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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce se zabývá analýzou dvou pop-psychologických příruček zaměřených  

na téma vztahů mezi muži a ženami. Konkrétně se jedná o publikace amerického 

psychologa J. Graye „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“ a český ekvivalent „Proč ženy 

muže nechápou“ od D. Grubera. Základní výzkumnou otázkou práce je, jak jsou  

v pop-psychologické literatuře konstruovány genderové stereotypy a jakými mechanismy 

jsou ukotvovány. Teoretickým východiskem je jak vliv pop-psychologie na čtenářstvo, tak 

i představení základních konceptů především ve vztahu ke genderu jako analytické 

kategorii, genderovému řádu, genderovým stereotypům a mechanismům konstruování  

a udržování maskulinity a feminity. Empirický výzkum představuje kvalitativní obsahovou 

analýzu a diskurzivní analýzu knihy „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“ v komparaci 

s českým titulem „Proč ženy muže nechápou“. Zaměřili jsme se především na to, jak autoři 

publikací pracují s genderovými stereotypy o mužích a ženách a jak dochází ke 

konstruování zdánlivě věčných a univerzálních binárních genderových reprezentací.  

 

Klíčová slova: pop-psychologie, gender, genderový řád, genderové stereotypy, knihy  

o mužsko-ženských vztazích, mechanismy konstruování a udržování genderového řádu, 

kvalitativní analýza obsahu, diskurzivní analýza. 
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ABSTRACT 

 
This master´s thesis deals with the analysis of two popular psychological handbooks 

focusing on relationships between men and women, namely the book “Men are from Mars, 

women are from Venus” by American psychologist J. Gray, and the Czech equivalent 

“Why women can´t understand men” by D. Gruber. The main research question of this 

thesis is how gender stereotypes are created in popular psychology literature and by what 

means they become naturalized. The theoretical starting point is both the influence of 

popular psychology on its audience as well as the introduction of the basic concepts in 

their relation to gender as an analytic category, gender order, gender stereotypes and 

mechanisms of forming and maintaining masculinity and femininity. Empirical research 

presents qualitative content analysis and discourse analysis of “Why men are from Mars”, 

women are from Venus compared with the Czech book “Why women can´t understand 

men”. The research mainly focuses on how these two authors work with gender stereotypes 

about men and women and their forming of seemingly everlasting and universal gender 

binarism. 

 

 

Key words: popular psychology, gender, gender order, gender stereotypes, books about  

relationships between men and women, mechanisms of forming and maintaining gender  

order, qualitative content analysis, discourse analysis. 
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1. ÚVOD 

 
Ve své diplomové práci se věnuji selektivní konstrukci maskulinity a feminity  

v pop-psychologických příručkách v euroamerickém kulturním prostoru. Mým 

výzkumným vzorkem se staly dvě publikace, americká a česká. Stěžejním pramenem 

analýzy je kniha Johna Graye „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Jako druhou knihu  

pro analýzu jsem vybrala českou příručku, na Graye navazující autora Davida Grubera 

„Proč ženy muže nechápou“. Výběr pramenných materiálů proběhl podle následujících 

kritérií. Základem bylo najít takovou publikaci, která je všeobecně známá, má prokazatelně 

velký vliv na čtenářstvo a pokrývá velký okruh euroamerického kulturního prostoru. To 

kniha Graye, které se prodalo padesát milionů výtisků, a byla přeložena do více než 

padesáti jazyků světa, dozajista splňuje. Zároveň jsem hledala český ekvivalent této knihy 

pro možnou komparaci a vysledování českých specifik popisování mužsko-ženských 

vztahů ve směru konstruování genderových stereotypů v českém mediálním diskurzu. 

Podrobnější popis a představení vybraných knih uvádím v analytické části. 

Důvodů, proč jsem si vybrala dané téma, je několik. Výběrem tématu reaguji  

na aktuální dění ve společnosti, kdy se setkáváme s masovým rozšířením svépomocných 

příruček z oboru pop-psychologie a to i v oblasti partnerských vztahů. Jako autorku mě 

zajímalo, co stojí za velkou oblibou a důvěrou lidí v knihy tohoto typu. Chtěla jsem 

objevit, jakými strategiemi autoři dosahují přesvědčivosti až nenapadnutelnosti svých rad  

a teorií. Zároveň při čtení výše uvedených knih jsem cítila velké rozhořčení, jak ze 

schematičnosti publikací, tak především z jejich manipulativní povahy. Intuitivně jsem 

cítila, že knihy jsou ideologické a chtěla jsem to doložit právě prostřednictvím předkládané 

práce. 

Výzkumnou otázkou diplomové práce, na níž budu odpovídat, je, jak jsou v pop-

psychologické literatuře konstruovány genderové stereotypy a jakými mechanismy jsou 

ukotvovány. Odpověď na výzkumnou otázku budu hledat na základě analýzy výše 

představených pramenných materiálů.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V teoretické 

části představuji základní pojmy a teoretická východiska. Typem využívané literatury je 

především feministická literatura a poznatky kritické psychologie. V teoretické části 

nejprve vymezuji fenomén pop-psychologie, tak jak ho v českém kontextu tématizuje 

Zbyněk Vybíral. Na tomto místě se zamýšlím též nad tím, čím je podmíněná moc pop-

psychologické literatury na čtenářstvo. Poté představuji kritiku pop-psychologických 
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příruček se zvláštním zřetelem na kritiku vedenou proti knize „Muži jsou z Marsu, ženy 

z Venuše“. Následně v teoretické části definuji základní pojmy, s nimiž bude pracováno, 

jedná se především o vymezení kategorie gender, dále pojmů genderové stereotypy, 

genderový řád a otázky moci ve vztahu ke genderovému řádu. Dále mě zajímaly 

mechanismy konstruování a udržování maskulinity a feminity, které budu hledat 

v analyzovaných knihách a popisovat v analytické části. V závěru teoretické části 

představuji pojmovou mřížku pro potřeby zjemnění pojmového aparátu. 

V analytické části se nejprve věnuji popisu výzkumného vzorku, výzkumné 

strategie a metody. Metodou výzkumu je diskursivní analýza, kdy s pomocí kódovacích 

postupů ukazuji na manipulativní techniky autorů Graye a Grubera a na konstruovanost 

genderových stereotypů a rolí v praxi. 

V závěru diplomové práce uvádím shrnutí práce a výsledků vzešlých z výzkumu 

představeném v analytické části.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

V této části diplomové práce představím základní pojmy, se kterými budu pracovat 

a teoretická východiska, z nichž budu vycházet. Obecně je třeba říci, že můj přístup je 

genderový, konstruktivistický a vycházející z feministického paradigmatu. S genderem 

pracuji jako s analytickou kategorií. 

Vzhledem k tomu, že se v analytické kapitole soustředím na analýzu  

pop-psychologických publikací, nejprve teoreticky představím tuto oblast psychologie  

a kritický pohled na disciplínu. Neopomenu ani konkrétní polemické podněty k hlavní 

zkoumané knize „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“. Poté se budu zabývat samotnou 

genderovou problematikou. Definuji pojmy gender, genderové stereotypy, diskurz, 

genderový řád a jeho mechanismy a zjemním pojmový aparát s pomocí definování slov 

stereotyp, předsudek, archetyp, což jsou teoretické pojmy, s nimiž přijdu ve své práci 

nejčastěji do styku.  

 

2.1 Pop-psychologie 
 

2.1.1 Vymezení pop-psychologie 

 

Na začátek této kapitoly je třeba definovat samotný pojem pop-psychologie. Je to 

pojem, který zavedl do českého prostředí psycholog Zbyněk Vybíral, a poprvé ho 

definoval ve stati „Bída pop-psychologie aneb o selhání psychologických elit“, aby 

ilustroval oddělení tzv. vědecké psychologie od psychologie popularizačně-zjednodušující. 

Dle něj do odvětví pop-psychologie řadíme různé svépomocné příručky, populárně-naučné 

knihy, poradenské články v magazínech apod. Za hlavní problém pak Vybíral definuje to, 

že autoři a autorky těchto publikací nejen popularizují vědecká fakta, ale především tyto 

fakta zkreslují, zjednodušují a generalizují. Dopouští se však i toho, že si vymýšlí vlastní 

polopravdy a poučky založené na chybných názorech, stereotypech a nálepkování 

(Vybíral, 2010).  

Jak Vybíral dále dodává, tyto příručky jsou: „spíše tak zvanou psychologií“ 

(Vybíral, 2004: 6). Jak sám píše, často se jedná o díla: „podstatou zábavná, klišovitá  

a myšlenkově tupá.“ (Vybíral, 2004: 6). Říká, že pokud se na tyto díla podíváme kritickým 
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okem, zjistíme: „ že jsou založeny na nepodložených hypotézách, že jde jen o „učeně“ 

vyslovované banalit.“ (Vybíral, 2004: 6). Tomuto nejsou ušetřeny ani knihy věnující se 

vztahům mužů a žen, které se často opírají o předsudky o mužích a ženách a jejich poučky 

jsou zkresleny genderově stereotypními představami o ženách a mužích. „Nejkrajnější 

zobecňování v psychologii pak je právě konstruování psychologického muže  

a psychologické ženy.“  (Vybíral, 2004: 1). 

Vybíral se věnuje stereotypům v psychologii a specificky v chápání mužů a žen 

například i v článku s názvem „Nakolik je dnešní psychologie dogmatická?“. V tomto 

textu vede kritickou polemiku například s Janem Poněšickým, který se ve své knize 

Fenomén ženství a mužství často dopouští schématického popisování mužů a žen. Vybíral 

se staví proti takovýmto generalizacím a říká, že: „přece neexistuje abstraktní jeden muž, 

muž abstrahovaný od všeho dalšího, co ho proměňuje, tak jako neexistuje nikdy muž 

ideální.“ (Vybíral, 2004: 3). „Každý člověk je jiný! Život každého z nás vzdoruje svou 

variabilitou kvazi-univerzalitě psychologických výroků. Takovýmito obecnostmi, jako by 

pro všechny platnými, jsou zaplněny knihy typu „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše.“ 

(Vybíral, 2004: 3). Jak vidíme, dotýká se v tomto bodě i námi analyzované knihy, kdy je 

explicitně vidět, že se vůči ní kriticky vymezuje.  

Vybíral se snaží upozornit na popularizaci akademické psychologie a pouští se  

do kritiky svých kolegů a kolegyň z oboru psychologie. Nezabývá se však pisateli, jako je 

Gruber, který nejen že se dopouští zjednodušování, ale chybí jim i teoretický základ 

v podobě studia psychologie. Lze předpokládat, že k těmto publikacím by bylo namístě 

vyjádřit se ještě s větší razancí.  

 

2.1.2  Moc pop-psychologických příruček o mužích a ženách 

 

Jedna z důležitých otázek, které se zde nabízí, a kterou si i já pokládám, je to, jak je 

možné, že mají svépomocné, psychologické příručky takový vliv na jedince, kteří je čtou  

a jak to, že mají média takovou moc, že ovlivňují i lidské ryze privátní vztahy?  

Vybíral se snaží na tuto otázku odpovědět a snaží se ozřejmit, jak to, že i přesto, že 

jsou jen souhrnem stereotypů, jsou svépomocné příručky tak oblíbené a mají tak velkou 

moc. Jedním z důvodů je podle něj obecná tendence lidí přemýšlet v duchu binárních 

opozic. Zde Vybíral navazuje na klasické teze Allporta a jeho koncept bifurkace, 

aplikovaný na předsudky. Termín bifurkace: „označuje vidlicové rozbíhání se do dvou 
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směrů a přeneseně vidění jen dvou možností, dvou cest, a často dvou hodnot.“ (Vybíral, 

2004: 2). Jedinec, který je v zajetí bifurkačního myšlení vidí jen dvě možnosti, v tomto 

konkrétním případě tedy pouze dvě skupiny lidí (muže a ženy), kdy oběma těmto 

skupinám přiděluje určité atributy.  Lidé, kteří uvažují v duchu tohoto dvojího dělení světa, 

jsou v zajetí předsudků. Psycholog Allport tyto lidi popsal jako jedince se sklony  

ke generalizování (a tedy i dichotomnímu kategorizování), zjednodušenému vidění světa, 

rigidnímu myšlení a dělání unáhlených soudů.  A právě Allport již v roce 1954 označil za 

jednu z oblastí postiženou častými předsudky oblast psychologie mužů a žen a jejich 

rozdílností. (Vybíral, 2004). 

Vybíral si uvědomuje, že na myšlení lidí v duchu binárních opozic má vliv i jazyk, 

jelikož v jazyce mají slova žena a muž často význam jazykové opozice a jsou spojovány 

s jinými atributy, žena s krásou, muž se sílou. To je opět ovlivněno kulturní pozicí, 

konkrétním diskurzem. Žena tedy není jedinou kategorií, je vždy viděna z nějaké určité 

pozice, ač si toto slovo uchovává určité „sémantické jádro“. Slova, která používáme pro 

popisy žen a mužů, tedy nejsou významově neutrální a nejsou ani rovnocenná, jelikož 

„muž“ je asociován s racionálnem, zatímco „žena“ s emocionálnem a iracionálnem. 

Vybíral cituje K. Gergena, sociálního konstruktivistu, jenž říká: „že slova „ženský“ nebo 

„černý“ jsou v Americe atribuována s představami o emočním či iracionálním. Popis  

a analýza světa proto nemohou být a nejsou objektivní – už z hlediska analýzy popisujícího 

jazyka. Nemáme šanci říct cokoliv objektivního o mužích a ženách.“ (Gergen In Vybíral, 

2004: 4). 

Jak vidíme, média nebo odborníci/odbornice honosící se přívlatkem vědeckosti 

snadno mohou vytvořit sdělení, které čtenář/čtenářka bude chápat a číst dominantním, 

preferovaným způsobem čtení. (Hall, 1997). V případě námi analyzovaných publikací si 

troufám podotknout, že u knih tohoto typu je obsah nabízen tak explicitním způsobem, že 

ani číst jinak než preferovaným způsobem nejdou.  

 Angella Mc Robbie říká, že média nenabízí jen jeden možný význam, ale celou 

řadu významů, jeden z nich je však preferovaný. Od některých zpráv je odváděna divákova 

pozornost a důraz je kladen jen některé informace, to se děje vlivem ideologie jako 

strukturovaného nástroje. (McRobbie, 2006). Prostřednictvím médií se k nám tedy 

dostávají preferované významy, ve kterých se odráží hegemonie. Objektivita není možná 

(ač se tvůrci zpráv o ni mohou snažit), jelikož všichni sdílíme společnou pojmovou mapu, 

která je ovlivněna hegemonií. Média se tak neúmyslně podílí na vytváření hegemoniálních  
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a ideologických struktur, tedy i genderového řádu a umělém oddělování maskulinity 

 a feminity. (Hall, 1997).  

V našem případě je třeba tyto teze zesílit, jelikož již na základě prvního čtení je 

patrné, že u analyzovaných textů je v popředí ideologie a stojíme tváří  tvář textům silně 

manipulativním, zatímco McRobbie i Hall popisují texty serióznější povahy. Ač zde 

předjímám samotnou analýzu textů, domnívám se, že v našem případě nejde o neúmyslné 

vytváření hegemoniálních struktur, ale o naprosto úmyslné vytváření  

a ukotvování ideologie, kde stereotypy o mužích a ženách jsou užívány vědomě  

a promyšleně. Toto vše je pak spojeno s komercí a se snahou prodat co nejvíce výtisků  

a přesvědčit čtenářstvo o dané ideologii.  

Je zde třeba připomenout ještě jeden problém, a to ten, že vědecké poznatky na nás 

obecně mají velký vliv, jak říká Foucault, zkoumání dosahující statusu vědy má moc 

objektivovat subjekt. Když jsou nám tedy předloženy údajně vědecké poznatky například  

o vztazích mezi muži a ženami a o rozdílnosti pohlaví, nejen, že tomu věříme, ale začneme 

se tak i chovat. Máme tendenci sami sebe disciplinovat, například žena na sebe má 

tendenci pohlížet pohledem muže a podrobit svoje chování přísné sebekontrole. (Foucault, 

1996). 

 

2.1.3 Kritická polemika s knihou Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše 

 

Vzhledem k velké populárnosti knihy Muži jsou z Marsu a Ženy u Venuše  

od amerického spisovatele a psychologa Johna Graye, se objevuje řada reakcí na tuto 

publikaci. A to jak ty pozitivní, tak ty kritické, poukazující především na zkreslující  

a schématické závěry autora. V této kapitole uvedu alespoň několik kritických ohlasů  

na knihu s tím, že se zaměřím na to, zda kritici a kritičky vytýkají Grayovi ty samé věci, či 

zda a v čem se odlišují.  

Jedním z hlavních kritiků stavícím se proti planetární teorii je známý americký 

sociolog a představitel kritických mužských studií Michael Kimmel. Ten ve své přednášce 

s názvem „Mars, Venus or Planet Earth?“, zpochybňuje oblíbenou planetární teorii a to, že 

muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Kriticky se staví k názorům na válku pohlaví  

a názorům, že muži a ženy jsou výrazně odlišné, až protikladné bytosti a že to vypadá, 

jakoby byly z jiných planet. Snaží se ukázat, že muži a ženy toho mají rozhodně více 

společného než rozdílného. Napadá základní tezi knihy, jež vychází z toho, že muži a ženy 
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jsou zásadně rozdílní, tak moc, až to vypadá, že jsou z jiných planet a jejich komunikace 

není téměř možná. Oproti tomu, Kimmel upozorňuje na to, že chování mužů a žen je více 

podobné než rozdílné, jsou tu jen malé rozdíly, ale ty jsou dány variabilitou genderu, s tím, 

že lze vysledovat větší rozdíly mezi muži navzájem a ženami navzájem, než mezi muži  

a ženami obecně. Hlavní tezí jeho příspěvku je to, že „Není žádný Mars a Venuše,  

ve skutečnosti jsme všichni spojenci z planety Země a naše zájmy jsou stejné.“ (Kimmel, 

2008).   

Na konflikty v partnerství se Kimmel dívá z jiného úhlu pohledu a přináší jiná 

řešení partnerských problémů a rozepří než Gray. Říká, že partnerské neshody jsou 

způsobeny především změnami ve společnosti, kdy ženský život se vlivem emancipace 

výrazně proměňuje, zatímco muži se tváří, jakoby se jich to netýkalo, stále se drží 

přesvědčení o tom, jak má vypadat správný muž, mají stejnou představu hegemonické 

maskulinity. (Kimmel, 2008).  

Dalším americkým autorem stojícím v opozici proti tezím Johna Graye je sociální 

psycholog Cary W. Wood. Ten se ve svém článku: „A critical response to John Gray's 

Mars and Venus portrayals of men and women“ vydaném v Southern Communication 

Journal vyjádřil tak, že portréty žen a mužů v knize Johna Graye jsou chybné, a to jak 

pokud jde o to, co říkají, tak i o to, co neříkají. Wood ukazuje, že tvrzení Graye o mužské  

a ženské komunikaci a jejích rozdílech jsou často v rozporu s věrohodnými, výzkumnými 

daty. Wood též upozorňuje na to, že Gray absolutně ignoruje sociální konstruovanost 

rozdílů mezi muži a ženami a důsledky, které vedou k nerovným příležitostem  

a podmínkám pro obě pohlaví (Wood, 2002). Cary W. Wood rozvíjí svoje myšlenky  

a polemiku s knihou Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše též v populárně-naučné knize 

„Sex, lži a stereotypy“, která vyšla v roce 2008 i v češtině. Dala by se shrnout závěrečnou 

kapitolou, kde autor jasně říká, že: „Muži i ženy pochází z planety Země. Smiřte se s tím!“ 

(Wood, 2008: 204). 

Dalším badatelem, který se zamýšlel nad knihou „Muži jsou z Marsu, ženy 

z Venuše“, je malajsijský profesor zaměřený na marketing a zkoumání lidských zdrojů Dr 

Kamarul Zaman Ahmad a jeho tým. V práci „Mars, Venus and Gray: Gender 

Communication“ vydané v roce 2010 se snažili zjistit, zda výraz „muži jsou z Marsu, ženy 

jsou z Venuše“, od Johna Graye se stala memem. Meme je podle IT slovníku označení pro 

nějaký nápad, myšlenku či informaci, která se rychle šíří po internetu. Meme je spjat 

s marketingovou strategií o vytvoření fenoménu, o němž budou lidé mluvit, předávat si ho 

mezi sebou a zároveň buse sloužit jako propagace nějaké značky. (http://it-
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slovnik.cz/pojem/meme[cit. 16. 11. 2014]). Cílem tedy bylo daný výraz prozkoumat a 

ukázat, zda je jeho používání a chápání samozřejmostí nebo ne. Tým provedl analýzu 510 

odkazů na internetu a v novinových článcích. Analýza ukázala, že výraz muži jsou 

z Marsu, ženy z Venuše splňuje požadavky pro to, aby byl memem. Kamarul Zaman 

Ahmad na základě tohoto zjištění uvádí, že Gray má vliv na to, jak lidé chápou komunikaci 

mužů a žen a jak na základě Grayovo předpokládají, že komunikační rozdíly jsou mužům a 

ženám vlastní a neměnné. Uvádí to jako příklad toho, jak nesprávné a nepodložené 

myšlenky mohou vytěsnit dobře odůvodněné myšlení založeného na výzkumu. (Kamarul 

Zaman Ahmad, 2010).  

Tento autor se též zajímal o to, zda lze Grayovy teze o genderových rozdílech  

v komunikaci, podložit empirickou studií. Zkoumal chování lidí v Malajsii a výsledky 

ukázaly, že Grayovy teze nelze považovat za platné, některé výroky, které připisoval 

jednomu pohlaví, se dokonce ve výzkumu ukázaly jako spíše patřící k pohlaví druhému. 

Kamarul Zaman Ahmad závěrem uvádí, že by lidé měli být velmi opatrní při používání 

Grayovy knihy jako vodítka ke správné partnerské komunikaci. (Kamarul Zaman Ahmad, 

2010). 

Kritickou analýzu planetární teorie provedl též astrobiolog Lewis Dartnell ve 

spolupráci s kolegou Christopherem Booroffem z londýnské univerzity. Ti vydali text 

s názvem: „Critical analysis of the multi-planetary hypothesis for the origin of sexual 

dimorphism: "Men are from Mars, Women are from Venus".“ V tomto článku se velmi 

kriticky až ironicky staví k publikaci Johna Graye. Napadají především ústřední myšlenku 

knihy a to tu, že muži a ženy mají zásadně odlišné psychické prožívání, které určuje 

způsob, jak komunikují s ostatními a reagují na různé situace. Pozastavují se i nad tím, jak 

Gray explicitně předpokládá, že vztah dvou lidí může být pouze vztahem heterosexuálním. 

(Dartnell, Booroff, 2005). Dartnell a Booroff analyzují též volbu slov autora a to, proč volil 

zrovna planety Mars a Venuše. Pouští se do hluboké analýzy významu těchto slov. Říkají, 

že volba slov není žádným překvapením, jde o tradiční, řecké antropomorfní názvy planet. 

Venuše je reprezentantkou ženy, Mars naopak muže, kdy Venuše je bohyní krásy, Mars 

bohem války. S nadhledem a humorem se snaží ukázat na absurditu srovnávání žen 

s Venuší a mužů s Marsem. Na pomoc si berou vědecké poznatky o obou planetách. 

Například uvádí, že Venuše je nejjasnější planeta viditelná ze Země, je vidět večer i ráno  

a to, že se tváří jako dva zdánlivě různé subjekty naznačuje možnost chápání, že Venuše je 

viníkem údajné bipolární povahy ženských výkyvů nálad. Dále říkají, že Venuše má 

oběžnou dráhu nejvíce kruhovitou ze všech planet. Psychoanalytik by pak dle jejich slov 
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mohl směřovat k rezonanci s ženskými rysy s důrazem na detail a eleganci. Mars má 

naopak mnohem více eliptickou dráhu, což má za následek výkyvy teplot, vysvětlující 

mužské změny nálad a vzteklost. V podobném duchu se nese celý jejich článek. (Dartnell, 

Booroff, 2005). 

Jak je vidět, autoři z různých oborů napadají planetární teorii a vytýkají Grayovi 

nevědeckost, nepodloženost faktů, které uvádí, a celkovou kontrafakticitu. Napadají 

konstruovanost rozdílů mezi muži a ženami a zpopularizování stereotypů. Tématem pro ně 

je i heteronormativita Grayovo publikace. Všechny výše zmíněné kritiky Grayovo knihy 

potvrzují podezření, že Grayova práce nestojí na vědeckých poznatcích a pracuje  

s chybnou fakticitou.  

V českém kontextu se mi nepodařilo najít text, který by se přímo kriticky 

vyjadřoval ke knize Johna Graye. Zpochybňování binárních opozic a rozdílnosti 

psychického prožívání a chování mužů a žen je vidět ale i u nás, především v diskurzu 

kritické psychologie. Nejvýznamnějším představitelem tohoto proudu u nás je Zbyněk 

Vybíral, o němž byla řeč výše.  

 

2.2 Vymezení základních pojmů 
 

V této kapitole se soustředím na definování základních pojmů, které budou 

používány v diplomové práci.  

2.2.1 Pojem gender a jeho vznik 

 

V první řadě je třeba vymezit pojem gender, jelikož bude v této práci často 

zmiňován především ve vztahu k zamýšlení se nad konstruovaností genderových rozdílů 

v populárně naučných psychologických publikacích. Pojem gender vznikl v 70. letech  

20. století z důvodu potřeby odlišení biologického pohlaví od pohlaví sociálního. Je spojen 

s druhou vlnou feminismu, konkrétně s feminismem radikálním. Poprvé ho definovala 

sociální antropoložka Gayle Rubin ve své eseji „The Traffic in Women: Notes on the 

'Political Economy' of Sex“. Zde poprvé představila také výkladové schéma sex/gender, 

kdy ho popsala: „jako soubor uspořádání, kterým každá společnost transformuje 

biologickou sexualitu do produktů lidské aktivity.“ (Rubin In Soukup, 2012: 40). Tento 

gnozeologický model označuje struktury, které v rámci kultury utváří z biologického 

základu (pohlaví) sociální subjekty. (Soukup, 2012). Definici můžeme rozumět tak, že 
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biologické rozdíly mezi lidmi jsou spouštěčem vybudování genderového systému. Pojem 

gender tak odkazuje na kulturní a sociální praktiky ve společnosti.  

Při vysvětlování pojmu gender je hodně používána například tato definice dle 

Oakleyové: „Gender je sociální konstrukt, který vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojené 

s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a společností. Gender ukazuje, že určení 

rolí, chování a norem vztahujících se k ženám a mužům je v různých společnostech,  

v různých obdobích či různých sociálních skupinách rozdílné. Jejich závaznost či 

determinace není tedy přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm vývoje 

sociálních vztahů mezi muži a ženami.“ (Oakleyová, 2000: 11-12). Tato definice ukazuje 

na to, že genderové rozdíly nejsou ničím univerzálním, ale že vyplývají a jsou 

konstruovány společností a kulturou. 

Ve vztahu k pojmu gender je třeba upozornit na to, že se jedná o pojem hodně 

obecný, který nejde spojit jen s individuální zkušeností nebo jednou určitou kulturou, je 

nutné při práci s ním  kontextualizovat, všímat si v jaké společnosti ho zkoumáme. Jak říká 

Hana Havelková, pomocí genderu lze analyzovat všechny kulturní a sociální praktiky, 

které se nabalují na lidskou pohlavnost a to v každé společnosti. (Havelková, 2015).  

V našem případě půjde o společnost euroamerickou.  

Vzhledem k tomu, že pojem gender je slovem do češtiny přejatým z angličtiny a ne 

každý mu rozumí, je dobré krátce uvést, jak je chápán v české společnosti a českých 

odborných kruzích. V češtině obecně převládá v odborných kruzích koncenzus pojem 

gender nepřekládat do češtiny, jelikož chybí významově vhodný český ekvivalent. 

Havelková připomíná, že pojem gender je převzat z angličtiny, kde znamenal gramatický 

rod, my ale pojem gender do češtiny nepřekládáme, jelikož význam českého slova rod je 

významově spojován spíše se souborem vrozených rysů, což je význam přesně opačný než 

ten v angličtině. (Havelková In Nagl-Docekal, 2007). 

 Gender tak jak ho chápeme v českém feministickém diskurzu v souladu se 

světovým, odkazuje k rozdílům mezi muži a ženami, kdy tyto rozdíly nebereme jako něco 

přirozeného a normálního, ale jako něco, co je lidskou konstrukcí. Rozdíly mezi muži  

a ženami jsou pak chápány jako něco, co je podmíněno kulturně, sociálně a historicky. 

Gender jako sociální konstrukt pak ovlivňuje a spoluvytváří vlastnosti, chování a role 

konkrétních mužů a žen ve směru k ideální normě typicky mužského a typicky ženského. 

(Maříková, 2000). 
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2.2.2 Gender jako analytická kategorie  

 

Kategorie genderu prošla od svého prvního vydefinování různým odborným 

zkoumáním a postupně na sebe nabalovala různé další významy. Je tedy třeba rozšířit výše 

uvedenou definici, která se zaměřuje jen na osobní rovinu o roviny o významy další jako je 

rovina symbolická a kulturní. Jak upozorňuje Havelková, pojem gender bývá často 

v českém kontextu chápán příliš úzce pro pouhé označení maskulinity a feminity. Je však 

třeba si uvědomit, že gender je především kategorií analytickou sloužící k analýze 

kulturních a sociálních systémů. (Havelková, 2015). 

Jak zmiňuje Havelková, stěžejní pro pochopení genderu jako analytické kategorie 

jsou především díla J.W. Scott a S. Harding. Scott říká, že „gender označuje vztahy moci  

a je konstitučním prvkem sociálních vztahů založených na vnímaných rozdílech mezi 

pohlavími.“ (Scott In Havelková, 2015: 14). Gender v sobě obsahuje čtyři vzájemně 

propojené prvky, kulturou nabízené symboly, normativní koncepty, koncepty politiky  

a subjektivní identitu. Tyto čtyři prvky spolu vzájemně souvisí a vstupují do vzájemných 

vztahů. Pro nás jsou zvláště důležité normativní koncepty mající formu binárních opozic 

ustavující ustálený význam maskulinního a femininního, kdy jsou potlačovány jiné než 

dominantní významy, které jsou pak označovány jako jediné možné. Tyto normativní 

pozice se pak tváří jako produkt sociálního koncensu. Cílem analýzy, i té naší, pak je 

odhalit mechanismy vytváření zdánlivé ahistoričnosti a věčnosti binárních genderových 

reprezentací. (Havelková, 2015). 

Koncepce genderu je tedy konstruktivistická, což uvidíme níže v analyzovaném 

materiálu, který reprezentuje masivní konstruování genderových rozdílů. To ukazuje 

genderová teorie jako konstrukt, avšak autoři analyzovaných knih je ale ukazují jako věčná 

a neměnná fakta. Gender tak používáme v empirické části jako analytickou kategorii a 

slouží nám jako funkční nástroj odkrývání kulturní podmíněnosti genderových stereotypů. 

V našem případě pak sociálních konstruktů maskulinity a feminity.  

 

2.2.3 Genderový řád a genderové stereotypy 

 

Jak nám tedy napovídá kapitola výše, gender se váže na sociálně a společensky 

podmíněné kulturní rozdíly, očekávání a předsudky spojené s chápáním mužů a žen a je to 

též konstruktivní prvek moderní organizace společnosti. Gender označuje jeden ze 
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základních principů organizace sociálních vztahů, kdy produktem této organizace je 

genderový řád. (Havelková, 2015). Genderový řád tedy není neměnný, je podmíněn 

historicky a kulturně. (Renzetti, Curran, 2003). Základ nerovnosti je pak spatřován 

v hluboce zakořeněném a kulturně podmíněném hierarchickém řádu pohlaví, který je 

neustále reprodukován muži, ženami i samotnou kulturou. (Havelková, 2015).  

S tímto souvisí koncept genderového univerza, tak jak ho popisuje Sandra 

Harding. Jde o to, že genderový řád v sobě nese tři roviny, které reprodukují genderové 

struktury ve společnosti. Jde o symbolické univerzum, dělbu práce a role. „ Symbolické 

univerzum popisuje, jak jsou neutrální vlastnosti přiřazované mužskému nebo ženskému 

pohlaví. V rovině dělby práce se mužům připisuje role ve veřejné sféře placeného 

zaměstnání a ženám v soukromé sféře reprodukce. Genderové role znamenají, že muži  

a ženy se chovají způsobem, který je očekáván a tím a se vytváří dojem přirozenosti.“ 

(Jarkovská, Lišková, 2008: 689). 

Na základě genderového řádu se pak tvoří obecné představy lidí o mužích  

a ženám a jejich typických vlastnostech a projevech chování, tzv. genderové stereotypy. 

Genderové stereotypy jsou zjednodušeně řečeno představy lidí o správném „maskulinním“ 

muži a správné „femininní“ ženě. V euroamerické kultuře je tradičně žena viděna jako 

poddajná, submisivní, pasivní, emotivní a křehká. (Valdrová, 2004). Muž je naopak tím 

„silnějším“ pohlavím, je spojen s dominancí, aktivitou a racionalitou. Jak říká Valdrová, 

„jde o společností uznávaný určitý obraz ženství obsahující v sobě souhrn očekávání, 

předsudků a společenských norem.“ (Valdrová, 2004: 10). Rozdíly jsou pak (jak uvidíme  

i v pramenných materiálech) viděny ve všech složkách osobnosti, v chování, cítění  

a prožívání. (Valdrová, 2004). 

Genderové stereotypy nás odkazují k tomu, jak se má chovat a vypadat „správný, 

přirozený“ muž nebo žena. Jde fakticky o určité vzory „ženskosti a mužskosti“. Jedinec, 

který se genderovým stereotypům vymyká, je pak ve společnosti považován buď za 

výjimku, nebo za někoho „abnormálního“. (Renzetti, Curran, 2003). Z hlediska 

rovnoprávnosti je v tomto bodu problém především v tom, že představy o tradičním 

naplnění maskulinní či femininní roli, jsou z různých důvodů pro muže či ženy nevýhodné. 

Což se, jak upozorňuje například Valdrová, „projevuje především v tlaku společnosti  

na držení se rigidních, tradičních rolových schémat.“ (Valdrová, 2006: 11). 

Genderové stereotypy, jak uvidíme na analyzovaných knihách, mají nemalý dopad  

i na partnerské vztahy. Naše partnerské vztahy, které navazujeme, se mohou zdát býti 

nezávislé na vnějším prostředí a společnosti. I tato soukromá oblast našich životů je však 
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pod vlivem společnosti, ve které žijeme a tedy i pod vlivem a v diktátu existujícího rámce 

genderových vztahů. Maříková připomíná v této souvislosti existenci tzv. genderové 

smlouvy. Její existence podle ní vysvětluje, proč stále většina lidí nevidí společenskou 

podmíněnost konstrukce feminity a maskulinity. Podle ní je nutno pochopit, že to, co je 

většinou nazýváno pohlavními rozdíly a chápáno jako něco přirozeného, není ve 

skutečnosti podmíněno biologií, ale jde o rozdíly kulturní a sociální zformovány právě 

kulturou, ve které žijeme. Tyto zdánlivě biologicky dané rozdíly mezi muži a ženami mají 

poté velký význam v hierarchickém rozčlenění společnosti, jelikož kategorie pohlaví 

privileguje jedny (muže) a většinou diskriminuje druhé (ženy). (Maříková, 2003: 104-105). 

Partnerský svazek (a obecně rodina) je tedy z genderového hlediska místem, které 

reprodukuje, produkuje a udržuje sociální nerovnosti. Rodina jako základ sociálního 

systému je uspořádána hierarchicky na bázi kategorie pohlaví. (Maříková, 2000: 10).  

Genderová očekávání jsou zakořeněny v celé společnosti a v jejích společenských 

institucích. Renzetti a Curran mluví v této souvislosti o tzv. pohlavně-genderovém systému 

společnosti. (Renzetti, Curran, 2003: 20-21). Tyto pohlavně-genderové systémy nejsou 

neměnné či univerzální, liší se v závislosti na konkrétní kultuře a společnosti. Naše 

euroamerická kultura je pak založena na patriarchálním pohlavně-genderovém systému, 

který přetrvává z minulosti až do dnešních dnů. (Renzetti, Curran, 2003). Patriarchát pak 

chápeme ve smyslu, jak ho definuje například Pam Morris, tedy jako: „sociální řád 

privilegující mužské zájmy a moc a podrobující ženy mužské autoritě.“ (Morris, 2000: 

211).  Jde o nastavení společnosti ve smyslu mužské nadvlády, hegemonie a toho, kdo drží 

v rukou moc, kdy v tomto případě je moc téměř výlučně v rukou mužů. Této skutečnosti si 

musíme být vědomi i při analýze zkoumaných knih.  

Genderový řád je konstituujícím principem společnosti, principem, kterým jsme 

všichni ovládáni a je jím vedeno prožívání a chování jako žen a mužů. Tyto vzorce chování 

jsou zakotveny v různých společenských institucích, které jej předávají dalším generacím 

(Renzetti, Curran, 2003).  

Ve stejném smyslu v jakém mluví Renzetti a Curran o pohlavně-genderovém 

systému společnosti zmiňuje se P. Bourdieu o sexuálním řádu. V knize Nadvláda mužů 

ukazuje, jak funguje sexuální řád v euroamerické společnosti a jak v tomto řádu udržují 

muži nadvládu nad ženami, která je založena na dichotomii mužského a ženského. Tento 

genderový řád je považován za přirozený a neměnný, v čemž tkví jeho síla. Bourdieu si 

konkrétně klade otázku, jak je možné a jaké dějinné mechanismy způsobily, že se struktura 

dělení podle pohlaví a principy tohoto dělení vymkly z chodu dějin a staly se relativně 



21 
 

věčnými. (Bourdieu, 2000: 7). Hovoří o fenoménu, kdy kolektivní dějiny vnucují lidem 

předsudky týkající se žen a mužů a ty se tváří jako něco přirozeného a neměnného. Tyto 

předsudky nesou s sebou a mají v sobě obsažené neviditelné ale přesto přísné zákazy  

a příkazy na základě pohlaví hierarchizovaného světa. Muži a ženy se jimi pak řídí jako 

něčím přirozeným a evidentním. Tyto příkazy jsou vepsány do řádu věcí a vtiskují se i  

do těl. Na základě řádu věcí jsou pak jedinci omezováni, jelikož dělají jen to, co má dělat 

jejich pohlaví, to co je podle nich správné a normální. Tím, že se však tyto pohlavní 

rozdíly jeví jako přirozené a od přírody dané, omezení není lidmi pociťováno a dochází  

k zacyklení. (Bourdieu, 2000: 53). 

 

2.2.4 Otázka moci ve vztahu ke genderovému řádu 

 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, gender leží v základech organizace moci, kolem 

nějž se utváří nejen genderový řád, ale „sociální řád vůbec“ (Havelková In Nagl-Docekal, 

2007). Kdo tedy pracuje s genderem, musí zákonitě pracovat i s mocí. Abychom tedy 

genderovou problematiku chápali opravdu komplexně, chybí nám tu otázka moci, která se 

podílí na tom, proč je genderový řád stále udržován, což je vidět i na rigiditě chápání 

feminity a maskulinity.  

V základu genderového řádu je ustavení mocenského vztahu mezi muži a ženami, 

kdy muži jsou bráni jako privilegovaná skupina, zatímco ženy jako ta podřízená. Foucault 

říká, že moc vykonávají jedni nad druhými, v našem případě tedy muži nad ženami. 

Foucault uvádí, že moc není žádný atribut, ale silový vztah, tedy vztah, který existuje 

pouze tehdy, je-li moc vykonávána.  Dominantní skupina se pak všemi možnými způsoby 

včetně násilí snaží nejen o prosazení svých zájmů, ale usiluje i o udržení daného stavu,  

o status quo. (Foucault, 1996: 210-211). 

 Zde je podle mého názoru dobré zmínit též další myšlenku M. Foucaulta, který 

upozorňuje na určitý paradox, který je dobře vidět právě ve fungování genderového řádu. 

Jde o to, že my sami jako ženy a muži máme pocit, že jednáme svobodně, že si sami 

volíme, že se budeme chovat jako „muži a ženy“, máme pocit, že jsme svobodnými 

individui (subjekty), jak ale upozorňuje Foucault, není to tak docela pravda, jsme totiž již 

přednastaveni na určitý typ jednání a reagování, nejsme schopni vystoupit z diskurzu naší 

euroamerické civilizace. Je zde agonistický vztah mezi mocí a svobodou, svoboda je 

podmínkou existence moci. (Foucalt, 1996: 217). 
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V analytické části práce se zaměřím jak na to, jak autoři pracují s mocí a zda 

implicitně či explicitně vidí ženy jako podřízené skupiny, tak se budu snažit o popsání 

mocenských mechanismu a praktik, kterými je samotný genderový řád konstruován a 

udržován.  

 

2.3 Mechanismy konstruování a udržování maskulinity  

a feminity  
 

Jako východisko této kapitoly je třeba si uvědomit, že vycházíme z premisy, že 

maskulinita a feminita jsou sociálními konstrukty, kdy genderové role nejsou ničím 

vrozeným, ale jsou dané kulturou, společenským řádem a socializací a jsou stále potřeba 

být pod sociální kontrolou. (Čermáková, 1999: 51). Je nutné, aby byly neustále znovu  

a znovu konstruovány. 

Autoři a autorky představili různé mechanismů, kterými je konstruován genderový 

řád. Níže představím ty úplně nejzásadnější, které jsou nejvíce relevantní k tomu, jak dnes 

chápeme a hovoříme o maskulinitě a feminitě. Obecně by se dalo říci, že všechny tyto 

argumenty vysvětlující genderový řád stojí na tom, že genderový řád je něco daného  

od přírody, je to něco neměnného, v řádu věcí. Níže uvedené body z této základní premisy 

vycházejí. Všechny strategie souvisí s mocí a mocenskými vztahy.  

 

2.3.1 Biologický esencialismus a binarita 

 

Jako jednu z pojetí, vedoucí k utvrzování  dělení světa na mužské a ženské, 

můžeme uvést biologický esencialismus. Jde o přesvědčení, že atributy objektu jsou 

inherentní a příznačné, to znamená například přesvědčení, že všechny ženy a všichni muži 

mají stejné vlastnosti. (Morris, 2000: 210). Tyto vlastnosti jsou pak zdůvodňovány 

biologickými dispozicemi a údajnou přirozeností. Jde tedy o to, že rozdíly mezi ženami a muži 

jsou považovány za biologicky dané, což zdůvodňuje jak nadřazenost mužů, tak  

i uspořádání společnosti na základě dualistického principu. Z dualistického pohledu na svět 

vychází dělení světa na věci kulturní a přírodní, racionální a emocionální, což je základním 

atributem západního způsobu myšlení.  

Dobře je to vidět na tabulkách, které představila G. Šmausová v článku „Kdopak by 

se genderu bál?“ Pro větší přehlednost jsem její tabulky zredukovala do jedné shrnující:  
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MUŽSKOST ŽENSKOST 

výkon stav  

konání bytí 

emergence imanence 

racionalita emocionalita 

univerzalistická orientace partikulární orientace 

formalita amorfnost 

inteligentní citlivá 

nezávislý závislá 

individualista schopnost vciťovat se do druhých 

aktivní pasivní 

silný slabá 

racionální intuitivní 

bojovný mírumilovná 

struktura agregát 

pokrokovost tradice 

asertivita submisivita 

získaný status připsaný status 

KULTURA PŘÍRODA 

(Šmausová, 2005: 2) 

Jak na základě tabulky vidíme, kulturní a symbolický životní prostor je organizován 

na základě binární opozice muž-žena, kdy muž je spojován s vlastnostmi a aktivitami 

pojící se s vnějším světem a s kulturou, zatímco žena je spojena s přírodou a nitrem. Jak 

upozorňuje Šmausová, jeden z hlavních problémů je ten, že tato typologie není 

komplementární, ale obsahuje v sobě prvek moci, kdy mužský princip je nadřazen 

ženskému. (Šmausová, 2005: 2). 

Z tohoto dělení pak vyrůstají genderové stereotypy a binarita genderového řádu. 

(Šmausová, 2000: 29). 

Jak vidíme, uvažování o genderových stereotypech je bipolární, v duchu přísných 

binárních opozic, kdy se očekává, že správný „normální“ muž nemá žádné „ženské“ 

vlastnosti a naopak. Jelikož práce s binárními opozice je to hlavní, co budu ve své práci 

dělat, představím problematiku binarity kategorie genderu podrobněji. Binarita úzce 
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souvisí s genderovými hranicemi a genderovými stereotypy, genderové stereotypy se 

opírají o binaritu v genderu. (Mayer-Lorenz, 2012: 68). 

Jak ukazuje Bourdieu máme tendenci dávat si kvality světa do protikladů, kdy 

něco je vždy viděno jako hodnotnější než to druhé. Tento fenomén popisuje psycholog 

Zdeněk Vybíral, který říká, že lidská mysl má tendence stavět do opozice dobro a zlo, 

světlo a tmu, ale i mužské a ženské. Vybíral dále uvádí, že dichotomie mají často 

posuzující charakter, vždy vymezují, ohraničují a polarizují v lidském myšlení, stavějí 

promýšlené „objekty“ proti sobě. Někdy vybízejí k identifikaci s jednou nebo s druhou 

stranou, polarizují výběr, nebo nás k výběru jedné z variant doslova nutí. (Vybíral, 2006: 

71). Tuto problematiku rozvinu dále s pomocí Bourdieho teorie homologických opozic. 

 

2.3.2 Sexualizovaná kosmologie, sociální zákon jako přírodní nutnost 

 

Předchozí kapitoly nám ukazují, jak je tradičně pojímána maskulinita a feminita. Je 

však třeba zamyslet se i nad tím, jak to, že jsou ve společnosti tyto představy tak silně 

zakořeněny a že se jeví jako něco ahistorického, univerzálního a věčného. 

Jak uvádí Bourdieu, naše společnost má tendenci vnímat celý svět a realitu skrz 

somatizující sociální program, který považuje fyziologické rozdíly mezi těly mužů a žen 

jako přirozený důvod členění světa na maskulinní a femininní včetně připisování odlišných 

vlastností a rolí mužům a ženám. Toto vede k tomu, že se nám tento sociální pohled jeví 

jako přirozený, myšlení se ocitá v kauzálním kruhu, kde se vztahy nadvlády jeví jako 

přirozenost. (Bourdieu, 2000). 

Bourdieu ve své práci poukazuje na to, že kultura a celkové vnímání světa jde přes 

binární opozice. Sexuální vztahy a akty jsou tak plné antropologických a kosmologických 

determinací. Tělo je socializováno, jeho pohyby nabývají sociální smysl. Tak se například, 

jak uvádí Bourdieu, pohyb vzhůru pojí s erekcí a tudíž s maskulinitou. (Bourdieu, 2000: 

11). Existuje tak propracovaný systém binárních opozic: nahoře/dole, nad/pod, 

suchý/mokrý, tvrdý/měkký, venku/uvnitř, aktivita/pasivita, rozum/cit, 

produkce/reprodukce, kultura/příroda atd. Na základě těchto myšlenkových schémat 

dochází k dělení veškerých (i nesexuálních) aktivit dle opozice mužský/ženský 

(maskulinní/femininní). Bourdieu říká: „určité odchylky a distinktivní rysy (zvláště 

tělesné) se jeví jako objektivně existující, přirozené diference, zatímco skutečnost je 

taková, že právě ona schémata, tím, že tyto diference „naturalizují“, tj. zapojují do systému 
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diferencí stejně zdánlivě přirozených, je udržují při životě.“ Na základě těchto 

myšlenkových schémat se vytváří tgenderové stereotypy a předsudky. Tyto předsudky 

v sobě obsahují sociální vztah nadvlády a jsou neustále konstruovány biologickými  

a kosmickými cykly. (Bourdieu, 2000: 11). 

Vypadá to, jakoby dělení podle pohlaví bylo v řádu věcí (přirozené, legitimní, 

nevyhnutelné), a jak píše Bourdieu, ztělesňovalo se v tělech, v myšlení, jednání a vnímání 

a existovalo objektivně ve věcech, což lze ukázat na tom, jak jsou i předměty denní 

potřeby sexualizovány. Jde však pouze o sociálně vykonstruované dělení. (Bourdieu, 2000: 

12). Jak píše Bourdieu: „Síla maskulinního řádu je zřejmá z faktu, že tento řád nepotřebuje 

žádné ospravedlňování, androcentrické vidění se vnucuje jako neutrální a nevyžaduje 

žádné legitimizující diskurzy. Sociální řád funguje jako obrovská symbolická mašinérie 

vedená sklonem ratifikovat mužskou nadvládu, na níž je založena, svědčí o tom sexuální 

dělba práce, velice striktní rozdělení činností, svědčí o tom strukturace prostoru na 

rodinnou a veřejnou sféru, strukturace času a cyklu života, rozdělených na krátké- mužské 

chvíle a dlouhé- ženské období. (Bourdieu, 2000: 13). Androcentrické vidění se tak 

vnucuje jako „neutrální“.  

Tělo je konstruováno jako sexualizovaná skutečnost a jsou na něj aplikovány 

sexualizované principy vidění a dělení. Tento somatizovaný sociální program, jak ho 

nazývá Bourdieu, konstruuje rozdíl mezi biologickými ženami a muži v duchu 

androcentrismu a mužské nadvlády. Anatomické rozdíly mezi pohlavími jsou pak 

považovány za přirozené důvody rozlišování mezi gendery a jejich sociálními rolemi  

i osobnostními vlastnostmi či zaměřením. Myšlení se ocitá v uzavřeném kauzálním kruhu, 

kde se mu vztahy nadvlády jeví jako samozřejmost. (Bourdieu, 2000: 15). Sociální 

konstrukce symbolicky ratifikují a naturalizují vlastnosti žen a mužů. Nahodilý sociální 

zákon se tak stává „přírodní“ nutností. Využití sexualizované kosmologie a naturalizačních 

technik uvidíme v empirické části při analýze Grayova textu.  

 

2.3.3 Mechanismy udržování genderového řádu založené na moci  

 

Patriarchát má řadu propracovaných mechanismů, jak si udržet genderový řád. 

Základní myšlenkou pak je to, že mužské je hodnotnější než ženské. Jak říká Bourdieu, 

vlivem mužské nadvlády je mužský princip viděn jako hodnotnější než ten ženský. 

Mužství je obecně považováno za to vyšší, lepší, hodnotnější (androcentrický diskurz). 
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Celý sociální řád je ovládaný mužským principem. Ženský princip je naopak viděn jako 

druhořadý a jeho nižší sociální status je ospravedlňován fyziologií, tedy ženským tělem. 

(Bourdieu, 2000: 18). Žena je v tomto duchu definována jako negativní entita ve smyslu 

toho, co na rozdíl od muže nemá, chybí ji nejen falus, ale i „správné“ (maskulinní) 

vlastnosti. (Bourdieu, 2000: 27).  

Kromě biologického esencialismu a vidění světa skrz dichotomie jsou to další 

mechanismy, které na tyto dva hlavní navazují. Jde především o to, jak moc a diskurz 

působí na naše těla. Foucalt říká, že existuje určité předdiskurzivní tělo, které se mění 

vlivem působení diskurzů. S podobným názorem přichází i Bourdieu, který ale Foucaltovo 

tvrzení zpřesňuje v tom, že říká, že ač nějaké předdiskurzivní tělo měnící se 

prostřednictvím společenských vlivů existuje, my ho nemůžeme nikdy zcela poznat. Do 

tohoto těla se pak vlivem společenských institucí somatizují genderové znaky. Dojde tedy 

k tomu, že se sociální vztahy nadvlády „vepíší“ do těl neustálým vlivem socializačních 

mechanismů. Těmito mechanismy, které jsou pod vlivem mužského řádu a především  

v područí androcentrického dichotomního principu se pak ukotvuje existence dvou rodů-

genderů a vzniká sociálně diferencované tělo mužského či ženského pohlaví, kdy jedno je 

vymezeno opakem toho druhého. (Bourdieu, 2000: 25). V duchu mužské nadvlády funguje 

též řada diferencujících operací, jež mají za úkol u každého z pohlaví zdůraznit ty vnější 

znaky, které budou nejvíce odpovídat sociální definici jeho/její pohlavní odlišnosti jak  

v otázce vzhledu, tak v otázce chování a vnímání. (Bourdieu, 2000: 26). 

 

2.3.4 Somatizace nadvlády a androcentrismus 

 

Jak uvádíme výše, vlivem společenských institucí se do těla somatizují genderové 

znaky a vztahy společenské nadvlády, čímž je udržován androcentrický řád, v němž jsou 

lidé přesvědčeni o „přirozené“ diferenci mezi ženami a muži. Bourdieu se tento 

mechanismus snaží vysvětlit. Doslovně píše že: „odlišnost mezi biologickými těly slouží 

jako objektivní základ rozlišování mezi pohlavími ve smyslu rodů konstruovaných jako 

dvě hierarchizované sociální esence.“ (Bourdieu, 2000: 24). Je nutno převrátit příčinu  

a následek. Není to tak, že by uspořádání činností a rozlišování mezi vlastnostmi mezi 

pohlavími a celý sociální řád byl řízen biologickou reprodukcí, ale konstrukce 

biologických těl, jejich funkce a způsob užívání, slouží za zdánlivě normální a přirozený 

základ nejen rozdělení pohlavní aktivity mužů a žen, ale celého sociálního konání a světa 
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v duchu androcentrismu. Jak píše Bourdieu, androcentrismus: „legitimizuje vztah nadvlády 

tím, že z něho činí součást logické přirozenosti, jež sama je přitom naturalizovanou 

sociální konstrukcí.“ (Bourdieu, 2000: 24). 

Aby se dichotomie maskulinita/femininita vytvořila a stala „přírodním“ zákonem 

musí dojít k tomu, že se sociální vztahy nadvlády „vepíší“ do těl neustálým vlivem 

socializačních mechanismů. Těmito mechanismy, které jsou pod vlivem mužského řádu  

a především v područí androcentrického dichotomního principu se pak ukotvuje existence 

dvou rodů-genderů a vzniká sociálně diferencované tělo mužského či ženského pohlaví, 

kdy jedno je vymezeno opakem toho druhého. (Bourdieu, 2000: 25). V duchu mužské 

nadvlády funguje též řada diferencujících operací, jež mají za úkol u každého z pohlaví 

zdůraznit ty vnější znaky, které budou nejvíce odpovídat sociální definici jeho/její pohlavní 

odlišnosti jak v otázce vzhledu, tak v otázce chování a vnímání. (Bourdieu, 2000: 26). 

Žena je často definována jako negativní entita ve smyslu toho, co na rozdíl od muže 

nemá, chybí ji nejen falus, ale i „správné“ (myšleno maskulinní) vlastnosti. (Bourdieu, 

2000: 27). Žena nikdy nemůže chápat mužský princip, proto její výchova vede k ukáznění 

její osobnosti „špatných“ (femininních) vlastností. Je vychovávána k pokoře k mužskému 

světu. Tím, že je vedena k jinému způsobu chování i prožívání než muž, dochází 

k odlišnému vývoji ženské a mužské identity, dochází k naturalizaci „rozdílů“ mezi muži  

a ženami. (Bourdieu, 2000: 29). 

Jak vidíme, svět je nejen strukturován dle odlišností zredukovaných na binární 

opozice maskulinita/feminita, toto dělení obsahuje v sobě i moc a prvek nadřazenosti 

jednoho nad druhým. Dle tohoto dělení jsou rozděleny i sociální akty jednotlivých pohlaví, 

kdy mužům se přisuzuje sféra veřejná a všechny akty nebezpečné a krátkého trvání, ženám 

pak sféra soukromá, péče o děti a všechny činnosti, kterým je přiřazena nižší hodnota než 

těm, co vykonávají muži. (Bourdieu, 2000: 30). Jak píše Bourdieu: „Muži ani ženy si 

neuvědomují, že logika vztahu nadvlády, vnucující a vštěpující ženám ctnosti požadované 

od nich morálkou, jim zároveň vštěpují i negativní vlastnosti, které dominantní vidění 

připisuje jejich přirozené povaze, jako je třeba lstivost či schopnost intuice.“ (Bourdieu, 

2000: 31). Jenže třeba intuice je opět jen symptom ovládaných- žena lépe chápe neverbální 

složku řeči, chápe hledisko vládnoucích (mužů), lépe než chápou muži jejich hledisko či 

postoje, akty chování. Ženy jako ovládané bytosti ve světě s mužskou nadvládou mohou 

prosadit jakoukoliv moc jen tak, že proti mužům obrátí jejich vlastní „zbraně“ a jejich 

vlastní sílu. Proto se je snaží lépe poznat, předvídat jejich činy a „číst“ jejich myšlenky. Na 

tomto principu se pak vyvinula například výše zmiňovaná intuice. (Bourdieu, 2000: 31).  
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Jelikož ženy nemají nástroje, aby vztah nadvlády odstranily, používají pouze 

symbolické strategie v boji proti nadvládě mužů. Proto se setkáváme s tzv. ženskou 

lstivostí, lhaním či manipulací s mužskými partnery, čímž je ale bohužel potvrzována 

„přirozená“ špatnost žen a jsou tak mužskou nadvládou stále znovu a znovu konstruovány 

negativní představy o ženách. (Bourdieu, 2000: 32). Dochází k zacyklení. Tím že ženy 

nemají volná přístup k moci, uchylují se k méně zřetelným a méně přímým metodám. 

Kvůli tomu jsou odsouzeni androcentrickým řádem, označeny za špatné a zpětně se tak 

legitimizuje nutnost jejich podřízení. Popisování činností mužů a žen a jejich vlastností dle 

tohoto principu bude dobře vidět v empirické části. 

 

2.4 Pojmová mřížka (stereotyp, archetyp, předsudek) 
 

Jelikož nejčastěji používané slovní spojení, které se bude v mé diplomové práci 

objevovat, je termín genderový stereotyp, ráda bych se u tohoto pojmu krátce zastavila, 

vydefinovala ho a uvedla do kontextu. Tento pojem se v některých významových linkách 

dotýká a překrývá s níže uvedenými pojmy. Vymezím tedy i pojem stereotyp, archetyp  

a předsudek. Zjemnění pojmového aparátu se mi pak bude hodit do analytické části 

diplomové práce. Uvedu jak slovníkovou definici, tak pohled feministické vědy na tyto 

pojmy a jejich zasazení do feministického paradigmatu.  

2.4.1 Archetyp 

 

Archetyp je pojem původně z řečtiny, který v překladu znamená „starobylý, 

doslova tedy původní, prastarý typ“. „Jedná se o klíčový pojem analytické psychologie C. 

G. Junga, používaný k označení nevědomých prvků v duševním životě člověka, které mají 

obecný charakter, tj. jsou společné všem lidem, mají formu obrazů spojených s pocity  

a vykonávají v psychice dynamický vliv. Archetypy tvoří prvky obsahu tzv. kolektivního 

(hromadného) nevědomí a jejich projevy jsou stimulovány určitými životními, především 

konfliktními zkušenostmi. Jsou zdrojem tvorby snů, ale i pohádek, mýtů a určitých druhů 

tvořivosti vůbec. Jsou analogické instinktům, ale zatímco instinkty jsou preformované 

(vrozené) způsoby účelového chování, archetypy tvoří preformované způsoby imaginace  

a pociťování. Jejich systém utváří základní strukturu tzv. kolektivního nevědomí. 

Archetypy mají původ v prehistorické zkušenosti lidstva, a proto jsou transkulturální. 

Důležitou archetypální dvojicí jsou animus a anima – obraz ženy v duši muže a obraz 
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muže v duši ženy, které mají jako každý archetyp jasnou a temnou variantu.“  (Velký 

sociologický slovník, 1996: 104). 

Jak tedy z definice vyplývá, archetyp je určitým pravzorem či předobrazem. Dle Junga 

jsou archetypy obrazy kolektivního nevědomí, které chápe jako vrozené a dědící se 

z generace na generaci. (Veselá In Knotková-Čapková, 2010: 94). Když se na výše 

popsanou Jungovo teorii archetypů podíváme blíže, zjistíme, že Jungovo pojetí je pojetím 

androcentrickým, kdy archetypy vnímá esencialisticky a dichotomně (animus, anima). 

Kategorie archetypálního muže a archetypální ženy je jasně dána včetně přisuzovaných 

vlastností a charakteristik. (Knotková-Čapková, 2010: 18) Tato skutečnost je pro 

feministickou kritiku nepřijatelná a Jungova koncepce narazila na řadu kritických výhrad. 

Feministické badatelky a badatelé upozorňují na to, že Jungova teorie rozlišuje genderové 

maskulinní a femininní kvality a to tím způsobem, že často vysvětluje femininní jako 

vnitřní aspekt maskulinní osobnosti, jako nevědomí. Anima (spojovaná s erotičností, 

emocionalitou a duší) má pak jako archetyp nižší hodnotu než animus spojený s rozumem, 

logosem jako mužským vůdčím principem. Teorie archetypů tak může podporovat nejen 

rozdílnost maskulinity/feminity, ale i nadřazenost maskulinity a legitimizovat nadvládu 

mužů nad ženami. (Knotková-Čapková, 2010: 18) Lze říci, že nejen že se jeho teorie 

dopouští stereotypní vnímání ženského a mužského, ale jeho koncept je patriarchální, 

anima nemá stejnou hodnotu jako animus, je vnímána jako méně hodnotná, je tu otázka 

moci, ženské má pozici toho druhého. (Husáková, 2010: 119) Jak říká Foucault, 

k archetypům lze přistupovat nikoli jako k daným esencím, ale jako ke konstruktům, které 

se vytvářejí v konkrétních kontextech a jsou důsledkem dominantních mocenských 

diskurzů.“ (Foucault In Knotková-Čapková, 2010: 18). 

Když se zamyslíme nad pramenným materiálem i Gray využívá moc archetypů, 

rozvíjí především archetypy Marsu a Venuše. Tyto archetypy, jak uvidíme níže, mu slouží 

jako předobrazy sociálně vytvářených genderových stereotypů a rolí.  

 

2.4.2 Předsudek 

 

Předsudek je dle sociologického slovníku většinou chápán: „ jako uzavřený postoj 

k čemukoliv, který se utváří jednou a priori danou náboženskou či ideologickou 

determinantou, nezávisí na okamžité situaci, neopírá se o porozumění. Termín předsudek 

má pejorativní konotaci, charakterizované jako předpojatost, názorová strnulost. Předsudek 
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se většinou zkoumá jako negativní postoj vůči určité skupině či skupinám lidí, který má 

ospravedlnit a posílit jejich diskriminaci, a to na základě jejich skup. členství a nikoliv 

osobních vlastností. Předsudek je zvláštním druhem stereotypu, je zobecněním, podle 

něhož určitá kategorie lidí má kvalitu nižší než my sami, přičemž tento názor je brán za 

daný bez dalšího přezkušování. (Velký sociologický slovník, 1996: 875). 

Předsudek je pojem, jehož význam se překrývá s významem slova stereotyp. 

Někteří odborníci/odbornice tyto pojmy nerozlišují.  Jiní definují předsudek jako negativní 

nebo nepřátelský postoj či názor vůči jiným skupinám, zatímco stereotyp může být 

neutrální nebo dokonce pozitivní. Jiní řadí stereotypy k procesům kognitivním a předsudky 

do kategorie postojů. Tím se nám spojuje streotypizace, jejímž produktem jsou stereotypy, 

s kategorickým myšlením, které produkuje předsudky. (Velký sociologický slovník, 1996: 

875). 

 

2.4.3 Stereotyp a genderový stereotyp 

 

Stereotyp, tak jak je definován v sociologickém slovníku je: „ Velmi stabilní prvek 

ve vědomí, resp. psychický a přeneseně i soc. mechanismus, regulující vnímání  

a hodnocení určitých skupin jevů, ovlivňující názory, mínění, postoje i chování. Pojem 

zavedl W. Lippman, když upozornil na existenci určitých ustrnulých představ ve vědomí 

lidí, obvykle, i když ne výhradně, přejímaných z jiných zdrojů, než je vlastní soc. 

zkušenost. Tyto představy hrají významnou úlohu jako předem daná schémata vnímání, 

uvažování a hodnocení nových jevů. Stereotypy jsou vytvářeny především rodinnou 

výchovou, vzorem rodičů, jsou přejímány od nejbližšího soc. okolí, od uznávaných autorit. 

Na jejich utváření se dále podílí přenos skupinových norem a poznatků, veřejné mínění, 

někdy i škola, sdělovací prostředky. Stereotypy, které vznikají a jsou utvrzovány  

na základě vlastních zkušeností, často souvisí s přeceněním jednotlivé, třeba i nahodilé 

události. Stereotypy mají spíše iracionální charakter. Stereotypy obvykle realitu výrazně 

zjednodušují, potlačují komplexnost a složitost objektivní skutečnosti a usnadňují tak 

přijetí nového. Pro stereotypy je typické nediferencované, paušální přisuzování určitých 

vlastností všem členům dané skupiny.“ (Velký sociologický slovník, 1996: 1229-1230). 

Genderové stereotypy pak jsou představy o tom, jací mají muži a ženy být a jak se 

mají chovat. Jde o „zjednodušující a paušalizující obecné popisy maskulinity a feminity.“ 

(Renzetti, Curran, 2003: 527). Genderové stereotypy lze definovat jako tradiční a často i 
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diskriminační představy o typicky mužských a ženských vlastnostech a o rolích a pozicích 

mužů a žen ve společnosti. (Renzetti, Curran, 2003). Jde tedy o to, že genderové stereotypy 

se podílí na tom, jak udržet muže a ženy v určitých rolích. V souvislosti s naším tématem 

je třeba připomenout, že jsou nám vnucovány i představy o ideálním partnerském vztahu a 

o tom, jaké role má partner a partnerka vykonávat, což dobře uvidíme v analyzovaných 

materiálech.   
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

V této části diplomové práce se soustředím na ukázání konstruování genderových 

rolí a stereotypů v praxi. Budu se věnovat tomu, jak jednotliví autoři píší, z jaké pozice  

a zda, popřípadě jakými způsoby se dopouští manipulace čtenářek a čtenářů. Nejdříve 

představím analyzované materiály a vybranou analytickou metodu. Poté provedu analýzu 

materiálů, která mi pomůže vytvořit závěry diplomové práce.  

3.1 Výzkumný vzorek 
 

Předmětem analýzy, tedy výzkumným analyzovaným materiálem je populárně-

naučná kniha amerického psychologa Johna Graye „Muži jsou z Marsu, Ženy z Venuše“ 

a její český ekvivalent Proč ženy muže nechápou od Davida Grubera, který na Graye  

ve své práci často odkazuje. Výběr těchto knih proběhl dle následujících kritérií.  

Pro svůj výzkum jsem hledala takovou knihu, která je všeobecně v euroamerické 

společnosti známá, širokou veřejností uznávána a brána za hodnotnou a jež se věnuje 

otázce vztahů mezi muži a ženami a jejich psychickému prožívání a chování. Zároveň mě 

zajímala aktuální produkce českých autorů/autorek a to, jak reagují na zahraniční trendy 

v popisování a konstruování vztahů mužů a žen.  

Knihu „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“ jsem si vybrala z důvodu jejího masové 

rozšíření a vlivu na velký počet čtenářek a čtenářů. Dle serveru Amazon.com je John Gray, 

Ph.D. nejlépe prodávaným autorem píšícím o vztazích všech dob. Je autorem více než 20 

titulů a časopis New York Times označil jeho knihu „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“ 

za nejlépe prodávanou knihu z oblasti mezilidských vztahů všech dob. Této knihy se 

prodala přes 50 milionu výtisků a byla přeložena do více než 50 jazyků světa. 

(http://www.amazon.com/Men-Mars-Women-Venus-Understanding/dp/0060574216 [cit. 

10. 4. 2016]). Myslím tedy, že se jedná o dostatečně reprezentativní vzorek, na němž půjde 

dobře ukázat, jak je v naší euroamerické společnosti konstruován genderový diskurz 

s pomocí literární produkce a především populární psychologické tvorby.  

Druhou publikaci, Proč ženy muže nechápou od Davida Grubera, jsem si zvolila, 

jednak proto, že sám Gruber explicitně navazuje a vychází z Graye, a zároveň abych 

ukázala místní specifickou českou literární produkci v oblasti popisování „mužsko-ženské 

komunikace“. Uvidíme tedy, zda je český mediální diskurz něčím specifický a zda 

konstruuje rozdílnost mužů a žen stejně jako ten americký, či zda lze vysledovat rozdíly.  

http://www.amazon.com/Men-Mars-Women-Venus-Understanding/dp/0060574216
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Na tomto místě bych ráda zařadila oba autory do kontextu toho, z jaké pozice píší. 

Gray je psycholog a psychoanalytik, provozující praxi manželského a partnerského 

terapeuta, píše tedy z pozice psychologické praxe. (Gray, 1994). Gruber naproti tomu je 

vystudovaným systémovým inženýrem, který má pouze čtyři semestry postgraduální studia 

pedagogicko-psychologického zaměření a celý život se soustřeďuje spíše na management  

a řízení lidských zdrojů. (Gruber, 2016). Jak uvidíme dále, odborná kvalifikace oboru 

autorů se promítá i do toho, jak píší. Gray se snaží o psychologický popis osobnosti muže  

a ženy, zatímco Gruber aplikuje pocity a chování mužů a žen na matematické vzorce.  

 

3.2 Výzkumná strategie a metoda 
 

Pro potřeby své práce jsem jako výzkumnou strategii využila kvalitativní výzkum, 

konkrétně kritickou kvalitativní analýzu. Kvalitativní metodologii jsem zvolila, protože mi 

v tomto výzkumném projektu nejde o zjišťování četností daných jevů, ale spíše o hlubší 

proniknutí do problematiky konstruování rozdílů mezi mužskou a ženskou psychikou, 

snažím se získat o těchto manipulativních strategiích více informací. Cílem tedy není 

zjišťovat četnost jevu, ale proniknout do jeho hloubky, pod povrch a vynést na světlo 

mnohdy velmi dobře skryté mechanismy konstruování genderového řádu a genderových 

stereotypů o mužích a ženách.  

Obecně řečeno kvalitativní výzkum je jakýkoliv výzkum, jehož výsledků 

nedosahujeme pomocí statistickým metod nebo jiných způsobů kvantifikace. Jak říká 

Strausse a Corbinová: „může to být výzkum týkající se života lidí, příběhů, chování, ale 

také chodu organizací, společenských hnutí nebo vzájemných vztahů.“ (Strausse, 

Corbinová, 1999: 10). V našem případě půjde o výzkum týkající se lidí a vzájemných 

vztahů mužů a žen. Jak vidíme výše, definice kvalitativního výzkumu je poměrně vágní  

a nepřesná, což si uvědomují i výše zmiňovaný autor a autorka, kteří upozorňují na to, že 

termín kvalitativní výzkum je velmi široký a svým způsobem i zavádějící, protože pro 

každého může znamenat něco trochu jiného. (Strausse, Corbinová, 1999: 10) Jak říká 

Hendl, společným jmenovatelem různých přístupů kvalitativní metodologie je to, že 

kvalitativní přístup klade důraz na důkladné (hloubkové) poznání zkoumaného sociálního 

jevu (události, fenoménu). Snaží se o vytvoření komplexního, holistického obrazu 

zkoumaného problému, o porozumění lidem v různých sociálních situacích a jejich 

interpretacím těchto situací. (Hendl, 1999).  
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Samotnou výzkumnou metodou je kvalitativní obsahová analýza s prvky kritické 

diskurzivní analýzy.  

Pojetí mého výzkumu vychází ze zakotvené teorie, což je teorie používající:  

„ systematický soubor postupů ke tvorbě induktivně odvozené zakotvené teorie o nějakém 

jevu.“ Cílem je vytvořit teorii, která odpovídá zkoumané realitě a objasňuje jí. (Strauss, 

Corbinová, 1999: 15). Jde tedy o aktivní proces, kdy jde o vytváření teorií, nejen jejich 

ověřování. Zakotvená teorie jako metoda se zaměřuje zejména na analytickou část 

výzkumu, to znamená především na práci s daty. Ústředním principem této metody je 

neustálé vzájemné srovnávání (dat, konceptů, interpretací,…) a interaktivita 

(výzkumníka/výzkumnice s terénem, jinými lidmi, koncepty,…). (Hájek, 2014: 67). 

Ústředním bodem, který budeme mít stále na zřeteli, je to, že zakotvená teorie nám 

pomáhá s překonáváním předsudků různého druhu, tedy i s těmi genderovými. Důležitý je 

tvořivý přístup ke zkoumané realitě a teoretická citlivost. (Strauss, Corbinová, 1999: 39-

40). 

Výzkumnou otázkou ve výzkumu dle zakotvené teorie je pak výrok, který co 

nejlépe identifikuje zkoumaný jev. (Strauss, Corbinová, 1999: 24). V mém případě je 

výzkumná otázka definována takto: Jak jsou v pop-psychologii konstruovány genderové 

stereotypy, především údajná psychologická rozdílnost žen a mužů a jakými mechanismy 

jsou ukotvovány?  

Za východisko analýzy dat lze pak považovat kódování popdle Strausse  

a Corbinové.  (Strauss, Corbinová, 1999). Jak říká Strauss a Corbinová: „kódování 

představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny 

novými způsoby.“ ((Strauss, Corbinová, 1999: 39). Kódování vycházející ze zakotvené 

teorie se skládá ze tří hlavních typů kódování a to otevřeného kódování, axiálního 

kódování a selektivního kódování.  Nejprve jsem tedy použila metodu otevřeného 

kódování, kdy jde o proces rozebírání, porovnávání a kategorizace údajů. (Strauss, 

Corbinová, 1999: 42). Je to část analýzy textu, při němž se zabýváme označováním a 

kategorizací pojmů pomocí studia zkoumaného materiálu. Během samotného kódování 

dojde k rozebrání zkoumaného textu na samostatně části, které jsou pak detailně 

prostudovány, porovnány mezi sebou a jsou zjišťovány podobnosti a rozdíly a také jsou 

kladeny otázky o jevech reprezentovaných. (Strauss, Corbinová, 1999: 43). Poté, co data 

odkódujeme, tzn., označíme si je nějakými výpovědními pojmy, začneme kódy shlukovat 

do kategorií. Kategorie mají určitý pojmový rozsah, jenž určuje, které skupiny pojmů nebo 

subkategorie spadají pod danou kategorii. (Strauss, Corbinová, 1999: 45). Otevřené 
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kódování je tedy v metodě zakotvené teorie analytickým procesem, jímž jsou pojmy 

identifikovány a rozvíjeny. Základní techniky, pomocí kterých, je tohoto dosahováno, je 

kladení otázek o údajích a zjišťování podobností a rozdílů porovnáváním jednotlivých 

případů, událostí a jiných výskytů zkoumaného jevu mezi sebou. Hledáme podobnosti 

mezi jevy a ty pak označujeme a seskupujeme do kategorií. (Strauss, Corbinová, 1999: 52). 

Dalším krokem je axiální kódování. Strauss a Corbinová definují axiální kódování 

jako: „soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány 

novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi a jejími 

subkategoriemi.“ (Strauss, Corbinová, 1999: 70). Cílem tohoto kroku je to, abychom 

kategorie vzniklé otevřeným kódováním poskládaly tak, aby vytvořily strukturu odborného 

vysvětlení jevu, jde nám o porozumění vztahů mezi kategoriemi a nalezení nových spojení 

mezi kategoriemi (Hájek, 2014: 71). Výsledkem axiálního kódování je určení kategorií, 

které vypovídají o určitých projevech námi sledovaných jevů.  

V posledním kroku kódování nám půjde o završení procesu kódování a vytvoření 

zakotvené teorie. Budeme hledat souvislostí mezi kategoriemi, vybírat jednu centrální 

kategorii a tu dávat do vztahů s kategoriemi jinými. Půjde vlastně o nalezení a vybrání 

vhodné pointy, která určitou kategorii zvýznamní a udělá z ní kategorii centrální. (Hájek, 

2014: 73-74). Cílem tedy je integrace kategorií vzniklých při axiálním kódování do jedné 

teorie, kterou shrneme pod centrální kategorii a vybudujeme tak zakotvenou teorii 

nějakého jevu. (Strauss, Corbinová, 1999: 86-90). 

 

3.3 Analýza knihy Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše 
 

Tato část se zaměřuje na analýzu samotné knihy „Muži jsou z Marsu, ženy 

z Venuše“. První část analýzy je analýzou diskurzivní, kde se snažím zachytit a popsat 

manipulativní techniky, kterých se autor dopouští ve vztahu k čtenářům a čtenářkám. 

Druhá část je kvalitativní analýzou obsahu, kde se soustřeďuji na to, jak autor vnímá muže 

a ženy a jejich vzájemné interakce.  

3.3.1 Diskurzivní analýza 

 

V této kapitole se budu zamýšlet nad tím, jaké techniky a strategie používá Gray 

k tomu, aby bylo jeho dílo přesvědčivé. Zaměřím se především na to, jakými technikami 
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manipuluje se čtenáři a čtenářkami, tak, aby věřili, že to, co představuje ve své knize, se 

zakládá na reálných faktech a je to něco, čím by se ve svém vlastním zájmu měli řídit a co 

by neměli zpochybňovat.  

 

3.3.1.1 Typ pokrývaných vztahů aneb „homoslepota“ 

 

Celý autorův text je postaven na premise, že partnerský svazek může být tvořen 

pouze mužem a ženou. Grayova publikace představuje přísnou heteronormativitu, autor 

vůbec neproblematizuje sexuální orientaci. Zcela ignoruje ve společnosti běžně existující 

jiné formy lásky a sexuality než je ta heterosexuální, případně sklony lidí k bisexualitě či 

jinou různorodost.  

Heteronormativita je sama o sobě přítomna v celé knize, autor nemá potřebu ji 

explicitně vyzdvihovat, z jeho výroků je však patrná:  

Kniha ukazuje pozitivní obraz zdravého vztahu. (myšleno vztahu muže a ženy) 

Úspěch v milostném vztahu záleží výhradně na dvou faktorech, na mužově schopnosti 

láskyplně a s respektem vyslechnout ženiny pocity a na ženině schopnosti se s těmito pocity 

láskyplně a s respektem svěřit. (162) 

Zapomněli jsme, že muži a ženami je velký rozdíl. A výsledkem je, že jsou naše vztahy plny 

třenic a konfliktů (18) 

Když žena cítí potřebu, aby se v jejich vztahu více hovořilo- a většina žen takovou potřebu 

cítí- může sice začít hovořit, musí si však být dobře vědoma toho, že na sebe bere nejen 

riziko, ale prakticky jistotu, že muž bude někdy přístupnější a jindy se bude instinktivně 

odtahovat. (78) 

Když se nad tím, co Gray dělá, zamyslíme hlouběji, zjistíme, že Gray účelově 

vylučuje ze svého obrazu (popisu) celé kategorie lidí, vůbec se nezmiňuje, že vztah by 

mohl mít jinou formu než heterosexuální.  Autor se tak dopouští zjednodušení celé 

problematiky lidských vztahů a lidské sexuality. Vůbec nepracuje s tím, že spousta jedinců 

do jeho představy partnerství nespadá a utváří jiné formy soužití. Ukazuje heterosexualitu 

jako normu, něco, co není třeba ani zmiňovat, protože se to samo sebou předpokládá. 

Zároveň mu nedělá problém slučovat sexualitu s tradičním uspořádáním rolí.  

Ač jeho kniha vypadá, že se týká jen vztahů mezi pohlavími, sexuální orientace je  

v ní implicitně přítomna, je předpokládaná, neřešená, automaticky heterosexuální. Přestože 

v textu nikde nemanifestuje vyloženě odmítavý postup k jiným formám sexuality, 

implicitně se chová diskriminačně, jelikož určuje heterosexualitu a potažmo tradiční 
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uspořádání genderových rolí jako něco automatického, samozřejmého a nepotřebující 

reflexi. Jeho popis vztahů se zakládá na určitém „ideálu/normě“ toho, co je správně, zdravé 

a přirozené, výhradně však v naprostém omezení na vztah muže a ženy bez vnímání jiných 

forem sexuality.  Dopouští se tak slepoty a nereflektování reálného světa, je silně 

kontrafaktuální. Zbývá zamyslet se nad tím, co vlastně znamená, když dělá, že jiné než 

heterosexuální vztahy neexistují? Je to pouhá věc rozhodnutí, protože se jako párový 

terapeut cítí jistější v popisu tohoto typu vztahu? Nebo se jedná o určitý mechanismus 

moci pod diktátem heteronormativity? 

 

3.3.1.2 Ahistoričnost, kontrafakticita a asociologičnost jako metoda posílení 

stereotypů 

 

Jako jednu z manipulativních strategií můžeme u Graye označit to, jak zachází 

s popisem reality a to konkrétně ve vztahu k popisu mužů a žen. Na základě jeho knihy lze 

říci, že při popisu mužů a žen vychází z tradičního uspořádání rolí, kdy muž je 

charakterizován fyzickou silou, aktivitou a rolí živitele a žena křehkostí, krásou a rolí 

bytosti starající se o domácnost a děti. Gray impicitně předpokládá to, že manželka je 

především ženou v domácnosti. Lze to ilustrovat například na tom, jaké aktivity Gray 

ženám doporučuje, aby vyplnily svůj volný čas: 

Tady máte několik návrhů: čtěte si, zavolejte kamarádce a popovídejte si, pracujte 

na zahradě, jděte nakupovat. Zacvičte si, zajděte si k masérce, jděte na procházku, dívejte 

se na televizi nebo na video, navštivte lékaře, zajděte si na něco dobrého,… (62-63) 

Na tomto místě je však třeba položit si otázku, o kom vlastně Gray mluví? Žena je 

pro něj křehká bytost, čekající na muže doma a potřebující jeho péči, věnující se ve volném 

čase typicky neproduktivním činnostem, je to tak ale i ve skutečnosti? Vzhledem k tomu, 

že v dnešní společnosti je mnohem více častý dvoupříjmový model manželství, kdy do 

zaměstnání chodí oba z partnerů a i jejich role v partnerství se postupně narovnávají, zdá se 

jeho popis reality zcela lživý. 

Gray se dopouští účelového vylučování celých kategorií lidí, kdy v tomto případě 

vylučuje všechny ženy, které jsou v jiné situaci než ženy v domácnosti. Úzce tak omezuje 

situaci žen z pohledu tradiční ideologie, předstírá, že všechny žijí stejně. Přestože jeho 

definice žen vystihuje jen malý zlomek skupiny, tváří se, jakoby se jeho tvrzení týkala 

všech. Tato operace, kterou provádí, spočívá v tom, že podřizuje svým ideologickým cílům 
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celé skupiny, které popíše v kongruenci toho, co se mu hodí a to pak aplikuje na všechny. 

Dopouští se tak značných generalizací a ahistoričnosti. 

Jako další příklady ahistorického a kontrafaktuálního přístupu můžeme zmínit též 

například výše popsanou „homoslepotu“, tedy účelové zneviditelnění jiných forem 

sexuality než je heterosexuální či to, jak Gray popisuje muže a ženy ve vztahu k nošení 

uniforem. Gray píše:  

Venušanky nenosí uniformy jako Marťané. (21) 

Dokonce i oblečení je tam navrženo tak, aby vyjadřovalo kvalifikaci a schopnosti. 

Policisté, vojáci, obchodníci, vědci, taxikáři, montéři a šéfové nosí uniformy nebo aspoň 

pokrývku hlavy ukazující jejich schopnost a sílu. (21) 

Gray se v tomto případě dopouští zkreslování faktů, jelikož není pravdou, že by 

ženy uniformy nenosily. Dá se dokonce říci, že všechny profese, které Gray připisuje 

mužům v uniformách, dnes stejně tak dobře vykonávají i ženy. Dokonce se nedá ani říci, 

že ženy nenosily uniformy v minulosti, vzpomeňme minimálně na zdravotní či řádové 

sestry. Autor se tak dopouští ahistorických kritických výroků bez reflexe reality. Tím, že se 

nezamýšlí nad historicitou posiluje představu věčných, odvěkých pravd a mýtů o mužích  

a ženách, kdy muž je nositelem řádu, moci a kvalifikace.  

Jak je ale možné, že kniha, která se dopouští tak lživého popisu reality má takový 

úspěch a rezonanci? Co na to čtenářstvo tak láká? Domnívám se, že určité kouzlo je právě 

ve zjednodušení celé problematiky. Kniha dává jasné návody, jak má vztah vypadat, 

předstírá, že svět není složitý a na vše lze aplikovat jednoduché poučky a návody. 

V případě pak, že si muž a žena náhodou nerozumí, opět hledá nejsnazší návod, kdy 

esencialismus je používán jako odpověď na veškerá nedorozumění.  

Tím, že autor zcela ignoruje sociologickou realitu a skladbu populace redukuje celý 

sociální svět na pop psychologii a na základě této „psychologie“ předává čtenářům  

a čtenářkám údajně odborné psychologické pravdy. Dělá tak z nich amatéry vlastních 

životů, ale jen na půdě této pochybně zmanipulované psychologie, psychologie mimo čas  

i prostor. Grayovo popis vztahů je tak mimo realitu, kontrafaktuální, fakta jsou vybírána 

selektivně a je s nimi manipulováno.  

 

3.3.1.3 Sexualizovaná kosmologie a využívání symbolů 

 

V Grayově knize se setkáváme s řadou symbolů, které autor využívá 

k stereotypnímu zobrazení žen a mužů a k tomu, aby jeho kniha mohla udržovat genderový 
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řád. Nejvýznamnější dvojicí symbolů je Mars a Venuše. Gray si touto symbolikou pomáhá, 

aby odlišil od sebe muže a ženy jako dvě odlišné entity.  

Namátkou výroky typu: 

Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. (18) 

Venušanky mají jinou škálu hodnot. (23) 

V mnoha směrech je jejich svět pravým opakem Marsu. (23) 

Mars a Venuši vnímá tradičně, dle antické mytologie. Mars je dle římské mytologie 

bůh války. Venuše pak římskou bohyní smyslnosti, krásy a lásky. Autor pracuje 

s planetární teorií, tzn., že o Marsu a Venuši hovoří jako o planetách, které polidšťuje  

a připisuje jim osobností charakteristiky.  

Dle astronomie lze říci, že Mars představuje harmonický protiklad k Venuši. Mars 

je spojován se sebeprosazením, sebevědomím, agresí, sexualitou, silou, mocí, schopnostmi, 

ambicemi a výbušností, tedy tradičně s ryze maskulinními vlastnostmi. 

(http://www.planetamars.estranky.cz/clanky/mars-v-kulture.html [cit. 20. 3. 2016]).  

Venuše pak symbolizuje vše, co shledáváme krásným a atraktivním. Je spojována 

s ženstvím, harmonií, láskou a smyslem pro krásu. V astrologii představuje krásu, lásku, 

záliby, umění, estetiku, módu, smyslnost, ale i vulgaritu, marnivost, nepořádnost, rozchody 

atd. (http://zivotni-energie.cz/planety-a-jejich-vyznam-v-horoskopu.html [cit. 20. 3. 

2016]). 

Z tohoto dělení postaveného na homologických opozicích plně vychází Gray ve své 

konstrukci sociálního těla muže a ženy. Pomocí symbolů si dopomáhá k tomu, aby popsal, 

že muž bez ženy nemůže být, dle něj se dokonale doplňují, potřebují se. Mají opačné 

charakteristiky a vlastnosti. Gray pomocí symboliky planet legitimizuje stereotypní 

chápání mužů a žen a vyzdvihuje jejich údajnou protikladnost, příklady výroků:  

Zejména vzájemné rozdíly Marťany přitahovaly. Kde byli Marťané tvrdí, byly Venušanky 

měkké. Kde byli Marťani hranatí, byly Venušanky oblé. Kde byli Marťané chladní, byly 

Venušanky teplé. To, čím se lišili, se zázračně a dokonale doplňovalo. (40) 

Když si ty rozdíly jasně uvědomíme, výrazně se zmenší nedorozumění při jednání s 

opačným pohlavím. Když člověk neztrácí ze zřetele, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, 

dá se všechno snadno vysvětlit. (18) 

Jak vidíme výše, a jak říká například Bourdieu, celá kosmologie je sexualizovaná. 

Sexuální diference zůstávají obsaženy v opozicích uspořádávajících celý vesmír, sexuální 

atributy jsou plné kosmologických a antropologických determinací. Kosmologie vychází 

ze sexuální kosmologie socializovaného těla. Na základě těchto schémat: „se určité 

http://www.planetamars.estranky.cz/clanky/mars-v-kulture.html
http://zivotni-energie.cz/planety-a-jejich-vyznam-v-horoskopu.html
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odchylky a distinktivní rysy (zvláště tělesné) jeví jako objektivně existující, přirozené 

diference, zatímco skutečnost je taková, že právě ona schémata- tím, že tyto diference 

„naturalizují“, tj. zapojují do systému diferencí stejně zdánlivě přirozených- je udržují při 

životě.“ (Bourdieu, 2000: 11). Na základě těchto myšlenkových schémat se vytváří též 

genderové stereotypy a předsudky. Tyto předsudky v sobě obsahují sociální vztah 

nadvlády a jsou neustále konstruovány biologickými a kosmickými cykly. (Bourdieu, 

2000). 

Je třeba si uvědomit, že tato myšlenková schémata obsahují sociální vztah 

nadvlády, protože to vypadá, jakoby dělení podle pohlaví bylo v řádu věcí a tedy dané 

samo od sebe, od přírody. Na tomto principu pak mužům a ženám připisujeme určité 

povahové vlastnosti nebo způsoby chování, aniž bychom si uvědomili, že zaměňujeme 

příčiny a následky. Chování mužů a žen, či jejich odlišné záliby nejsou dány vrozeně,  

od přírody, na základě jejich biologického těla, ale naopak jsou na jejich biologické tělo 

uměle „naroubovány“ pomocí sociální konstrukce těl. Odlišnost mezi biologickými těly 

tak slouží za objektivní základ rozlišování mezi pohlavími a jako legitimizační 

prostředek pro výslednou nadvládu mužů, která je patrná i z výše uvedených úryvků, 

kdy muž je ten, co koná a je spojen se sílou a kompetentností, zatímco žena je tou 

pasivní, křehkou a zranitelnou, ovládanou jejími emocemi, které nemá pod volní 

kontrolou. Jak říká Bourdieu: „Neobyčejná síla mužského pojetí sociálního světa 

pramení z toho, že se v něm kumulují a koncentrují dvě operace: že totiž legitimuje 

vztah nadvlády tím, že z něho činí součást logické přirozenosti, jež sama je přitom 

naturalizovanou sociální konstrukcí.“ (Bourdieu, 2000: 24).  

Jakých diskurzivních operací se dopouští sám Gray? Gray konstruuje nejdříve 

polaritu a tu následně aplikuje na planety. Lidem vysvětluje partnerská nedorozumění 

právě na tom, že muži a ženy jsou z jiných planet. Dopomáhá si navíc ještě tím, že 

genderovou polaritu rozvíjí a utvrzuje na příběhu o Marsu a Venuši, který si sám vymyslel. 

V knize píše, že Marťané jsou kompletní jen s Venušankami a proto, když objevili jejich 

planetu, za nimi přiletěli, aby sebe i je učinili šťastnými. Tento příběh, narace, zesiluje 

přesvědčovací funkci celé planetární teorie. Vlivem poutavosti příběhu a bravurně 

zkonstruovanými polaritami, kterou uvidíme dále v kapitole věnující se analýze obsahu 

knihy například na tom, jak popisuje jednotlivé složky osobnosti, kdy se jednotlivé oblasti 

navzájem potvrzují a posilují, je polarita utvrzována jako správná a v řádu věcí. Lidé mají 

pocit, že jim autor skrz tyto homologické opozice pomáhá nahlédnout mužský a ženský 

svět.  



41 
 

Gray však ve své práci nepracuje jen se symbolikou Marsu a Venuše. Tyto ústřední 

symboly dává do kontextu i se symboly jinými a to především se symbolem jeskyně  

a studny.  

Muž, nebo chceme-li Marťan, se do této jeskyně uchyluje, aby byl sám a mohl přemýšlet, 

dá se říci, že se jedná o prostor, kde je sám, má čas pro sebe a může se plně dle tradičního 

rozdělení rolí věnovat přemýšlení a racionální činnosti. Odchod do jeskyně netematizuje 

Gray jako problém, naopak jako něco, co je třeba, aby žena beze zbytku akceptovala. 

Když muž mlčí, může si žena snadno představovat to nejhorší. Teprve pochopením 

tajemství mužovy jeskyně se mohou ženy naučit interpretovat mužské mlčení správně a 

taky na ně správně reagovat. (57)  

Musí se naučit, že do této jeskyně za ním nikdo nesmí, ani nejlepší přátelé. „Nikdy 

nechoď do jeskyně, nebo tě sežehne drak“. (57) 

Žena, nebo chceme-li Venušanka, nepotřebuje úkryt jeskyně, ale občas 

potřebuje sestoupit do studny. Studna je zde symbolem něčeho temného, neznámého, 

je spojována s údajnými emočními výkyvy žen, s jejich emoční nestabilitou  

a občasnou rozmrzelostí a plačtivostí. Vidíme tu skrytou analogii na ženský cyklus, 

kdy autor popisuje, že žena má tendenci chovat se jako vlna, je nepochopitelná  

a rozumem neovladatelná.  

Žena sestupuje do své studny (86) 

Žena je jako vlna. Když cítí, že je milována, její sebeúcta stoupá a klesá vlnovitým 

pohybem. Když narazí na dno, nastane čas emocionálního gruntování. (85)  

V době svého poklesu bývá sklíčená nebo má sklon reagovat emotivně (85) 

Co však mohou symboly studny a jeskyně znamenat? Studna bývá často 

spojována v mytologii s feminitou, tím, že je v ní voda, je v ní obsažena ženská tvořivá 

a ničivá síla. Co však znamená jeskyně v Grayovo pojetí, jde rozklíčovat hůře. Jeskyně 

bývá spíše archetypálně spojována s ženskostí, s těhotenstvím a porodem. V našem 

případě je však jeskyně definována spíše tím, co je uvnitř, kdy uvnitř může být drak, 

který může neopatrnou ženu sežehnout ohnivým plamenem. Drak je tak spíše 

ztělesněním mužství a síly, může být spojován i s tím, že hlídá místo, na kterém je  

Gray si dopomáhá volbou symbolů k posilování homologických opozic, 

k jejich utvrzování a legitimizaci.  
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3.3.1.4 Autor jako nositel pravdy a moci 

 

V této kapitole se zaměřím na to, jak autor využívá psychologického a vědeckého 

diskurzu k posílení jeho tvrzení. Gray vychází z premisi, že lidé si neuvědomují, jak moc 

jsou muži a ženy odlišní, z čehož pak pramení veškeré partnerské problémy. Nabádá tak 

své posluchačstvo a čtenářstvo, aby se řídilo jeho radami, jinak nebudou jejich vztahy 

nikdy uspokojivě fungovat.  

K tomu, aby byly jeho výroky přesvědčivé, si dopomáhá různými manipulativními 

strategiemi. Jedná se především o využití údajných vědeckých tvrzení, dále se zaštituje 

svým akademickým postavením a údajnou úspěšností jeho terapeutických zásahů. 

Vystupuje z pozice autority, z pozice úspěšného terapeuta, akademika a uznávaného 

odborníka na vztahy a komunikaci.  

Gray manipuluje pomocí údajné úspěšnosti jeho návodů na šťastné partnerství  

a tím, že pomůžou každému, kdo se jimi začne řídit. Jeho rady tam vypadají jako 

univerzálně platné a aplikovatelné na každé manželství. Dopomáhá si tvrdými daty s počty 

„uzdravených „párů, počtem prodaných výtisků jeho knihy či výsledky jeho interních 

výzkumů. 

Doslova tisíce lidí, kteří se zúčastnili mých víkendových seminářů, viděly, jak se jejich 

vztahy vůčihledně, ze dne na den mění…. dostávám dopisy….v nichž mi děkují, že jsem 

zachránil jejich manželství. ….kdyby se nenaučili jeden druhého lépe chápat, byli by se 

rozešli.“ (12 

Na základě průzkumu mezi více než 25 000 účastníků mých seminářů o vzájemných 

vztazích se mi podařilo rozdíly mezi muži a ženami jasně definovat. Stačí si je prostudovat, 

a hned pocítíte, jak se ve vás hroutí zdi nedůvěry a resentimentů. (13) 

Všechny zásady formulované v této knize byly ověřeny a vyzkoušeny. Nejméně 90% z oněch 

více než 25 000 dotazovaných se v těchto popisech s nadšením poznalo. Uplatnění zásad 

této knihy vám nepochybně prospěje zrovna tak, jako prospělo jiným. (13) 

Výsledky tohoto nového programu umožňujícího pochopit opačné pohlaví jsou nejen 

převratné, ale také dlouhodobé. (14) 

Blahodárné účinky této knihy se projeví okamžitě (14) 

Když jsem za velmi praktických a konkrétních okolností zjistil, jak se mezi sebou muži  

a ženy liší…věnoval jsem 7 let výzkumům, jak rozvinout a prohloubit vzájemné porozumění 

mužů a žen (str. 12) 

Více než 25 000 jednotlivců i dvojic z dvaceti velkých měst těžilo z mých seminářů  
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o milostných vztazích. (203) 

Na svých seminářích jsem učil tisíce žen umění žádat, a pravidelně dosahovaly okamžitého 

účinku. (174) 

Jak vidíme výše, autor nás nenechává na pochybách, že jeho kniha a jeho semináře 

jsou vysoce účinné a prospěšné pro každý partnerský vztah. Přesvědčuje nás i o tom, že 

jeho návod je téměř zázračný a má okamžitý účinek, což potvrzují tisíce šťastných 

manželství.  

V případě, že by přeci jen někdo o jeho úspěších pochyboval, pomáhá si Gray další 

přesvědčovací metodou a tou je odkazování na přírodu, selský rozum, normalitu  

a „zdravost“ mužů a žen.  

Ukazuje (kniha) pozitivní obraz zdravého vztahu (14) 

Ukázala se potřeba zasvěceného návodu k pochopení, čím se od sebe liší zdraví mužové a 

ženy. (12-13) 

Pravdivost těchto zásad je sama od sebe zřejmá a lze ji ověřit na základě vaší vlastní 

zkušenosti stejně jako zdravým „selským“ rozumem. (14) 

Autor nám dává pocit, že pokud se s jeho popisem muže či ženy neztotožníme či 

s ním nesouhlasíme, není to chyba jeho planetární teorie, ale naopak chyba je někde v nás, 

protože nejsme „zdravý muž“ či „zdravá žena“. Jeho dílo je tak nenapadnutelné, protože se 

odkazuje na to, co je údajně ve společnosti správné a normální, co se dá odvodit „selským“ 

rozumem. Tedy vlastně, co je dáno patriarchálním řádem společnosti, vše jiné je 

tématizováno jako nesprávné, nezdravé a tudíž nežádoucí.  

Autor si je však vědom, že i přes výše uvedené se přeci jen může objevit někdo, 

kdo namítne, že do jeho popisu mužství či ženství nezapadá. I s tímto si Gray umí poradit, 

doslova píše:  

„Někdy na mých seminářích páry zjistí, že odpovídají příkladům mužů a žen, ale  

v obráceném poměru. Muž odpovídá v mém popisu ženě a žena zase muži. Říkám tomu 

prohození role. Pakliže zjistíte, že patříte mezi takové prohozené role, rád bych vás ujistil, 

že je všechno v pořádku. Když se vás něco k téhle knihy netýká, doporučuji, abyste to bud 

ignorovali, nebo abyste hlouběji nahlédli do sama sebe. Mnozí muži zapírají svoje mužské 

vlastnosti v domnění, že se tím projeví více lásky a péče. A některé ženy naopak zapírají 

některé ze svých ženských vlastností, aby se prosadily v oblasti, která cení mužské 

vlastnosti. (14) 

Jak vidíme na tomto výroku, autor nám sice říká, že je v pořádku, jestliže jeho 

popisu ženy či muže neodpovídáme, druhým dechem však dodává, že jde pouze o jakési 
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prohození rolí, polarita je tak zachována, jen je převrácená. Jde však ve svém výroku 

s manipulací ještě dál, když říká, že bychom se měli hlouběji zamyslet sami nad sebou, 

protože k prohození rolí došlo s největší pravděpodobností proto, že zapíráme své 

přirozené maskulinní či femininní vlastnosti. Gray tak vyvolává ve čtenářích a čtenářkách 

pocity viny, nedostatečnosti a pochybností. Pro přesvědčivost používá autor i další 

techniku a to dá se říci zastrašování svých čtenářek a čtenářů tím, že pokud si rozdíly mezi 

muži a ženami neuvědomí, nebudou moci být šťastní. Až když se začnou řídit jeho radami, 

vztah se zlepší a upevní.  

Pokud si nejsme jasně vědomi rozdílů mezi námi, nedovedeme si najít čas k tomu, abychom 

jeden druhého pochopili a respektovali. (19) 

Když si ty rozdíly jasně uvědomíme, výrazně se zmenší nedorozumění při jednání  

s opačným pohlavím. Když člověk neztrácí ze zřetele, že muži jsou z Marsu a ženy  

z Venuše, dá se všechno snadno vysvětlit. (18) 

Když jsou muži a ženy schopni respektovat a přijmout rozdíly mezi sebou, je tu šance, že 

jejich láska rozkvete. (20) 

Pochopením skrytým rozdílů opačného pohlaví získáváme schopnost úspěšněji dávat  

a přijímat lásku, která je v našich srdcích. (20) 

Láska je kouzlo a může vydržet, pokud jsme si vědomi rozdílů mezi námi. (20) 

Jak vidíme, bez uvědomění si rozdílů mezi muži a ženami, nemá partnerský svazek 

dle Graye šanci na úspěch.  

Gray používá ještě jednu techniku, mezi kategorická tvrzení o mužích a ženách, 

vkládá univerzální vztahové rady, kterým nelze nic vytknout, mezi nimi se pak ty 

direktivní ve vztahu k mužům a ženám zdají též spíše jako pravdivé.  

Když se nám partner brání, je to nejspíš proto, že k němu přistupujeme v nevhodnou chvíli 

nebo nevhodným způsobem. (27) 

Každý vztah má své těžké chvíle. Mohou vzniknout z nejrůznějších důvodů, jako je ztráta 

zaměstnání, smrt, nemoc, anebo třeba únava. Nejdůležitější v podobných těžkých chvílích 

je se pokusit komunikovat- laskavě, bez znevažování a s porozuměním. Nejvíc je třeba 

akceptovat a chápat, že ani my, ani naši partneři nemohou být vždy dokonalí. Naučíme-li 

se úspěšně komunikovat při menších potížích, bude pro nás snazší se vyrovnat i s těžkými 

zkouškami, pakliže někdy přijdou. (126) 

Vztah je zdravý tehdy, když mají oba partneři právo požádat o to, co chtějí a potřebují,  

a když mají oba právo odmítnout, kdykoli chtějí. (185) 
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Předpokládat, že bude komunikace vždycky snadná, je nerealistické. Některé pocity se dají 

těžko sdělit tak, abychom se partnera nedotkli. (162) 

Jsme-li roztrpčeni, zklamáni, frustrováni nebo se prostě hněváme, je pro nás těžké 

láskyplně komunikovat. Když na nás padnou negativní pocity, máme sklon na čas odložit 

své láskyplné city důvěry, péče, porozumění, uznání a respektu. V takových chvílích i při 

nejlepších úmyslech rozhovor přejde ve spor. V zápalu hádky pak opomíjíme komunikovat 

způsobem, který pracuje pro našeho partnera nebo pro nás. (147) 

Autor se zřejmě těmito obecnými vztahovými radami snaží zvýšit věrohodnost 

svých tvrzení o mužích a ženách. I v tomto případě využívá emocionálně zatížené příklady  

a útočí na emoce čtenářstva.  

 

3.3.1.5 Obecná práce s jazykem, používané výrazy 

 

Jak vidíme výše, Gray používá pro přesvědčení svých čtenářů a čtenářem různých 

symbolů, na nichž jim demonstruje údajnou rozdílnost mužů a žen. Jedná se především  

o symbol jeskyně, jako místa mužského rozjímání a studny jako místa ženského emočního 

propadu. Celá kniha je pak vystavěna na využití kosmologie a polidšťování planet Marsu  

a Venuše s připisováním stereotypním maskulinních a femininních atributů. 

Gray používá při práci s jazykem i jiné manipulativní techniky. Jedná se především 

o generalizaci a používání kategorických tvrzení. Dopomáhá si především příslovci nikdy, 

vždycky, každý apod. 

Venušanky totiž nikdy nenabízejí řešení, když někdo mluví. (26) 

Je-li Marťan ve špatné náladě, nikdy se nebaví o tom, co ho znepokojuje. (32) 

Bez tohoto vhledu do rozdílných mužských a ženských potřeb muž nikdy nepochopí, proč 

jeho pokusy pomoci selhávají. (99) 

Chcete-li Martanovi prokázat úctu, musíte vždycky předpokládat, že své problémy dovede 

vyřešit sám, pokud nepožádá o pomoc.(25) 

Vždycky všechno dělají tak, aby se předvedli a dokázali svoji sílu a obratnost. (26) 

Autor hojně používá hovorový jazyk a příklady z praxe jako další techniky 

přiblížení se čtenářům a čtenářkám. Dopomáhá si expresními vyjádřeními a poutavými 

názvy a označeními mužů a žen. Například muže nazývá Panem Zařídilem, zatímco ženy 

sestavují Komisi pro zdokonalováním vnitřních záležitostí. Ženy jsou jako vlny a muži 
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jako gumové šle. Jednoduchý a „vtipný“ jazyk je další cestou, jakou se snaží čtenářům 

přiblížit.  

 

3.3.2 Kvalitativní analýza obsahu 

 

Před samotným představením axiálních kategorií je třeba říci, že každá z kategorií 

představuje určitý atribut spojený s mužstvím a ženstvím, jak říká Strauss a Corbin, každá 

kategorie je třídou pojmů náležejících stejnému jevu. (Strauss, Corbin, 1999: 42). 

V této části práce jsem vypsané výroky vzešlé z otevřeného kódování významově 

podřadila pod ústřední, zastřešující kategorie. V celé knize Gray reprezentuje polarizované 

vidění světa, společnosti a vztahů mužů a žen, kdy ženy jsou viděny jako opak mužů  

a zosobňují diametrálně odlišné skutečnosti. Celý text je schématický, plný genderových 

stereotypů a zjednodušení. Gray ženy a muže vnímá dokonce tak odlišně, že je 

připodobňuje k obyvatelům jiných planet. Uvádí například: „Muži a ženy nejen jinak 

komunikují, oni také jinak myslí, cítí, vnímají, reagují, milují a hodnotí. (Gray, 1994: 13). 

Vypadá to skoro, jako kdyby pocházeli z různých planet, hovořili různými jazyky  

a vyžadovali jinou stravu. (Gray, 1994).  

 Je zajímavé, jakým způsobem a v jakých rovinách Gray vede popis mužů a žen. 

Explicitně využívá svoje psychologické vzdělání a věnuje se především popisu osobnosti 

muže a ženy. Osobnost vnímá v souladu s psychologickým paradigmatem, vidí ji jako 

určitý systém všeho tělesného, psychického, vrozeného a získaného, kdy tento systém je 

typický pro daného jedince a projevuje se v rovině prožívání a chování. (Miňhová, 2007: 

113). Od této klasické definice se však odchyluje v tom, že zastírá jedinečnost každé lidské 

bytosti, svébytnost každého jedince. Gray předpokládá, že jsou pouze dvě možná 

uspořádání osobnosti a to osobnost muže a osobnost ženy.   

Ve své knize se věnuje celé psychické struktuře a dynamice osobnosti ženy a muže. 

Popisuje tedy vlastnosti, vlohy a nadání, emoční inteligenci, temperament, motivaci, 

hodnoty, potřeby, i charakter.  

Členění této podkapitoly je kongruentní s tím, jak sám Gray člení svoji publikaci. 

Ten ve své knize přináší jak teoretický rámec své teorie, kde popisuje „hluboké“ pravdy  

o jsoucnu mužů a žen, tak rámec empirický, v němž popisuje chování mužů a žen  

a nakonec aplikuje své poznatky do praxe v podobě jednoduchých rad pro jednotlivá 

pohlaví.  
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3.3.2.1 Osobnost muže a ženy 

 

Následující část analýzy popisuje dimenze osobnosti muže a ženy, tak jak je 

představuje autor publikace Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Pro přehlednost jsem jeho 

výroky rozčlenila do složek osobnosti a porovnala jednotlivé výroky vážící se k mužům a  

k ženám. V závěru této části analýzy neopomenu zaměřit svoji pozornost i na to, zda jsou 

dané výroky spojeny s asymetrickým vnímáním mužů a žen či nikoliv.  

 

 Hodnotový systém 

 

U této kategorie se soustředím na to, co považují dle autora jednotlivá pohlaví  

za důležitá, čeho si cení a co dominuje v jejich žebříčku hodnot.  

Obecně slovo hodnota v tomto významu odkazuje ke dvěma skutečnostem, zaprvé 

označuje to, co muž či žena považuje za významné a připisuje tomu určitou „hodnotovost“, 

za druhé tento pojem slouží k označení kvality určitého jevu.  

U této dimenze osobnosti Gray již dopředu předesílá, že: „hodnotové stupnice žen a mužů 

se zásadně liší“ (Gray, 1994: 18).  

 

Ženy 

Venušanky mají jinou škálu hodnot. (23) 

Cení si lásky, komunikace, krásy a vzájemných vztahů. (23) 

Dochází naplnění tím, že sdílejí a uvádějí ve vztah. (23) 

Vztah je pro ně důležitější než práce a technika. (23)  

Osobní vyjádření, zejména v citech, je pro ně velice důležité. (23) 

Komunikace je pro ně věcí prvotní důležitosti. (23) 

Projevovat osobní pocity je důležitější než dosahovat cílů a úspěchu. (23) 

Venušanky si idealizují nezištnou lásku. (25) 

 

Muži   

Marťané cení sílu, schopnosti, výkonnost a úspěch. (21) 

Marťané si idealizují čestnost.(138) 

Marťané jsou orientovaní na řešení. (24) 

Prokázat své schopnosti je pro něj velmi důležité. (26) 
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Vidíme, že výše uvedená tvrzení vztahující se k osobnosti muže a ženy se 

soustřeďují na hodnotovou stupnici obou pohlaví, kdy ženy jsou charakterizovány jako ty, 

které se soustřeďují na vztahy s druhými lidmi, muži pak jako bytosti soustředěné  

na plnění cílů. 

Jak je patrné, ženy si dle Graye cení lásky, vztahů, citů a vzájemné komunikace 

mezi lidmi. Samy sebe vnímají očima druhých, cítí se tak hodnotné, jak hodnotné vnímají 

své vztahy. Autor implicitně předpokládá závislost ženy na vztazích a možnost jejího 

naplnění pouze prostřednictvím vztahů s druhými. Vztah je vnímán jako zdroj štěstí  

pro ženu.  Žena dle něj nemá ambice dosahovat nějakých velkých cílů, netouží po úspěchu 

či dokonce po kariéře, touží po vztahu a možnosti hovořit o svých emocích, což autor  

za velký či hodnotný cíl nepovažuje. Autor ženu vidí spíše jako pasivní bytost odkázanou 

na druhé a jejich citové přijetí, aktivní je jen ve svém vztahovém rámci.  

Naopak muže vnímá Gray jako silné, zaměřené na výkon, kariéru a řešení problémů. 

Hodnotami pro ně jsou práce, úspěch a samostatné řešení problémů bez pomoci druhých. 

Pokud Gray zasazuje ženy do sféry rodiny a vztahů, muži mají místo ve sféře veřejné, ve 

svých profesích.  

Potřeby 

 

V této skupině výroků se autor věnuje tomu, co jednotlivá pohlaví potřebují a jaké 

potřeby potřebují sytit. Psychologie obecně definuje potřebu jako: „stav nedostatku nebo 

nadbytku, který člověk pociťuje jako nepříjemný a má proto snahu jej odstranit, tj, danou 

potřebu uspokojit (nasytit, saturovat).“ (Holeček, 2007: 126). 

Gray opět již předem zdůrazňuje, že muži a ženy jsou, co se týče potřeb, rozdílní:  

„ muži a ženy si obvykle nejsou vědomi, že mají odlišné potřeby.“ (99) 

 

Ženy 

Když ženy sní o romantice…(22) 

Ženě by nikdo neměl vyčítat, že chce být ujišťována o lásce…… (67) 

Žena totiž nejvíce ze všeho potřebuje někoho, kdo by jí naslouchal. (42) 

Žena chce vcítění, ale on se domnívá, že chce řešení. (21) 

Jejich Já (Venušanek) nepotřebuje vypadat kompetentní, spíše mu jde o to, aby bylo 

v láskyplných vztazích.(32) 
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Muži 

……muži sní o silných autech, rychlejších počítačích, technických novinkách, všelijakých 

hejblatech a nové, výkonnější technologii. (22) 

Vždycky všechno dělají tak, aby se předvedli a dokázali svoji sílu a obratnost. Jejich 

osobnost je určována schopností dosáhnout výsledků. Prožívají uspokojení především 

tehdy, jsou-li úspěšní a výkonní. (24) 

Muž bezděčně kolísá mezi potřebou důvěrnosti a autonomie. (75) 

…stejně jako by nikdo neměl vyčítat muži, že se potřebuje uchýlit do své jeskyně. (67) 

Pamatujte, že muži jsou z Marsu, pomůže vám to pochopit a náležitě si uvědomit fakt, že 

mají odlišné primární potřeby. (100) 

 

Výše uvedené výroky jsou opět kongruentní s přesvědčením autora o mužské  

a ženské psychice. Žena potřebuje dle něj především vcítění, emoční podporu, lásku  

a ujišťování o této lásce. Fakticky žena nemůže fungovat bez vztahu, neměla by tam 

dosycenou základní potřebu blízkosti a vztahovosti.  

Muž naopak, aby nebyl deprivován, potřebuje být autonomní bytostí, samostatnou 

entitou, někým kdo je zaměřen především technicky a chce poznávat a objevovat svět.  

Domnívám se, že autor se těmito a podobnými výroky snaží ženám ukázat, že 

šťastné mohou být jen ve vztahu a to ještě ve vztahu, kde je muž o tomto vztahu neustále 

přesvědčuje, zatímco muži, ač vztahy pěstují, nacházejí uspokojení základních potřeb spíše 

o samotě. V této souvislosti je zajímavá zmínka o jeskyni, kam muž, pronásledován 

ženinou potřebou blízkosti prchá, aby mohl naplnit svoji potřebu autonomie. Žena je tak 

chápána jako bytost závislá, zatímco muž je bytostí nezávislou. Zároveň je žena i bytostí 

pasivní, jelikož po muži nechce, aby jí pomohl nalézt řešení potenciálních problémů, nýbrž 

aby se do ní „jen“ vcítil. 

Žena je vnímána jako bytost komunitní, muž naopak jako ten, co se individualizuje 

a realizuje mimo rodinu. V tomto popisu můžeme vidět implicitně skryté výsledky 

mechanismů odlišné socializace chlapců a dívek, jak je popsala Nancy Chorodow. 

Zjednodušeně řečeno, dívky se dle této teorie nemají potřebu vzepřít se matce tak jako 

chlapci, vazba na matku je trvalejší a dívky chápou sebe ve vztahu k jiným osobám. 

Chlapci si naopak vytvářejí svou identitu odmítnutím úzké vazby s matkou, individualizují 

se a zaměřují své snahy mimo rodinu. (Chodorow, 1999).  
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Aktivačně motivační vlastnosti (zájmy, motivace) 

 

Další podskupinou výroků jsou tvrzení, jež se věnují tomu, co jednotlivá pohlaví 

baví, jaké mají zájmu a čemu se rádi věnují.  

Ženy 

Naopak je těší strojit každý den jinak, podle toho, jak se cítí. (23) 

Zájmem všech je rozvoj osobnosti, duchovna a všeho, co může podporovat život, zdraví  

a růst.(23) 

Ženy místo aby byly orientovány na cíl, jsou orientovány na vztah, více jim záleží na tom, 

aby vyjádřily svoji laskavost, lásku a péči. (23) 

Ženy motivuje a posiluje, když mají pocit, že je někdo hýčká. (39) 

 

Muži 

Prožívají uspokojení především tehdy, jsou-li úspěšní a výkonní. (23) 

Zajímá je zpravodajství, předpověď počasí na zítřek a sport- a skoro vůbec se nestarají  

o romány a příručky typu Pomoc si sám. (22) 

Muži se zabývají věcmi, které jim umožnují projevit sílu tím, že něco vytvářejí a dosahují 

svých cílů. (23) 

Chce být jejím hrdinou. Muže motivuje a posiluje, když mají pocit, že je někdo potřebuje. 

(48) 

Z prvního výroku o ženách, který je v několika dalších modifikacích v knize 

uveden, je jasně patrné, že autor spojuje ženu s jejím fyzickým vzhledem a s jeho údržbou. 

Žena je považována nejen za marnivou, tím že se obléká každý den jinak, je tu vidět  

i určitý skrytý apel na ideál ženské krásy, kdy žena se strojí nejen pro sebe, ale i pro druhé 

a těmi druhými jsou myšleni muži.  Žena je ta krásná citlivá věc pro muže, pro jeho zrak. 

Žena je tímto objektivizována.  

Zajímavý je i druhý výrok, který spojuje ženy se zájmem o: „vše co podporuje 

život, zdraví a růst“. Když se nad tímto zamyslíme, vidíme, že žena je spojena 

s reprodukcí, žena usiluje o zdraví a „zdravé“ ženské tělo je spojeno s těhotenstvím, růstem 

plodu a tedy s dáváním života.  

Ideální a dle autora běžná žena, je pak v souladu s výše řečeným plně soustředěná 

na vztahy a péči o druhé. Je soustředěna nejen na svůj zevnějšek, ale i duševní prožitek. 

Tak jako tak však působí velmi pasivně.  
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Poslední výrok o ženách opět odkazuje na jejich závislostní vztah ke vztahům, kdy 

chtějí být křehké, opečovávané.  

Naproti tomu muž je spojován s aktivitou, samostatností a řešením situací. Motivací 

je pro něj úspěch a moc, chce být silný a „chránit“ křehkou ženu po svém boku. Muž tak 

dle Graye naplňuje znaky hegemonní maskulinity, tak jak ji popsala například Connel. 

Hegemonní muž je podle Connel především mužem autoritativním, často 

egocentrickým a necitlivým až agresivním. Tento muž si je vědom svojí síly a svoji moc 

využívá k tomu, aby hegemonii udržel. Muž potlačuje svoje pocity, protože se obává toho, 

aby nepůsobil „zženštěle“. Čím více atributů hegemonické maskulinity pak konkrétní muž 

má, tím více si ho společnost váží a má díky tomu vyšší sociální status. (Connell, 

Messerscmidt, 2005: 845-859). 

 

Vlohy 

 

Autor se ve své publikaci věnuje i údajně vrozeným vlohám mužů a žen.  

Konkrétněji se zaměřuje především na intuici, jako na vlohu, kterou mají ženy a u mužů 

naopak chybí.  

 

Ženy 

Venušanky jsou velmi intuitivní. Rozvinuly v sobě tuto schopnost za celá staletí předvídání 

potřeb druhých. (24) 

Žena by instinktivně pochopila, co Bonnie potřebuje. (12) 

Protože intuitivně cítí potřeby druhých a dávají vše, co mohou, mylně předpokládají, že 

muži budou dělat totéž. (173) 

Když je žena zamilována, instinktivně věnuje svou lásku. (173) 

 

Muži 

Pro muže je velice nesnadné odlišit vcítění od soucitu. (66) 

Protože mnoho mužů nechápe, že ženy vyjadřují city jinak, posuzují je nepřiměřeně nebo je 

podceňují. (53) 

Pro muže je těžké naslouchat ženě, když je nešťastná nebo zklamaná, protože to pociťuje 

jako své selhání. (49)  

Neví, že na Venuši hovor o problémech není výzvou k navržení řešení.(22) 
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Co nám připsání „vrozené“ intuice ženám říká? Je to skutečně pozitivní 

charakteristika žen, nebo v sobě obsahuje i jiný rozměr? Když si vezmeme k ruce teorii  

P. Bourdieuho, dojde nám, že intuice připsána ženám je opět jen symptom ovládaných, 

tedy žen, které jak autor uvádí, obecně lépe chápou neverbální složku řeči.  Jak by řekl 

Bourdieu, ženy jako ovládané bytosti ve světě s mužskou nadvládou mohou prosadit 

jakoukoliv moc jen tak, že proti mužům obrátí jejich vlastní „zbraně“ a jejich vlastní sílu. 

Proto se je snaží lépe poznat, předvídat jejich činy a „číst“ jejich myšlenky. Na tomto 

principu se pak vyvinula například výše zmiňovaná intuice. (Bourdieu, 2000: 31). 

Muži pak tím, že drží v rukou moc, vlastnosti intuice nepotřebují. Nejen, že dle 

Graye nedisponují intuicí, mají problém i s empatií, vcítěním do pocitů druhé osoby. Jsou 

zaměřeni na cíl a řešení, nechtějí se o pocitech bavit. Zajímavý je i výrok, který říká, že 

muž bere jako selhání, pokud je žena nešťastná. Úlohou „správného“ muže je tedy starat se 

o ženu, aby byla šťastná. Implicitně se předpokládá, že bez muže by žena šťastná být 

nemohla, potřebuje ho, je na něm závislá. 

 

Emoce/pocity 

 

Tato kapitola se dotýká emocionálních prožitků, prožitkové psychické stránky 

emocí, které souvisí s tím, jak sami/samy sebe vnímají muži a ženy ve vztahu k vnějšímu 

světu.  

 

Ženy 

Protože intuitivně cítí potřeby druhých a dávají vše, co mohou,… (173) 

Když cítí, že je milována, její sebeúcta stoupá a klesá vlnovitým pohybem.(85) 

Projevovat osobní pocity je důležitější než dosahovat cílů a úspěchu. … (23) 

Ženy mohou projevovat starost místo bolestných pocitů hněvu, viny, strachu a zklamání. 

Ženy mohou upadat do rozpaků, aby se vyhnuly hněvu, podrážděnosti a frustraci. Ženy 

mohou užít strachu a nejistoty, aby zakryly hněv, pocit urážky a smutek. Ženy mohou užít 

projevů štěstí a vděčnosti, aby se vyhnuly pocitům stesku a zklamání. Ženy mohou užít 

lásky a odpuštění k zaplašení pocitu ublíženosti a hněvu. (166) 

Běžná ženská posedlost touhou po dokonalosti je zoufalým pokusem stát se hodnou lásky a 

potlačit emocionální bolest. (169) 
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Muži 

Marťané jsou pyšní, že si dělají všechno sami. (26) 

Muži, stejně jako jejich marťanští předkové, jsou hrdni na to, že jsou odborníci, zejména 

pokud jde o opravování mechanických předmětů, hledání místa nebo řešení problémů. Muž 

má největší strach, že není dost dobrý nebo schopný. (25) 

Nesnáší, když ho někdo lituje.(66) 

Muž je ochoten dělat změny, když cítí, že k němu přistupujeme jako k řešiteli problému a 

nikoli jako k problému samotnému. (29) 

Muži se cítí dobře, když problémy řeší, kdežto žena, když o nich hovoří. (31) 

Muž se cítí dotčen, když mu žena nabídne radu, protože to chápe jako projev nedůvěry 

v jeho schopnost vyřešit to sám. (24) 

Muži někdy zakrývají hněvem bolestné pocity smutku, úzkosti, provinilosti a strachu. Muži 

mohou použít lhostejnosti a zastrašování, aby se vyhnuli nepříjemnému pocitu hněvu. Muži 

mohou použít pocitu urážky, aby zakryli pocit bolesti. Muži mohou použít hněvu a 

spravedlivého rozhořčení, aby zakryli pocit strachu nebo nejistoty. Muži mohou použít 

agrese, aby se vyhnuli strachu. (169) 

Běžná mužská posedlost úspěchem je zoufalým pokusem získat lásku v naději, že se tím 

omezí vnitřní emocionální bolesti a zmatky. (169) 

Jak vidíme, odlišně vnímá Gray i emoční prožitky mužů a žen. Dle něj jsou ženy 

nastaveny na to být citlivé k pocitům 2. více než k těm vlastním. Obecně se ve svých 

pocitech soustřeďují na druhé a jejich prožitky více než na ty svoje. Lze dokonce říci, že 

svoje vlastní pocity libosti či nelibosti prožívají podle toho, jak jsou vnímány svým 

okolím. Dle autora je žena šťastná, jen pokud je milována druhými (v jeho případě je to 

redukováno na to, pokud je milována mužem). To, jak jí hodnotí druzí má vliv i na její 

sebehodnocení. Obecně by se dalo říci, že žena je orientována na druhé, očekává se od ní 

obětavost a sebeobětování. Prožitek jejího štěstí je dán tím, jak ji vnímají druzí, její štěstí je 

přímo na druhých závislé. Žena je tak opět vykreslena jako bytost závislá.  

Zajímavý je předposlední výrok, kde se autor snaží popsat, jaký typ emocí ženy 

potlačují či nedávají najevo. Vyplývá z toho, že ženy se bojí dávat najevo negativní emoce, 

zřejmě z obav odmítnutí okolí. Zdá se mi, že autor tímto naznačuje, že žena raději i přes 

nelibost, své emoce potlačí ze strachu z mužské reakce. S tímto výrokem je kongruentní  

i výrok následující, kde autor uvádí, že žena se snaží býti dokonalou, aby byla hodna lásky. 

Pomineme-li to, že láska, pokud není přítomna, se zasloužit nedá, nám autor nutí představu 

„ideální“ ženy, která musí být vždy dobře naladěná, šťastná a dostatečně navenek křehká, 
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musí si dávat pozor, aby se navenek neprojevovala hrubě, nebo nedávala najevo hněv či 

rozčílení. Tato žena pak možná lásku získá, i když autor jí ani toto nepřiznává, většina 

jejích pokusů v této oblasti jsou zoufalých a bez úspěchu.  

Mužovo emocionální prožitky jsou naopak podmíněny především jeho vlastním 

výkonem a jednáním. Muž zažívá pocity štěstí a obecně pozitivní emoce pokud se mu daří 

a může být hrdý sám na sebe, na svoje výsledky. Jeho hlavním cílem je uspět v konkurenci 

ostatních mužů, uplatnit se ve své profesi a obecně ve veřejné sféře. Jeho největším 

strachem je pak dle Graye strach ze selhání. Muž se na rozdíl od ženy nebojí dát najevo 

hněv, ale bojí se ukázat pocity strachu nebo úzkosti. Muži jsou stejně tak jako ženy 

rukojmí společenských představ o tom, jaká by jejich pohlaví měla být. Muž pod touto 

optikou nemůže dosáhnout štěstí a není hoden lásky, pokud nebude úspěšný. Muž též 

nesmí dát najevo emoční bolest, smutek či strach. Tlak společnosti na muže je v tomto 

směru dle mého názoru veliký, z čehož pak můžou pramenit různé psychosomatické 

obtíže, jako jsou deprese, fobie, kardiovaskulární obtíže či syndrom vyhoření. Dále autor 

popisuje to, jak údajně muži potlačují dle mého názoru naprosto přirozené emoce jako je 

smutek nebo strach a naopak je překrývání lépe u mužů společensky hodnocenými 

emocionálními projevy jako je agrese, bezohlednost, prosazování se na úkor druhých apod. 

Tímto ač se to nezdá, můžou trpět i samotní muži, od kterých se tyto vzorce chování 

očekávají a oni jsou pod velkým tlakem z obav z možných „sankcí“ z nedodržení 

genderové role.  

Když se hlouběji zamyslíme nad posledními dvěma výroky o mužích a ženách 

vidíme, že autor mužům a ženám jako lidským bytostem přiznává stejné emoce, jako jsou 

strach, úzkost, zklamání, bolest apod. Každý z nich se však s nimi vypořádává jinak  

a hlavně volí jiné strategie jejich zvládání navenek. Vidíme zde určitou uniformitu mužů  

a žen. Žena naplňující ideál laskavé a láskyplné ženy potlačuje emoce, jako jsou hněv, 

rozčilení či zlost a skrývá je za projevováním starosti či za jiná láskyplná gesta. Muž 

naopak, aby naplnil představu drsného nekompromisního hegemonního muže, místo emocí 

strachu a úzkosti, které může pociťovat, volí projevy agrese a hněvu.  Autor si těmito 

výroky podkopává svoje vlastní přesvědčení, vlastně nám říká, že muž a žena prožívají 

stejné věci, jen na ně vlivem jiných očekávání společnosti jinak reagují. Zůstává palčivá 

otázka, co je skutečně vrozené (a jestli vůbec něco) a co je dáno vlivem společenských 

konvencí a naučené v rámci socializace.  
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3.3.2.2 Chování/ projevy osobnosti muže a ženy navenek 

 

Kategorie navazuje na kategorii předchozí, jelikož se věnuje tomu, jak se údajná 

vrozená osobnost muže a ženy projevuje navenek v  chování. Gray se věnuje chování dosti 

důkladně, nejdetailněji propracovává komunikaci a vzájemnou interakci mezi ženami  

a muži, které věnujeme samostatnou kategorii, s rozčleněním na několik podkategorií. 

Gray se příliš nevěnuje chování mužů a žen obecně, je zacílen na jejich chování  

ve vzájemném vztahu. Zabývá se též tím, jak jednají muži a ženy ve stresu a jak se údajně 

liší styl řešení problémů a obecně náročných životních situací u muže a u žen.  

Nejprve uvádím pár obecnějších výroků vztahujících se k chování mužů a žen: 

 

Ženy 

Tráví spoustu času tím, že se navzájem utěšují, konejší a pomáhají si. (23) 

Venušanky věnují větší úsilí snaze žít v harmonii, pospolitosti a láskyplné spolupráci,  

než stavbě dálnic a výškových budov. (23) 

Nenosí uniformy jako Marťané. (23) 

Na Venuši je projev péče radit a navrhovat. (24)  

Venušanky totiž nikdy nenabízejí řešení, když někdo mluví. Chtějí-li projevit druhé 

Venušance svoji úctu, prostě jí s porozuměním vyslechnou a snaží se pochopit její city.(26) 

 

Muži 

Vždycky všechno dělají tak, aby se předvedli a dokázali svoji sílu a obratnost. (21) 

Více se zabývají činností mimo dům, jako je lov, rybaření nebo automobilové závody. (22) 

Nečtou časopisy jako Psychologie Dnes, Osobnost nebo Lidé. (21) 

Nechává si své problémy pro sebe, pokud nepotřebuje pomoc od druhého k tomu, aby našel 

řešení. (22) 

Nikdy nemluví jen proto, aby se svěřovali.(78) 

Muž se odtahuje, aby uspokojil svoji potřebu nezávislosti nebo autonomie (73)  

Muž je ochoten dělat změny, když cítí, že k němu přistupujeme jako k řešiteli problému  

a nikoli jako k problému samotnému. (29) 

Chování mužů a žen vnímá Gray jako zcela odlišné. Žena je dle něj spojena 

především s péčí o druhé a v chování projevuje tendence druhým pomáhat. Obecně jsou 

pro něj ženy spíše bytostmi kolektivními, sdružují se, je u nich důležité sdílení  

a sounáležitost. Dalo by se říci, že je spojuje s péče a obecně s konceptem starostlivosti. 
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Etika péče, kterou zastávají ženy je zde spojena především s ohledem na druhé a se 

zaměřením na vzájemné vztahy. S tímto úzce souvisí i aspekt starostlivosti, který je dle 

Graye opět výlučně připisován jen ženám. Tato starostlivost je zakomponována  

do soukromé sféry. 

Muž je naopak spojen se snahou upoutat svojí činností navenek, je dle autora rád 

sám za sebe, pohybuje se spíše ve veřejné sféře, navenek manifestuje svoji sílu  

a schopnosti.  Volný čas tráví aktivně, má rád adrenalin, akci, dobrodružství. Zabývá se jen 

problémy, které může analyticky vyřešit za použité racia. Nesvěřuje se, nepečuje o druhé, 

neprojevuje laskavost, můžeme se jen domnívat proč ne, zda jsou pro něj city například 

něco podřadného? Nebo se stydí, že nenaplní obraz mužství? Toto autor netématizuje. 

Zde je třeba připomenou myšlenky S. Sevenhuijsen, která nám jako jedna 

z feministických autorek říká, že je třeba odprosit etiku péče od úvahy, že jde o něco, co 

dělají výhradně ženy. Starostlivost je třeba dekonstruovat, odpojit ji od esencialismu 

(starostlivost se týká i mužů), neztotožňovat starostlivost se ženským sebeobětováním 

(péče nejen o druhé, ale i o sebe a svět), přeskočit soukromou sféru (starostlivost se netýká 

jen žen a soukromé sféry, starostlivost patří i do sféry veřejné). (Sevenhuijsen, 1999). Je 

třeba přestat brát starostlivost za nutné zlo a něco pro slabé, což právě Gray dělá, tím že 

staví do protikladu silného, bojovného muže, který starostlivý není a křehkou, slabou ženu, 

která je právě svojí starostlivostí a důrazem péče o druhé definována. 

 

Komunikace 

Gray se věnuje chování dosti důkladně, nejdetailněji propracovává komunikaci  

a vzájemnou interakci mezi ženami a muži. Hned na počátku nás nenechává na pochybách 

v tom, že domluva mezi mužem a ženou není téměř možná: 

 „Jak vidíme, ženy a muži komunikují zcela odlišně.“(56) „Martanština a venušanština 

měly stejná slova, ale užívalo se jich v docela jiném významu.(51) Hovoříme různými 

jazyky (71)“ 

O komunikačních stylech mužů a žen říká následující: 

 

Ženy 

K vyjádření svých pocitů se ženy uchylují k básnickým licencím, užívají různých 

superlativů, metafor a zobecnění. (51) 
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Ženy přemýšlí nahlas, sdílejíce proces vnitřního objevování s pozorným posluchačem. 

Tento proces, při němž nechávají myšlenky volně plynout a vyjadřují se slovy nahlas, 

pomáhá ženě čerpat z intuice. (56) 

 

Muži 

Muži si sdělují informace jinak. Než promluví nebo odpovědí, napřed si nechají všechno 

projít mlčky hlavou nebo přemýšlí o tom, co slyšeli nebo zažili. V tichosti tvoří 

nejsprávnější a neužitečnější odpověď. (56) 

Jak vidíme, ženy jsou opět spojena se svým nitrem, hlubokým vnitřním prožitkem  

a intuicí. Až během svého mluvení hledají smysl vět, jako kdyby nevěděly, co chtějí říci. 

Nedokáží se vyjádřit pregnantně, uchylují se k zobecňování či k používání emočně 

zabarvených výrazů. Muž se naopak vyhýbá tomuto „tlachání“ a promluví, až když si je 

jist vhodností řečeného, jeho mluva je dle autora podložená racionální úvahou, naopak 

ženina jejími emocemi a prožitky. Je zde vidět znevažování údajného komunikačního stylu 

žen, žena je opět jen neurotická osůbka plná emocí, zatímco muž je autoritou a nositelem 

vědění. 

 

 Chování při stresu a při emočně negativním prožívání aneb studna versus jeskyně 

Gray ve vztahu k interakci mužů a žen problematizuje i to, jak se muži a ženy 

chovají v případě náročných životních situací či v případě psychické nepohody. Obecná 

psychologie definuje náročné životní situace jako: „podmínky v životě člověka, které na 

něj kladou zvýšené nároky jako po stránce tělesné, tak i psychické a které způsobují jisté 

změny v chování.“ (Miňhová, 2007: 172). Mezi základní NŽS patří pak frustrace, 

deprivace, stres a konflikt. (Miňhová, 2007).  

Způsoby, jakými se lidí s těmito nepříznivými situacemi vyrovnávají, označujeme 

jako tzv. copingové strategie, kdy klasická definice copingu formulovaná Cohenem  

a Lazarusem a pojímá coping jako snahu, jak intrapsychickou, tak zaměřenou na určitou 

činnost, s cílem řídit, tolerovat, redukovat a minimalizovat vnitřní i vnější požadavky 

kladené na jedince. (Cohen, Lazarus In Křivohlavý, 1994). Jde tedy o určité strategie 

zvládání například stresových situací, o reakce prostřednictvím nichž se stresovaný člověk 

snaží snížit úroveň nežádoucí zátěže: např. modifikací pozornosti, vytěsněním, popřením 

stresové situace a relaxací, racionalizací a redefinováním stresové situace, reaktivní 

formací, projekcí, intelektualizací, sublimací, katarzí, získáním sociální podpory, přímou 
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obrannou akcí apod. (Kohoutek, 2016). Jak vidíme, obecně psychologie nevnímá ani 

nedefinuje rozdíly ve zvládání těchto situací u mužů a u žen. Nikoliv tak však Gray, který 

rozdíly vnímá a to dosti výrazné. 

Zásadní rozdíl pak vidí v tom, že pokud se necítí dobře muž, má nějaké starosti, 

chce být o samotě, naopak žena chce hovořit či dát své prožitky jinými způsoby najevo. 

Dokládá to například tento výrok: „Když se muž necítí dobře, uchýlí se do jeskyně, když se 

necítí dobře žena, je dotčená.“ (67) 

 

Muži 

Je-li Martan ve špatné náladě, nikdy se nebaví o tom, co ho znepokojuje. Aby se Marťané 

cítili lépe, odeberou se do svých jeskyní a řeší problémy o samotě. (32)  

Když byli Marťané v depresi, opustili všichni obyvatelé planety města a na dlouhou dobu 

se uchýlili do svých jeskyní. (32) 

Protože Martan se se svými problémy zásadně potýká sám, zřídka o nic hovoří, pokud 

nepotřebuje odbornou radu. (22) 

Když muž mlčí, může si žena snadno představovat to nejhorší. Teprve pochopením 

tajemství mužovy jeskyně se mohou ženy naučit interpretovat mužské mlčení správně a taky 

na ně správně reagovat. (57)  

Musí se naučit, že do této jeskyně za ním nikdo nesmí, ani nejlepší přátelé. (57) 

 Nikdy nechoď do jeskyně, nebo tě sežehne drak. (57) 

Když jsou muži mrzutí, mají sklon ženy a jejich city odsuzovat. Muž, místo aby pamatoval 

na to, že jeho partnerka je citlivá a zranitelná, může zapomenout na její potřeby a chovat 

se hrubě a bezohledně. (147) 

 

Ženy 

Venušanky se scházejí a otevřeně o svých problémech hovoří, aby se cítily lépe. (32) 

Ženě ve stresu nejde bezprostředně o to, aby našla řešení svých problémů, spíše se snaží 

ulevit si tím, že je vysloví a dojde porozumění. (35) 

Ženy, aby se cítily lépe, hovoří o svých minulých, budoucích i potenciálních problémech, 

dokonce i o takových, které nemají řešení. (32) 

Aby zapomněla na své vlastní bolestné pocity, může se žena nechat citově zatáhnout do 

problémů jiných lidí. (36) 

Když byly v depresi Venušanky, založily debatní kroužky a začaly si vykládat o svých 

problémech. Moc si tím však neulevily. Jejich deprese trvala dosti dlouho, až jednou měly 
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díky své intuici vidění. Silné a podivuhodné bytosti (Martané) k nim přiletí vesmírem, aby 

je milovaly, sloužily jim a pomáhaly. Rázem se cítily hýčkány.  

….žena sestupuje do své studny (86) 

Když žena sestupuje do své studny, vynořují se na povrch její nejhlubší problémy. (88) 

Žena je jako vlna. Když cítí, že je milována, její sebeúcta stoupá a klesá vlnovitým 

pohybem. Když narazí na dno, nastane čas emocionálního gruntování. (85) V době svého 

poklesu bývá sklíčená nebo má sklon reagovat emotivně (85) 

Gray se v rámci těchto výroků zabývá především tím, jak muži a ženy řeší 

problémy a jak reagují na to, když jsou pod tlakem nebo zažívají nějakou formu emočního 

nepohodlí. Lze velmi obecně říci, že z výroků vyplývá, že muž a žena se v základě 

potýkají s jinou formou problémů a obtíží. Muž, jako bytost racionální a vně orientovaná 

řeší problémy přicházející z vnějšího světa, povšimněme si i slova řeší, protože mužovo 

cílem je právě daný problém, který se naskytl, vyřešit. Jinak je to u ženy, žena je bytostí 

emotivní, orientovanou do svého nitra, ona tudíž prožívá spíše vnitřní „problém“, problém 

jí samé s ní samou. Žena pak problém potřebuje především ventilovat, hovořit o něm, 

vynést ho na světlo z temnoty své složité duše (kterou se dle Graye muž ani nemá snažit 

pochopit, protože to nelze) a sdílet to s dalšími ženami.  

Muž řeší problém analyticky, sám, ve své „jeskyni“. O pomoc okolí si řekne jen 

v případě, že potřebuje odbornou radu. Zajímavé je, jakou hraje roli žena v momentě, kdy 

on je v jeskyni a řeší svůj problém. Autor varuje ženu, aby se snažila muži jakkoliv být 

nápomocna, naopak jí říká, že za ním do jeskyně nikdy nesmí. Pokud tento imperativ 

poruší, bude potrestána mužovo hněvem a vlastně si za to může sama, jelikož byla 

varována, ať to nedělá. 

Pozoruhodné je v tomto směru poslední výrok uvedený u mužského sloupečku. 

Gray v něm připouští i možnost, kdy je muž na ženu hrubý, nedělá to dle něj ale schválně, 

ale proto, že mu chybí základní dovednost a to vcítit se do druhého, respektive do ženy. 

Tento výrok je pozoruhodný z více důvodů, za prvé legitimizuje a ospravedlňuje hrubé 

jednání mužů vůči ženám, jako kdyby za to muži nemohli a nebyli dost kompetentní 

chovat se k ženám lépe. Další věc, kterou výrok sděluje je to, že ženy jsou slabší, citlivější 

a bylo by tedy správné se o ně starat a pečovat o ně, tedy opět vidíme uspořádání dle 

androcentrického řádu, kdy žena je to slabší pohlaví. Za tímto výrokem tuším existenci 

určité naučené bezmocnosti žen a předpoklad, že muž by měl o ženu pečovat, protože je 

slabší a zranitelná. Tento výrok tak ospravedlňuje dominanci mužů, podporuje tradiční 

genderové role a obecně androcentrický řád.  



60 
 

Žena, pokud se dostane do problémů nebo jí něco trápí, volí dle Graye jinou 

strategii řešení. Neuchyluje se do samoty, ale naopak vyhledává společnost jiných žen, 

s nimiž o problému hovoří. Sounáležitost jí poskytuje úlevu, hledání řešení není prvotním 

cílem, cílem je sdílení. Gray též říká, že ženy často, aby nemusely myslet na své starosti, 

spoluprožívají problémy jiných. Žena obecně řeší problémy vycházející z jejího nitra, což 

autor demonstruje na tom, že sestupuje do studny, do svého temného nitra zmítaného 

emocemi, je primárně emočně nestabilní. 

Zajímavý je výrok, kde Gray popisuje obyvatelky Venuše předtím, než za nimi 

přiletěli Marťané. Říká, že Venušanky byly v depresi, debatovaly o tom, ale nebylo jim 

lépe. Pak však díky své intuici měly vidění, že za nimi přiletí silné bytosti, které o ně 

budou pečovat a hýčkat je. Tento výrok má několik rovin. Zaprvé ukazuje na to, že 

Venušanky nebyly šťastné, museli přijít jiné bytosti, aby je šťastnými učinily. Gray 

poukazuje na to, že ženy bez mužů nemůžou býti spokojené, nedokáží vystoupit ze své 

deprese. Další rovinou výroku je opět zmiňovaná ženská intuice, kdy v tomto případě ženy 

měly dokonce vidění o tom, co nastane. Napadá mě zde asociace žen k čarodějnicím, 

tajemným bytostem s nadpřirozenými schopnostmi, které v rámci magických rituálů 

provádí své obřady a mají vidění. Další zajímavou věcí je popis mužů, kteří za ženami 

vesmírem přiletěli. První věc je už jen to, že oni přiletěli za nimi, muži jsou tu tedy opět ty 

aktivní a implicitně intelektuálně vyspělejší bytosti, protože měli jak nástroje, aby objevili 

život na jiné planetě, ale i nástroje pro to, aby za ženami přiletěli. V neposlední řadě 

Marťané jsou popisováni Grayem jako bytosti silné, tudíž opět zde vidíme stereotypní 

vnímání mužů v rámci hegemonní maskulinity. Tito muži pak dali ženám to, co neměly  

a potřebovaly. Žena je bez muže nekompletní, zatímco muž je bez ženy celistvý, je tu jasná 

asymetrie ve vnímání mužů a žen.  

 

 Pan Zařídil versus Komise pro zdokonalování vnitřních záležitostí 

V rámci chování se Gray soustřeďuje i na to, jaké strategie volí muži a ženy 

v případě vyskytnutí potíží v rámci vztahu a v rámci jejich spolužití. Velmi obecně to 

definuje takto: Muži se cítí dobře, když problémy řeší, kdežto žena, když o nich hovoří. 

(31). Tomuto fenoménu jsem se věnovala již v předchozí kapitole, zde bych ráda 

poukázala ještě na jednu zvláštnost včetně zajímavě volené terminologie a to je chování 

muže jako tzv. Pana Zařídila a jednání ženy ustanovující tzv. Komisi pro zdokonalování 

vnitřních záležitostí.  
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Muži 

To nač si ženy nejčastěji stěžují, když je řeč o mužích, je, že je muži nikdy nevyslechnou. 

Muž ženu bud docela ignoruje, když s ním mluví, nebo si vyslechne pár vět, dozví se, co jí 

znepokojuje, a pak si hrdě nasadí svůj klobouk pana Zařídila a navrhne jí řešení, jak to 

udělat, aby se cítila lépe. Je zmaten, když žena toto láskyplné gesto neocení. ….Žena chce 

vcítění, ale on se domnívá, že chce řešení. (21) 

Muž se snaží změnit ženiny pocity, když je v koncích tím, že se změní v pana Zařídila a 

nabídne jí řešení jejích problémů, které znehodnotí její city. (25) 

 

Ženy 

To nač si nejčastěji stěžují muži, když je řeč o ženách, je, že je ženy pořád chtějí změnit.  

Když žena muže miluje, má pocit, že odpovídá za jeho růst, a snaží se mu pomoci zlepšit 

způsob, jak dělá své věci. Vytvoří Komisi pro zdokonalování vnitřních záležitostí, a on se 

stane jejím hlavním objektem. Kdyby se bránil sebevíc, žena čeká na první příležitost, aby 

mu mohla pomoci a říci mu, co má dělat. Ona to považuje za projev péče, kdežto on si 

myslí, že je to způsob kontroly. (21) 

Gray opět popisuje to, co v celé knize, tedy muž je ten aktivní, který problémy řeší, 

žena si o nich chce povídat, sdílet je. Pokud žena nabídne radu muži, je to hodnoceno jako 

nepříjemný prvek kontroly z její strany a tudíž jako něco nežádoucího.  

Zajímavá je však u této kategorie volba slovníku autora. Gray nazývá muže „panem 

Zařídilem“. Co nám toto označení evokuje? Už přízvisko pan je dle Slovníku spisovného 

jazyka českého označení pro toho, kdo má něco ve své moci je samostatný, mocný a 

vlivný, tedy někdo kdo rozhoduje a má tu pravomoc ovládat něco nebo někoho jiného. 

(Slovník spisovného jazyka českého, 1989). Tento význam umocňuje, jak přízvisko 

Zařídil, teda muž je ten, kdo se o vše postará včetně křehké, bezbranné ženy, tak to, že si 

„nasadí klobouk pana Zařídila“. Klobouk nám opět symbolizuje určité postavení, 

svrchovanost a moc.  

Naproti tomu žena vytváří Komisi pro zdokonalování vnitřních záležitostí. Již slovo 

komise v sobě nese negativní konotace kontrolního orgánu, něčeho odosobněného  

a nepříjemného. Žena též nic aktivně nevytváří, jen se snaží o údajné „zdokonalení“ již 

existujícího stavu, o změnu a kontrolu muže pod záminkou péče, která je považována  

za krajně nežádoucí. Vypadá to, jako by žena jen čekala na příležitost, aby mohla muže 

tímto způsobem terorizovat. 

Opět zde vnímám asymetrické vidění mužů a žen a skrytou degradaci žen.  
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3.3.2.3 Vztahové poradenství/rady 

 

Vzhledem k tomu, že Gray se staví do pozice psychologa a odborného poradce, 

který dává párům rady, jak mají fungovat ve svých vztazích, věnuji se v této kapitole právě 

tomu, jaké rady mužům a ženám dává, aby vztah fungoval a oni překonali propastné 

rozdíly mezi pohlavími, na jejich odhalení a popisu staví autor celou publikaci.  

Když pomineme obecné vztahové rady, které fungují v jakémkoliv mezilidském vztahu 

jako například: „Když jeden partner udělá nějakou pozitivní změnu, dosti často se změní  

i druhý.“ nebo „Vztah je zdravý tehdy, když mají oba partneři právo požádat o to, co chtějí 

a potřebují, a když mají oba právo odmítnout, kdykoli chtějí. (185)“ věnuje se Gray  

i specifickým radám pro muže a ženy.  

Základní premisou je to, že partner se liší jako obyvatel jiné planety.  

Pro přehlednost jsem příklady rad rozčlenila na ty pro muže a ženy.   

 

RADY PRO MUŽE- aneb jak vyrovnat s ženou účty 

1. rovina- pomoc v domácnosti: 

Pokud obvykle myje nádobí ona, nabídněte jí čas od času, že to uděláte za ni, zejména je-li 

unavena. (131) 

Ustelte a ukliďte v ložnici. (132) 

Když vám pere ponožky, obraťte je na ruby, aby to nemusela dělat sama. (132) 

Všimněte si, když je plná nádoba na odpadky, a nabídněte se, že ji vynesete.(132) 

Nabídněte jí, že něco opravíte. (133) 

Nabídnete jí, že jí nabrousíte nože v kuchyni. (133) 

Když připravuje jídlo, pochvalte ji, jak dobře vaří. (133) 

Nechávejte prkénko na záchodě dole. (134) 

 

2. rovina- drobné dárky: 

Noste jí květiny jako překvapení, nebo při zvláštních příležitostech. (131) 

Kupujte jí malé dárky, jako bonboniéry nebo parfémy. (132) 

Kupujte jí věci na sebe. (133) 

Přineste jí oblíbený koláč nebo dort. (133) 

 

3. rovina- projevy lásky a zájmu: 

Dejte jí čtyři pusy denně.(132) 
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Řekněte jí „Mám tě rád“ aspoň párkrát denně. (132) 

Učte se naslouchat. (132) 

Buďte trpělivý, když se svěřuje, nekoukejte na hodinky. (132) 

Občas se spolu na chvíli romanticky ztraťte. (132) 

Jezděte pomalu a opatrně, respektujte její přání. Uvědomte si, že bezmocně sedí  

na předním sedadle. (133) 

Když vám něco říká, dívejte se na ni.(133) 

Ptejte se jí, jak se cítí. (133) 

Polibte ji a rozlučte se s ní, když odcházíte. (134) 

 

 

RADY PRO ŽENY 

Přestaňte dávat rady. (24) 

Žena by měla akceptovat mužův instinktivní sklon soustředit všechnu energii na jednu 

velkou věc a podceňovat význam maličkostí. (135) 

Odpověď na to je, že ho rozhodně nemá kritizovat nebo mu radit, pokud ji o to nepožádá. 

Místo toho by ho měla láskyplně akceptovat. (64) 

Když je přístupný, měla by mu místo zbytečných otázek nebo pobízení k řeči především 

sdělit, jak si cení toho, že jí naslouchá. (78) 

Muž se může na ženu velice hněvat, když se dopustí chyby, a žena je roztrpčena. Když je 

muž v takovém stavu, schovejte se, jako když se žene tornádo- schovejte se a počkejte, až se 

přežene. (145) 

Když muž mlčí, může si žena snadno představovat to nejhorší. Teprve pochopením 

tajemství mužovy jeskyně se mohou ženy naučit interpretovat mužské mlčení správně a taky 

na ně správně reagovat. (57) Musí se naučit, že do této jeskyně za ním nikdo nesmí, ani 

nejlepší přátelé.  

Tady máte několik návrhů (co dělat, když muž zaleze do své jeskyně): čtěte si, zavolejte 

kamarádce a popovídejte si, pracujte na zahradě, jděte nakupovat, zacvičte si, zajděte si 

k masérce,…(62) 

Gray se ve své knize věnuje podrobně v jedné kapitole radám pro muže, kde 

konkrétně říká, co by muž měl dělat, aby doslova „vyrovnal účty s opačným pohlavím“ 

(Gray, 1994: 129). Naproti tomu rady pro ženy, jak se chovat k mužům tak, aby bylo 

snesitelné, že se jedná o obyvatele jiné planety, jsou obsažené napříč celou publikací.  
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Rady pro muže lze obecně rozčlenit do tří hlavním kategorií. První věc, kterou by 

měl muž udělat, aby měl fungující vztah je pomáhat ženě v domácnosti. Automaticky se 

tedy očekává, že žena je ta, co domácí práce vykonává, je spjata s domácí sférou a její 

zodpovědností je tyto aktivity vykonávat, muž tu hraje pouze roli toho, který jí má pomoci, 

být „galantní“. Muž není viděn jako právoplatný člen domácnosti, který se podílí na jeho 

chodu, to není v jeho roli obsaženo. Další skupinou rad pro muže je, aby o ženu pečoval 

tím, že jí bude obdarovávat drobnými dary. Výběr darů je pak plně v kongruenci 

s tradičním obrazem ženy. Muž jí má nosit květiny, bonboniéry či jí koupit něco na sebe. 

Po ničem intelektuálnějším žena zřejmě netouží a nepotřebuje to. Poslední skupina rad se 

věnuje tomu, že by muž měl projevovat ženě náklonost a lásku, aby se cítila milovaná. Je 

trošku s podivem, že autor musí tohle čtenářům říkat, že to nedělají automaticky, sami  

od sebe. 

Vraťme se ještě na tomto místě k názvu kapitoly, která se jmenuje „vyrovnané účty 

s opačným pohlavím“. Gray totiž upozorňuje ještě na jednu věc a to na to, že by si muži 

neměli myslet, že pokud například koupí ženě auto nebo ji vyvezou na dovolenou (žena je 

opět pasivní mužovo hračkou, kterou on blahosklonně obdaruje nebo jí „vyveze“  

na dovolenou- je tedy vidět, kdo dovolenou platit a vybral, kdo disponuje kapitálem 

obrazně i reálně), že to stačí. Žena je sice zřejmě chudá, podřízená a na něm závislá, ale 

také nevděčná, potřebuje ještě pozornost. Od toho rady třetí skupiny.  

Jak již říkám v úvodu této kapitoly, rady pro ženy nejsou přehledně vypsány, jsou 

však obsaženy v celé publikaci a v různých obměnách říkají vlastně stále totéž. Jde o to, že 

žena by se měla vyvarovat dávání rad muži, měla by ho nechat dělat kariéru, akceptovat, že 

dělá velké věci a nebrzdit ho v tom. Měla by mu být též vděčná, když si i přesto na ní udělá 

čas a věnuje jí trošku své pozornosti. Pokud však muž nemá náladu, ženiny potřeby musí 

jít dle autora stranou, má plně respektovat „fenomén jeskyně“ a věnovat se typicky 

ženským činnostem jako je údržba domu či sebe, kamarádkám apod. Žena je tak tlačena 

nejen do podřízené role ale až do role bezbranného, někdy ufňukaného dítěte, které se 

nedokáže samo zabavit.  

Závěrem lze říci, že rady nemají vést k tomu, aby muž a žena rozdíly společně 

překonávali, nebo k uvědomění, že rozdíly možná nejsou tak velké. Naopak, cílem je, aby 

si muž i žena uvědomili, že jsou skutečně diametrálně rozdílní a tyto rozdíly akceptovali  

a uvědomili si je. Gray dává najevo, že rozdíly nelze změnit, jsou dané, v řádu věcí a muž  

i žena je mají udržovat a naplňovat tak i nadále tradiční role dané patriarchátem, jinak 

nebudou šťastní.  
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3.3.2.4 Shrnutí obsahové analýzy 

 

Gray ve svých výrocích o mužích a ženách plně podporuje a vychází z genderových 

stereotypů, které jsou ve společnosti zakořeněny. Zcela se ztotožňuje s esencialistickým 

pohledem na muže a ženy a zastává názor, že všechny ženy mají určité vlastnosti, které 

vychází z jejich „přirozenosti“ a stejně jsou na tom i muži. Často používá formulace typu: 

každá žena, každý muž, každé manželství,…apod. Celkově se dopouští značné 

generalizace problematiky vztahů mezi muži a ženami. Vychází z předpokladu, že všechny 

ženy a všichni muži tvoří homogenní skupinu a jsou stejní, a proto jim pomůžou i stejné 

rady. 

Gray tedy ve své knize konstruuje, jaké má a jaké by měla mít žena a muž pocity, 

potřeby, hodnoty, motivaci atd. 

Pojetí maskulinity a feminity je značně schématické, plně v duchu tradičních 

genderových rolí a stereotypů. Ve vnímání mužů a žen vidím u autora asymetrii, kdy ženy 

jsou viděny jako ty méně hodnotné a spojené ve společnosti s méně oceňovanými atributy. 

Obecně Gray staví především na těchto binárních opozicích: příroda versus kultura, rozum 

versus cit, pasivita versus aktivita, síla versus slabost a soukromá sféra versus veřejná 

sféra. 

Žena je spojena v autorových výrocích s přírodou, plodností a s až nadpřirozenými 

vlastnostmi jako je intuice či vnímání pocitů druhých. Muž je naopak spojován s kulturou, 

je symbolem kultury a civilizace, která přírodu ovládá. U Gray je tento fenomén viděn 

dobře na tom, jak přisuzuje ženám mnohem menší prestiž než mužům. Ženy jsou podle něj 

ovládány svými emocemi, jsou mnohem méně racionální, na rozdíl od mužů jim chybí 

abstraktní myšlení a chladný (rozvážný) přístup k řešení problémů. Gray ostatně ženám 

přisuzuje roli pasivní, nemající cíl na rozdíl od muže, jejich cílem je jedině muž sám  

a naplněný vztah s ním. Pro ženu je stěžejním bodem života mít vztah a to především se 

svým mužem. Žena je Grayem též objektivizována, měla by být krásná, pečující, laskavá  

a tolerantní k mužovo rozladům. 

Obecně bychom mohli říci, že autor vytváří pro ženy představu toho, že je může 

uspokojit jen „šťastný“ vztah dle tradičního uspořádání genderových rolí. Muž je naopak 

viděn jako ten schopný, silný, výkonný, individualistický až někdy výbušný a bezohledný, 

jdoucí si za svými cíli. Je tedy vykreslen jako typicky hegemonní muž. Autorem je tento 

muž vybízen ke shovívavosti vůči ženě, k jejím emočním výbuchům a temnému emocemi 

zmítanému nitru.  
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Na základě Grayovi knihy jsou muži a ženy uvězněni plně v tradičních 

genderových rolích, kdy to vypadá, jako by byly nejen jiného živočišného druhu, ale 

dokonce pocházeli z jiných planet, kdy propast mezi nimi je téměř nepřekonatelná. 

Autorova argumentace je tak přesvědčivá, že se jeho teorie jeví téměř neproniknutelná. 

Mechanismy, které mu k tomu pomáhají, byly popsány v předchozí kapitole.  

 

3.4 Gruber aneb rady pro muže a ženy po česku  
 

Vzhledem k tomu, že publikace Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše je knihou 

amerického autora, hledala jsem pro svoji diplomovou práci obdobnou publikaci v českém 

jazyce, abych mohla provést komparaci a zamyslet se nad tím, zda je česká pop 

psychologie ve vztahu k popisu mužsko-ženských vztahů něčím specifická. Zajímalo mě 

též, proč si Gruber zvolil toto téma a jak on sám vnímá potřebnost další knihy o mužích  

a ženách, když se dá říci, že je jimi dnes knižní trh naplněn až přesycen. Níže se tedy 

snažím porovnat Grayovo knihu s Gruberovou, vysledovat podobnosti, rozdíly a ryze 

česká specifika. 

Gruber staví svoji publikaci na podobných až stejných základech jako Gray.  Klade 

si za cíl dát párům rady, jak spolu komunikovat, když jsou tak rozdílní a jak vést úspěšně 

dialog bez sklouznutí k hádkám. Sám autor hodnotí knihu jako populárně naučnou a klade 

si za cíl čtenářům/čtenářkám vysvětlit, „jak správně komunikovat“. Jeho cílem je tedy 

vysvětlovat a radit.  

Jako jeden z prvních odlišnosti je to, pro koho je kniha napsána a úvaha autorů  

nad tím, kdo jí bude číst. Gruber předpokládá, že jeho knihu budou číst spíše ženy, než 

muži. Jak sám píše: „Ženy oproti mužům více čtou.“ (Gruber, 2003: 10). Již zde vidíme 

první z rozdílů, Gruber prvotně předpokládá, že čtenářkami budou ženy, jelikož dle něj 

spíše čtou knihy o mezilidských vztazích. (Gruber, 2003). Oproti tomu Gray předpokládá, 

že jeho kniha bude používána muži i ženami, jako takovou jí i koncipuje a uvádí, že se 

jedná o knihu, ve které muži a ženy naleznou řadu rad a námětů pro kvalitnější manželství 

či partnerství. (Gray, 1994). 
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3.4.1 Návaznost na Graye a další autory 

 

Prvotně je třeba říci, že Gruber přímo vychází z Graye a v celé knize na něj 

odkazuje. Nazývá ho dokonce klasikem mužsko-ženských vztahů Gruber, 2003: 17). 

Oslavuje knihy Graye a manželů Peaseových (kniha Proč muži neposlouchají a ženy neumí 

číst v mapách) protože: „Snad poprvé v tak rozšířeném dopadu zdůrazňují různost. 

Různost mozků a myšlení. Místo jednoho tvora- člověka, homo sapiens, který má ve své 

mužské a ženské verzi určité psychické rozdíly- přivádějí na stránky knih dva živočichy, 

radikálně různé, které shodou okolností bez sebe navzájem nemohou existovat. Chtě 

nechtě musí spolu jít do komunikace, interakce, setkávání, dlouhodobého, i celoživotního 

soužití.“ (Gruber, 2003: 17). 

Gruber tedy navazuje na Johna Graye, chápe ho jako autoritu a „Klasika“ věnující 

se oblasti mužsko-ženských psychických rozdílů, snaží se o shrnutí jeho poznatků a jejich 

aplikaci do českého prostředí. (Gruber, 2003: 17). Jeho kniha je dle mého názoru takovou 

až koláží, kdy vychází především z Graye a parafrázování jeho poznatků, pomáhá si 

názory z knih manželů Peaseových a dále cituje i české autory-psychology jako je 

Miroslav Plzák, Jaro Křivohlavý nebo Stanislav Kratochvíl. Bravurně se tak „veze“ na vlně 

popularity knih o mezilidských vztazích, aniž by sám přinášel něco zvláštně nového. Lze 

říci, že v jeho případě jde o výnosnou formu byznysu, kdy omílá již mnohokrát řečená 

klišé o mužích a ženách a s jen malými obměnami je předkládá jako údajně nová   

a objevná tvrzení, na základě nichž mohou lidé zlepšit svoje vztahy. 

 

3.4.2 Oprávněnost další knihy o mužích a ženách 

 

Gruber si neklade za cíl jen „převyprávět“ Grayovo myšlenky a myšlenky jiných 

autorů českým čtenářům a čtenářkám, má pocit, že může téma různosti mužů a žen 

posunout na novou úroveň. Sám vysvětluje oprávněnost další knihy o mužsko-ženských 

rozdílech tak, že ještě nebylo vše podstatné řečeno a říká, že je třeba zaměřit se především 

na vzorce chování. Představuje tak metodu psychovzorců, na níž knihu postavil. 

Prospěšnost psychovzorců pak demonstruje tak, že pokud si čtenář nebo čtenářka 

psychovzorce osvojí, stane se „profesorem mužsko-ženských vztahů“, čímž nejen 

porozumí chování druhého pohlaví, ale bude umět i správně komunikovat a reagovat a to 

v jakékoliv situaci. Psychovzorec definuje následovně tak, že jde o: „určité zákonitosti 



68 
 

lidského jednání, které mají obecnou sílu matematických vzorců, ale žádoucí dopad 

v oblastech, které většinu lidí zajímají mnohem více než matematika- v oblastech 

každodenních mezilidských vztahů.“ (Gruber, 2003: 153). Zde je třeba zmínit, že zde 

Grubera zřejmě ovlivnilo jeho matematické zaměření v tom, že se snaží o převedení 

rozmanitých lidských vztahů na matematické vzorce a zredukovat je na několik málo 

rovnic s dle něj předem jasným a odvoditelným výsledkem. 

Při tvorbě psychovzorců se považuje za nástupce Plzáka a přináší psychovzorec 

vlastní, na jehož základě pak všechny rozdíly mezi ženami a muži podle něj uspokojivě 

vysvětluje. Jedná se o vzorec: DL+SO (dávný lovec + strážkyně ohně). Zde vidíme, že 

Gruber nejen redukuje lidské chování na jednoduchý a nic neříkající vzorec, zároveň 

s pomocí využití archetypů redukuje a zužuje genderové stereotypy na obecnější 

archetypy. Pokud bychom tento vzorec zkoumali dále, uvidíme jeho značnou nelogičnost  

a to například v tom, že muž je sice považován za lovce, ale zároveň je spojován 

s technikou a analytickým myšlením, což není příliš kompatibilní.  

 

3.4.3 V čem se Gruber shoduje s Grayem  

 

Gruber stejně jako Gray vychází z genderových stereotypů, mužům a ženám 

připisuje tradiční uspořádání rolí, kdy toto uspořádání též považuje za jediné správné. 

Muže a ženu vnímá jako dvě naprosto rozdílné entity, implicitně předpokládá 

heteronormativitu a komplementaritu muže a ženy, kdy sám říká, že bez sebe by žít 

nemohli. (Gruber, 2003: 17). 

Autoři se shodují i v údajných osobnostních rozdílech mužů a žen. Oba se shodně 

domnívají, že typičtí muži mají analytické myšlení, jsou manuálně zruční, praktičtí  

a zaměření na řešení problémů. Muž je tak definován především tím, co dokáže, je 

orientován na dosahování cílů. Je situován do veřejné sféry, je od něj očekáváno, že bude 

výkonný, úspěšný a rozhodný a naplní atributy hegemonní maskulinity. Gruber to popisuje 

například takto:  

Ti, kdo chtějí věci a jevy včetně mezilidských vztahů do posledního detailu analyzovat, 

roztřídit, definovat, rozšroubovat jako převodovku osobního auta na nerozmontovatelné 

kousky, to jsou typičtí muži. (12) 

Muž považuje svou běžnou činnost za silně cílově orientovanou (31) 

Muži jsou extremisty práce a odpočinku (34) 
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Ženy pak považuje za více citově orientované, vztahové bytosti potřebující více 

péče a pozornosti. Zasazuje je stejně jako Gray do sféry soukromé, připisuje jim péči  

o domácnost a rodinu. Uvádí například:  

Ženy jsou zaměřeny na lidi a vztahy, zatímco muži na věci. (10).  

Ženy jsou zaměřeny na průběh činností či komunikaci (prožitek), muži na cíl. (16). 

Žena je též více empatická (21) 

U žen jsou zkrátka rozum a cit spjatější (19) 

Žena vedla zázemí- připravovala potravu a pečovala o potomky. (28) 

Gruber se stejně jako Gray domnívá, že ženy a muži mluví jinými jazyky a že muž 

má potřebu odcházet do své jeskyně.  

Tak jako někdo mluví a myslí anglicky a jiný česky, tak se smíříme s faktem, že někdo mluví 

a myslí jazykem „mužštinou“ a někdo „ženštinou“. (40) 

Muž mluví, když není jiného východiska. Žena mlčí, když není jiného východiska. (55)  

Žena, bravurní překladatelka z ženštiny do mužštiny, má darovat muži pár minut hájení 

mlčením. Muž potřebuje, alespoň tak to nazval trefně klasik John Gray, zalézt do své 

jeskyně. Do své poustevny, na svou opuštěnou pozorovatelnu strážce majáku, na svou 

rybářskou sedačku u vody, dodejme my. (57) 

Jak vidíme, Gruber tak jen opisuje to, s čímž přichází Gray. Muž je viděn jako 

aktivní, umístěný ve veřejné sféře, nebojácný a silný, žena naopak jako ta, co se stará  

o domácnost a rodinu.  

 

3.4.4 Česká specifika 

 

Gruberova kniha však není pouhou kopií knihy Graye. Kromě téměř totožných 

výroků o rozdílech mezi muži a ženami lze vysledovat i typicky česká specifika. Jedná se 

především o odlišný popis a volbu slov, vypjatý esencialismus a velký důraz  

na reprodukci. Odlišný je i přístup odborné veřejnosti k jeho knize a přístup odborné 

veřejnost ke knize J. Graye.  

 

3.4.4.1 Podpora odborné veřejnosti, jeho odbornost 

 

Prvním rozdílem je vzdělání, odborné zázemí a vztah odborné veřejnosti ke knihám 

Graye a Grubera. Gray je psychologem, členem Amerického výboru lékařské 
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psychoterapie a psychodiagnostiky a praktikujících terapeutem. Gruber téměř žádné 

psychologické vzdělání nemá, je vystudovaným systémovým inženýrem, má čtyři semestry 

postgraduálního studia pedagogiky a psychologie na UP Olomouc. Odlišnost je  

i v samotných textech a v jejich originalitě. Zatímco Gray píše knihu „sám za sebe“, 

Gruber vychází z knih jiných autorů a parafrázuje celé kapitoly. Vypomáhá si ve své teorii 

jak Grayovými poznatky, tak poznatky českých autorů jako je Plzák nebo Kratochvíl. 

Odlišné je i to, v jaké rovině autoři muže a ženy popisují. Gray se drží výhradně roviny 

psychologické, zatímco Gray se více soustřeďuje na údajně odlišnou fyziognomii mužů  

a žen.  

Dalším rozdílem je vnímání knih odbornou veřejností. Zatímco Grayova kniha byla 

mnoha odborníky a odbornicemi kritizována a byla proti ní vedena polemika (viz výše), 

v českém kontextu jsem ve vztahu ke knize Grubera žádnou odbornou diskuzi 

nezaznamenala. Naopak jeho dílo chválí například sexuolog MUDr. Radim Uzel.  

 

3.4.4.2  Esencialismus a překroucený historicismus 

 

Rozdílné je i to, jak samotné muže a ženy popisuje. Gruber mnohem více využívá 

analogií s živočišnou říší, je více esencialistický, muži a ženy jsou podle něj zcela 

biologicky determinováni. Neostýchá se označovat muže a ženy jako živočichy, kdy 

doslova uvádí například toto:  

„Žádní dva tvorové živočišné říše neprožívají tak rozmanité bohatství vzájemných vztahů, 

plné pestrých odstínů od neodolatelné přitažlivosti po nepřekonatelnou odpudivost, jako 

živočich zvaný žena a živočich zvaný muž.“ (9)  

Gruber mnohem více než Gray, který se zaměřuje spíše na osobnost a psychiku 

mužů a žen, tématizuje právě rozdíly biologické a údajně vrozené. Zdůrazňuje především 

různost mozků, myšlení a prožívání. Odkazuje na výzkumy, v nichž se ukázalo, že ženy 

mají oproti mužům mohutnější corpus collosum (spojnici mezi pravou a levou 

hemisférou). Výsledkem tohoto rozdílu ve stavbě mozku je podle Grubera to, že ženy hůře 

oddělují rozumové od citového. (Gruber, 2003: 18). To může mít dle něj i výhody, 

například v tom, že ženy umí lépe druhé lidi odhadnout a mají vyšší vztahovou inteligenci 

(Gruber, 2003: 73). Gruber též píše, že žena má citlivější čich. (Gruber, 2003: 74). Tuto 

informaci sice nemá podloženo žádným výzkumem, ale tvrdí to (říká, že sice by to asi 

výzkumy nepotvrdily, ale že je to zase dáno historicky, muž v bitvách a při lovu cítit hodně 

zápachu a tak mu teď například nevětraná místnost nevadí).  
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Tím se dostáváme k dalšímu rozdílu, Gruber využívá analogii s pravěkem a hledá 

oporu v historii pro svá tvrzení, tohoto se v takové míře Gray nedopouští. Gray se snaží 

popsat spíše aktuální stav vztahů mezi muži a ženami. Gruber si naopak údajná historická 

fakta bere jako pomůcku pro vysvětlení rozdělení rolí v partnerství muže a ženy.  

Uvádí například:  

„Statisíce let vývoje druhu homo sapiens muž převážně lovil a žena se převážně starala o 

ostatní- údržbu ohně, děti, opravy oděvů, sběr doplňkových potravin, přípravu potravy. 

Takové odvozování je velmi pokrokovou a intenzivní vysvětlovací metodou!“ (23) 

Muž lovil. A lov je činnost tělesně vypjatá až na hranici únosnosti, je plná nepohodlí, 

nejprudšího běhu, při němž se muži zdá, že vyplivne plíce a umře. Je to činnost plná 

oděrek, pachu potu, modřin, špíny z okolního prostředí. Vše je třeba vydržet, vše je třeba 

ignorovat. …. Každá jediná chybička může vést v mužském světě k zániku existence. (28)  

Živočich muž se smířil s tím, že v průběhu akce-lovu mu bude na umření špatně- ale 

výsledek mu to vše vynahradí. Zářivá radost z úlovku pak vrhne své pozitivní světlo i 

časově zpětně na průběh lovu. Muž tedy lov snese, má jej rád, ba vášnivě jej miluje. Jde 

vlastně o princip podmíněného reflexu. Vše co bývá opakovaně a pravidelně v přibližně 

stejném místě a čase spojeno se silným, libost vzbuzujících zážitkem, stává se příjemným. 

(29) 

Žena vedla zázemí- připravovala potravu a pečovala o potomky. (28) 

Žena zdaleka neměla tak křiklavý nepoměr emočních hodnot mezi průběhem a cílem akce. 

Sám průběh byl vlastně cílem. Dokud věci u ohniště probíhají tak, že děti jsou zdravé, 

netrpí hladem, je co jíst, nikde nic moc nepáchne a nestudí, je vlastně průběžně vše 

v pořádku, průběžně vše splňováno a splněno. (29) 

 

3.4.4.3 Sexismus a znevažování žen 

 

Dalším patrným rozdílem a dá se říci českým specifikem je až vypjatý sexismus, 

který je v knize přítomen. Gruber v celé knize ženy znevažuje, vidí je především jako 

sexuální objekty určeny pro mužovo potěšení, pozitivní roli hrají maximálně jako 

hospodyňky nebo matky. To je dobře patrné i na ilustracích, jejichž ukázce věnuji 

samostatnou podkapitolu.  

Konkrétně se Gruber dopouští především znevažování ženských činností, kdy říká, 

že ženská činnost nemá cíl, pouze průběh, jedinou výjimkou je pak těhotenství, tomu cíl 
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přiznává. Ženu spojuje pouze s typicky ženskými pracemi v domácnosti, nepřipisuje jí 

možnost být úspěšná například v zaměstnání.  

Žena zdaleka neměla tak křiklavý nepoměr emočních hodnot mezi průběhem a cílem akce. 

Sám průběh byl vlastně cílem. Dokud věci u ohniště probíhají tak, že děti jsou zdravé, 

netrpí hladem, je co jíst, nikde nic moc nepáchne a nestudí, je vlastně průběžně vše  

v pořádku, průběžně vše splňováno a splněno. (29) 

Muž považuje svou běžnou činnost za silně cílově orientovanou, v ženské světě lze najít 

paralelu v těhotenství. (31)  

U typicky ženských prací historického vývoje – tedy u vaření, praní, uklízení apod. - není 

každá čtvrthodinka provázena vypětím na hranici osobních sil. (34) 

Ženina běžná činnost je v mužově pojetí něco jako jeho návštěva hospody. V hospodě muže 

zajímá hlavně to, aby byl dobrý průběh. (31)  

Jak vidíme výše, žena je opět viděna jen v roli matky a hospodyně, kvalifikované 

činnosti nevykonává, Gruber dokonce její konání znevažuje na tu úroveň, že ho přirovnává 

k návštěvě muže v hospodě.  

Dalším alarmujícím prvkem, který lze v knize najít je redukce ženy na sexuální 

objekty, kdy za hlavní hodnotu ženy je považován její fyzický vzhled a krása. Gruber píše 

například: 

Jsou muži kolem vás ukecaní? Pak jste krásná! A štíhlá! Kdo zná nejvíce ukecaných mužů, 

chlapců, kluků? Atraktivní ženy! (61)  

Neklesej na mysli, že tě odmítla dívka nebo že ti ujela tramvaj. Brzy se totiž objeví další. 

(67) 

Gruber nám tedy dává tímto najevo, že pro něj mají hodnotu jen ženy mladé  

a krásné, naplňující ideál ženské krásy. S těmi je pak možno se bavit, protože naplňují 

bezezbytku roli sexuálních objektů, hezkých bezduchých žen pro potěšení. Autor se tak 

dopouští sexistického vidění žen, kdy jim odepírá nejen inteligenci a možnost prosadit se 

jinak než prostřednictvím svého vzhledu, ale podrobuje je též diktátu „krásy a mládí“. 

Žena, která tento přísný imperativ nesplňuje tak dle autora není hodna mužovo pozornosti.  

Druhý výrok pak odkazuje k tomu, že žena je pro Grubera entita naprosto 

zaměnitelná, jednotlivé ženy pro něj nemají význam a nemají mít význam ani pro ostatní 

muže. Žena je pouhým objektem pro mužovo potěšení, který je snadno nahraditelný 

objektem jiným.  
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Tento jeho postoj se projevuje i v jazyce, Gruber na rozdíl od Graye používá 

mnohem vícegenderově nekorektní jazyk, nebojí se ani výrazů přímo ženy znevažující  

a urážející.  

 

3.4.4.4 Důraz na reprodukci 

 

Jak je patrné výše, Gruber spojuje muže a ženy též velmi silně s jejich údajnou 

reprodukční úlohou. Připisuje mužům a ženám jiné role, je zde jasné znevažování 

především žen, které jsou zde pouhým nástrojem uspokojujícím mužovu touhu mít 

potomky. Gruber uvádí například tyto výroky: 

Z každé věty mužopudu i ženopudu je cítit výrazný rozdíl. (108)  

Žena hraje v tomto cyklu mezipohlavního sbližování a plození potomků tak rozdílnou roli 

oproti muži, že se to do všech důsledků a souvislostí snad ani vypovědět nedá! (105)  

S největší pravděpodobností optimálně donosí tvé dítě žena mezi patnácti a třiceti lety. Já 

tvůj věrný pud, to již sám zařídím, aby tě samy od sebe přitahovaly pěkné kulaťoučké dívčí 

boky a zadečky. Matka tvých dětí bude muset svého potomka řádně kojit. Proto já, tvůj 

pud, zařídím, aby tě více přitahovaly dívky s dobře viditelným poprsím.“ (106) 

Já, tvůj věrný mužopud, zařídím, aby ses vzápětí začal zajímat o jiné ženy…. Zde jsem ještě 

nezasíval, s tou jsem ještě nesouložil.“ (109) 

Jak vidíme, Gruber zde tématizuje nejen rozdílnost, ale legitimizuje i nevěru mužů 

tím, že uvádí, že muž se chce především rozmnožit, nechce o děti pečovat ani budovat se 

ženou hlubší vztah. Je údajně ovládán pudem, který ho vede pouze k výběru žen splňující 

„ideál krásy“, tudíž žen mladých, štíhlých, krásných, s velkými ňadry. Výběr výrazů je 

nejen nevhodný, ale především velmi sexistický a urážlivý. Žena je pouhým prostředkem 

uspokojení mužovo touhy a „nádobou“ pro donošení jeho dítěte.  

Ženský pud, který říká údajně ženě jak si vybrat partnera, našeptává ženě toto:  

Ten komu dovolíš zasít jeho semeno do svého těla, musí být vhodným kandidátem 

minimálně na dvacet let stabilního vztahu, bez stresujících výkyvů a výměn.“ (108) 

„Je dostatečně fyzicky zdatný, aby se vzepřel momentálnímu hrubému násilí, které by chtěl 

někdo na tobě páchat? Ale hlavně:  Je dostatečně při penězích, abys mohla vašim 

společným dětem koupit šaty, boty, dovolenou, vzdělání, bydlení, teplo, světlo? Je 

dostatečně schopný je znovu a znovu vydělat?(108) 

Žena je tu popsána jako ta, která vybírá partnera podle jeho finanční situace, sama je 

pasivní, děti by zabezpečit sama nedokázala. Muž je pak redukován na pouhého živitele, 
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který nemá jinou funkci v rodině než vydělávat peníze. Gruber se tak dopouští nejen 

genderové stereotypizace, ale i znevažování mužů u žen.  

 

3.4.4.5 Krize mužství jako téma 

 

Dalším rozdílem od Grayovi knihy je i to, že na rozdíl od něj Gruber tématizuje 

otázku mužství i jeho potenciální ohrožení. Gruber za správné mužství, jak vidíme i výše, 

považuje hegemonní maskulinitu, muž má být silný, bojovný, agresivní, mít moc, ve 

vztahu k ženám být dominantní a vlastně i promiskuitní. Vychází to již z toho, že ho 

považuje za lovce, který by si měl hlídat své teritorium. 

V první řadě jde o nezbytnou podmínku každého lovícího živočicha- o teritorium. (69) 

 S maličkým teritoriem se naprosto spokojí bud nouma bez ambicí anebo muž, který je 

veliký v jiné oblasti. (72)  

Gruber se však o typického muže obává, tématizuje ohrožení typické maskulinity. 

Dokonce nabádá ženy, aby mužům pomohly si jejich typickou roli udržet. 

Budoucnost, i docela blízká, podle všeho klasické mužské povaze příliš nepřeje. Klasický 

muž, to je někdo jako uhlazený gentleman z Vernerových románů. Phileas Fogg, který 

propustí sluhu za to, že mu vodu na holení ohřál asi o pět stupňů méně, než si přál. Muž, 

který se jednou v životě kvalifikuje, a pak už z té kvalifikace celý život žije. Muž 

nesmlouvavý cynický matematik. Muž, který uplatňuje pravidelně svoji fyzickou sílu, který 

bojuje v Indii s domorodci a v Číně s dravými tygry. Svět ovšem směřuje od drsného 

fyzického k psychicky komunikativnímu. Od exaktnosti k intuici. Od IQ k EQ, emoční 

inteligenci. (83) Muž ztrácí jistoty. (83)  

Je velkým a vznešeným úkolem žen, aby těm mužům, kteří nejsou úplně beznadějnými 

případy a kteří za to stojí, pomohly svět zvládnout a žít v něm. Protože ony mu rozumějí 

mnohem lépe, protože náš svět je jim mnohem více vlastní. (84)  

Gruber tak popisuje tzv. krizi mužství. Tato domnělá krize je pro něj vnímána tak, 

že je narušena představa dominantní maskulinity (hegemonické), jejíž požadavky nedokáží 

muži naplnit, protože jsou často v rozporu s tím, co po nich chce dnešní emancipovaná 

společnost. Gruber však již netématizuje proměny maskulinity, či jiné formy maskulinity 

než je ta hegemonní. Nepopisuje ani přínos emancipace na životy mužů, například v tom, 

že jejich emoce již nemusí být tak tabu jako dříve.  
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3.4.4.6 Ilustrace 

 

Za další odlišnost můžeme považovat grafické provedení knih. Zatímco Grayova je 

bez titulní stránky ilustrací prostá, v Gruberovu publikaci hrají významnou roli právě 

 i obrázky. Můžeme se jen domnívat, proč se Gruber rozhodl svá tvrzení podpořit ještě 

ilustracemi, dle mého se jedná o snahu ještě více zpřístupnit knihu českému čtenářstvu  

s pomocí „českého humoru“ a tradice vulgárních obrázků.  

Vzhledem k tomu, že tyto ilustrace dokreslují atmosféru celé knihy, vybrala jsem 

několik z nich, abych lépe demonstrovala to, jak autor vnímá a znázorňuje muže a ženy a 

především jakým způsobem se dopouští sexismu.  

 

 

(Kinský In Gruber, 2013: 9) 

První obrázek ukazuje samotného autora publikace, jak přemýšlí o ženách. Ač se 

má zřejmě jednat o nadsázku, z četby knihy je patrné, že autor skutečně vnímá ženy tímto 

způsobem. Ženy jsou na této (a nejen na této) ilustraci zobrazeny jako sexuální objekty, 

jsou zvýrazněny jejich sekundární pohlavní znaky, působí velmi vulgárním dojmem. Mají 

velká prsa, dlouhé vlasy, útlý pas a nepřirozeně plné rty, vypadají jako po několika 

plastických operacích a jsou téměř nahé. Ženy jsou opásány šerpou miss, evokují však 

spíše dojem prostitutek.  Ženské tělo je odhalené, připravené a pozicí těla žádoucí pro toho, 

kdo se dívá.  Gruber tak dává najevo jeho vnímání ženskosti, kdy v ženě se snoubí ideál 

ženské krásy se žádostivostí sexuálního objektu. Naopak muž-autor publikace je  

na obrázku znázorněn v obleku, za stolem, kde pracuje, muž tedy disponuje mocí, 

dovednostmi, je kompetentní v tom, co dělá.  
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(Kinský In Gruber, 2013: 25) 

Druhý obrázek odkazuje ke Gruberovo zaujetí pravěkou historií. Ilustruje 

psychovzorec „dávný lovec a strážkyně ohně“. Muž je zde znázorněn jako silný, má 

výrazné svaly a je patrné, že se vrací z lovu zpět do jeskyně. Naproti tomu, žena, která je 

opět velmi spoře oděná, udržuje oheň a servíruje jídlo a zřejmě i své tělo druhému lovci. 

 

 

(Kinský In Gruber, 2013: 32) 

Třetí kresba zobrazuje stereotypně jak muže, tak ženy v jejich činnosti v domácí 

sféře. Jedná se o karikaturu tlusté, nehezké ženy v zástěře s válečkem v ruce, která křičí  

na dva muže sedící na pohovce. Autor se tak snaží zřejmě zobrazit negativní složky 

ženství, tedy ženu hádavou, křičící, nepoddajnou a potenciálně nebezpečnou. Oba muži 
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jsou též zobrazeni v nelichotivé pozici a velmi stereotypně. Jeden popíjí pivo, druhý si čte 

pornočasopis.  

 

 

(Kinský In Gruber, 2013: 111) 

Jako poslední jsem vybrala ilustraci, která vyobrazuje údajné ženské sny a touhy. 

Muž a žena na obrázku naplňují oba ideál krásy. Žena je mladá a přitažlivá, muž je 

atraktivní a svalnatý. Pozice partnerů ukazuje na dominanci muže. Dle ilustrace, žena sní o 

domě, autě a dítěti, muž naopak o jiných ženách jako sexuálních partnerkách.  
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4. ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak jsou v pop-psychologické literatuře 

konstruovány genderové stereotypy a jakými mechanismy jsou ukotvovány. Práce si kladla 

za cíl hlouběji proniknout do problematiky pop-psychologických příruček a zachytit jednak 

to, jak konstruují maskulinitu a feminitu a jakým způsobem pracují s partnerskými vztahy 

mezi muži a ženami, a zároveň popsat jak působí na čtenářstvo. Chtěla jsem odhalit 

manipulativní strategie a poukázat na ideologický základ těchto publikací. Výchozím 

pramenným materiálem byla Grayova kniha „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“ 

v komparaci s jejím českým ekvivalentem „Proč ženy muže nechápou“.  

V rámci analyzovaných publikací jsem se zaměřila na dvě roviny analýzy a to  

na diskurzivní analýzu a na kvalitativní analýzu obsahu. V rámci diskurzivní analýzy jsem 

se snažila zachytit a popsat manipulativní techniky, kterých se autor dopouští ve vztahu 

k čtenářům a čtenářkám. Z výsledků této části vychází následující zjištění. Premisou, s níž 

autor pracuje, je, že partnerský vztah je vždy tvořen mužem a ženou. Základním ukotvením 

je tedy určité homoslepota autora. V celé své knize uvádí Gray řadu stereotypů o mužích  

a ženách, které posiluje a ukotvuje různými strategiemi. Jedná se především o to, jak 

popisuje údajnou realitu vztahů. Grayovo popis vztahů je mimo realitu, kontrafaktuální, 

fakta jsou vybírána selektivně a je s nimi manipulováno. Gray je značně ahistorický, 

popisuje stereotypní rozdělení rolí jako něco věčného a po staletí platného. Dopouští se 

účelového zneviditelnění existence partnerských vztahů založených na jiném než tradičním 

uspořádání rolí. Celou problematiku zjednodušuje a dopouští se generalizací. Pro ukotvení 

stereotypů využívá symboliky, především symbolů Marsu a Venuše. Pracuje též se 

sexualizovanou kosmologií. Gray pomocí symboliky planet legitimizuje stereotypní 

chápání mužů a žen a vyzdvihuje jejich údajnou protikladnost. Gray konstruuje nejdříve 

polaritu a tu následně aplikuje na planety. Obecně si volbou symbolů dopomáhá 

k posilování homologických opozic, k jejich utvrzování a legitimizaci. Další technikou 

manipulace objevenou diskurzivní analýzou je to, jak Gray využívá, nebo spíše 

zneužívá psychologický a vědecký diskurz. Používá údajná vědecká a zaštituje se 

svým akademickým postavením, aby dodal své teorii na věrohodnosti. Zároveň 

popisuje své rady ohledně vztahů jako velmi účinné a univerzálně aplikovatelné na 

všechny vztahy. Předkládá kategorická tvrzení a dopouští se generalizací. 
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Druhou částí analýzy byla kvalitativní analýza obsahu knihy „Muži jsou 

z Marsu, ženy z Venuše“. V této části mě zajímalo, jakým způsobem popisuje Gray 

osobnost mužů a žen, jejich chování a jaké dává univerzální rady pro dobré fungování 

partnerských vztahů. Gray ve své knize konstruuje, jaké má a jaké by měla mít žena  

a muž pocity, potřeby, hodnoty, motivaci atd. Gray ve svých výrocích o mužích a ženách 

plně podporuje a vychází z genderových stereotypů, které jsou ve společnosti zakořeněny. 

Zcela se ztotožňuje s esencialistickým pohledem na muže a ženy a zastává názor, že 

všechny ženy mají určité vlastnosti, které vychází z jejich „přirozenosti“ a stejně jsou na 

tom i muži. Vychází z předpokladu, že všechny ženy a všichni muži tvoří homogenní 

skupinu a jsou stejní, a proto jim pomůžou i stejné rady. Pojetí maskulinity a feminity je 

značně schématické, plně v duchu tradičních genderových rolí a stereotypů. Ve vnímání 

mužů a žen vidím u autora asymetrii, kdy ženy jsou viděny jako ty méně hodnotné a 

spojené ve společnosti s méně oceňovanými atributy. Obecně Gray staví především na 

těchto binárních opozicích: příroda versus kultura, rozum versus cit, pasivita versus 

aktivita, síla versus slabost a soukromá sféra versus veřejná sféra. 

Poslední kapitola empirické části je pak věnována zamyšlení se nad českou pop-

psychologickou produkcí a jejími specifiky. Konkrétně jsem se zaměřila na knihu Davida 

Grubera „Proč ženy muže nechápou“ a provedla komparaci s knihou „Muži jsou z Marsu, 

ženy z Venuše“. Obecně lze říci, že Gruber na Graye navazuje, stejně jako on vychází  

z genderových stereotypů a mužům a ženám připisuje tradiční uspořádání rolí, kdy 

toto uspořádání považuje za jediné správné. Českými specifiky pak je mnohem větší 

důraz na reprodukci, vypjatý esencialismus, otevřeně deklarovaný sexismus  

a znevažování žen. Na rozdíl od Gray, Gruber využívá ve své knize ilustrací, které 

dokreslují sexistickou atmosféru celé knihy. Několik ilustrací v diplomové práci 

dokládám.  

Jak se ukázalo v teoretické i analytické části, vliv pop-psychologických příruček  

o mužích a ženách je značný a výraznou měrou se podílí na ukotvování genderových 

stereotypů ve společnosti. Potvrdil se náš předpoklad z úvodu práce ohledně toho, že 

publikace stojí na ideologickém základu a mají manipulativní povahu.  
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