy. Někdy je výběr ovlivněn shodnými 

charakterovými rysy s cosplayerem, jindy těmi rysy, které mu připadají sympatické. Někdy

jde i o takovou postavu, která se může chovat značně odlišně, než je majoritní společností 

přiznáváno jako normální a běžně se tak (bez cosplaye) tedy chovat bez rizika stigmatizace 

nelze. Obecně se dá říci, že jde nejčastěji o oblíbené postavy cosplayerů z daného anime či 

mangy (srov. Taylor, 2005).

Specifickými cosplayi jsou takzvané crossplaye, kdy jde v podstatě o crossdressing. 

Crossplayem tedy rozumíme cosplay postavy opačného pohlaví, než kterého je cosplayer.

V případě žen jde o jev velmi častý. Každá z mých informátorek se crossplayi ve větší či menší 

míře věnuje a snad i díky této popularitě jde o jev v komunitě obvykle kladně přijímaný. 

Důvody mohou být různé, od obyčejných preferencí dané postavy bez ohledu na pohlaví, 

přes snahu nahradit nedostatek mužských členů komunity obecně nebo například jen

vyrovnat nedostatek mužů v rámci skupinového cosplaye. Může jít i o metodu kompenzace

na poměry anime a mangy často drsného vzhledu evropských mužů, až po touhu vyzkoušet 

si roli opačného pohlaví. V případě mužů je crossplay nicméně stále velmi výjimečný a 

komunitou je považovaný spíše za něco neobvyklého, nenormálního, a to zejména mladší 

částí fandomu a novými členy. Je značně ztížen právě i fyzickými předpoklady evropských 

mužů, u kterých může být zpodobnění ženské postavy z japonské popkultury značně obtížné.

Z mých informátorů se crossplayi věnuje pouze jediný muž, nicméně jeho případ je značně 

specifický, je totiž díky jeho transsexualitě obtížné posuzovat, zda jde opravdu o crossplay.

Častější je crossdressing v příbuzných fandomech, jako je například lolita fandom.

Fyzické předpoklady pro cosplay jsou ve fandomu častým tématem, zejména pokud 

jde o extrémní rozdíly mezi cosplayovanou postavou a tím, kdo ji zpodobňuje. Dá se říci, že

fyzické předpoklady ovlivňují přijetí cosplaye fandomem podobným způsobem, jako jsou 

brány v potaz při hodnocení oblékání i v majoritní společnosti (srov. Taylor, 2005). V případě 

fyzických charakteristik jde tedy svým způsobem také o formu kapitálu. Nejčastěji bývá 

posuzována tloušťka a výška, ale například i obličej, barva kůže aj. Komunita si nicméně 

uvědomuje, že dosáhnout přesné shody s postavou prakticky nelze a je poměrně tolerantní, 

ale schopnost zvolit si postavu s ohledem na své fyzické předpoklady je vždy hodnocena 

kladně. Je ale bráno jako pravidlo, že by člověk měl mít především soudnost a pokud je 
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obézní, je podle mých informátorů poměrně logické, že se stane tečem posměšků, pokud se 

bude snažit cosplayovat např. postavu s vypracovaným a odhaleným tělem atp. Obecně se 

dá říct, že členové fandomu v některých případech kopírují vkus a hodnoty majority (srov. 

Williams, 2011). Fyzické předpoklady bývají řešeny hlavně mladší částí komunity, která je 

k nim mnohem kritičtější, což vede k většinou mých informátorů nepříznivě hodnocenému 

fenoménu hejtování, kdy se jednotlivý členové kvůli svým postavám vzájemně urážejí 

zejména přes internetové komunitní stránky. Starší část komunity se podle všeho orientuje 

spíše na přesnost a dokonalé zpracování kostýmů.

Protože pro fandom je typická fanouškovská tvorba, zajímalo mne, zda kromě 

kostýmů tvoří členové komunity i jiné hodnoty. Zjistil jsem, že téměř všichni moji informátoři 

ano, stejně tak je to podle jejich výpovědí i u ostatních členů komunity. Jsou to nejčastěji 

slash povídky inspirované mangou a anime, ale i s vlastními charaktery. Dále jsou to kresby 

v anime stylu, ale i ve stylu tradičním japonském, výroba anime postav z různých materiálů, 

například z korálků či pokusy o tvorbu mangy a tak podobně. Tvorbou opravdu v rámci 

cosplaye jsou i videa, natáčená často jako reportáže ze srazů a conů, případně jako 

videonávody na ušití částí cosplaye či výrobu doplňků. Tato vedlejší tvorba ale v rámci 

komunity nijak výrazný význam nemá, nebývá brána jako součást něčeho, čeho by měl být 

dobrý cosplayer schopen a tedy se nedá říct, že by byla součástí subkulturního kapitálu 

v rámci cosplay fandomu.

Celkově se dá říct, že zkoumání cosplaye a případně dalších fandomů, ať už 

příbuzných či nikoliv, má určitě do budoucna potenciál co se zjišťování nových skutečností 

týče. Pro mě osobně tato práce přinesla více otázek, než jich zodpověděla, ať už se to týká 

zdánlivé absence hierarchie nebo tak populárního a v jiných subkulturách či fandomech 

v takové míře prakticky nevídaného fenoménu, jakým je crossdressing, konkrétně crossplay. 

Přesto mohu na základě mého výzkumu říci, že co je v rámci cosplay fandomu skutečně 

důležité, je pocit jakési sounáležitosti, příslušnosti k tomuto společenství, vzájemná podpora

a společný zájem o cosplay, tvořivost, anime, mangu a obecně o cosplayi příbuzná témata.
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