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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o slash fanfiction a yaoi manze, nesourodých a přesto 

obdobných fenoménech fanouškovské kultury. Yaoi manga jako žánr japonského 

komiksu tvořený ženami a určený ženám a slash fanfiction, jako ženská reakce na 

popkulturu vytvářenou hlavně mužskými autory, jsou obojí žánry pojednávající o 

romantickém vztahu dvou mužů. Tento vztah je vykreslován od něžných příběhů po 

nejtvrdší pornografii. Autorka si klade za cíl popsat pojmy a představit několik 

nejvlivnějších přístupů ke zkoumání problematiky. Práce se tématem zabývá 

z kulturního a genderového pohledu. Kulturní pohled nabízí shrnutí přístupů 

frankfurtské a birminghamské školy, objasnění pohledu Abercrombieho s Longhurstem 

a dalších autorů na současný i budoucí vývoj publik. Zároveň je v práci alespoň 

částečně zmapované internetové prostředí, které je pro fanouškovské komunity zásadní. 

Genderový pohled nabízí popis postavení  názory na postavení ženy v popkultuře, 

vysvětlení motivace čtenářek/autorek vztažených k problematice homosexuality a 

pohled feminismů na pornografii. Součástí je i výzkum s fanynkami a fanoušky, 

potažmo autorkami a autory slash fanfikce a yaoi mangy. 

 

Abstract 

This thesis deals with slash fanfiction and yaoi manga, disparate yet similar phenomena 

of fan culture. Yaoi manga as genre of Japanese comics created by women and 

dedicated to women , and slash fanfiction as women’s reaction to pop culture generally 

made by male authors, are both genres dealing with a romantic relationship between two 

men characters. This relationship is portrayed as an innocent romantic story  as well as a 



   

hardcore pornography. The autor aims to describe the terms and inctroduce some of the 

most influential approaches to research of the topic. Author is interested  in the issue in 

the way of cultural and gender approach. Cultural perspective provides a summary of 

approaches of Frankfurt and Birmingham schools, clarifys point of view of 

Abercrombie and Longhurst and other authors  on the current and future trends in 

development of audiences. Mapping the internet, important space for the fan 

communitiy, is also a part of this paper. Gender perspective provides a description of 

the points of view on the women’s status in popular culture, explains the motivation of 

the readers/authors related to the issue of homosexuality, and describes opinions of 

different feminisms about pornography. Research among fangirls and fanboys or 

authors of slash fanfiction and yaoi manga is included.  
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Slash fanfiction, yaoi manga, sexualita, gay pornografie, homosexualita, feminismus, 

fanouškovské komunity, narativy. 
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yaoi a jeho západním příbuzném fenoménu slash fanfiction. Yaoi je manga 

pojednávající o vztahu dvou mužů psaná často ženami a určená ženám. Slash fanfiction 

respektive fanart je západní obdoba, v níž fanynky různých západních děl tvoří povídky 

či kresby rovněž o dvou mužských postavách. Obojí přitom osciluje od něžných 

romantických příběhů až po tvrdou pornografii. Téma jako takové je velmi rozsáhlé a 

vyžaduje obsáhlou teoretickou část doplněnou o výzkum mezi českými fanynkami a 
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Úvod 

„Tebe,“ vyhrkl John. Cítil dotek paniky, chvění ve spáncích, ale už se nedalo nic 

dělat. Nemohl to vzít zpět. Sherlock se otočil, aby se na něho podíval: „Cože?“ 

John se donutil nepodívat se stranou, udržet svůj pohled: „ Žádal jsi mě, ať si 

někoho vyberu, a já si vybral tebe.“ Sherlock se chvíli zdál být ztuhlý, oči rozšířené a 

obličej bledý. Otevřel ústa a znovu je zavřel, pak těžce polkl, než konečně promluvil: 

„Johne, to nedělej.“ 

„Ne, poslouchej mě,“ John cítil sevření na hrudi, ale už zašel tak daleko, že 

nemohl ustoupit. Stoupl si blíž a ztišil hlas tak, jak jen mohl, i přesto, že kolem nebyl 

nikdo, kdo by je mohl slyšet. „Už dlouho musíš vědět, jak moc tě chci. Neptal bych se, 

kdybych si nemyslel, že mě také chceš, alespoň trochu. Prosím, řekni mi, že jsem si 

všechno nevyložil špatně.“ 

Emma Grant: A Cure for Boredom1 

 

Úvodní citace z rozsáhlé povídky A Cure for Boredom, ve které John Watson 

Sherlocku Holmesovi oznamuje, že je k němu sexuálně a citově přitahován, navíc 

uprostřed erotického klubu, který spolu již nějakou dobu navštěvovali, vcelku dobře 

ilustruje fenomén slash fanfiction.  V této práci se budu věnovat fenoménu slash 

fanfiction, yaoi manze, Boy’s Love, ženskému cross voyerismu jak jej popisuje Carola 

Katharina Bauer. Jedná se o mnoho pojmů pro různé a přesto stejné věci. Všechny 

pojmy budou popsány, vysvětleny, seznámím čtenáře s problematikou výzkumu daného 

tématu, zaměříme se na téma pohledem sociologie kultury a pohledem genderu. 

Součástí práce je i menší výzkum s fanynkami/autorkami slash fanfiction a yaoi mangy. 

Téma můžeme uchopit mnoha kulturními přístupy. Popíšu  Adornův kulturní průmysl, 

kulturální studia birminghamské školy v čele s Henrym Jenkinsem, proměny 

v přístupech ke zkoumání publika, tři paradigmata Abercrombieho a Longhursta, 

podívám se na fanoušky nejdříve jako na devianty, posléze jako na nomády a zaměřím 

se i na prognózy do budoucna. Dále rozeberu realitu fanouškovského působení na 

internetu, který celý fenomén postoupil na vyšší úroveň. Z hlediska genderu se budu 

zabývat postavením žen v popkultuře, motivací fanynek ve vztahu k homosexualitě a 

pornografií a feministickou reakcí na ni.  

                                                 
1 Emma Grant. Cure For Boredom [online]. 2012 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: 
http://archiveofourown.org/works/335385/chapters/603545 
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1. Představení tématu, definice a základní pojmy 

 

V roce 1893 ve Velké Británii vychází Poslední případ,2 povídka o Sherlocku 

Holmesovi. V ní je dedukcí proslavený detektiv zabit v souboji společně se svým 

úhlavním nepřítelem profesorem Moriartym při pádu do vodopádu. Arthur Conan 

Doyle, otec Sherlocka Holmese, snil sen o vydání váženého románu, zatímco příběhy o 

dobrodružstvích Sherlocka Holmese a doktora Watsona psal čistě proto, aby se uživil. 

Ve snaze oprostit se od stigmatu, které mu jeho nejslavnější postava přinesla, rozhodl se 

její příběhy uzavřít a posunout se dál v kariéře spisovatele. 

 

Již krátce po vydání začali lidé nosit černou smuteční pásku. Autorovi chodilo 

mnoho dopisů s prosbami o oživení Sherlocka Holmese. Po několika letech se Conan 

Doyle vzdal a vydal nejdříve Psa baskervillského3, což je příběh zasazený do doby před 

Holmesovou smrtí, a posléze i Prázdný dům4, kde je hlavní postava opět oživena a 

vysvětluje svému nejlepšímu příteli, jak zinscenovala svoji smrt.5  

 

Jedná se pravděpodobně o jeden z prvních nebo vůbec první případ, kdy se 

projevila síla fanouškovství ve vztahu ke kulturnímu dílu. Jistě, již dříve lidé obdivovali 

spisovatele, operní pěvce a pěvkyně, skladatele nebo sportovce. Ovšem v tomto případě 

dokázali fanoušci zasáhnout přímo do díla, které adorují.  

 

O původu slova fan, fanoušek, se stále vedou spory a existují dvě rozdílná 

vysvětlení jeho etymologie. Jedni jej spojují s obdivem, fancy, druzí s fanatic, tedy 

fanatiky. A vcelku příhodně tento lingvistický spor dokresluje rozporuplné nazírání 

fanoušků i v dnešní době.  

 

 
 

 

                                                 
2 The Final Problem (1983) 
3 The Hound of the Baskervilles (1901-1902) 
4 The Adventure of the Empty House (1903) 
5 Stanford University. The Author. Discovering Artur Conan Doyle. [online]. © 2006 [cit. 2015-07-21]. 
Dostupné z: http://sherlockholmes.stanford.edu/biography3.html 
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1.1 Co je slash fanfiction? Historie a definice poj mů 

 

Fanfiction je kromě psaní dopisů autorům, či pořádání společných tématických 

akcí, jedním z nejsilnějších projevů fanouškovské kultury. Fanoušci se sami stávají 

autory a začínají psát další příběhy z universa svého oblíbeného díla o rozsahu povídek, 

novel, ale i románů. V šedesátých letech dvacátého století si fanoušci začali vydávat 

vlastní fanziny, časopisy věnované nějakému dílu, ve kterých prezentovali svoje 

fanfictions a fanarts (kresby). Vznik fanzinů je spojen hlavně s fenoménem televizního 

seriálu Star Trek6, který měl v té době svoji premiéru.  

 

Ovšem největší sílu fanfikcím dal až vznik internetu. I díky tomu je tento jev 

živoucí, neustále se vyvíjející a silně vázaný na pop kulturní odkazy, takže i dále 

používaná terminologie není jednotná, nemá daná přesná pravidla.  

 

Fanouškovská komunita kolem nějakého konkrétního díla se nazývá fandom. 

Název ale nevznikl ze spojení slov fan a kingdom (království), jak se mnozí domnívají, 

ale jedná se o sloučení fan a domain (doména). Fanoušci sami sebe označují jako 

fangirls a fanboys. Fandomy mají tendenci dávat si jména vztažená k objektu svého 

zájmu. Může jít o seriál (Star Trek – Trekkies, Sherlock Holmes – Sherlockians, Doctor 

Who – Whovians), film (Star Wars – Warsies), herce (Benedict Cumberbatch – 

Cumberbitches, Chris Pine – Pinenuts), hudebníky (Justin Bieber – Beliebers, Lady 

Gaga – Little Monsters, Katy Perry - KatyCats, Adele – Daydreamers, The Killers - 

Victims), komiks (Batman – Batmaniacs), knihu (Harry Potter – Potterheads, Lord of 

the Rings – Ringers), videohry (konzole Xbox – Xboners, Assassin’s Creed – Assassins, 

Angry Birds – Flocks), sport (FC Manchester United – Red Army, Toronto Maple Leafs 

– Leafs Nation, Los Angeles Lakers – The Lake Show), rádiovou hru ( BBC’s Cabin 

Pressure – Cabin Crew), či cokoliv, kolem čeho se utvoří fanouškovská komunita. 

Fanoušci se snaží vytvářet názvy dvojsmyslné, vtipné, nebo postavené na slovní hříčce. 

Například fandom Chrise Pinea, jehož příjmení se dá přeložit jako borovice/pínie, se 

nazvali Pine-nuts, tedy píniové oříšky, kdy ovšem slovo nuts kromě oříšků označuje 

slangově i blázna do něčeho. Obdivovatelé Katy Perry narážejí na zpěvaččinu lásku ke 

kočkám, fanoušci The Killers (zabijáci) se popisují jako jejich oběti (Victims).  Často ve 

                                                 
6 Star Trek: The original series (1966-1969) 
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fandomu ale nedojde k naprosté shodě. Některé názvy mají spíše pejorativní charakter, 

kterému se komunita snaží vyhnout, například výraz Ringnuts se nelíbí fanouškům Pána 

prstenů, protože se z konotace „blázni“ chtějí vymanit. Nebo jsou názvy 

přehodnocovány. Když se například herec Benedict Cumberbatch v některých 

rozhovorech vyjádřil, že jméno jeho fanynek Cumberbitches (kdy bitch je hanlivé 

označení pro promiskuitní dívku) „...vrací feminismus tak trochu nazpátek“7, začaly si 

fanynky říkat Cumbercollective. Zbavily se nejen negativního označení žen, ale vzaly i 

v potaz, že součástí jejich „kolektivu“ jsou i muži. Jedná se o jeden z příkladů jevu, kdy 

fanoušci komunikují s objektem svého zájmu, ten s nimi a tak se vzájemně ovlivňují.  

 

Fanfikce samy o sobě nemusejí mít sexuální podtext, jedná se pouze o příběhy 

rozšiřující, vysvětlující či parafrázující dané téma. Někdy autoři přicházejí se zcela 

novými úhly pohledu, zasazením postav do nového prostředí, do nových, často 

nečekaných, situací. Původní dílo, postavy a děj je fanoušky nazýván canon (kánon). To 

je prostě fakt daný oficiálními autory knihy, filmu, seriálu či jakéhokoliv jiného 

populárního díla. Samo slovo navíc inklinuje jakousi posvátnost. Termín vznikl 

v souvislosti se Sherlockem Holmesem, protože po smrti Arthura Conana Doyla napsalo 

několik příběhů i pár dalších autorů. Kánonem byly označovány původní příběhy 

Conana Doyla. Kánon se nedá za normálních okolností8 měnit. Někdy není ani oficiální 

dílo uznáváno většinou fandomu jako kanonické. Často ke sporům dochází u literárních 

děl, která dostanou filmovou podobu. Některé scénáristické změny ve filmu nejsou 

fanoušky knih přijaty. Někdy jde o příběhové změny, jindy o vynechání postav9. Když 

v roce 2009 natočil J. J. Abrams filmový restart Star Treku, ve kterém se vrací k úplně 

původní posádce kapitána Kirka ze šedesátých let, setkal se u některých fanoušků 

s vlnou nevole.10 Aby to totiž bylo možné, změnili scénáristé dějové souvislosti 

zásadním narušením předešlých událostí prostřednictvím cestovaní v čase. Pozměnili 

tedy původní kánon. Jindy dílo naopak tak uchvátí fanoušky, že přijímají i zcela jiné 

uchopení tématu a pozměnění kánonu. Takovým příkladem může být seriál BBC 

                                                 
7„ ..set feminism back a little bit.“ (Helen Nianias. The Independent. Benedict Cumberbatch: 
’Cumberbitches fan name sets back feminism’ . [online]. 15.1.2015 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: 
http://www.independent.co.uk/news/people/benedict-cumberbatch-cumberbitches-fan-name-sets-back-
feminism-9979155.html) 
8 Tedy jinak, než aktivitou fanoušků směřovanou vůči tvůrcům. I tak jsou ale ovlivňovány věci budoucí, 
nikoliv to, co již bylo napsáno, vydáno nebo natočeno. 
9 Například vynechání Toma Bombadila ve filmové trilogii Pána prstenů Petera Jacksona. 
10 Zároveň to ale přivedlo mnoho nových (Mykhaylova, 2012: 148-160). 
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Sherlock11, který zasazuje postavu Sherlocka Holmese do moderního Londýna. Seriál 

měl velký úspěch i u fanoušků Artura Conana Doyla. 

 

Občas dojde ve fandomu ke shodě u fanoušky vytvořeného faktu a vznikne 

fanon, neoficiálně vytvořená dějová linka, postava nebo prostředí, které začne být ve 

fandomu vysoce ceněné a stavěné téměř na rovinu kánonů. Většinou se jedná hlavně o 

uznávanou fanouškovskou teorii, která vysvětluje něco, co v původním díle vyvolává 

kontroverze a otázky. Například kolem britského seriálu Doctor Who vyvstalo mnoho 

takových nezodpovězených otázek. Seriál vysílá BBC od roku 1963, u nás běží pod 

názvem Pán času od novějších sérií natočených v roce 2005. V Británii na sebe ale 

všechny série navazují a hlavní postava se neustále reinkarnuje, takže jednak nemají 

tvůrci problémy s přeobsazováním herců a jednak se vytváří mnoho dějových 

nesrovnalostí, které dávají fanouškům prostor pro vlastní invenci. A některé jejich 

domněnky se nejenom stanou fanonem, ale nakonec jsou potvrzené i autory daného díla, 

v tomto konkrétním případě skrze romány, které k seriálu vycházejí. Ovšem, jak již bylo 

řečeno, fanouškovská komunita ráda vede spory o tom, co patří do kánonu, a není 

pravdou, že by nekriticky přijímala vše, co jí tvůrci předloží.  

 

Fanfikce bez sexuálního podtextu jsou označovány jako gen, general, tedy 

obecné. Jejich hlavní myšlenkou není rozvíjení romantického vztahu mezi dvěma 

postavami. Velká část fanfincí už ale tuto funkci má. Servery, fanziny a další místa, kde 

se fanfikce shromažďuje, potřebují pro lepší orientaci nějakým způsobem jednotlivé 

příběhy kategorizovat. Slash je anglické označení pro lomítko, kterým se v popisku 

fanfikcí oddělují jména postav, jejichž romantický, erotický či chcete-li sexuální a 

pornograficky popsaný vztah je (mimojiné) v povídce řešen. Vzhledem k tomu, že 

většina fanfikcí byla a je homoerotických, a to hlavně popisujících vztah dvou 

mužských postav, je pojem slash fanfiction dnes již chápán jako fanoušky a fanynkami 

vytvářený příběh s gay tématikou, a i já budu takto s tímto pojmem operovat. 

Heterosexuální nebo lesbické příběhy jsou proto označovány jako samostatné kategorie 

het a fem12 (F/F, female/female). Stejně, jako vznik prvních fanzinů, i v případě slashové 

                                                 
11 Sherlock (2009 – současnost) 
12 Ovšem ani to není úplně jednoznačné. Velmi často je jako fem fanfiction označována povídka, ve které 
původně mužské postavy vystupují jako ženy. Autoři si hrají se zápletkou náhlé přeměny,  cross 
dressingu (muž se za ženu pouze vydává prostřednictvím vzhledu), nebo prostě vůbec nevysvětlují, proč 
je například Harry Potter náhle dívkou, a přistupují k němu v povídce tak, jakoby vždy dívkou byl.   
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romance si Star Trek pravděpodobně drží prvenství, když prvním párem, který fanoušci 

dali ve svých povídkách dohromady, je kapitán Kirk a první důstojník Spock. 

 

Co je tedy na fanfikci a zvláště slashové fanfikci tak zajímavého? Není to ani tak 

jejich téma nebo dílo, ze kterého vycházejí. Je to o tom, kdo je píše a pro koho. Fanfikci 

obecně (a slash fanfikci zvláště) píší a čtou v drtivé většině ženy, i když samozřejmě 

menšina slashujících heterosexuálních mužů také existuje. Camille Bacon-Smith13 

uvádí, že 90% fanfiction píši ženy. Tento fakt je obecně uznáván většinou autorů, i když 

jeho odhad je velmi problematický, k čemuž se ještě budu dále věnovat. Pro lepší 

pochopení fenoménu nastíním, jak taková fanfikce vypadá, nalezneme-li nějakou na 

fanouškovských serverech, archivech. Podobné servery mají velmi často propracovaný 

systém vyhledávání a fanynky zadávají podrobné popisy a kategorizace. Fanfiction má 

svůj název a autora, pak popisek, který má nalákat ostatní k přečtení. Důležitým údajem 

je, zda je práce hotová, nebo se jedná o tzv. work in progress, zatím nedokončenou 

práci. Čtenáři se snaží vyhnout situacím, kdy se do příběhu začtou a nedočkají se 

pointy. Přesto mnoho fanfikcí vychází na pokračování. Proto je čtenářům k disposici i 

údaj, kdy byla posledně povídka aktualizována. Slashem, lomítkem oddělené postavy 

v popisku (může jich být i více) říkají, koho se ship – vztah, týká. Slovo ship a sloveso 

to ship, shipovat, jak jej používají čeští fanoušci, vychází z výrazu relationship – vztah, 

a fanoušci se nebrání ani souvislosti s loděmi. This ship sails itself, doslova znamená, 

tato loď se plaví sama, a jedná se o narážku na to, že i v původním díle je homoerotický 

náboj mezi dvěma postavami tak silný, že vznik slashové fanfikce na dané téma je 

nevyhnutelný. I don’t have ships, I have an armada, nemám loď, mám flotilu. Tak se 

popisuje fanynka, která obdivuje více párů z různých děl. A jako OTP – one true 

pairing, jediný pravý pár, označuje pár, pro který má největší slabost. Oblíbenou 

kategorií je crossover, povídka spojující dohromady postavy z oddílného universa. 

Sherlock Holmes se tak klidně ocitne na můstku vesmírné lodě Enterprise.  

 

Zásadní v označování fanfikcí je podobný index přístupnosti, rating, jaký mají 

filmy. Různé servery mají různé škály. Některé oblíbené servery, jako Fanfiction.net, 

pornografii již netolerují, jiné jsou naprosto bez cenzury. Dále jsou označovány různými 

                                                 
13 (Bacon-Smith, 1986:1) 
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tagy14 pro pohodlí konzumentů. Je důležité varovat před spoilery – odhalením zápletky 

v původním díle. Užívané jsou popisy vztahu fanficů ke kánonu, oblíbené jsou 

například missing scene, chybějící scény, fanouškovské vysvětlení děje, který 

v původním díle nebyl popsán přímo. Dále se používají kategorie jako hurt/comfort 

nebo jen h/c, kde je jedna postava raněná a druhá pečující, deathfic, kde dojde k úmrtí 

hlavní postavy, curtainfic (curtain – závěs) je o soužití natolik zdomácnělém, že 

postavy spolu vybírají záclony.15 Sexuální témata jsou často pod vlivem různých  kinků, 

erotických výstředností, jako je například Alfa/Beta/Omega (postavy přebírají sexuální 

role definované podle biologickém hierarchickém systému, jako je tomu například u 

vlků, často se tyto povídky týkají vlkodlaků, ale nemusí tomu tak být), Heat (v podstatě 

stejně animální příběh o říjí, respektive neodolatelném nutkání postavy mít sex z čistě 

biologického puzení), BDSM, Mpreg (těhotenství u mužské postavy, což samo o sobě 

ještě nemusí být přímo erotický kink) či fluff (pozitivní, příjemný, doslova „chumlavý“ 

příběh). Co se týče toho, jak soft nebo hard pornografie vlastně fanfiction je, 

předpokládá se u žen tendence spíše k soft pornu a k vytváření příběhů. Není tomu tak. 

Slash fanfiction má rozptyl od lehkých něžných příběhů o bromance (spojení slov bro a 

romance, kdy bro má v češtině význam přibližný slovu „kámoš“), přes soft něžné 

milování až po hardcore pornografické příběhy plně realisticky zobrazující tvrdý anální 

styk a různé již zmíněné výstřednější a tvrdší praktiky, jako je BDSM. Co se týče 

příběhu, ano, slash fanfiction je často vsazená do příběhu, který je chápán jako prvotní, 

existuje ale i poměrně oblíbená kategorie PWP. Zkratka pro „porn without plot“, nebo 

„plot? what plot?“, tedy porno bez děje, či děj, jaký děj?, mluví sama za sebe. Explicitní 

fanfikce a fanarty hlavně na blozích jsou tagované jako NSFW, což je zkratka pro „not 

safe for work“ , nevhodné do práce, tedy něco, co vážně nechcete, aby vás viděl 

prohlížet váš šéf.  

 

Pro fanynky je zásadní internetový život, kde vznikají komunity fandomů. Ty 

jsou celosvětové, často početné a překvapivě organizované. Některé servery, jako 

Fanfiction.net nabízejí tzv. beta readers. Tedy doslova beta čtenáře. To jsou fanoušci, 

kteří ve své podstatě editují fanfikce před tím, než jsou plně zveřejněné na serveru. 

                                                 
14 Tag je ve světě internetu, krom specifického významu v užívání HTML jazyka, hlavně chápán jako 
štítek udělovaný článkům, obrázkům a podobně, podle kterého je možné článek vyhledat. Jedná se o 
hesla, chcete-li, klíčová slova. Některé servery jako Tumblr, umí podle tagů příspěvky i blokovat, pokud 
uživatel nechce být některými tématy, často pornografickými, obtěžován. 
15 (Hellekson, Busse: 2006:11) 
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Fandomy žijí na sociálních sítích, jako Wattpad, LiveJournal nebo Tumblr (popíšeme si 

je v dalších kapitolách, pozn. autorky), a vytvářejí krom fanfikce a fanartů vlastní gify16, 

videa a internetové memy17. Velmi oblíbeným memem, který můžete vidět na obrázku č. 

1, je například Zůstaňte v klidu a pokračujte - Keep Calm and Carry On, což byl britský 

propagační plakát vydaný v roce 1939 k posílení morálky Britů před nastávající druhou 

světovou válkou. Ve fandomech je populární a část Carry On je nahrazována narážkami 

z prostředí fandomu.  

 

Některé fandomy mají takovou sílu, že se jim podaří prosadit fanfikci ke 

komerční distribuci. To je příklad fanynek Twilightu. Žena s přezdívkou „Snowqueen’s 

Icedragon18“ napsala fanfikci s původními hlavními postavami z upírské ságy Twilight, 

Edwardem Cullenem a Bellou Swan pod názvem Pán vesmíru19. Časem ji přepsala a 

postavy přejmenovala na Christiana Greye a Anastasii Steel. Rozdělila knihu na tři části 

a tiskla ji „na vyžádání20“, což je formát tisku knih, které již jsou objednané 

jednotlivými kupci. Při takovém tisku se dají knihy vydávat i třeba jen po jedné. A takto 

vznikl fenomén Padesáti odstínů šedi21. Úspěchu si všimlo vydavatelství Vintage Books 

a zakoupilo na knihy licenci. Knihy vyšly pod jejím dalším pseudonymem E. L. James, 

její skutečné jméno je Erika Mitchell.  

 

Ekonomové to hodnotí jako úspěch virálního marketingu, což je typ marketingu 

využívajícího k propagaci sociální sítě. Pro sociology je to důkaz síly fanouškovských 

komunit, které se z konzumentů staly distributory, a důkaz toho, že pornografie pro 

ženy je dírou na trhu. Že není pravdou představa, že „ženy by za pornografii 

nezaplatily“. Můžeme v tom ale vidět, že společnost ještě není úplně připravená na tu 

pravou ránu, kterou by představovala slashová fanfikce. Ačkoliv té je v erotické fanfikci 

psáno nejvíce, zatím se prosadil jen heterosexuální román.  

 

                                                 
16 Gif je velmi zjednodušeně řečeno obrázek s malou, stále se opakující, animací. 
17 Internetový mem je jeden ze způsobů komunikace. Většinou se jedná o obrázky s textem, které šíří 
nějakou myšlenku, humor, odkaz. Lidé je šíří prostřednictvím sociálních sítí, blogů, přeposílají si je e-
mailem, instant messengery (jako je Skype) nebo je sdílí na diskusních fórech. Jsou často používané jako 
reakce k čemukoliv. V českém prostředí například již zdomácněl mem „Já bych všechny ty internety a 
počítače zakázala“, což byl výrok české důchodkyně Věry Pohlové v anketě deníku Metro v roce 1999.  
18 Ledový drak sněžné královny, překlad autorky. 
19 Master of the Universe, překlad autorky. 
20 Print on demand. 
21 Fifty Shades of Grey (2011), Fifty Shades Darker (2012) a Fifty Shades Freed (2012)  
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Obrázek č. 1: Keep Calm and Ship your OTP22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Co je yaoi manga a kde se vzala?  

 

Zatímco nám na západě připadají ženy píšící a konzumující v podstatě gay 

pornografii zvláštní, Japonsko je v tomto ohledu trochu jinde, i když i tam má to má své 

kontroverze, ke kterým se ještě dostaneme. Fenomén obdobný slash fanfikcím se 

nazývá yaoi23 a jedná se o jeden z mnoha žánrů japonského komiksu – manga a 

animovaných filmů - anime. Na rozdíl od slash fanfikcí je ale yaoi dnes zcela běžně 

komerčně vydávané. Celkově je kolem japonského komiksu obecně silná fanouškovská 

základna. Ti se nazývají otaku. I tento termín má dvojí etymologii. Pozitivní, kdy se 

slovo vztahuje na sousedské společenství, či je uctivě užívané jako zájmeno „vy“. A 

negativní, vyjadřující obsesivního jedince. Fanoušci si tak říkají s humorem sami, ale 

vážně míněné se to dá chápat jako urážka. 

 

Narativní vyprávění za pomoci propojení textů a obrázků má v Japonsku dlouhou 

tradici. Natsume Fusanosuke, přední kritik komiksu, tvrdí, že Japonsko a celkově 

asijské národy mají v tomto umění náskok díky čínským znakům. Ty samy o sobě jsou 

v podstatě uměleckým ztvárněním jazyka24. Vztah mezi obrázky a písmem je tak 

                                                 
22 Zdroj: http://sd.keepcalm-o-matic.co.uk/i/keep-calm-and-ship-your-otp-4.png 
23 U všech japonských výrazů se pro lepší orientaci v textu snažím používat české přepisy výslovnosti, 
kromě inkriminovaného slova yaoi, které jsem ponechala v anglické transkripci. Česky psané je to jaoi.  
24 Ačkoliv i u nás je známé umění kaligrafie, najmě díky středověkým textům opisovaným ručně před 
vynálezem knihtisku, v Japonsku se jedná o mnohem významnější záležitost. Šodó, jak se nazývá, je 
brána jako umělecká činnost. Svou roli v tom sehrává původ znakového písma, které je často samo o sobě 
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silnější, než na západě. I když západní antropologové komiksů rádi zmiňují jako kořeny 

komiksu například tapisérie z Bayeux, písmo a text je na západě stále spíše oddělováno. 

Příběhy mají ilustrace, ale ty jsou od podstaty pouze doplňkem příběhu. To je podle 

Natsume Fusanosukeho ostatně i důvod, proč západní kultura pohlíží na komiks jako na 

pokleslou masovou kulturu, zatímco pro Japonce má manga větší význam.25 

 

Nás z hlediska genderového pohledu na mangu zajímá období Heian (794-1185). 

V tomto období se Japonsko začalo zbavovat silného čínského vlivu. Ke kandži, 

původně čínskému písmu, přibyla čistě japonská hiragana a katakana. Hiragana je 

v podstatě zjednodušená kandži, což v éře Heian vedlo k rozvoji literatury a to zejména 

u žen. Těm nebylo umožněno učit se kandži, protože byla považována za pro ženu příliš 

náročnou. Z této doby také pocházejí ilustrované svitky, které jsou děleny podle toho, 

zda jsou určeny ženám (onnae) nebo mužům (otokoe). Lišila se tématem (romantické 

dvorní příběhy vs. válečnické legendy) i stylem kresby a vyprávění (statické malby 

dávající důraz na barvy vs. dynamická díla s důrazem na realističnost). Významnost 

cílových skupin se drží v mangách dodnes. Kromě mangy pro ženy (šódžo) a pro muže 

(šónen), vydavatelé dnes vytvářejí žánry i podle věku nebo třeba sexuální orientace. 

 

Ještě v padesátých letech dvacátého století byla šódžo manga poměrně jednoduchá, 

vyprávěla pohádkové romance s happyendem. To se změnilo s nástupem tzv. generace 

24-nen gumi26. Jednalo se o ženské autorky narozené roku 1949, které na začátku 70. let 

začaly psát příběhy bez romantických klišé, se závažnými tématy a emancipovanými 

ženskými hrdinkami. Za zmínku stojí Versailleská růže27 autorky Riyoko Ikeda, což je 

manga zasazená do 18. století ve Francii před a během revoluce. Hlavní hrdinka se 

v něm vydává za muže, aby se stala kapitánem královské gardy. Ovšem hlavní zlom 

nastal, když začaly vycházet mangy s mužskou homoerotickou tématikou. Nejdříve šlo 

o platonickou lásku popisující komiksy zvané šónen-ai nebo bišónen. Šónen-ai znamená 

„chlapecká láska“ a v anglické literatuře se o tomto žánru tedy mluví jako Boy’s love, 

případně BL. Bišónen znamená „krásné mládí“. Názvy vcelku jasně vystihují vzhled a 

věk postav. Mnoho šónen-ai bylo zasazeno do prostředí evropských internátů a hlavní 

                                                                                                                                               
grafickým ztvárněním slova. To dává kaligrafům široké možnosti ztvárnění znaků. Člověku, který 
znakům rozumí, je tak zprostředkován nový vjem a vnímání obsahu skrze formu.  
25 (Natsume, 2003:3) 
26 Skupina roku 24. Jedná se o rok1949, 24. rok vlády Císaře éry Šówa, u nás lépe známého jako Hirohito. 
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postavy se potýkaly s psychickými problémy (zneužívání, šikana).28 Většina šónen-ai se 

zaměřuje na popis citů, na něhu a „čistou“ lásku. Pro takovou formu se také vžil název 

tanbi (estetický). Keiko Takemiya vytváří v tomto ohledu výjimečnější mangu Báseň 

větru a stromů29. Příběh zneužívaného asociálního čtrnáctiletého chlapce, který dokáže 

navazovat kontakty s lidmi pouze skrze sex, trvalo autorce vydat devět let, protože 

odmítala nechat v díle cenzurovat sexuální scény.  

 

Žánr nabíral velmi rychle na popularitě, vycházely magazíny věnované čistě 

Šónen-ai. V osmdesátých letech se pak ale v dódžinši, obdobě západních fanzinů30, 

začínají objevovat první pornografické gay příběhy, navíc s postavami převzatými 

z mang pro muže, ve kterých žádný homoerotický nádech původně nebyl. Jedna 

z prvních takto převzatých mang je například Kapitán Tsubasa31, pojednávající o 

fotbalových hráčích. Tak vzniká yaoi, žánr japonské mangy psaný většinově ženami pro 

ženské čtenářky, popisující sexuální, pornograficky zobrazený vztah mezi dvěma muži. 

V žánru brzy vycházejí i příběhy s originálními postavami. Yaoi je zkratkou ze slov 

yama nashi, ochi nashi, imi nashi – žádné vyvrcholení, žádná pointa, žádný smysl. 

Zaghellini si pro popis yaoi a BL vybral výroky dvou fanynek. Jedna mluví o yaoi jako 

o žánru sahajícího od „složitých příběhů, které do sebe zapředou i radost z chlapecké 

lásky“ po „t řicetiminutový sex s minimem děje jen pro zábavu“. Druhá tvrdí, že šónen-

ai jsou „epické romantické příběhy“, BL je o „citlivé pečující lásce“ a yaoi je „sex pro 

sex“.  32  Tedy jde o podobné variace, jako u slash fanfiction. Fanynky yaoi, tedy 

v podstatě čisté gay pornografie, rády vtipkují, že je to ve skutečnosti zkratka pro 

„Yamete! Oshiri ga itai:“, tedy přestaň, bolí mě zadek.33 

 

                                                                                                                                               
27 Versailles No Bara - The Rose of Versailles (1972-1973), manga ani následný film nevyšel v české 
distribuci, jméno je tedy překladem autorky. 
28 (Bauer, 2012:81) 
29 Kaze To Ki No Uta – The Poem of the Wind and the Trees (1976-1982), překlad autorky. 
30 Dódžinši mají v Japonsku dlouhou tradici. První magazín Garakuta Bunko, byl založen už v roce 1885 
(Morita, 1969:219).  Původně šlo o alternativní svobodnou a originální tvorbu. Velký rozmach 
zaznamenaly v sedmdesátých letech dvacátého století díky xeroxu, později se rozšířily skrze internet. 
V osmdesátých letech začala v magazínech převládat fanfikce. Skrze dódžinši se mnoho autorů proslavilo 
nebo naopak, mnoho těch slavných v nich pod pseudonymem vydávalo svá experimentální díla. 
31 Kayputen Tsubasa-Captain Tsubasa (1981-1988) 
32„  an intricate plot that weaves the joys of boys’ love into it“, „ 30 minutes of sex with a dash of plot just 
for the hell of it“, „ epic tale[s] of romance“, „ sensitive caring love“, „ sex for the sake of sex“ (Zaghellini, 
2009:281) 
33 (Bauer, 2012:82) 
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V roce 1990 se sedm vydavatelství rozhodlo prosadit dívčí mangu o gayích 

komerčně. Žánr se objevil i ve formě červené knihovny a erotických počítačových her. 

Během devadesátých let navíc anime jako takové dorazilo do USA a Evropy. A s ním i 

BL, která byla i na západě úspěšná. A to hlavně jako undergroudové fanouškovské 

odvětví internetu. Časem ale i na západě začaly vycházet mangy tohoto žánru 

s překladem do angličtiny. I zde začaly vznikat dódžinši.  

    

1.3 Výzkumy 

 

S tím, jak yaoi začalo pronikat na západ, si ho začala všímat i odborná veřejnost. 

Carola Katharina Bauer napsala pojednání Naughty Girls and Gay Male Romance/Porn 

(Zlobivé holky a gay romance/porno, překlad autorky)34. V něm se zabývá předně 

americkým akademickým výzkumem. Přílišný zájem akademiků o fenomém yaoi a 

slash fanfiction v oblasti studií fanouškovských kultur, které přitom nabízejí širší 

možnosti zkoumání, je podle Bauer vlastně projevem toho, jak „šokující“ téma to pro 

společnost je.35 I když se sociologové a další vědci bádající v sociálním prostoru snaží 

udržet si nadhled, nemohou se vymanit ze společnosti jako takové. A tak existence 

literatury, psané ženami pro ženy, o homosexuálním pohlavním styku, v našem světě 

vyvolává opodstatněný zájem akademiků. Carola Katharina Bauer svoje pojednání 

začíná paralelou ke společností tolerované lesbické pornografii vytvářené pro muže. 

Zatímco u té je vytvářen dojem, že je to plnohodnotná součást mužské sexuality, u žen 

tomu tak rozhodně není.36 Camille Bacon-Smith v knize Enterprising37 Women 

(Podnikavé ženy, překlad autorky)38 popisuje svoje pocity takto: „Na jednu stranu chce 

etnograf skákat nahoru a dolu a křičet, sledujte, co jsem objevil! Abstraktní vesmír, ve 

kterém se sházejí ženy a tvoří, aby objevily nové formy pro svá díla a pro svůj život 

mimo svazující hranice, které muži uvalili na veřejné chování žen! Nejde o místo a čas, 

ale o stav bytí, ke kterému si vzájemně dávají svolení, ve kterém každá bere svobodu 

vyjádření do vlastních rukou, ať se nachází kdekoliv a dělá cokoliv. A pak převládne 

                                                 
34 Bauer, C. K. 2012. Naughty Girls and Gay Male Romance/Porn: Slash Fiction, Boy’s Love Manga, and 
Other Works by Female „Cross-Voyeurs“ in the U.S. Academic Discourses. Hamburg: Diplomica Verlag. 
ISBN: 978-3-95489-001-9 
35 (Bauer, 2012:3-5) 
36 (Bauer, 2012:1-3) 
37 Název je narážkou na vesmírnou loď Enterprise z televizní série Star Trek. 



  

 

14

  

chladný rozum. Vznik tohoto umění, ohýbání artefaktů populární kultury, v některých 

případech pop-kulturních ikon, je rozvratný čin prováděný paničkami a knihovnicemi, 

učitelkami a úřednicemi vkládajícími data do systému, sekretářkami a profesorkami 

středověké literatury, a to pod nosem jejich manželů a šéfů, kteří by to neschvalovali, a 

dětí, které by neměly být vystavovány takovým aktům očividné občanské neposlušnosti.“ 

39 

 

V roce 1985 napsala Joanna Russ v eseji Pornography by women for women, with 

love (Pornografie psaná ženami pro ženy, s láskou, překlad autorky)40 z knihy 

feministických esejů Magic Mommas, Trembling Sisters, Puritans and Perverts 

(Kouzelné maminy, rozechvělé sestry, puritáni a zvrhlíci, překlad autorky), že slashová 

fanfikce je pornografie psaná na sto procent ženami pro stoprocentně ženské čtenáře.41 

Camille Bacon-Smith i Henry Jenkins, další významný představitel diskursu o tomto 

tématu, autor Textual Poachers (Pytláci textů, překlad autorky)42, o němž toho bude 

ještě hodně řečeno, jí v podstatě dávají za pravdu a přistupují k tomu tak, že drtivá 

většina, cca devadesát procent autorů a čtenářů fanfiction obecně, jsou ženy, ačkoliv to 

nepodporují odkazy na reálná data. Camille Bacon-Smith odhaduje, že 90% fanfikce 

všeobecně je psána ženami. Jenkins doslova říká, že v tom případě je slash fanfiction 

ještě „exluzivnější ženský žánr43“.  Russ svá data má, vychází z údajů editorů Star Trek 

fanzinů (tedy se jednalo o příběhy kapitána Kirka a prvního důstojníka Spocka). 

Výzkum v této oblasti je vzhledem k anonymitě autorů značně problematický. Fanynky 

samy většinou popisují fandomy jako komunitu pro ženy a muže, ale připouštějí, že 

většina autorů fanfikce jsou ženy. Získat přesné číslo je složité, můžeme zkoumat autory 

                                                                                                                                               
38 Bacon-Smith, C. 1992. Enterprising Women: Television Fandom and the Creation of Popular Myth. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1379-3 
39 „On the one hand, the ethnographer wants to jump up and down and scream,“ Look what I found! A 
conceptual space where women can come together and create-to investigate new forms for their art and 
for their living outside the restrictive boundaries men have placed on womens’s public behavior! Not a 
place or a time, but a state of being-of giving each other permission-in which each may take freedom of 
expression into her own hands, wherever she is, whatever else she is doing! Then a colder mind prevails. 
The creation of this art, the bending of popular culture artifacts-in some cases, popular culture icons-is a 
subversive act undertaken by housewives and librarians, schoolteachers and data input clerks, 
secretaries an professors of medieval literature, under the very noses of husbands and bosses who whould 
not approve, and children who should not be exposed to such acts of blatant civil disobedience.“  (Bacon-
Smith, 1992:3) 
40 Russ, J. 1985. „Pornography by Women for Women, with Love“ in Magic Mommas, Trembling Sisters, 
Puritans and Perverts: Feminist Essays. Trumansburg and New York: The Crossing Press. 79-99. ISBN-
13: 978-0895941640 
41 “pornography written 100% by women for a 100% female readership” (Russ, 1985:79,99) 
42 Jenkins, H. 1992. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. New York and 
London: Routledge. ISBN 0-203-36191-1 
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publikující na fanouškovských serverech, jejich jednotlivé profily. Bohužel, pohlaví 

nezaškrtávají všichni, protože to servery většinou při registraci nevyžadují. Fanfiction se 

navíc objevuje na mnoha místech, nejen na serverech pro to určených. Například na 

osobních blozích, na tumblr. Ten v zásadě ostatně také funguje na principu blogů. Další 

možnost, dotazníkové šetření, se potýká s problémem výběru, kdy takové dotazníky 

vyplňují jen lidé s motivací je vyplňovat. Navíc opět, nedá se jím pokrýt všechny 

komunikační kanály, kterými fanfiction proudí. Nepomůže ani fakt, že mnoho serverů 

by nejspíše i bylo ochotných dotazník šířit přímo prostřednictvím jich. Výzkumy 

ohledně tohoto tématu se tak drží hlavně v rovině kvalitativních výzkumů, často 

rozhovorů. Hlavním bodem akademického zájmu o autorky a čtenářky fanfiction je totiž 

jejich motivace vytvářet a konzumovat taková díla.  

 

Poměrně velká ochota fanoušků účastnit se různých výzkumů může mít souvislost 

s faktem, že se mezi nimi samotnými pohybuje větší množství lidí působících na 

akademické půdě hlavně jako studenti, ale i jako vyučující. Pro výzkumníka, který sám 

sebe definuje jako fanouška, se vžil výraz acafan (aca-fan), což je zkratka pro academic 

fan. Jako acafan se chápe Joanna Russ i Henry Jenkins. Ten se ostatně účastnil různých 

fanouškovských akcí a komunitou bývá velmi dobře přijat. Naopak Camille-Bacon 

Smith se dostala do konfrontací s fanoušky44, hlavně kvůli obsahu svého textu, sama se 

ale ani nikdy nepopsala jako fanynka, naopak zdůrazňovala, že její zájem je jen 

akademický.  

 

1.4 Význam tématu 

 

Téma má přesah do mnoha různých společenskovědních oborů a jejich přístupů. 

Zabývali se jím sociologové, antropologové, etnografové, psychologové, ekonomové, 

kulturní a genderová studia a teoretici o LGBT komunitě. Jeho existence nabourává 

hned několik stereotypů: 

 

                                                                                                                                               
43 (Jenkins, 1992: 197) 
44 (Yost, 1994) 
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1.4.1 Ženy pornografii nekonzumují, hodné holky se dívají jinam 

 

Sledování pornofilmů je bráno jako doména mužů. Většina pornoprůmyslu je 

ostatně vytvářena muži a určená jim a to bez ohledu na jejich sexuální orientaci.  

Dlouho se mělo za to, že není možné prodávat pornografii ženám. Tento pohled na 

ženskou sexualitu ale neprosazují jen muži, je totiž podpořen i částí feministického 

diskursu. Feministické pole je diskusí rozděleno na dva tábory, kde jedni porno chápou 

jako ponížení žen skrze mužské sklony k agresivitě, druzí jako prostředek k osvobození 

ženské sexuality, zatímco nerovnováhu v distribuci pornografie se snaží dohnat 

produkcí vlastních pornofilmů, takzvaného „feministického porna“ nebo „porna pro 

ženy“. Otázka pornografie je jediné téma, které dokázalo propojit část feministek 

s konzervativním pravicovým táborem. Pro konzervativce je pornografie narušením 

tradiční rodiny, pro část feministek ponížením ženy.  

 

V mnoha typech feminismu můžeme vidět hlavní faktor, který proudy rozděluje. Je 

to otázka duality pohlaví. Zjednodušeně jde o stejnost nebo rozdílnost mužů a žen. 

Zatímco jedny feministky hájí rovnoprávnost bez ohledu na pohlaví a brání se 

přisuzování různých vlastností ženám a mužům, ty druhé, ke kterým patří i 

antipornografické hnutí, naopak dualitu prosazují a snaží se vyzdvihnout ženy. Ty byly 

podle nich dlouho patriarchátem utlačované a nyní je čas nastolením matriarchátu tuto 

realitu obrátit. Toto „rozkmotření“ souvisí s druhou vlnou feminismu. Ta začala 

v šedesátých letech dvacátého století. Zatímco do té doby byl feminismus hlavně o 

rovnosti, ve druhé vlně se objevil důraz na vlastní ženskost. Tento směr nazýváme 

kulturní feminismus, případě antipornografický feminismus. Vzhledem k tomu, že ve 

stejné době se začala objevovat fanfikce a šónen-ai, feministický diskurs je nepřehlédl. 

A jednalo se o reakce vesměs kritické, ženy, vytvářející pornografii, byly viděny jako 

antifeministky. Rovnostářské feministky naopak považují takové projevy jako projev 

ženské sexuální svobody. Kdyby totiž ženy přebíraly v tomto ohledu pohled mužů na 

sebe sama a proto vytvářely pornografii, nevybíraly by si gay pornografii, která 

v patriarchální společnosti není přijímána. Navíc se velká část fangirls dle svých slov za 

feministky považuje, což je jev jdoucí proti většinové společnosti, ve které se ženy často 

ztotožňuje s feministickými myšlenkami, ale označit se za feministky odmítají. 

Feministická témata jsou často řešená v jejich internetových diskusích. Často se 
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promítají i do hodnocení některých slash fanfikcí, zvláště  pokud se příběh vypořádává 

například s problematikou znásilnění. V následující práci se budu zabývat postavením 

ženy v pop-kultuře a diskursem o pornografii, o roli ženy v ní, tím, jaké jsou motivace 

autorek a čtenářek slash fanfiction a yaoi mangy.  

 

 

1.4.2 Pokud se dívají, tak ne na dva muže 

 

Slash a yaoi se samozřejmě dotýkají velmi významně také oblasti queer 

problematiky. V období prvních fanzinů byla homosexualita v USA45 a mnoha 

evropských zemích ještě nelegální. Realita vnímání gayů a lesbiček společností, je 

taková, že lesbičky jsou posuzované většinovou společností lépe. Existuje mnoho 

různých vysvětlení, proč je tomu tak. I v této otázce samozřejmě hraje hlavní roli 

vnímání genderových rolí a stereotypů kolem nich vytvářených. Pohled na gaye je tak 

jeden z hlavních faktorů, proč je mužská konzumace lesbické pornografie posuzována 

jinak, než pokud logicky v podstatě stejné chování vykazují ženy.   

 

V prvé řadě to může souviset s identifikací gayů jako mužů. Jedná se o pohled na 

mužskou sexualitu, která je viděna jako agresivní a dobyvačná. Sex dvou mužů je pak 

viděn jako živočišná zvrácenost, zatímco lesbičkám je přisuzováno něžné milování. 

Předpoklad dobývání a agresivity také předurčuje muže k dominantní roli v pohlavním 

styku. V homosexuálním pohlavním styku se pak muž musí jakoby „ponížit“, aby přijal 

„roli ženy“. Tak jsou ostatně i vytvářeny předsudky o gayích jako o „zženštilých“ 

mužích. Dále pravděpodobně existuje souvislost s biologickou podstatou pohlavního 

styku dvou mužů. Anální sex není veřejností tolik tolerován a navíc je využíván jako 

argument abnormálnosti a nepřirozenosti takového styku. Vnímání homosexuality ve 

společnosti se liší podle pohlaví. Obecně se tvrdí, že ženy nejsou tolik homofobní vůči 

gayům, jako muži, a jejich postoj vůči lesbičkám je obdobný, jako ten mužský. Rozdíl 

mezi přijetím gayů a lesbiček ve společnosti tak sedí na ramenou heterosexuálních 

mužů. Jejich homofobie podle výzkumů souvisí se strachem ze zájmu homosexuálů o 

                                                 
45 V USA byla homosexualita legalizována na federální úrovni v roce 2003. Prvním státem, který přestal 
trestat právně homosexuální chování, byl stát Illinois v roce 1962. A to o téměř deset let dříve, než se 
začaly připojovat další státy. V roce 2003 Nejvyšší soud Spojených států legalizoval homosexualitu ve 
zbývajících 14 státech, povětšinou jižanských. (Canaday, 2008) 
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jejich osobu. Svou moc má i fakt, že v dnešní společnosti se pohled na estetičnost 

lidského těla drží žen. Na ženskou krásu je dáván zásadní důraz, což rozpoutává 

feministické debaty o objektifikaci žen, ovšem i v pohledu na mužskou homosexualitu 

se jedná o překážku, kvůli které jakoby si společnost pokládala otázku „co koho 

přitahuje na neestetickém mužském těle?“ Paradoxně tak vlastně dochází i 

k nepochopení orientace heterosexuálních žen. Výzkumy ze kterých jsem sestavila tento 

stručný souhrn, si představíme ve třetí kapitole, kde se budu zabývat genderovými 

aspekty. 

1.4.3 Pokud se dívají, tak cht ějí p říběh, silný vztah a n ěžnou lásku 

 

Představa, že pokud chce pornoprůmysl vyjít ženám vstříc, měl by natáčet erotické 

filmy s dějem, v následující práci částečně podkopu a částečně podpořím. Důležitost 

příběhu pro ženské publikum je nesporná, leč užívání pornografie prostě k účelům, 

k jakým se předpokládá, že bude užita, je u žen také patrné. Prozatím téma nadlehčím 

pomocí následujícího komiksového stripu.  

 

Obrázek č. 2: Porn For Women46 

 

 

 

  

                                                 
46 „Autorům Porna pro ženy. Vaše kniha zobrazuje žhavé oblečené muže při vaření, praní a vysávání. 
Pointa se zdá být taková, že se mé nejtajnější fantazie, stejně, jako zbytek mého života, točí kolem 
domácích prací. Takže jsem vám chtěla napsat, že v mém pornu lidi šukaj.“ XKCD. A Webcomic of 
Romance, Sarcasm, Math and Language. Zdroj: http://xkcd.com 
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1.5 Téma a výzkum v této práci 

Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První je uvedení do tématu, kde 

jsem vysvětlila základní pojmy a stručnou historii yaoi mangy a slash fanfiction. Ve 

druhé části se budu věnovat kulturním studiím fanfikce obecně a sociologické teorii, 

existenci internetového prostředí a komunit, otázce copyrigtu a sebepojetí fanoušků. 

Třetí část je věnovaná genderovým aspektům, tedy postavení ženy v pop-kultuře, roli 

žen ve vztahu k pornografii, kde se budu zabývat různými pojetími a feministickým 

diskursem, postavení gayů ve společnosti a propojením této tématiky s konkrétním 

tématem, otázkou motivací žen číst a psát yaoi mangu a slash fanfiction, a na rozdíly 

mezi západem a Japonskem v této oblasti. Čtvrtá část bude věnovaná výzkumu, 

provedeném pomocí polostrukturovaných kvalitativích rozhovorů na fanynkách slash 

fanfiction a yaoi mangy. 
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2. Fanouškovská studia – kulturní pohled  

2.1. Prom ěny kultury a jejího výzkumu 
 

Výzkum fandomů nebyl podle Macka středem pozornosti sociálních vědců ani 

v České republice, ani na západě. Podle něj se většina výzkumníků zabývajících se 

tématem rekrutuje přímo z řad fandomů. Vědci mimo něj téma přehlížejí. Klasická 

funkcionalistická teorie si s ním neuměla moc poradit. Fandomy jsou spíše subsystémy 

a představě funkce a struktury v podstatě odolávají, navíc se zdá, jakoby výrazněji 

nesouvisely s „velkými“ sociologickými tématy. Až s jazykovým obratem ve 

společenských vědách v šedesátých letech se staly fandomy ze společenskovědního 

hlediska zajímavé.47 Fandom vychází novému pohledu na sociologii vstříc hned ve dvou 

ohledech. Komunitou konzumující, upravující, produkující a distribuující texty je 

dostatečně krmena potřeba důrazu na znaky a symboly, na text a jazyk. Směr 

zkoumající každodennost a to, jaké vysvětlení sami aktéři svému jednání dávají, jaké se 

v daném prostoru konají symbolické interakce, dal navíc zkoumání fandomů relevantní 

výzkumné metody. Ty předešlé, „silné“ statistické ukazatele a kvantitativní výzkumy 

založené na velkých dotazníkových šetřeních, nebylo možné s uspokojivým výsledkem 

na dané téma použít. 

 

Podle Petruska se studium kultury dostalo do centra pozornosti soudobé 

sociologie. Ne z důvodů náhlé popularity konkrétních produktů, ale protože se změnilo 

postavení kultury ve struktuře sociálního světa. Berking48 tvrdí, že kultura se nyní 

posunula tam, kde byla společnost. Určuje to, v čem lidé denně žijí, co prožívají a 

vnímají, a jak jednají. Dle Petruska však neexistuje teorie, která by dokázala uspokojivě 

vysvětlit tuto velkou změnu. Máme jen „imanentní sociologickou evidenci“, že 

v padesátých letech se proměnil vztah mezi marxistickými pojmy „základna“ a 

„nadstavba“.49  V podstatě by se dalo říct, že dnes kulturu přímo žijeme. Petrusek tuto 

změnu krom snahy vysvětlit ji také kritizuje, takže při používání slova kultura si 

nepředstavuje kulturu vysokou. Otázka ovšem je, zda k této popisované změně došlo 

opravdu až v padesátých letech dvacátého století. Nežili už viktoriánští fanoušci 

                                                 
47 (Macek, 2006: 9) 
48 (Berking 1989: 19 in Petrusek, 2004:14) 
49 (Petrusek, 2004:14) 
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Sherlocka Holmese svým příběhem, když si na rukávy nasazovali černé pásky? Faktem 

ovšem je, že sociologie kultury opravdu zaznamenává velmi silnou proměnu ve vztahu 

kultury a společnosti.  

 

Petrusek tvrdí, že tato proměna souvisí se šesti procesy: s existencí tržní 

společnosti, se změnou tvůrců společenských hodnot, s proměnou uměleckých děl, 

s rostoucím rozdílem mezi kulturou „nízkou“ a „vysokou“, s rozvojem technologií, a to 

vše je završeno nejednoznačností pojmu „kýč“. 50 Tržní společnost „radikálně 

estetizovala svět“, vytvořila prostředí dokonalé pro spotřebu. Toužíme po kráse, ať už 

našeho okolí nebo sebe sama, a to je mocná síla, která nás vede ke spotřebě. V takovém 

prostředí samozřejmě snadno vzniká kýč. Společenská regulace vychází přímo ze 

životních stylů a slábne moc estetických, právních a náboženských tradic. Umělecká 

díla přestala podle Petruska zobrazovat, vyprávět a opustila srozumitelnou 

melodičnost.51 To je dle mého názoru ovšem důsledek právě procesu prohlubování 

rozdílu mezi kulturou „nízkou“ a „vysokou“. Vše srozumitelné konzumentům populární 

kultury náhle přestává být uměním a umělci v určité své pyšné póze tvoří 

nesrozumitelná díla, kterým mají rozumět jen elity, a které se pak nazývají uměním. To, 

co by mohlo pochopit větší množství lidí, je často považováno za kýč, přičemž mnohdy 

jím i je. Hlavní roli v proměně sociologie kultury ovšem hraje rozvoj technologií. 

Velkou sílu samozřejmě mají komunikační technologie. 

 

2.2. Přístupy ke studiu fandom ů 
 

2.2.1. Frankfurtská vs. birminghamská škola 
 

Podle jedněch kritiků tak námi zkoumaní tvůrci fanfikce nejsou nic jiného, než 

kýčaři. Podle frankfurtské školy a Adornova konceptu kulturního průmyslu52, jsou 

fanoušci typickými oběťmi. Podporují produkty nízké kultury zbožňované masou, 

jejichž prostřednictvím se reprodukuje kapitalismus. Fandom je hlavně masa pasivních 

konzumentů, a jejich aktivní role se bere jen jako projev jejich konzumerismu. Jejich 

                                                 
50 (Petrusek, 2004:12) 
51 (Petrusek,2004: 12) 
52 (Adorno, 2009: 123-166) 
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idoly se vydávají za produkty vyšší kultury a fanoušci skrze ně přijímají ideologii 

dominantních tříd.  

 

Proti frankfurtské škole se staví škola kulturálních studií, chcete-li, škola 

birminghamská. Obě navazují na Marxe, ale jejich pohled se radikálně liší. Kulturní 

průmysl frankfurtské školy je prostředek elit k ovládání nižších vrstev. Kamufluje se 

vydáváním sebe sama za umění, jedná se ale ve skutečnosti o pouhé spotřební zboží.53 

Náš pomyslný dělník je obětí útlaku kulturního průmyslu. 

 

Naproti tomu kulturální studia přisuzují našemu dělníkovi moc s sebou nenechat 

manipulovat. Pracují s pojmem masová kultura, která je podle nich opravdu nástrojem 

útlaku, ale naproti němu staví také pojem populární kultura. Ta nemusí být tvořena 

lidmi přímo, může se jednat o výtvory masové kultury, kterou si ovšem lidé sami 

přetvářejí. Lidé si umějí vybírat, co se jim bude líbit, umí se k dílu vyjádřit a umí jen 

transformovat. David Lodge54 v satirickém románu o postmoderně popisuje tento jev 

pomocí pojmů kódování a dekódování. Jedná se o pojmy Stuarta Halla, který vychází z 

uvažování o jazyce. To je, jak jsme si již řekli, v moderní sociologii zásadní. Každé 

porozumění nějakému sdělení je podle něj i jeho transformací. Hall mluvil o 

dominantním, vyjednaném a opozičním55 postoji k přijímanému sdělení. U dominantního 

postoje jedinec přijme například reklamu tak, jak byla myšlena tvůrcem. Vyjednává-li, 

zapojuje kritické myšlení a přistupuje ke sdělení tak, že část přijímá a část odmítá. 

Opoziční postoj je postoj vytvářející zcela alternativní vysvětlení sdělení. Vztáhneme-li 

to ke kultuře, můžeme číst text a najít v něm něco, co původně nebylo zamýšleno. 

Přesně tak uvažují fanynky o Star Treku nebo Sherlocku Holmesovi, když v původních 

dílech cítí erotické pnutí mezi kapitánem Kirkem a prvním důstojníkem Spockem, mezi 

Sherlockem Holmesem a doktorem Wantsonem. Dominantně přijímaný text je pro ně 

kánon. O některých textech vyjednávají, nejen ve svých hlavách, ale prostřednictvím 

fandomu, který je pak rozpolcený. A slash fanfikce je projevem opozičního postoje 

k dílu.  

 

                                                 
53 (Adorno, 2009: 123-166) 
54 „Every decoding is another encoding“ (Lodge, 1986: 30) 
55 Dominant, negotiated and oppositional position. (Hall, 1993: 90-103) 
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 Že si fanoušci vybírají, můžeme vidět i na projevech internetového pirátství. 

Lidé nejsou již odkázáni na to, co jim bude naservírováno televizí. Alespoň tedy lidé 

mladší, kteří se umějí pohybovat v internetovém prostředí. Ostatně mladí lidé jsou ti, 

kdo dnes nesou atributy „dělnické třídy“. Je v nich viděn nositel potenciální sociální 

změny, což je dáváno do souvislosti s novými sociálními hnutími. Populární kultura je 

podle Johna Fiskeho to, co si lidé sami vybírají a na čem lidé sami participují, fanoušci 

jsou přesně takovým příkladem splňujícím obojí56. Populární kultura však podle něj není 

marxisticky revoluční, ale progresivní. K sociální změně nesměřuje náhle.57 

 

 Lidé selektují, co se jim má líbit. Tak se na západě prosadilo anime a manga, 

tak se prosadil nejdříve jazz a později rocková hudba. Rock’n’roll byl vnímán 

konzervativními elitami jako pokleslý žánr. (Ostatně tak byl kritizován i frankfurtskou 

školou). Například ve Velké Británii měla v šedesátých letech velkou popularitu 

takzvaná pirátská rádia. Jejich pirátství nebylo jen o tom, že vysílala na „vlnách“ 

nelegálně, ona opravdu vysílala na vlnách, a to mezinárodních vod, kam se na ně 

nevztahovaly britské zákony. A měla značnou poslechovost. Populární kultura tak 

dokazuje, že není prostředkem elit k podrobení mas. Kulturální studia se samozřejmě 

vymezují proti celému konceptu vysoké a nízké kultury. Klasická sociologie kultury se 

skrze toto dělení stala sama o sobě elitářskou a odcizila se každodennímu životu lidí. 

Ten má přitom být předmět sociologického zkoumání.  

 

Přístup birminghamské školy, kódování a dekódování, je jen jednou z teorií, 

které spadají pod takzvané teorie aktivního publika. Jejím předchůdcem je teorie užití a 

uspokojení. Elihu Katz popisuje publikum jako uživatele, kteří se snaží konzumací 

nějakého díla uspokojit své individuální potřeby. Nejsou tedy pasivními příjemci, jak se 

do té doby v teoriích masové komunikace předpokládalo.58 

 

2.2.2. Prom ěny publika 
 

Abercrombie a Longhurst pro výzkumné účely popsali tři paradigmata nahlížení na 

publika obecně. Prvním je takzvané behaviorální paradigma. To popisuje publikum jako 

                                                 
56 (Fiske, 1989: 147) 
57 (Fiske, 1989: 161) 
58 (Katz, 1959) 
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mnoho jedinců, kterým je prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku a podobně, dán 

stimul. Vědci následně pozorují vliv takového stimulu.59 Paradigma se zakládá na 

behaviorálním předpokladu akce a reakce. V psychologii je tento přístup ke studiu 

publika stále hojně využíván, například při zkoumání vlivu počítačových her na chování 

dětí.  

 

Dalším paradigmatem je takzvané včlenění a odpor60. Popisuje to, jak se publikum 

začleňuje do dominantní ideologie, nebo naopak, jak se od ní odtahuje. Slash fanfiction 

se dá na první pohled chápat jako silný odpor k původnímu dílu. Uctívání kánonu jako 

až loajální začleňování se. Mnoho kritických reakcí na fanfikce má základ 

v přesvědčení, že vykreslení postav, jejich charakter, v nich neodpovídal kánonu. Pokud 

použijeme jako příklad reakce fandomu na jím adorované dílo, víme, že se pohybují od 

neoddiskutovatelného nekritického obdivu až po vlny nevole, protesty a odpor. Kultura 

kolem sci-fi a fantasy sama o sobě je v tomto ohledu sporná.  

 

V roce 2013 jsem paradigmata Abercrombieho a Longhursta aplikovala na příkladu 

fanoušků Star Treku. Star Trek sám o sobě byl plný odporu k dominantní ideologii 

tehdejší doby. V době, kdy guvernér Alabamy zamezoval přístup černošských studentů 

na universitu, kdy zuřila studená válka a kdy součástí amerického snu byla manželka 

pečující o domácnost, dosadil Gene Roddenberry, duchovní otec a scénárista Star 

Treku, na můstek Enterprise černošskou komunikační důstojnici Uhuru, navigačního 

důstojníka se silným ruským přízvukem, poručíka Čechova, a kormidelníka japonského 

původu Hikaru Sulu . V první verzi seriálu, která ale nebyla televizí přijata, se dokonce 

Roddenberry snažil prosadit ženu jako první důstojnici. To bylo zamítnuto 

s odůvodněním, že takovouto vojenskou pozici žena nemůže zastávat. Star Trek 

přenášel sociální problémy tehdejší doby do větších rozměrů díky mimozemským 

postavám. V ideálním světě Star Treku však byly tyto problémy vyřešené, nikdo se 

v něm nesetkával s diskriminací na základě v podstatě čehokoliv. Ačkoliv šlo o posádku 

s vojenskými hodnostmi, Hvězdná flotila je zde vykreslená jako vědecká, výzkumná 

organizace bez vojenských záměrů. Ovšem kritika uvidí jasné včleňování se skrze 

porušování vlastních ideálů v seriálu nastolených. Vědecká organizace se často zaplétá 

do násilných konfliktů, expanduje a hájí své zájmy. Podoba ženských uniforem je 

                                                 
59 (Abercrombie, Longhurst, 1998:37) 
60 Incorporation/Resistance Paradigm, neboli IRP. (Abercrombie, Longhurst, 1998: 15-36) 
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předmětem debat o sexismu, stejně jako postavení dalších ženských postav, které 

většinou slouží jen jako sexuální objekty pro kapitána Kirka. 61 

 

Třetím paradigmatem je podívaná a představení62. Paradigma včlenění a odporu 

pomalu začalo selhávat nikoliv v tom, jak a zda se jedinci včleňují či vymezují, ale 

začalo ztrácet definici dominantní ideologie, či chcete-li, dominantní společnosti. Co 

vlastně ona dominantní ideologie je, co a kdo ji představuje? Toto paradigma dochází 

k tomu, že lidé jsou jak publikem, které se účastní velké podívané, spektáklu, 

konzumuje a nechává se bavit, tak i herci, postavami, hrají své role (což připomíná i 

klasickou sociologii a její statusy a role), vystupují, předvádějí performance. 
63Každodennost našich her se propojuje s velkými společenskovědními tématy. Můžeme 

sledovat zpravodajství a zároveň vytvářet jeho obsah, účastníme-li se demonstrace. Na 

ty se zveme prostřednictvím sociálních sítí a televizní štáb k událostem i sami zveme. 

Soukromá a veřejná sféra, rozdíl mezi nimi, nebo naopak jejich prolínání, hrají roli 

v kategorizaci typů publika. Abercrombie z Longhurstem používají pro typy publika 

množné číslo. Existují jednoduchá publika. Ta se sdružují ve vymezeném prostoru a 

účastní se společné zábavy. Typickým příkladem je divadelní obecenstvo. Masová 

publika jsou konzumenti masové kultury zprostředkované skrze masová média. Ta je 

zasahují v soukromé sféře, doma, každého zvlášť a přece všechny najednou. Rozptýlená 

publika jsou pak kombinací obojího. Veřejný, mediální, a soukromý život, jsou již těžko 

vzájemně odlišitelné, obdobně, jako role diváka a herce. Tyto typy publik nejsou 

jednotlivé etapy vývoje, existují stále souběžně v rámci rozptýleného publika. 64  

 

2.2.3. Devianti, pytláci a nomádi 
 

Vývoj studia fandomů kopíruje popsaná paradigmata. Nejdříve bylo na fanoušky 

nahlíženo jako na klasické masové publikum. „Trekkies, kteří nemilují nic více, než 

sledování stále stejných sedmasedmdesáti epizod znovu a znovu,65“ je úryvek z textu 

magazínu Newsweek o dvacátém výročí Star Treku. Vystihuje to představu fanouška 

                                                 
61 (Musilová,2013: 3) 
62 Spectacle/Performance Paradigm, neboli SPP, můžeme (ne)přeložit i jako spektákl a performance, což 
je užíváno filmovými kritiky. 
63 (Abercrombie, Longhurst, 1998:11-72) 
64 Simple, mass and diffused audiences. (Abercrombie, Longhurst, 1998: 39 a dál) 
65 „The Trekkies, who love nothing more than to watch the same seventy-nine episodes over and over.“ 
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jako pasivního konzumenta a jako vyšinutého blázna. Tuto představu podpořil i William 

Shatner, představitel kapitána Kirka, když v jednom komickém skeči fanouškům 

vzkázal: „Get a life!“ Tedy něco jako: začněte žít. Formulace get a life se nyní ve 

fandomech užívá jako idiom, prostřednictvím kterého si fanoušci ze sebe dělají legraci. 

William Shatner se časem nejen fanouškům omluvil66, ale začal se i zabývat fandomem 

více do hloubky. Napsal několik knih a natočit o trekkies dokument Get a life!, ve 

kterém už z nich již nedělá blázny, ale snaží se zmapovat realitu fantasy a sci-fi akcí, 

takzvaných conů, popsat to, o jaké lidi se jedná a jaké jsou jejich motivace. Můžeme se 

samozřejmě ptát, nakolik Shatner tímto náhlým zájmem o fandom opravdu procitl ze 

své „nafoukanosti“ a nakolik chytře využívá tématu k záchraně své skomírající kariéry. 

To však není tak podstatné, ilustruje to velmi dobře přerod, kterým prošel pohled na 

fanouškovské subkultury i na akademickém poli. Piotr Siuda mluví o vlně deviace a její 

přerod ve vlnu odboje.67 Přelomem je podle něj rok 1992. Tento náhlý zvrat vychází 

z analýzy klíčových slov textů, kde se fanoušci začínají objevovat jako kreativní lidé. 

Zvětšuje se rozsah jejich zájmů v kulturním prostředí. Vznikají první crossovery, 

povídky kombinující postavy a realitu vícero fantaskních světů. A ke slovu přicházejí 

moderní komunikační technologie.68  

 

Zatím jsem se zabývala pouze tím, jaký je vztah fanoušků k textu a jak je vnímá 

společnost, respektive společenskovědní výzkumníci. Jaký je ale vztah fanoušků a 

původních autorů díla? Podle Michela de Certeau je tento vztah napjatý. Neustále je 

udržován souboj o text. Fanoušci texty přijímají za své a začínají je upravovat – pytlačit. 

Pytláctví vyjadřuje jejich vztah ke konkrétnímu textu. Navíc fanoušci přecházejí mezi 

jednotlivými díly. Jsou nomády. Nomádství popisuje jejich vztah k okolnímu světu a 

k dalším textům.69 Koncepci přebral Henry Jenkins, představitel kulturálních studií. Ten 

popisuje, jaký je vlastně ten život, který si měli fanoušci podle Shatnera najít. Podle 

Jenkinse stojí na pěti úrovních jejich aktivity. Za prvé svým zvláštním způsobem 

přijímají dílo. Sledují pečlivě dílo, věnují mu plnou pozornost, která je zkreslená 

                                                                                                                                               
(Leehrsen, 1986: 66 in Jenkins, 1988:470) 
66 „Pro mě byl tehdy ten nechvalně známý skeč zároveň komedie i katarze. Těm stereotypům o Trekkies 
jsem věřil. No, ve zkratce, byl jsem pitomec.“ „(...) that now-infamous Saturday Night Live sketch was for 
me, at that time, equal parts comedy and catharsis. I was oblivious to the facts. I bought into the 
"Trekkie" stereotypes. In a nutshell, I was a dope.“(Kreski, Shatner, 1999: 11) 
67 Deviation wave, Resistance wave, a Mainstream wave, vlnu mainstreamu. 
(Siuda, 2010) 
68 (Siuda, 2010:7) 
69 (de Certeau, 1984: 166 a dále), (Jenkins, 1992: 24-37) 
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silnými emocemi, udržují si ale i kritický odstup. Za druhé, posléze z vytvořených 

osobních významů participují na vzniku komunity a přebírají naučené k tvoření paralel 

s jejich osobním životem. Za třetí se stanou součástí základny konzumujících aktivistů. 

Komunikují různými prostředky s tvůrci a to má větší nebo menší odezvu. Jejich moc 

stále více narůstá. Za čtvrté začnou sami produkovat. V této fázi vzniká fanfikce. A za 

páté tvoří alternativní společenskou komunitu. Jejich sdružován by nemělo být chápáno 

jako únik z reality, ale jako alternativní svět, který má svůj význam, svou cenu a je 

součástí jejich běžného života.70 

2.2.4. Co bude dál? 
                                                                                                                                                                                                             

Jak může souboj o text dopadnout? Kolem tohoto souboje se vedou diskuse i mezi 

fanoušky, někteří fanfikci neuznávají, nebo ji považují za vykrádání původního díla. 

Slash fanfikce je pak pro některé přímo znásilnění původního příběhu a postav. 

Samozřejmě, že na vyšší úrovni vyvstává problém autorských práv. Velké slovo má, 

vzhledem k původu většiny adorovaných děl, americký zákon. Problematiky se týká 

autorský zákon a zákon o ochranných známkách. Určité výjimky jsou stanoveny skrze 

fair use (dovolené užití), v britském právu zvaném fair dealing. V českém zákoně se o 

něm mluví jako o omezení práva autorského. Využít chráněné dílo je možné například 

pro účely parodie, kritiky, žurnalistiky, výuky a výzkumu. Rozhoduje účel užití, o jaké 

dílo jde, množství použitého díla. Zásadní je samozřejmě, zda je užití ziskové a na kolik 

to může ovlivnit trh s původním dílem. Autoři mají samozřejmě rozhodující slovo při 

určování, jak svá díla nechají využívat. Mnoho jich nemá s fanfikcí obecně žádné 

problémy. Někteří negativně komentují erotickou fanfikci, například J. K. Rowling, 

autorka Harryho Pottera71. Gene Roddenberry, autor Star Treku, pozitivně přijímal i 

slashovou fanfikci a často fanoušky sám povzbuzoval prohlášeními, že určité 

romantické pnutí mezi jeho hlavními postavami opravdu může být. Navíc, vlastníci práv 

Star Treku umožňují fanouškům i natáčet fanouškovské filmy s jejich podporou pro 

nekomerční účely. Další z rozšířených postojů zastává například Naomi Novik, autorka 

série Temeraire72, která přiznala, že sama začínala psaním fanfikcí. Spisovatelé se často 

shodují v tom, že i když jim fanfikce nevadí, sami se ji brání číst, aby neovlivňovala 

                                                 
70 (Jenkins, 1992: 284-287) 
71 Harry Potter (1997-2007), filmy (2001-2011) 
72 Temeraire je knižní série popisující alternativní minulost. Jedná se o fantasy příběh, který zasazuje 
dračí jezdce do období napoleonských válek. Zatím vyšlo osm románů, v češtině pět. První kniha – His 
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jejich autorské záměry, případně aby nebyli nařčeni z vykrádání děl fanoušků. Existuje 

ale i mnoho autorů, kteří striktně fanfikci odmítají a požadují mazání fanfikce 

z populárních serverů, například se to týká Anne Rice, spisovatelky, která napsala 

Interview s upírem. Někteří, ostatně stejně jako Anne Rice, časem mění názor. Britská 

BBC dokonce zařadila některé příběhy fanfikce přímo do kanonu Doctora Who.  

Lucasfilm Ltd. změnila svůj postoj z odmítání fanfikce do zveřejňování některých 

příběhů na oficiálních webových stránkách.  

 

V roce 2007 se vedly debaty o Mary Sue, což je parodující fanfikce. Její obhájci 

tvrdili, že je to natolik samostatný element, že by měl mít i právo být komerční. 

V témže roce vznikla fanoušky založená organizace Organization for Tranformative 

Works (organizace pro přetvořená díla). OTW si bere za cíl chránit fanfikci, fanaarty, 

fanvidea, AMV, tedy anime music videos73 i tzv. real person fiction. Jedná se o fanoušky 

s právnickým vzděláním, kteří obhajují fanouškovská díla. Organizace krom 

poskytování právnických služeb, vede server schraňující fanfikce Archive of Our Own, 

vytváří speciální oddíl wikipedie zaměřený na fanouškovskou kulturu Fanlore, vydává 

odborné periodikum Transformative Works and Cultures, uchovává historické fanziny a 

webové stránky z GeoCities74 a vytváří dokumentární videa o fanouškovské kultuře ve 

spolupráci s Henrym Jenkinsem. 

 

Je patrné, že síla fandomů stále narůstá. Navíc se jedná o heterogenní skupinu lidí 

různého pohlaví, sexuální orientace, sociálně-ekonomického statusu, rasy, etnicity, 

národnosti atd. Zastávají různá povolání a navzájem si tak vycházejí vstříc, což je vidět i 

na příkladu OTW. I tak striktně dříve autorsky chráněná společnost jako je Lucasfilm, 

Ltd., vlastnící práva na Star Wars, která je často z ekonomického hlediska dávána za 

vzor tržního využití merchandisingu75, fanouškovské kreativitě ustupuje.  Henry Jenkins 

                                                                                                                                               
Majesty’s Dagon (2006), (u nás Drak Jeho Veličenstva) vyhrála několik prestižních literárních cen a 
mluví se i o možnosti filmového ztvárnění. 
73 Jedná se o fanoušky sestříhané záběry z anime na hudbu, která původně s dílem nesouvisela. Ve 
stříhání AMV se dokonce i u nás konají různé soutěže.  
74 GeoCities byl bezplatný webový hosting zprostředkovávaný společností Yahoo od roku 1994 do roku 
2009. Fungoval na principu takzvaných sousedství, neighborhoods, kam se jednotliví tvůrci webových 
stránek zařazovali. Jednalo se o server velice populární a necenzurovaný.  
75 Z pohledu tržního využití kulturního díla je merchandising prodej produktů s tématikou například filmů 
a seriálů. A to hraček, oblečení a podobně. Hvězdné války George Lucase jsou hodnoceny jako vůbec 
nejúspěšnější v prodeji licencovaných produktů. Merchandising je podpořen fanouškovskou komunitou, 
protože ta snadno podléhá sběratelství. 
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tak budoucí vývoj vidí jako kulturu sblížení.76 Piotr Siuda mluví o témže jevu jako o 

vlně mainstreamu.77 Začnou se stírat rozdíly mezi „hodnými kreativními fanoušky, 

vyjadřující svoji svobodu projevu“ a „zlými tržně orientovanými producenty“. 

Producenti budou naslouchat publiku a uvidí tržní potenciál takové spolupráce. Další 

rozvoj technologií navíc umožní fanouškům účastnit se ještě lépe, než mají možnost 

dnes. Publika se zapojují již dnes interaktivní formou, sociální sítě nabírají na síle, 

stávají se dokonce citovaným prostředím v seriózním zpravodajství. Rozptýlená publika 

jsou ještě rozptýlenější, spektákl a performance se stále více sbližují a stávají se součástí 

téhož. Vyvstanou však další otázky ohledně autorského práva, protože nebude jisté, kdo 

je autorem a kdo bude mít nárok na zisk z díla.  

 

V souvislosti s přesunem fanoušků na internet se mluví o konceptu produživatelství 

Axela Brunse. Ten zavrhuje pojem produkce, protože hranice mezi producenty a 

konzumenty už podle něj neexistuje. Konzumování, užívání, je zároveň produkcí. Odtud 

produživatelství jako sloučenina slova producent a uživatel.78  

 

2.3. Fanouškovské komunity na internetu a mimo n ěj 
 
 

Když Camille Bacon-Smith nebo Henry Jenkins psali své první knihy o fanoušcích, 

zabývali se ještě hlavně komunitou kolem fanzinů. Vyzdvihovali jednoduchost 

vydávání takových časopisů. Podle Henryho Jenkinse „každý, kdo má přístup 

k textovém procesoru, copy centru a má pár set dolarů hotově do začátků, může vydávat 

vlastní fanzin (s různými stupni kvality a úspěchu).79“ Fanouškovská komunita je velmi 

přístupná, tvůrci fanzinů se často nacházeli mezi snahou o profesionalitu, udržení 

kvality, a touhou po otevřenosti vůči nováčkům. Často jsou tak ve fanzinech i povídky, 

které zásadně snižují jejich celkovou kvalitu.80 Camille Bacon-Smith se zaměřovala na 

popis setkávání fanouškovské komunity v klubech a na conventions, speciálních akcích. 

První taková akce se konala již v roce 1936, týkala se sci-fi filmu podle knihy H. G. 

                                                 
76 Convergence Culture (Jenkins, 2006) 
77 (Siuda, 2010:10) 
78 (Bruns, 2008, 20-25) 
79 „Anyone who has access to a word processor, a copy center, and a few hundred dollars start-up cash 
can publish their own zine (with varying degrees of quality and success).“ (Jenkins, 1992: 161) 
80 (Jenkins, 1992: 162) 
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Wellse Svět za sto let81. Dokonce se na ní objevil i první cosplay, tedy první kostým. 

Concentions jsou většinou putovní, stěhují se po Spojených státech i po celém světě.82  

 

Ovšem až se vznikem internetu se fanoušci mohli plně projevit. Již zmíněný 

GeoCities zprostředkovávaný společností Yahoo! byl velice populární bezplatný web-

hosting. Fungoval v letech 1995-2009. Fanoušci na něm zakládali vlastní webové 

stránky. Díky OTW jsou tyto stránky archivované, i když Yahoo! už server 

neprovozuje83. V roce 1998 vznikl Fanfiction.net84, považovaný za největší archiv 

fanfikce. Funguje na principech, které jsem již popisovala. Fanoušci publikují svá díla 

přes beta čtenáře. Ti je čtou jako první a připomínkují je. Archiv je roztříděn podle 

kategorií, podle fandomů a témat. Server používá rating vycházející z ratingu 

amerických filmů, fictionratings.com85. Původně byl rating MPAA86 oblíbený, ale 

MPAA doporučovala serverům používat jiný, protože jejich je chráněn autorskými 

právy. Rating MPAA představuje tabulka č.1, rating užívaný serverem Fanfiction.net 

tabulka č. 2.  

Tabulka č. 1 : Rating Motion Picture Association of America rating 

MPAA  
G veškeré publikum přístupné 

PG doporučený dohled rodičů nevhodné pro děti 

PG 13 přísné varování pro rodiče nevhodné do 13 let 

R omezené do 17 let doprovod rodičů 

NC-17 pouze pro dospělé nevhodné do 17 let 

Zdroj: http://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2013/11/film_ratings1.jpg 
 
 
Tabulka č. 2 : Rating Fictionrating.com 

Fictionrating.com 
K 5 

K+ 9 

T 13 

M 16 

MA 18 

Zdroj: https://www.fictionratings.com/ 
 

                                                 
81 Things to Come (1936 
82 (Bacon-Smith, 1992 :9) 
83 S výjimkou Japonska. 
84 https://www.fanfiction.net/ 
85 https://www.fictionratings.com/ 
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 Fanfiction.net je server, který nejpopulárnější internetový vyhledávač Google 

nabídne jako první. To ovšem neznamená, že je na něm většina fanfikce a že je 

nejpopulárnější. Server se potýkal s mnoha problémy. Krom problémů technického rázu 

se ovšem jedná o cenzuru. V roce 2001 na něm byla zakázána RPF, real people 

fanfiction, tedy fanfikce o skutečných lidech. Ta je samozřejmě plná kontroverze nejen 

na tomto serveru. Fanfikce věnovaná hercům nebyla na serveru dovolena nikdy. V roce 

2002 server zakázal veškerou explicitní fanfikci hodnocenou jako MA, nebo chcete-li 

NC-17. To vedlo ke vzniku necenzurovaných serverů, jako je AdultFanFiction.Net87, 

případně k posílení již existujících otevřenějších serverů typu Squidge.org88, 

Skyehawke89 nebo SlashCity90. V roce 2005 server zakázal songfic, což jsou příběhy, 

které obsahují úryvky z textů populárních textů. Samozřejmě z důvodů ochrany 

autorských práv. Jedním z mnoha problémů na serveru byl takzvaný flaming. Jedná se 

agresivní výpady účastníků, internetové diskuse se změní v hádku. V případě 

fanfiction.net se to týká nenávistných komentářů k jejich dílům. Fanfiction.net 

neumožňuje autorům takové komentáře mazat. 

 

Zákaz explicitní fanfikce vedl mimo jiné k mnoha kontroverzím, server často 

vymazával i příběhy hodnocené jako M, když se adminům jevily příliš explicitní, a to 

bez varování. Kolem toho, co je a není explicitní, se samozřejmě strhlo mnoho debat. 

Část fanoušků byla cenzurou znechucena a přesunula se na jiné servery. Velmi 

populární je Archive of Our Own91, zkracovaný jako AO3. Byl založen v roce 2008 

skupinou OTW a povoluje jak explicitní fanfikci, tak real people fikce. K ratingu 

používá svůj vlastní systém znázorněný v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 : Rating Archive of Our Own 

Archive of Our Own 
General Audiences Bez omezení. 

Teen An Up Audiences 13 let 

Mature Pro dospělé, témata násilí a sexu, které ale ještě nejsou tak explicitní. 

Explicit Pornografie, detailně popsané násilí, atd. 

Not Rated Neohondoceno, vyhledáváno jako Explicit. 

Zdroj: http://archiveofourown.org/ 
                                                                                                                                               
86 Motion Picture Association of America 
87 http://www.adult-fanfiction.org/ 
88 http://www.squidge.org/ 
89 http://www.skyehawke.com/ 
90 http://www.slashcity.org/ 
91 http://archiveofourown.org/ 
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Kromě velké svobody přinesl fanouškům také inovativní systém tagů. Jak vypadá 

popisek jedné fanfikce je ukázáno na obrázku č. 3, včetně popisek udávaných serverem. 

Příkladem je explicitní slashová fanfikce o vztahu Harryho Pottera a Severuse Snapea. 

Krom slashového vztahu autorka přidala tagy varující před smrtí jedné z hlavních 

postav, pohřbem, před sexem nezletilých, velkým věkovým rozdílem zúčastněných, 

sexem na podlaze a vztekem. Příběh je ve formátu povídek pětkrát když. Autorka si 

vybrala možnost varovat před nespecifikovaným obsahem. Často si autoři tyto možnosti 

vybírají, aby potom měli volnou ruku při psaní. Ze stejného důvodu tak někdy udávají 

vyšší rating, než je třeba. Práce je dokončená. 

 

Velmi populárním serverem je LiveJournal92. Krátce po svém vzniku v roce 1999 se 

stal velmi populární. Jeho autoři se snažili kontrolovat růst serveru, takže registrace byla 

možná jen, pokud měl člověk pozvánku od jiného fanouška. Protože kód byl omezený, 

snažili se fanoušci zvát do LJ známé autory fanfikce. Server funguje jako hosting pro 

blogy. Je koncipován i jako sociální síť. Na principu pozvánek funguje i Skyehawke. 

Ten si díky tomu vytvořil uzavřenou komunitu. 

 

Ty nejznámější sociální sítě jako Facebook nebo Twitter slouží spíš jako 

komunitní centra. Fanoušci se zde mohou sdružovat do skupin a organizovat svá 

setkání, případně, jako v případě Twitteru, sledovat své oblíbené celebrity. Pro 

zveřejnění jejich prací na nich ale není mnoho prostoru. Zvláště Facebook je navíc 

přísně cenzurovaný. Proto je fandomy velmi oblíbený Tumblr93. Vznikl v roce 2007 a 

fanoušci jej doslova přijali za vlastní. Funguje na principu mikro-blogů94 a propojuje 

blogování s funkcemi sociálních sítí. 

 

 

 

 

 

                                                 
92 http://www.livejournal.com/ 
93 http://www.tumblr.com/ 
94 Blog s příspěvky kratšího formátu. 
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Obrázek č. 3: Tagy fanfikce na serveru Archive of Our Own95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Zdroj: http://archiveofourown.org/ 
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Každý uživatel má svoji dashboard96, kterou si sám vytváří výběrem jím 

sledovaných97 blogů. Pomocí tagů může z dashboard odstraňovat nevyžádaná témata. 

Zajímavé příspěvky může označit jako oblíbené, či je reblogovat, zveřejnit na svém 

blogu. Tumblr zpopularizoval zkratku NSFW a obrázkový formát gif. Fanoušci mohou 

zveřejňovat fanfikce, fanarty, videa i podficy, což je čtená fanfikce. Na serveru vládne 

velká svoboda v tom, co může být zveřejněno. Vyvinula se na něm nepsaná forma 

etikety, jejíž dodržování je střeženo prostřednictvím vzájemné kontroly a následné 

kritiky člověka, který ji porušuje. Vzhledem k tomu, že blogeři získávají svoji 

popularitu skrze počty lidí, kteří jejich blogy sledují, dá se tento způsob komunitní 

sebekontroly označit za funkční. Z předešlých mých řádků o autorském právu se může 

na první pohled zdát, že se jej fanoušci snaží co nejvíce eliminovat, není to však tak 

jednoduché. Jedním z hlavních pravidel etikety na tumblr totiž je uvádění zdroje. 

Ostatně server nabízí mnoho funkcí umožňujících různými způsoby zdroj uvést, 

například prostřednictvím prokliknutí se skrze příspěvek k původnímu zdroji. 

Z podobných důvodů existuje pravidlo Reblog, don’t repost. Rebloguj, nepřeposílej. 

V zkratce to znamená, že není považováno za slušné příspěvek překopírovat a znovu 

zveřejnit jako nový. Na místo toho má být použita funkce reblog, díky které přibývá 

popularita původnímu autorovi postu. Při reblogování je možné příspěvky komentovat. 

Tím, jak se znovu a znovu reblogují různými autory, přibývá komentářů a často vznikají 

unikátní příspěvky, které se stanou zajímavými hlavně díky komentářům. I odstraňování 

předešlých komentářů není považováno správné.  

 

Od roku 2006 existuje Wattpad98. Jedná se o server zaměřený na sdílení příběhů. 

Jak originálních, tak fanfikcí. Má i prvky sociální sítě, jsou na něm pořádány soutěže a 

je podporován komerčními subjekty. Wattpad opustil MPAA rating a používá jen 13+ a 

17+, leč pro pornografii zde také vládne cenzura.  

 

Známou stránkou užívanou pro originální díla i fanarty je DeviantArt99. Je přístupný 

nahotě, ale zakazuje pornografické zobrazení. Podle jejich zdůvodnění se jedná o jasné 

zobrazení masturbace, pohlavního styku, penetrace pohlavních orgánů, sexuálních 

tekutin, erekce, rozevření stydkých pysků nebo hraček pro dospělé. Za zmínku stojí, že 

                                                 
96 Dá se přeložit jako přístrojová deska u automobilu. 
97 Funkce follow. 
98 http://www.wattpad.com/ 
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takto jasná definice toho, co je a není pornografie, není úplně obvyklá. To dává na 

mnoha serverech prostor k diskusím. Zcela jiný postoj má web pro autory komiksů, 

Smackjeeves100. Ten je velmi populární mezi fanoušky a autory yaoi. Povoluje i 

pornografický obsah.  

 

Zajímavé jsou servery vytvářené k dokumentaci fanouškovských komunit. Mezi 

lety 2006-2012 fandomy popisovala Fan History Wiki, dnes dohledatelná v archivované 

podobě. Obdobou je stále aktivní FanLore101 založená v roce 2008 skupinou OTW. 

Technicky funguje také na principu wikipedie. 

 

Za zmínku stojí chatovací server Omegle102. Ten umožňuje chatovat, i přes 

webkameru, bez registrace. Vzbudil kontroverze, protože necenzuruje sexuální témata a 

nahotu. Mezi fanoušky je oblíbený díky role plays, kdy si oba stanoví pravidla jaké 

postavy a v jaké situaci hrají, a posléze vedou v tomto duchu konverzaci.  

 

Jako ilustraci k popisu serverů přikládám loga oblíbených webů na obrázku číslo 4.  

 

                                                                                                                                               
99 http://www.deviantart.com/ 
100 http://www.smackjeeves.com/ 
101 http://fanlore.org/ 
102 http://www.omegle.com/ 
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Obrázek č. 4 – Loga populárních webů 

 

 

a) fanfiction.net, b) Archive of Our Own, c) Smackjeeves, d) Tumblr, e) Wattpad, f) 

Adult Fanfiction, g) LiveJournal, h) DeviantArt, i) Squidge.org, j) FanLore 
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3. Genderový aspekt 

 

3.1. Postavení žen v popkultu ře 

 

„Nechceš zajít na film a dát si popkorn?“ 

„ No, já nevím, mám totiž tohle pravidlo, sleduj... Chodím jen na filmy, které splní tři 

základní požadavky. Za prvé v něm musí být alespoň dvě ženy, které, za druhé, spolu 

mluví, za třetí, o něčem jiném, než o muži.“ 

„Vcelku přísné, ale dobrý nápad.“ 

„Bez legrace. Poslední film, co jsem mohla vidět, byl Vetřelec. Dvě ženy si v něm 

povídaly o příšeře.“  

Alison Bechdel: Lesby k pohledání – Test (1985)103 

 

Alison Bechdel je americká kreslířka komiksových stripů známá sérií Dykes to 

Watch Out For (1983-2008), u nás vycházející pod názvem Lesby k pohledání. Jedna 

z postav v citovaném díle The Test (1985) vyřkne základní ideu testu Bechdelové, 

někdy též nazývaného Bechdelové-Wallacové (Bechdel test, Bechdel-Wallace Test). 

Jeho účelem je posuzovat rolí žen ve filmech. Pravidla jsou velmi jednoduchá. Ve filmu 

či jiném díle se mají vyskytovat a) alespoň dvě ženské postavy, b) které spolu mluví, c) 

o čemkoliv jiném, než jsou muži. Na první pohled se zdá myšlenka velmi jednoduchá, 

jen velmi málo filmů však testem projde.104 Test upozorňuje na genderové nerovnosti 

v kinematografii, ukazuje, že většina filmů je zaměřena na vyprávění mužských 

příběhů. Anita Sarkeesian, kanadskoamerická feministka a kritička médií, založila 

Feminist Frequency, internetovou stránku zabývající se analýzami postavení žen ve 

filmech. Svoje závěry prezentuje skrze youtube videa. Některá věnovala i testu 

Bechdelové. Analyzovala například filmy nominované na Cenu Akademie, Oscara. 

Vycházela z předpokladu, že Oscar je považován za nejprestižnější filmové ocenění, 

výběr toho „nejlepšího z nejlepšího105“ Z devíti nominovaných filmů pro rok 2011 podle 

ní prošly testem jen dva (Černobílý svět106 a Děti moje107), zatímco dva další jsou 

                                                 
103 Dykes to Watch Out For, The Test (1985) 
104 (Lawrence, 2011: 1-2) 
105 Anita Sarkeesian. The Oscars and The Bechdel Test. Feminist Frequency. [online] 2011 [cit. 2015-07-
21]. Dostupné z: http://feministfrequency.com/2012/02/15/the-2012-oscars-and-the-bechdel-test/ 
106 The Help (2011) 
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diskutabilní (Hugo a jeho velký objev108, Půlnoc v Paříži109). Test Bechdelové je často 

nejednoznačný. Konverzace žen u některých nejistě definovaných filmů trvá třeba jen 

několik vteřin. Anita Sarkeesian tak k testu přidává pravidlo, aby konverzace trvala déle 

než minutu, i když nutnost přít se o pár vteřin ve filmech považuje v podstatě za důkaz, 

že ve znázornění ženských postav v popkultuře je zcela prokazatelně problém. Často 

mluví i o podmínce, že zmíněné ženské postavy by měly mít jméno. Filmy selhávají 

mnohdy v bodě konverzace o čemkoliv jiném, než o muži. Mnoho ženských postav se 

ve filmech nebaví totiž o ničem jiném, než o hlavní mužské postavě. V roce 2010 

testem podle Sarkeesian prošly jen tři filmy (Černá labuť110, Do morku kosti111 a Děcka 

jsou v pohodě112), všechny jsou však podle ní female centered, orientované na ženy. 

Problematičnost testu je však zřejmá u filmů, kde mají ženské hrdinky velký prostor, ale 

testem Bechdelové neprojdou kvůli chybějící konverzaci s dalšími ženami. V roce 2013 

v reakci na film Pacific Rim (2013) uživatelka Chaila skrze komentáře na tumblr hájila 

jednu z jeho hlavních postav, Mako Mori. Jedná se o nesexualizovanou silnou hrdinku 

asijského původu, která ale nekomunikuje s ostatními ženami. Chaila tak navrhla Mako 

Mori test. Ten se také zakládá na třech bodech. Film by měl mít alespoň a) jednu 

ženskou postavu, b) které se dostane vlastního příběhu, c) jež není pouhým doplňkem 

v mužském příběhu. Test Bechdelové se snáze aplikuje. Odpovědi na jeho otázky jsou 

prosté ano/ne. Mako Mori test nabízí více prostoru k polemizování, zvláště v bodě 

vlastního příběhu. Co se dá počítat za vlastní příběh, jak by měl být rozsáhlý a silný? 

Žádný z těchto testů si neklade za cíl hodnotit, na kolik je film feministický, nebo 

kvalitní. Mnoho stereotypních filmů by testem prošlo, velká díla kinematografie zase 

propadnou. S nadsázkou by testem Bechdelové mohlo projít i to nejhorší lesbické 

porno. Jedná se jen o prostředky, skrze které feministky poukazují na nedostatek 

ženských postav v popkultuře. 

 

 

 

                                                                                                                                               
107 The Descendants (2011) 
108 Hugo (2011) 
109 Midnight in Paris (2011) 
110 Black Swan (2010) 
111 Winter‘s Bone (2010) 
112 The Kids Are All Right (2010) 
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3.1.1. Stereotypy 
 

Silné ženské postavy často spadají do kategorie kritiky na základě principu 

Šmoulinky. Princip Šmoulinky (The Smurfette Principle) je koncept esejistky Kathy 

Pollitt113. Ta tak označila existenci jediné, i když třeba silné, ženské postavy v čistě 

mužském, různorodém kolektivu. Typickým příkladem je například důstojnice Uhura ze 

Star Treku. Často je oslavována jako silná ženská postava zastávající ryze mužské 

povolání v seriálu ze šedesátých let, navíc jde o Afroameričanku. V různorodé směsici 

mužských postav na můstku (Kapitán James T. Kirk, první důstojník Spock, 

kormidelník Hikaru Sulu, navigační důstojník Pavel Čechov, inženýr Montgomery Scott 

a lékař Leonard McCoy) však zastává roli Šmoulinky. To byla jediná ženská postava 

z belgitského dětského komiksu a později seriálu Šmoulové114. Takových ženských 

postav je v popkultuře velké množství a to často v příbězích orientovaných na děti. 

Sama Šmoulinka vznikla jako snaha zlého čaroděje Gargamela narušit Šmoulí 

společenství. Původně svéhlavá postava je pro klid vesnice přečarována Taťkou 

Šmoulou do podoby submisivní blondýnky na vysokých podpatcích. Dalšími příklady 

děl pro děti pod vlivem principu Šmoulinky je Medvídek Pú115, The Muppets116, Kačeří 

příběhy117 nebo Rychlá rota118. Za zmínku z popkultury pro dospělé stojí Princezna Leia 

ze Star Wars, April ze Želv Ninja119 nebo Penny v Teorii velkého třesku120. Princip 

Šmoulinky je Anitou Sarkeesian považován za jeden z tropů stereotypně zaměřených 

vůči ženám. Tropy jsou původně literární prvky, básnické přívlastky. Anita Sarkeesian 

s nimi pracuje jako s „běžnými vzorci v příběhu nebo rozpoznatelnými atributy postav, 

které zprostředkovávají informace publiku121. V podstatě v jejím pojetí jde o 

archetypální pohled na postavy v příběhu. Šmoulinka je jedna z takových ženských 

archetypů v příbězích.  

 

                                                 
113 (Politt, 1991) 
114 The Smurfs, vychází od roku 1958, seriál byl natočen v roce 1981 a film v roce 2011 
115 Winnie-the-Pooh (1926) 
116 The Muppets (1955) 
117 Duck Tales (1987) 
118 Rescue Rangers (1989) 
119 Teenage Mutant Ninja Turtles (1984) 
120 Big Bang Theory (2007) 
121 „A trope is a common pattern in a story or a recognizable attribute in a character that convey 
information to the audience.“ (Anita Sarkeesian. Tropes vs. Women: # 1 The Manic Pixie Dream Girl. 
Feminist Frequency. [online]. 2011 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: 
http://feministfrequency.com/2011/03/24/tropes-vs-women-1-the-manic-pixie-dream-girl/ 
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Jako další jmenuje Anita Sarkeesian Manic Pixie Dream Girl. Přeložitelné je to 

jako potrhlá vílí snová dívka. Termín použil v roce 2007 kritik Nathan Rabin122 ve 

článku o filmu Elizabethtown (2005). Popsal tak postavu ztvárněnou herečkou Kirsten 

Dunst. Jedná se o ženu, o které v podstatě nevíme nic. Nemluví se o její rodině nebo 

práci. Je to povrchně napsaná postava sloužící jako snová dívka obětující se pro 

záchranu mužské hlavní postavy. Nathan Rabin říká doslova, že jde o „ta 

temperamentní, mělká filmová stvoření existující pouze v horečnatých představách 

citlivých scénárustů-režisérů, učících zadumaně oduševnělé mladé muže přijímat život a 

jeho nekonečné záhady a dobrodružství.123“ 

 

Dalším oblíbeným stereotypem jsou ženy v ledničkách (Women in 

Refrigerators). Název je odvozen od stejnojmenné webové stránky z roku 1999 

založené autorkou komiksů Gail Simone a spravovanou fanoušky komiksů. Ti na ní 

schraňovali seznam ženských komiksových postav, které byly v příběhu zraněny, 

zabity, znásilněny, oslabeny, či jinak poníženy, což bylo součástí hlavního nápadu 

dějové linky. Název pochází z komiksu Green Lantern #54 (1994)124, kde hlavní hrdina 

nalezne mrtvolu své zavražděné přítelkyně v lednici. Ponížením, zabitím či znásilněním 

mužského objektu touhy je vytvořen prvotní hybatel mužského narativu, čemuž se pak 

drtivá většina příběhu věnuje. Jedná se o akt pomsty. Ponižování či mučení žen je často 

znázorněno s nádechem erotiky, což někteří fanoušci popisují jako torture porn, porno 

s tématikou mučení. Jako odpověď na kritiku, že i mužské postavy jsou zabíjeny a 

mučeny, vytvořili fanoušci název pro další, tentokrát mužský archetyp – Dead Men 

Defrosting, rozmrzající mrtví muži. V případě mužských postav jsou tyto totiž často 

oživovány, posilovány po traumatizujících zážitcích, což je nakonec dělá ještě silnější, 

schopnější a charakterově rozvinutější. Termín pochází ze stejnojmené eseje Johna 

Bartola125. Stereotypní je také srovnání vlastní smrti ženských a mužských postav. 

                                                 
122 Nathan Rabin. The Bataan Death March of Whimsey Case File #1: Elizabethtown. A. V. Club. 
[online]. 2007 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: http://www.avclub.com/article/the-bataan-death-march-of-
whimsy-case-file-1-emeli-15577/ 
123 „That bubbly, shallow cinematic creature that exists solely in the fevered imaginations of sensitive 
writer-directors to teach broodingly soulful young men to embrace life and its infinite mysteries and 
adventures.“ (Rabin in Bowman, Gillette, Hyden, Murray, Pierce a Rabin. Wild things:16film featuring 
Manic Pixie Dream Girls. A. V. Club. [online]. 2008 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: 
http://www.avclub.com/article/wild-things-16-films-featuring-manic-pixie-dream-g-2407/ 
124 Ron Marz, Green Lantern #54 Forced Entry. DC Comics. (1994) 
125 John Bartol. Dead Men Defrosting. Women in Refrigerators. [online]. 1999 [cit. 2015-07-21]. 
Dostupné z: http://www.unheardtants.com/wir/r-jbartol2.html 
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Zatímco mužské většinou bojují do posledního dechu a padnou hrdinsky pro šlechetné 

důvody, ženy často umírají zcela submisivně jako typické nemohoucí oběti. 

 

Dalším oblíbeným tropem je Evil Demon Seductress126, zákeřná svůdnice. 

Záporná ženská postava využívá své sexuality k tomu, aby svedla, zmanipulovala nebo 

zabila mužské postavy. Většinou se jedná o postavy, které jsou nějakým způsobem 

nadpřirozené, aby vůbec mohly dokázat ohrozit muže. Často se pojí nebo překrývá 

s dalšími stereotypy jako je The Vamp (žena vamp), The Black Widow (černá vdova) 

nebo Femme Fatale (osudová žena). Všechny nějakým způsobem manipulují mužskou 

racionalitu a přivádějí muže do nebezpečných situací. Jedná se o stereotyp, který může 

vytvářet dojem, že ženy mají moc a nejsou oním slabším pohlavím, přesto se jedná o 

příklad sexismu. Podobnou iluzi vytváří i stereotyp Fighting Fuck Toy (doslova bojující 

šukací hračka). Na první pohled silné a statečné ženy se prohánějí po plátně v krátkých 

sukních, upnutých tričkách a na vysokých podpatcích, na kterých je obtížné chodit, 

natož v nich například běhat a šermovat. Na jednu stranu tedy koukáme na změnu 

z pasivní role žen do role aktivní. Hrdinka už řídí svůj osud, sama se rozhoduje, bojuje 

sama za sebe. Na druhou stranu je ale naplněním ideálu ženské krásy a sexuality, což 

byla vždy nejvýše ceněná ženská „vlastnost.“ Alespoň podle antropologa Jeffrey A. 

Browna.127 

 

Takovou typickou hračkou je například Lara Croft128, většina interpretací Kočičí 

ženy129, Černá vdova130, Barbarella131, Fox132 (Wanted), Elektra133, Violet Song Jat Shariff 
134(Ultraviolet) nebo Xena135. Velké diskuse vzbudil restart filmové série Star Trek136, 

                                                 
126 Anita Sarkeesian. Tropes vs. Women: # 4 The Evil Demon Seductress. Feminist Frequency. [online]. 
2011 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: http://feministfrequency.com/2011/05/19/tropes-vs-women-4-the-
evil-demon-seductress/ 
127 (Brown, 2011:7) 
128 Hlavní hrdinka počítačových her Tomb Raider (od roku 1996), přivedená v roce 2001 na filmové 
plátno. 
129 Catwoman, komiksová postava z univerza DC komiksů o Batmanovi, vlastním jménem Selina Kyle, se 
objevila poprvé v roce 1940. Byla součástí seriálů a filmů o Batmanovi, má i vlastní animovaný i hraný 
film. 
130 The Black Widow je komiksová postava z prostředí Marvelu. Vlastním jménem Natalia Romanová se 
objevila poprvé v roce 1964. Vyskytuje se ve filmovém zpracování Iron Mana (2010) a Avengers (2012). 
131 Hrdinka francouzských erotických komiksů vycházejících v letech 1962-1964.  Na filmové plátno se 
dostala v roce 1968. 
132 Fox je postava z komiksů  Wanted z let 2003 a 2004, uvedených na filmové plátno v roce 2008. 
133 Elektra je další marvelovská komiksová postava z universa Daredevila. Objevila se poprvé v roce 
1981. V roce 2005 byl představen stejnojmenný, ne příliš úspěšný film.  
134 Hlavní postava ze sci-fi Ultraviolet (2006), která se později dostala i na listy knih. 
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kde se režisér J. J. Abrams vrací k příběhům původní posádky. Není v nich patrný 

rozvoj ženských postav a jejich existence jako inteligentních žen je okatě zaobalená 

v sexistickém znázornění, vzhledem k tomu, že jak poručice Nyota Uhura, tak vědecká 

důstojnice Carol Marcus jsou v nich zcela bezdůvodně vidět ve spodním prádle. Podle 

mnohých se jedná o ponížení ženských postav na úroveň hraček. Téže fanoušci pak 

připomínají ideály Gena Roddenberryho o rovnosti všech, nejen pohlaví, ve vesmíru. 

 

Další archetyp popsaný Anitou Sarkeesian je The Mystical Pregnancy, záhadné 

těhotenství.137 Jedná se o příběh s kořeny již v biblickém příběhu o neposkrvněném 

početí. Ženy jsou jím ponižovány na základě svých biologických funkcí, stává se z nich 

chodící inkubátor. Tento stereotyp se objevil v Aktech X138, Star Treku139, Battlestar 

Galactice140, Torchwoodu141 (spin off142 Doctora Who), Angelovi143 (spin off Buffy, 

přemožitelky upírů144), Hvězdné bráně145, Xeně146, Prometeovi147 (prequel148 k Vetřelci149), 

Vetřelci či sérii Twilight150. Anakin Skylwalker, hlavní postava vytvářející v zásadě celý 

děj Star Wars151, se narodí pouze za pomoci spojení jeho matky a Síly, což je mystická 

entita propůjčující postavám se schopností ji ovládat nadlidské schopnosti. Záhadné 

těhotenství je i hlavním tématem knihy a následně filmu Rosemary má děťátko152. 

Ridley Scott, režisér Vetřelce a Thelmy a Louisy153, je považován za tvůrce feministkami 

dobře přijímaných filmů a autora velmi dobře vykreslených ženských hrdinek, jako je 

                                                                                                                                               
135 Postava se poprvé objevila v seriálu Hercules: The Legendary Journeys (1995-1999), díky své 
popularitě měla vlastní seriál. 
136 Star Trek (2009) a Star Trek: Do temnoty, Star Trek: Into Darkness (2013) 
137 Anita Sarkeesian. Tropes vs. Women: # 5 The Mystical Pregnancy. Feminist Frequency. [online]. 
2011 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: http://feministfrequency.com/2011/07/28/tropes-vs-women-5-the-
mystical-pregnancy/ 
138 The X Files (1993-2002) 
139 Star Trek: Nová generace, Star Trek: The Next Generation (1987-1994) 
140 Battlestar Galactica, new reimagining (2003) 
141 Torchwood (2006-2011) 
142 Spin-off – je výraz pro dílo odvozené z jiného. 
143 Angel (1999-2004) 
144 Buffy, the Vampire Slayer (1997-2003) 
145 Stargate SG-1 (1997-2007) 
146 Xena: Warrior Princess (1995-2001) 
147 Prometheus (2012) 
148Prequel je dílo vyprávějící děj před událostmi popsanými v původním díle. Dílo navazující se nazývá 
sequel. 
149 Alien (1979) 
150 Stmívání, Twilight, knižní sága (2005-2008), následné filmy (2008-2012) 
151 Star Wars (1977-2015), filmy se stále natáčí, součástí rozsáhlého universa jsou knihy, seriály atd. 
152 Ira Levin, Rosemary‘s baby (1967)., film Rosemary’s baby (1968) 
153 Thelma and Louise (1991) 
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Ellen Ripley nebo právě Thelma s Louise, přesto Vetřelec:Vzkříšení154, který přímo 

nenatočil on, sklouzává ke stereotypu mystického početí. Stereotyp neposkvrněného 

početí se dotýká problematiky plánování rodičovství a práva žen na kontrolu vlastní 

reprodukce. Týká se dostupnosti antikoncepce a předně legalizace interrupce. V zásadě 

všechny hrdinky záhadně počnou a dítě donosí (až na paradoxně silně věřící a po dítěti 

toužící archeoložku Elisabeth Shaw, která si v drastické scéně filmu Prometheus sama 

za pomoci počítače vyoperuje z těla mimozemský zárodek, či některé hrdinky 

v Angelovi). Některé se tomu brání a panikaří, jiné zaujímají postoj „proti všem“, kdy si 

chtějí za každou cenu i za nesouhlasu okolí, dítě ponechat.  

 

Dalším oblíbeným archetypem je stereotyp karikující feminismus. Nazývá se 

Straw Feminist. Straw man je slaměný panák stojící na poli a zastrašující ptáky škodící 

úrodě. Napadnout slaměného panáka je anglický idiom popisující argumentační chybu, 

při které se jeden diskutující snaží desinterpretovat druhého proto, aby jej zesměšnil a 

sám vynikl. Je to snaha o vyjádření se vymezením se proti něčemu, co nebylo řečeno, 

ale co si diskutující přeje, aby řečeno bylo. Straw feminist je parodie feministky. Jedná 

se o postavu křečovitě vyhledávající spor, proti kterému se může vymezit za použití 

feministických klišé. V zásadě jde o zobrazení militantní přehnané feministky vidící 

všechny muže jako zlé násilníky. Často jde ruku v ruce s představou neatraktivní, tlusté, 

staré lesbičky. Nebo naopak popisuje Femme Fatale manipulující skrze feminismus 

muži i ženami. V popkultuře se objevuje ve Veronice Mars155, Powerpuff Girls156, 

Ženatém se závazky157, Lumpech158, Pravé blondýnce159, Griffinových160, South Parku161 a 

podobně. Paradoxně je tento stereotyp používán i dílech, které mají silnou, inteligentní 

hlavní ženskou postavu. I tyto silné ženské postavy se vymezují proti feminismu. Je to 

projev postoje „nejsem feministka ale...“. Navíc se jedná o vyvolání představy, že 

společnost je již natolik rovnoprávná, že feminismus není potřeba. 162 

 

                                                 
154 Alien: Resurrection (1997) 
155 Veronica Mars (2004-2007) 
156 Powerpuff Girls (1998-2005) 
157 Married...With Children (1987-1997) 
158 Rugrats (1991-2004) 
159 Legally Blonde (2001) 
160 Family Guy (2005- současnost) 
161 South Park (1997- současnost) 
162 Anita Sarkeesian. Tropes vs. Women: # 6 The Straw Feminist. Feminist Frequency. [online]. 2011 
[cit. 2015-07-21]. Dostupné z: http://feministfrequency.com/2011/09/23/tropes-vs-women-6-the-straw-
feminist/ 
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Dalším velmi často používaným stereotypem už od pohádek pro malé děti je 

Damsel in Distress, dáma v nesnázích. Dívka, neschopná si sama pomoci, čeká na 

záchranu statným hrdinou. Má svůj původ v legendách, mytologii, pohádkách a 

dvorských eposech. Perseus zachraňuje Andromedu, svatý Jiří bojuje s drakem, aby 

pomohl princezně, Artuš nebo Lancelot163 vysvobodí Guineveru, Sněhurka, Locika či 

Šípková Růženka čekají na vysvobození z nesnází, další princezny jako Popelka se 

nechávají zachránit ze svého sociálního statusu, nebohá blondýnka čeká na záchranu 

z rukou King Konga. Dívka v nesnázích je zároveň důvodem konání i odměnou pro 

hlavního hrdinu. Většinou jsou buď v příbuzenském vztahu k hlavnímu hrdinovi, nebo 

se jedná o jejich objekty touhy. Velice často je archetyp využívaný v kreslených 

příbězích pro děti, jako je Pepek Námořník164 nebo Mickey Mouse165, a ve videohrách. 

Tak známé a dnes již klasické hry jako Donkey Kong166, Super Mario167, Prince of 

Persia168, Legend of Zelda169 nebo Sonic170. Stereotyp se ovšem drží stále silně i v hrách 

nových. Často se objevují scénáře vedoucí až do situace, kdy se dáma v nesnázích nedá 

zachránit a je tak těžce zraněná, případně se stane součástí nějakého monstra, že prosí o 

zabití. Anita Sarkeesian to popisuje jako nabádání k násilí na ženách omlouvané jejich 

prospěchem. Přirovnává to k případům domácího násilí, kdy se násilníci hájí tím, že to 

bylo „pro její dobro“. Ačkoliv Anita ve svém videu říká, že videohry ještě nezmění 

mírumilovného nerda v násilného sexistu,171 reakce na její projekt Tropes vs Women 

sama situaci ironizuje a smutně dokresluje. Bylo jí vyhrožováno smrtí a znásilněním, 

hackeři napadali její webové stránky a profily na sociálních sítích, byly kradeny její 

osobní informace, byla veřejně urážena, dostávala kresby, na kterých je znásilňována a 

vznikla dokonce i hra Beat Up Anita Sakreesian (Zmlať Anitu Sarkeesian). Za vším stojí 

lidé hlásící se ke skupině působící pod hashtagem172 Gamergate. Popisem stereotypů ve 

videohrách jakoby Anita „šťouchla do vosího hnízda.“ 

 

                                                 
163 Existuje několik historických zpracování příběhu. V některých je Guinevere zachráněna manželem 
Artušem, milencem Yderem nebo milencem Lancelotem. 
164 Popeye the Sailor, animované filmy od roku 1932. 
165 Mickey Mouse, animován od roku 1928. 
166 Donkey Kong (1981) 
167 Super Mario Bros. (1985) 
168 Prince of Persia (1989) 
169 Legend of Zelda (1986) 
170 Sonic (1991) 
171 Anita Sarkeesian. Damsel in Distress (Part 2) Tropes vs Women. Feminist Frequency. [online]. 2013 
[cit. 2015-07-21]. Dostupné z: http://feministfrequency.com/2013/05/28/damsel-in-distress-part-2-tropes-
vs-women/ 
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3.2. Reakce fanynek skrze fanfikce 

 

Fanfikce se nejčastěji drží sci-fi a fantasy a jich příbuzných žánrů. Světy 

vytvářené těmito žánry dávají fanouškům největší prostor k seberealizaci, povzbuzují 

nejvíce k interakci mezi autorem a čtenářem. Když jsme si popisovali internetové 

servery, bylo patrné, že jejich základ je postavený na fanouškovské komunitě. Spousta 

děl vzniká interakcí, ať už vzájemnou kritikou, komentováním nebo pomocí role playe. 

Lidé si přejí ve fiktivním světě setrvat, neberou ho jen jako svět stvořený pro jeden 

příběh, ale svět vybízející k tvorbě dalších a dalších příběhů. Sami tvůrci se tohoto drží 

a fantasy a sci-fi žánry jsou často vystavěné na rozsáhlosti sérií zprostředkované 

různými typy médií. Jenkins práci fanoušků s vícero médii nazývá transmediální 

vyprávění173.  

 

3.2.1. Příběh, příběh a... porno 
 

Ačkoliv žen je na světě polovina populace, média jsou světem mužských 

narativů. Ženy jsou v něm často jen jako vedlejší postavy, odměny a sexuální objekty. 

Propracovaných ženských hrdinek a ženských příběhů je pomálu. Touha po silných 

ženských příbězích vyšla až do absurdní snahy, kdy některé autorky fanfikce psaly 

ploché dokonalé hrdinské postavy, v podstatě šlo o podobu mužských dokonalých 

hrdinů převedených do ženské postavy. Tyto přehnané ženské „hvězdy“ dostaly jméno 

Mary Sue po postavě z fanfikce parodující Star Trek. Pojem Mary Sue tak stále 

označuje buď satirickou, záměrně špatně napsanou parodující postavu, nebo postavu, 

která je výsledkem literární neschopnosti autora. Absence ženských postav je 

považována za jeden z důvodů, proč je většina fanfikce psána ženami. Skrze ni ženy 

reflektují to, co jim v dílech vytvářených muži pro muže chybí. Podle Henryho Jenkinse 

„se muži možná cítí dobře při konverzaci o budoucích technologiích, či životě v armádě, 

ale ne při zamyšlení se nad sexualitou Vulkánců, McCoyovým dětstvím, či milostným 

životem kapitána Kirka.174“„Lidé si do toho promítali věci, které nebyly zamýšleny. V 

                                                                                                                                               
172  
173 Henry Jenkins. Transmedia Storytelling 101. Aca-fan, The official weblog of Henry Jenkins. [online]. 
2007 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html. 
174 „Men may feel comfortable joining discussions of future technologies or military lifestyle but not in 
pondering Vulcan sexuality, McCoy’s childhood, or Kirk´s love life.“ (Jenkins, 1988: 476) 



  

 

46

  

mnoha případech byl Star Trek dělán pro účely zábavního průmyslu.175“ To řekl 

William Shatner o fanfiction. Krom svázanosti díla s tržním průmyslem, o kterém jsme 

již mluvili v kapitole o kulturních aspektech, v něm popsal i principy chování fanoušků. 

Fanoušci a hlavně fanynky, si v příběhu hledají to, co do nich tvůrci nezachytili, nebo 

co jen naznačili. Fanfikci můžeme brát jako volání fanoušků po těchto tématech. Tvorba 

fanfikce je tanec mezi obdivem k dílu, kdy je dodržován kánon, a touhou po 

sebevyjádření, přičemž tyto dvě na první pohled protichůdné touhy se fanouškům daří 

propojovat. Universum a charakter původních postav by měl být dodržován, ovšem 

existují i fanfikce, které se s tvůrci předepsanou realitou hrají. Záleží pak na jejich citu 

pro text a na souznění s ostatními fanoušky. To předurčí, jak bude takový text přijat. 

 

Slash fanfikci tak můžeme chápat jako svobodný projev ženské sexuality, jako 

volání po tom, co ženám chybí na trhu. Chybí jim ale gay pornografie nebo pornografie 

ženám přístupná?  Navíc slash fanfikce se nedá brát čistě jako pornografie. Narativ v ní 

hraje nezastupitelnou roli. Mnoho fanynek, a to i ty, které se zúčastnily mého výzkumu, 

tvrdí, že dějová linka je pro ně velmi důležitá. Znamená to, že snad ženy racionalizují 

fakt, že konzumují pornografie, aby jim samotným a jejich okolí tento fakt připadal 

morálně přístupnější? Nikoliv. Okolí autorek a čtenářek slashe nebo yaoi většinou o 

jejich zálibě neví, případně o tom ví jen blízcí přátelé, kamarádi, kteří jsou často i 

součástí fandomu. Nevyhledávají konfrontaci s okolím skrze přehnaný exhibicionismus. 

V bezpečí jejich fandomu pak potřeba racionalizace mizí. Odvolávání se na potřebu 

děje pravděpodobně není úskok a snaha sexualitu schovat, je vystavěná na přesně 

opačných základech. Fanynky sexualitu vnímají jako na tolik běžnou pevnou součást 

lidského života, že se u nich ztrácí potřeba rozdělovat svět na běžný život a sexuální 

život. Nejde o to, že by samy ztrácely deviantně zábrany a zaměňovaly veřejný život za 

soukromý. Tato vymizelá potřeba je vázána na vyprávění příběhů. Vyprávíme-li příběh, 

mluvíme o fiktivním veřejném i soukromém životě fiktivních postav. Vyprávíme-li 

příběh, proč bychom měly některé aspekty soukromého života z narativu vyčleňovat 

jenom proto, že náhodou spadá do společenské škatulky pornografie? To, co znázorňuje 

pornografie, tedy sexuální chování, je reálné lidské chování, i když přibarvené divákovo 

dosažení orgasmu. Mnoho slashové fikce se drží tagu Plot? What Plot neboli Porn 

Without Plot, jejich účel je opravdu jen o zobrazení sexuálního aktu a pravděpodobně i 

                                                 
175 „People read into it things that were not intended. In Star Trek's case, in many instances, things were 
done just for entertainment purposes.“ (Spelling, Lofficier and Lofficier, 1987:40 in Jenkins, 1988:491) 
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o snaze dovést čtenáře k orgasmu, či ho (tedy spíše ji) alespoň vzrušit. Musíme si 

přiznat, že pornografie není mužská doména a pornoprůmysl by se měl k udržení zisků 

orientovat právě na ženy. Ano, i ženy touží po sexu, po uspokojení, po orgasmu, po 

pornografie a po všem, co k tomu patří. Nicméně ohledně tématu slash fanfikce a yaoi, 

nazírat ji jen jako čisté porno určené k vyvrcholení by bylo generalizující. 

 

3.2.2. Přitažlivost gay tématiky 
 

Proč zrovna gay tématika? Na tuto otázku je odpověď rozsáhlá, ale v zásadě 

jednoduchá, přiblížím ji na archetypech postav yaoi mangy. Podotýkám ale, že yaoi je 

více než slash zaměřen přímo na sexuální akt. Dva mužské archetypy, ne striktně 

dodržované, ale zato velmi časté, jsou seme a uke. Zjednodušeně, seme je dominantní 

postava, „horní“, v sexuálním aktu hraje roli penetrujícího, často bývá znázorněn jak 

maskulinnější, vyšší, starší, silnější, charismatičtější či výše společensky postavený. 

Může to být prostě jen ten aktivnější partner, o mnoho let starší učitel, ke kterému druhý 

vzhlíží, nebo záhadný cizinec. Uke je na proti tomu „spodní“, submisivní, při sexu je ten 

penetrovaný, mívá ženštější rysy a vzorce chování, je něžnější, komunikativnější. Tento 

popis je samozřejmě velmi zjednodušující. Ovšem přesně toto dělení se stává terčem 

kritiky LGBT aktivistů, kteří se odvolávají na to, že jde o naplňování stereotypních 

představ o gayích. Představa o seme a uke vychází pravděpodobně ještě z etikety kolem 

samurajů. U těch bylo homosexuální chování nejen tolerováno, ale někdy i vyžadováno, 

obdobně jako v kultuře starého Řecka a Říma, ve které hrál roli erotický vztah staršího a 

vzdělanějšího učitele s jeho žákem. Další kritika kolem yaoi se týká nádechů pedofílie. 

Některé postavy jsou často zobrazovány s příliš mnoha dětskými prvky. S tím se ovšem 

potýká manga všeobecně i při znázorňování ženských postav. To je často silně 

nevyvážené, pubescentní dívky mající obrovská ňadra jsou tak často kritizovány 

feministkami. A poslední kritika se týká incestních příběhů, které se ovšem objevují 

také i v heterosexuálních žánrech mangy.  

 

Zpět k seme a uke. Na první pohled se zdá, že se ženy a dívky budou v rámci 

ztotožnění se s postavami začleňovat do role ukeho. Podle Zanghelliniho je ale uke 

často tou nejvíce kritizovanou postavou a to pokud je přehnaně feminní.176 Ženy jsou již 

                                                 
176 (Zanghellini, 2009: 286) 
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silně znepokojené z červené knihovny, ve které jsou ženy zobrazovány podle všech 

možných i nemožných stereotypu, z nichž některé jsme si popsali výš. I moje 

respondentky vypovídaly, že ženské postavy v typické harlekýnce jsou pasivní, hloupé a 

čekající na prince na bílém koni. Šónen-ai, Boy’s love a yaoi vzniklo právě kvůli 

nespokojenosti žen s tehdejší mangou pro ženy, které byly plné stejných stereotypů, 

jako harlekýnky. Odmítají se tak zosobnit s ukem, zvláště pokud je jeho feminita již 

přehnaná, a vyžadují větší rovnocennost ve znázornění těchto postav. To jim pak dává 

nejen možnost přijmout ukeho za své alter-ego, ale dokonce si pak mohou i vybírat, se 

kterou postavou se ztotožní. 

 

Slash fanfikce takový silný archetyp nemá, v té mají autorky a čtenářky opravdu 

velkou svobodu v tom, se kterou postavou se sžijí a která je pro ně objektem sexuální 

touhy. Fascinace gayi není tedy jen „prostě totéž, jako když se muži dívají na lesbické 

porno“, i když samozřejmě prvek atraktivity opačného pohlaví, který je vlastně v gay 

pornu násoben dvěma, v ní také hraje roli. Únik do světa yaoi nebo slashe před tradiční 

heterosexuální pornografií je také projevem touhy po rovnoprávnosti. Dva partneři 

stejného pohlaví na sebe nevážou stereotypy obíhající představy veřejnosti o vztahu 

mužů a žen. Mizí předurčení k tradičním rolím, dvojí morálka, koncept slabšího 

pohlaví, dokonce třeba strach z otěhotnění, i když fanfikce o těhotných mužích se také 

píšou, ovšem to je spíš projev zvědavosti, experimentování a otázka teoretizování a 

prohození genderových rolí. Je to spíše další projev nabourávání představ a roli ženy ve 

společnosti. 

 

 Prvek atraktivity mužů je ovšem také nepřehlédnutelným důvodem fascinace žen 

a dívek slashem, yaoi nebo gay pornografií. Žijeme ve světě, kde je ideál krásy nucen 

hlavně ženám. 177 I když na atraktivitě záleží i u mužů, stále jsou to hlavně ženy, které 

shlížejí do ulic polonahé z billboardů, magazínů v trafikách, reklam na autobusech a 

podobně. Ženská „krása“ (v uvozovkách, protože jde o pojem těžko uchopitelný, 

relativní a proměnlivý v čase a prostoru) prodává i výrobky, které se ženami zdánlivě 

vůbec nesouvisejí. Sex sells! je reklamní poučka stále funguje, ať má společnost k sexu 

jakýkoliv přístup. Zdánlivě jsme sexem přesycení, ale marketingové kampaně dokazují, 

že sex vždy zaujme. Žena jako ten krásný objekt vyhovuje mužům, protože jsou k ní 

                                                 
177 (Kwan, 2009:59) 
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eroticky přitahováni, i ženám, protože se jí chtějí podobat. Kruh se uzavírá, těžko se 

z něj vymaňuje. Tážeme se, nakolik je štěstí z vyhraného titulu Miss založené na 

skutečných touhách aktéra, a nakolik mu (respektive jí) byly tyto touhy vnuceny 

strukturou společnosti. Prostřednictvím yaoi, slashe nebo gay porna si náhle 

heterosexuální ženy uvědomují, že je krásné modelky vůbec nezajímají, že větší zájem 

mají přece o muže. Ženská sexualita je vlastně celou dobu stavěna na druhou kolej. 

Existence slashe, yaoi i Padesáti odstínů šedi je o tom, že si ženy začínají tento fakt 

uvědomovat. Kult řecké a římské, případně renesanční krásy mužského těla byl zadupán 

do země kultem ženské krásy, ovšem stále je tu přítomen v ženské touze po ní. Zatímco 

ideál ženské krásy je v určitém čase a prostoru jednotný, u mužů tomu tak není. I když 

na první pohled se jedná o ideál mužného svalnatého siláka, realita vnímání mužské 

krásy u žen je jiná. Jak jsme si již řekli, Japonsko je známé tím, že mangy mají své 

cílové publikum. Zatímco yaoi je tedy cílené na ženy, bara manga je totéž cílené na 

muže, gaye. Rozdíl je už v tom, že yaoi se nazývá chlapeckou láskou, zatímco bara 

láskou mužskou. Bara manga  vznikla je o něco málo starší, než yaoi, vznikla 

v šedesátých letech. Největší rozdíl je právě v zobrazení mužských postav, které je 

patrné na příkladu na obrázku č.5. 

 

Obrázek č. 5 – Srovnání yaoi (nalevo) 178 a bara mangy (napravo)179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Masara Minase, Empty Heart: False Love (2006). Zdroj: 
http://www.goodreads.com/book/show/775083.Empty_Heart 
179 Gengoroh Tagame, Gunji (2014). Zdroj: http://www.tagame.org/enews/sample-page/gunji-eng/ 
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Jak je jistě na první pohled patrné, zobrazení tělesného ideálu se blíží tomu, co je 

i ideálem pro heterosexuální muže, i když ne tak striktně vyžadovaným, jako je tomu 

žen. Je vidno, že to ale nejsou ženy, kdo tento ideál vytváří, ale znovu muži. Ostatně 

přehnaně maskulinní komiksoví hrdinové vedle přesexualizované Kočičí ženy, Wonder 

Woman180 nebo Mystique181, jsou dílem stejných mužských autorů. Yaoi je více 

chlapecký, hlavně ovšem nabízí více variací pohledu na mužskou krásu. Tak jako 

existuje mnoho mužských fyzických vzhledů formovaných různými druhy sportu, 

z nichž většina je považována za atraktivní (fotbalista, hokejista, plavec, cyklista), nebo 

jako je velká variace ve vzhledu hollywoodských herců, zatímco u hereček se klade 

důraz na naplnění jednotného ideálu, tak i ideál v yaoi není úplně jednotný, což je 

patrné z dódžinši. Na obrázku č. 6 je příklad yaoi dódžinši evropské (italské) autorky. 

Obě postavy na něm jsou maskulinnější, ovšem ne tak radikálně, jako v případě bara 

mangy. 

 

Obrázek č. 6 – Boy’s Love manga Arena182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Wonder Woman (1941) 
181 Postava u universa X-men, Mystique (1978) 
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 Slash a yaoi ovšem nejsou prvními (a posledními) projevy vytváření 

homoerotických narativů. Carolina Katharina Bauer mluví o ženském cross-voyerismu a 

cross-writtingu183, když popisuje touhu žen po příbězích s gay tématikou.  Romány 

v podobném duchu vycházejí dlouho a jsou často dílem ženských autorek. Za zmínku 

stojí román Alexis184 z roku 1929, vyprávějící příběh o muži, který opustil manželku, 

aby dal průchod své homosexualitě. Podobné romány (Hadrianovy vzpomínky185, Perský 

chlapec186) byly často zasazovány do historického prostředí, jakoby ve snaze příliš 

nepobuřovat. I přesto, že je takových románů psaných ženami pro ženy poměrně hodně, 

udržuje si ženský cross-voyerismus u americké veřejnosti stále status abnormality, což 

dokazují reakce na ženské nadšení z filmu Zkrocená hora187 a seriálu Queer as Folk188. 

 

 Ze vztahu některých homosexuálních mužů vůči heterosexuálním ženám se 

zrodil termín fag hagging. Do češtiny je možné ho přeložit jako objímání teploušů. Je to 

negativní pojem, kterým byly označovány heterosexuální ženy přitahované 

homosexuálními muži.189 Pojem je používán buď pro ženy, které trpí utkvělou 

představou, že jejich láska dokáže homosexuálního muže vyléčit, nebo pro ženu, která 

je sexuálně zmatená, její náklonnost k homosexuálním mužům je patologická, protože 

nikdy nenalezne naplnění.190 Homoerotickou literaturou se ale zabývají i ženy, které 

samy sebe definují jako lesbičky a bisexuálky. U žen jiné orientace než heterosexuální 

se předpokládá, že hlavní jejich motivací je touha po příběhu a po zrovnoprávnění žen. 

Harlekýnky a podobná sladkobolná literatura jim od podstaty vyhovovat nemůže kvůli 

stereotypnímu vnímání žen.  

 

 Podle Caroliny Kathariny Bauer existují tři přístupy k výzkumu žen píšících o 

vztazích dvou mužů. První je: podívejte se, co jsem objevil, aneb specifičnost ženského 

cross-voyerismu. Ve výzkumech se tak často opakuje zvláštnost počínání autorek 

homosexuálních příběhu, až se zdá, jakoby se ta výjimečnost byla jen v hlavách 

                                                                                                                                               
182 Lehanah Aida, Arena (2015). Zdroj: http://arenacomic.smackjeeves.com/comics/2108948/400-fans-
thanks/ 
183 (Bauer, 2012:16) 
184 Marguerite Yourcenar, Alexis (1929) 
185 Marguerite Yourcenar, Memoirs of Hadrian (1951) 
186 Mary Renault, The Persian Boy (1972) 
187 Brokeback Mountain (2005) 
188 Queer as Folk – britská verze (1999-200), americká verze (200-2005) 
189 (Bauer, 2012:20) 
190 (Bauer, 2012:21) 
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badatelů. Druhým přístupem je: nevyzrálí teenageři a ošklivé ženy, objímání teploušů 

pro sexuálně a emocionálně zmatené. V podstatě jde o přesvědčení o výjimečnosti 

autorek, ale ve velmi negativním slova smyslu. Bacon-Smith191 popsala slash fanfiction 

fanynky jako opuštěné ženy, což je ostatně důvod, proč se netěší ve fandomu dobrému 

jménu. Třetím přístupem je: feminizace vztahu gayů, ženské cross voyerky jako 

ztělesnění ženskosti. Podle Judith Butler192 heterosexuální a homosexuální ženy 

nemohou chápat realitu mužského homosexuálního vztahu. Přístupy ke slash fanfikci 

vytvářejí vlastní stereotypy o genderu a sexualitě tím, že vytváří striktní dualismus 

ženského a mužského, heterosexuálního a homosexuálního. Poslední přístup Bauer 

popsala jako ženský cross-voyerismus a heterosexualizace queer tužeb. Koncept 

kritizuje přístupy ke slashi, které podle něj opomíjí možnosti queeru. Cross-voyerismus 

je málokdy viděn jako prostředek nabourávající dualismus 

homosexualita/heterosexualita, navíc přehlíží koncentraci žánru na maskulinitu gayů. 

Místo vyzdvihování gay párů jako metafor pro ideální, rovnocenný vztah, o kterém 

každá žena sní, by se výzkum měl zaměřit na queer tužby autorů a čtenářů. Lesbičky 

jako fanynky slashe jsou například často přehlíženy.193 

 

 Jako poslední ve vztahu slashe a homosexuality popíšu koncept homosociální 

touhy. Tak, jako Henry Jenkins má za to, že fanynky jen v původních dílech objevily to, 

co v nich původně nebylo, nebo bylo jen na značeno, tak tento koncept přistupuje ke 

slashi jako k žánru, který odhalil v původních dílech mužskou homosociální touhu. 

Homosocialita je termín Evy Kosofsky Sedgwick skrze který popsala pevná sociální 

pouta mezi dvěma postavami stejného pohlaví.194 V jejím podání se to týkalo literatury 

osmnáctého a devatenáctého století. Typickým příkladem může být právě již zmíněný 

vztah Sherlocka Holmese a doktora Watsona. Na ten navázali tvůrci BBC seriálu 

Sherlock to, co byla u Artura Conana Doyla pouhá homosocialita, převedli do dnešního 

doby již poměrně výraznými náznaky homoerotického vztahu. Homosocialita je sama o 

sobě pouze o přátelství. Představa mužského přátelství na život a na smrt je již 

v legendách, mýtech, rytířských eposech a válečných románech. Zatímco ženská 

přátelství jsou pro autorky slashe doslova okoukaná, mužská jsou pro ně velmi 

zajímavá.  

                                                 
191 Bacon-Smith in (Bauer, 2012: 101) 
192 (Butler, 1990) in Bauer, 2012:101) 
193 (Bauer, 2012:102) 
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3.2.3 Pornografie a její feministická kritika 
 

Zatímco doposud moje práce vzbuzuje přesvědčení, že existence slashe a yaoi je 

důvod pro oslavování ženské sexuality, že se jedná o jev pro ženy blahodárný a že 

feminismus k němu musí přijímat podobně jásavý postoj, následující řádky dokážou, že 

tomu není úplně tak. Feminismus otázka pornografie totiž rozdělila. Respektive, on už 

byl rozdělený na základě přesvědčení o stejnosti pohlaví. Na začátku feminismu tu byla 

snaha o rovnoprávnost, o získání práv pro ženy, o jejich zrovnoprávnění s muži. 

V šedesátých letech dvacátého století začala takzvaná druhá vlna feminismu. Tehdy se 

začaly objevovat první myšlenky o tom, že feminismus by měl být o vymezení se žen 

oproti mužům, o důrazu na ženskost, na genderovou rozdílnost, která ale neznamená 

dodržování tradičních rolí. Ty jsou chápány jako sociální konstrukt utlačující ženy. 

Ženská rozdílnost se naopak má využít nově prostřednictvím svržení patriarchátu a 

nastolení matriarchátu. Druhá vlna dala vzniknout kulturnímu feminismu. Ten se začal 

zabývat pornografií a často je označován i jako antipornografický feminismus. A tak se 

stalo, že se některé feministky paradoxně sblížily s republikány, potažmo pravicovými 

konzervativci. S těmi samými konzervativci, kteří se pokouší omezit ženská 

reprodukční práva. Konzervatismus brojí proti pornografii proto, že v ní spatřuje 

narušení tradiční rodiny. Pornografie bere rodině muže, a tak konzervativci kladou boj 

proti ní na ramena tradicionalistickýc žen. Paradoxně tak vyrážely do ulic katoličky 

společně s antipornografickými feministkami. Hlavními představitelkami tohoto směru 

je Catharine MacKinnon, Drucilla Cornell a Andrea Dworkin195. Všechny tři psaly 

rozohněné texty obviňující muže z útlaku žen, z jejich ponižování, kterým je 

pornografie prosáklá. Mnoho těchto textů můžeme dnes označit za tendenční a 

přehnané. Zatímco konzervativci se bojí o tradiční rodinu, kulturní feministky 

démonizovaly muže a ženu popisovaly jako oběť mužského chtíče. Z pohledu ostatních, 

pornografii akceptujících feministických směrů, je toto projevem stereotypizace žen. 

Radikální feministky samy ženy ponižují na úroveň oběti. Fakt, že ženu může 

pornografie vzrušovat, a že k ní může zaujímat naprosto stejný postoj, jako muž, je 

podle nich projevem onoho ponížení, kdy ženy samy sebe ponižují, protože se vidí 

očima mužů a chápou tak i vlastní sexualitu. Pro ženu prý není sexualita důležitá, je jí 

                                                                                                                                               
194 Sedgwick in (Jenkins, 1992:209) 
195 (Zvěřina, 2004) 
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péče, protože žena je oproti muži koncipována k mateřství.196 Radikální texty kulturního 

feminismu vzbudily v mnoha ženách výčitky. Dostaly se do situace, kdy je pornografie 

vzrušovala, což bylo chápáno jako nefeministické.197 Dá se říct, že kulturní feministky 

ono ponížení žen, proti kterému brojily, začaly samy vyvolávat. Místo oslavy a 

zkoumání ženské sexuality, místo sejmutí společenských dogmat z žen tak, aby se 

uvolnily a oproštěné od stereotypů začaly svou sexualitu rozvíjet, byly trestány 

obdobným způsobem, jakým je trestali do té doby konzervativci. Přístup kulturních 

feministech jakoby připomínal stereotyp Straw feminist popsaný výše. 

 

Dnes se pomalu o pornografii přestává uvažovat jako o mužské doméně, ovšem to 

neznamená, že je klasická pornografie přístupná ženám. Ačkoliv žen konzumujících 

pornografii přibývá, v mnoha aspektech jim nevyhovuje. Většina pornografie je prostě 

točena muži pro muže a i když k sexu budeme přistupovat rovnoprávně jako k potřebě, 

kterou mají ženy i muži, nemůžeme popřít, že forma dnes distribuované pornografie 

nemůže ženám logicky vyhovovat. Většina pornofilmů je točených z pohledu muže, 

vzrušivým elementem je v ní ženské tělo a velkým finále je mužská ejakulace. I když 

ženy, obdobně jako muži, považují orgasmus partnera za vzrušující faktor, není to to 

hlavní. Absence ženského orgasmu v pornofilmech je do očí bijící. Slash a yaoi dívkám 

nabízí uspokojivé vyvrcholení obou partnerů. V oblasti klasických pornofilmů začínají 

působit i autorky specializující se na natáčení filmů pro ženy, někdy nazývaných 

feministická pornografie. Takovou představitelkou je Erika Lust, švédská režisérka 

působící ve Španělsku. Ta tvrdí, že si sama nikdy neužila klasickou pornografii, protože 

neměla možnost se v ní identifikovat198, podobně, jako si čtenářky slashe neužívají 

harlekýnky. Budoucnost pornografie pravděpodobně sedí v dámském publiku. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
196 (Lišková, 2009:34) 
197 (Lišková, 2009:60) 
198 Erika Lust: Changing the Porn We Watch.  Blog Liberator. [online]. 2015 [cit. 2015-07-21]. Dostupné 
z: http://blog.liberator.com/sex-2/erika-lust-changing-porn-watch/ 
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4. Vlastní výzkum 

„Vezmi si, v jaké době se objevila fanfikce a kdy se objevil slash. Už je to tak strašně 

dávno a v době, kdyby se za to ty lidi mohli div né zakopat. A řeší se to až teďka. 

Nechápu proč.“  

Lucie 

4.1. Cíl a metoda výzkumu 
 

Výzkum si klade za cíl být doplňkem k jinak spíše teoretické práci. Proběhl 

metodou kvalitativních rozhovorů s polostrukturovaným scénářem. S respondenty jsem 

se setkávala osobně i přes instant messenger Skype, protože někteří byli dlouhodobě 

v zahraničí, případně žili v jiné části republiky. Hlavním výzkumnou otázkou byla 

motivace fanynek, zjištění, co jim žánr nabízí, velmi zjednodušeně jde o otázku Proč? 

Dále jsem se dotazovala na jejich postoje k některým společenským tématům. 

 

4.2. Respondenti 
 

Výběr respondentů proběhl prostřednictvím internetu, kde jsem na různých 

sociálních sítích a fanouškovských webech vyhledávala osoby ochotné se výzkumu 

zúčastnit. Orientovala jsem se pouze na české prostředí. Vyvstal ovšem v celku 

diskutabilní problém s věkem, když se do výzkumu hlásili i nezletilí pod patnáct let. 

Nejmladší zájemkyni bylo 13 let. Vzhledem k souvislosti tématu se sexem a 

problematikou určenou lidem nad 18 let, rozhodla jsem se takové respondenty 

(respektive respondentky) nepřijímat, i když internetová komunikace s nimi napovídala, 

že by se mohlo jednat o velice zajímavé osobnosti. Nejmladší účastnici je 15 let, 

nejstarším je 25 let. Vzhledem k tomu, že, jak již bylo mnohokrát řečeno, slash a yaoi 

jsou hlavně ženskou záležitostí, hlásily se hlavně ženy, ačkoliv jeden muž se nakonec 

výzkumu účastnil. Většina ještě studovala, Lucie ukončila školu a odjela jako au pair do 

zahraničí. Lenka a Sofie byly hlavně fanynky, ostatní měli zkušenosti se psaním, ať už 

vlastních věcí nebo jen překladem. Všichni kromě slashe měli zkušenost i s yaoi kromě 

Lenky.  
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„Začínala jsem na slashi a pak jsem se dostala přes kamaráda gaye k yaoi, vidím to tak 

na stejno.“ 

Lucie 

 

Sexuální orientaci popisovala většina respondentů jako heterosexuální. Jen Matěj se 

definoval jako bi-curious, přístupný homoerotickému experimentu. Zajímavě se o své 

orientaci vyjádřila Kristýna. 

 

„Jsem heterosexuální. Nevím, jestli tak vydržím, asi záleží na tom, jak se bude můj život 

dál vyvíjet, nechávám si otevřený vrátka.“ 

Kristýna 

 

Tabulka č. 4: Respondenti 

Respondenti věk zaměstnání 

Lenka 23 student VŠ 

Lucie 25 Au pair 

Sofie 15 student SŠ 

Kristýna 25 student VŠ 

Matěj 25 student VŠ 

 

Všichni se popisovali jako součást fandomů, účastnili se různých akcí. Fandom 

často popisovali jako komunitu lidí společností vnímaných jako podivíni. 

 

„Tak já jsem divná, že jo, protože jsem nerd a geek199 a tak.“ 
Lenka  

 
„Už my fantazáci a fandomáci jsme vnímaní jako nějaká výstřední okrajová skupina, 

takže sami o sobě jsme hodně tolerantní skupina. Nechceme dělat ostatním to samé.“ 

Matěj 

 

Na otázku o tajení své záliby odpovídali spíše neutrálně, kromě Sofie, což přičítám 

jejímu věku. Ta mluvila o tajnůstkaření doma. Matěj se zmínil o tom, že jeho otec je 

homofóbní, ale že to nijak zvlášť neřeší.  
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„Slashová komunita je docela velká, jen spousta lidí si to nepřiznává. Že čtou tají před 

svým okolím nebo že se za to styděj... Doma jim neříkám, hele, čtu slash, je to od 

osmnácti, tak když to čtu, tak když je tam něco romantického, tak se culím, tak se třeba 

rodina zeptá.“ 

Lenka 

 

„Moje okolí hlavně ví, že mám spoustu gay přátel. Moji přátelé a rodina ví, že mi 

opravdu není nepříjemný je sledovat. Je to součást mého života a v mé rodině to nikomu 

nijak extra nevadí. Já svoje povídky nedávám číst, protože nemám ráda, když po mně 

někdo cokoliv čte, ale že bych se s tím nějak tajila, to ne, nemám to za potřebí.“  

Lucie 

 

4.3. Názory 
 

Reakce na otázku, co si myslí o tom, že někteří kritici fanfiction ji popisují jako 

zneužívání díla, byla většinou překvapená a nesouhlasná. Fanfikci obhajovali. Lucie se 

vyjádřila i ke kritice slash fanfikce přímo homosexuály. 

 

„Když si vezmeš, tak nejúspěšnější fenomén poslední doby je Padesát odstínů šedi a je 

to fanfikce na Twilight. A je to úspěšnější než samotnej Twilight, takže z tohohle 

pohledu, to je řekněme výjimka, dá se to možná tak brát, ale když to nikdo nekanonizuje, 

nikdo to nikomu nevnucuje... Někdo něco napíše a nikomu nevnucuje, aby si to přečetl. 

Jsou třeba tak dobře napsané fanfikce, že i samotní autoři je v podstatě kanonizovali 

tím, že uznali, že to tak může být. To se samozřejmě nestává u těch erotických, ale u těch 

běžných, ale jde o to, že u těch erotických je to podobný, akorát ti autoři, vzhledem 

k tomu, jaká je target audience200, si nemůžou moc dovolit tyhle věci rozebírat. Nevidím 

nic na tom, když si to fanoušci dopíšou sami a pak si to nasdílej. Z hlediska autorského 

zákona je to samozřejmě jen pro zábavu, ale tak jako co. Když to nikdo nikomu 

nevnucuje.“ 

Matěj 

                                                                                                                                               
199 Nerd a geek jsou dva termíny převzaté z angličtiny. Oba jsou si dost podobné. Nerd je spíše člověk, 
který se zaměřuje na něco tak úzce, až ztrácí sociální vazby, geeka definuje spíš nadšení a zápal pro věc. 
Oba jsou spjaté s fanouškovskou komunitou. 
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„Fanfiction je úplně v pohodě, spousta holek se na tom rozepíše a pak začnou psát i 

povídky vlastní. Je to dost často něco jako start pro ty holky.“ 

Lucie 

 

„Fanfikce spíš dílo obohacuje.“ 
Lenka 

 

„Já si myslím, že slash fanfikce vůbec gaye nějak nepodkopává, naopak je podle mě 

ukazuje v hodně dobrém světle.“  

Lucie 

 

4.4. Slash, yaoi a pornografie 
 
„Já to vlastně ani jako pornografická díla neberu. Nikdy mi to nepřišlo. Můžeš mít 

lehkej i tvrdej slash. Záleží na tom, jestli je ta povídka čistě jenom o tom jednom, nebo 

to tam prostě jen zapadne. Můžeš mít i naprosto do detailu popsanou scénu, která do 

toho děje zapadne takovým stylem, že to nakonec nevyzní ani jako pornograficky. Yaoi 

je pornografie, to uznám, ale u slashe mi to tolik nepřijde.“ 

Lucie 
 

 
Výrok Lucie dokresluje, co již bylo řečeno dříve. Narativ příběhu je tak podstatný, 

že se v něm sexuální témata ztrácí. Sex je brán jako natolik běžná věc, jako pevná 

součást lidského života, že jeho přítomnost v příběhu z něj automaticky nedělá 

pornografické dílo, alespoň tedy tak není fanoušky bráno. Všichni přiznali, že existují 

motivy číst slash pro pornografii, ovšem zdůrazňovali důležitost příběhu jako takového. 

Ještě lépe situaci popisuje Matěj, když říká, že „jsou třeba tak dobře napsané fanfikce, 

že i samotní autoři je v podstatě kanonizovali tím, že uznali, že to tak může být. To se 

samozřejmě nestává u těch erotických, ale u těch běžných, ale jde o to, že u těch 

erotických je to podobný, akorát ti autoři, vzhledem k tomu, jaká je target audience, si 

nemůžou moc dovolit tyhle věci rozebírat.“   Původní autoři si takové svobodné zahrnutí 

sexu do děje nemohou dovolit kvůli cílovým skupinám, které jsou ještě pod zákonem, a 

zobrazení sexu by jejich tvorbu tak znepřístupnilo širší mase. Proto je pornografie 

                                                                                                                                               
200 Cílová skupina 
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definovaná tak jak je, ačkoliv ve vnímání slash a yaoi je pro fanoušky zásadní účel, 

s jakým je dílo psané. 

 

„V ětšinou pornografii nečtu kvůli vzrušení, většinou fakt jen proto, že je tam ten můj 

oblíbený pár. No, a když na to dojde, tak na to dojde (smích).“ 

 

„Ne všechno má sexuální náboj, ne všechny povídky takové jsou. Jsou povídky, máš tam 

šest kapitol a skončí to pusou.“  

Lenka 

 

„Lidi si podle mě nejsou ani moc jistý definicí pornografie. Podle mě jde o ten účel, se 

kterým to lidi píšou. Jsou vyloženě slashe, které jsou psané tak, že je tam asi vyloženě 

cílem se vzrušit a masturbovat u toho a pak máš slashe, které jsou spíš o tom, že tahleta 

část příběhu chybí v tom původním díle kvůli přístupnosti. Podle mě se to určitě nedá 

házet do jednoho pytle.“ 

Matěj 

 

Matěj popsal svoji osobní zkušenost tak, že v podstatě otevřeně mluvil o užívání 

pornografie, raději si pro tyto účely vybíral díla, která nebyla spojená s fandomem. 

 

„Co se týče toho příběhu, tak to si asi radši přečtu obyčejné fanfiky. Třeba když zrušili 

Terminátora a ono to skončilo epickým cliffhangerem, tak to jsem si musel přečíst, jak 

by to asi mohlo být. Slash čtu taky kvůli příběhu. Když potřebuju porno, tak tam úplně 

nepotřebuju mít ty známé postavy z fandomů, to mi jde prostě o to, co se tam děje a co 

ty lidi dělaj, takže si radši přečtu není zatížené tím universem. V případě, že si chci 

přečíst porno, tak sáhnu přímo po porno povídkách.“ 

Matěj 

Všichni vnímali genderové stereotypy ohledně pornografie: 

 

„Ženský koukají na porno stejně často jako chlapy. Spousta žen si taky ráda přečte 

příběh s romantickým nádechem, než aby koukalo na neumělé sexuální scény. Protože 

do toho můžou zapojit fantazii, což se chlapům většinou nechce. Ženský to taky nedávaj 

tolik na odiv. Chlapi se s tím hrozně baví, hrozně se s tím vychloubají, navzájem si řeší, 
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kde co viděli a posílají si odkazy. A ženská to nemá za potřebí, tak to u nich jen není 

tolik vidět.“ 

„Když chlapi koukaj lesbické porno, nebo ženský sledují yaoi, to je prostě to samý, 

naprosto.“ 

Lucie  

 

„Já jsem četl docela hodně slashů, co psali kluci. Kdybys mi teď neřekla, že to píšou 

hlavně holky, tak bych to nevěděl. Je to určitě zajímavé a stojí za to se nad tím zamyslet. 

Asi to má podobnou podstatu jako úspěch Fifty Shades of Grey, kde prostě společnost je 

postavená způsobem, že se třeba špatně vnímá, když holky koukaj na porno, nebo 

společnost to bere hůř. U chlapa je to normální, ale když holka někde zmíní, že kouká 

na porno, tak, neříkám, že to tak vnímám já, to spíš tak jako obecně, nejspíš proto si 

píšou tyhlety fikce s tím, že to vlastně není porno, i když to porno vlastně je, že se pak 

cítí líp.“ 

„Ve chvíli, kdy holka přizná klukovi, že kouká na porno, tak ji začne vnímat jinak. Nejde 

o to, jestli kladně jinak nebo záporně jinak, ale už v tom, že ji začne vnímat jinak je 

prostě problém.“ 

Matěj 

 
Ohledně vnímání ženské krásy: 

 

„Společnost tlačí na holky, aby nějak vypadaly, u chlapů to tak není. Ale zase se tam 

tlačí na jiné věci, na úspěch a podobně. Plno mužů má komplexy ze svého uplatnění a 

profesního úspěchu, jako ženy mají ze svýho vzhledu. Což je taky problém, že ten nátlak 

je úplně někde jinde. A tohle přetrvává z té tradiční společnosti, kde muž byl živitel 

rodiny, a žena se jen starala o děti a vypadala dobře.“ 

Matěj  

 

„Každej hollywoodskej herec je úplně jinej, zato ženská, když přibere, tak z toho hned 

novináři dělají tóčo.“  

Lenka 

 

 

 



  

 

61

  

A ohledně vnímání homosexuality: 

 

„Co mi v seriálech vadí, že minimálně ukazují gaye. Líbají se tam třeba ženský. Když se 

o tom s někým bavím, tak jim ženský přijdou přijatelnější než chlapi. Což je prostě tou 

společnosti daný. Co je na tom, když se líbaj chlapi, nic přece.“ 

Lenka 

 

„Když spolu mají něco dvě holky, tak všichni haha, hihi, berou to jako experiment, ale 

když něco zkusí dva kluci, jen jednou, tak je hned všichni zaškatulkují jako teplouše.“ 

Matěj 

Někteří se je pokoušeli vysvětlovat: 

 

„Tím, že ženský se víc kamaráděj, objímají se, pusa na tvář. Takže jim to připadá 

normálnější, protože to relativně zapadá do tý společnosti. Chlapi se obejmou, ale 

nedávají si najevo až tolik ty city jako ty holky.“ 

Lenka 

 

„Ženský asi vypadají přirozeněji. Dva chlapi pro necvičené oko působí zvláštně. Ženský 

s tím ale přišly dá se říct dřív, byly dřív odvážnější a byl delší čas si na to zvyknout. Ti 

chlapi se mnohem delší doby schovávali. Pro společnost je to teď spíš o zvyku. I to 

lesbické porno je dostatečný důkaz toho, že ve společnosti se berou líp dvě ženský než 

dva chlapi. Většinou, kdo má problém ohledně dvou chlapů, jsou chlapi. Málokdy 

uslyšíš ženskou, že by brblala, že se dva kluci drží za ruku. Většinou slyšíš chlapa, jak 

brble, že je to divný a že se mu to nelíbí. Akorát se cítí ohroženej.“ 

Lucie 

 

„Vztah mezi těma holkama je úplně jinej, ale to je podle mě možná taky stereotyp té 

společnosti.“  

Kristýna 

 

Zajímavá byla diskuse o tom, co jim vlastně slash dává. Popisováno bylo 

uspokojení skrze příběh, spjatost s komunitou, větší možnost si vybrat, s jakou postavou 

se čtenář ztotožní. Lucie měla několik zajímavých postřehů. Vztah homosexuálních 

mužů jí připadal čistší než v případě heterosexuálního páru. A nebyla sama, kdo 
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zmiňoval, že kdyby ženy nebyly pod vlivem společenského tlaku, byl by slash 

mainstreamovou záležitostí. 

 

„Díky internetu se hlavně autoři můžou realizovat. Co tě to stojí? Nic, maximálně 

založení tý stránky.“ 

 

„Je to hodně spojené s tou komunitou. Já jsem začínala nejdřív heteropovídkama na 

Harryho Pottera. A pak jednou moje kamarádka narazila na povídku, kde se Remus a 

Sirius políbí pod jmelím. A byla z toho zděšená. Dala mi to přečíst. Tak jsem si to 

přečetla a mně se to líbilo. A tak to začalo.“  

 

„Dává ti to pocity, částečně v tom vidíš, to co v životě nemáš, hledáš v těch povídkách.“ 

 

„Pro č je dávat dohromady, no protože se k sobě hodí (Supernatural201). Dean a Sam 

jako bratři jsou pro mě tabu, to bych nemohla shipovat. A jsou takový lidi. Nevím, co na 

tom vidí, prostě se jim to líbí.“ 

Lenka 

 

„Ten slash mám prostě radši. Dost často mi vztah dvou chlapů připadá, jak to říct, čistší 

než vztah ženský s chlapem. Zní to možná divně, ale. Připadá mi, že když spolu dva 

chlapi fakt skončí, tak je to proto, že spolu opravdu chtějí být. Protože nemají postranní 

důvody. Nepočítám teda peníze, ty jsou vždycky svinstvo u všech, ale u ženský a chlapa 

tam může být spoustu dalších vypočítavostí, hlavně u ženských. Proto mi ti dva chlapi 

připadají takoví čistější, někdy i romantičtější.“  

 

„Já si myslím, že slash by četlo hodně ženských. Neříkám, že to všechny přiznaly, ale 

minimálně jednou ze zvědavosti by si to určitě přečetly.“  

 

„Myslím, že se slash povídky komerčně začnou objevovat. Ale chce to trochu času.“ 

 

Lucie 

 

                                                 
201 Supernatural – Lovci duchů (2005- současnost) 
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„Je pravda, že když čteš slash, tak si můžeš vybrat, s kým se ztotožníš.“  

Kristýna 

 

„Yaoi mangy jsem četl jen pár a slash čtu rád ze srandy spíš než z toho erotického 

hlediska. My už s kamarádkama i píšem, hlavně píšem RPSka, jsme tak nějak protrhli 

přehradu, nevím už jak to začalo, ale v té naší komunitě lidí si navzájem píšem RPSka. 

No a je to docela brutál. Navíc to nepíšem na kvalitu, ale aby to bylo takové co nejvíc 

klišé hovadiny, aby to bylo spíš vtipné.“ 

 

„Když je to dobře napsané, tak nerozlišuju mezi tím, jestli je to je slash nebo hetero, rád 

si přečtu obojí.“ 

Matěj 

 

4.5. Postoje k homosexuál ům 
 

V podstatě by nemělo velkou logiku, kdyby fanynky a fanoušci slash fanfiction a 

yaoi mangy byli homofobní. Postoje vůči homosexuálům byly více než vstřícné, všichni 

souhlasili s právem uzavřít sňatek, případně adoptovat děti. Jen na Matějovi bylo vidět, 

že si utváří názor během rozhovoru a tápe.  

 

 

„Já si myslím, že tyhle práva by měl mít každý, když jsou do sebe zamilovaní, tak by 

měli mít právo to dokázat takhle k světu. A manželství je dobrá cesta, jak i sami sobě 

dokázat, že to není jen o tom sexu nebo tak, ale i o tom, že k sobě cítí něco víc. Přijde mi 

to jako předsudek, že by nemohli.“ 

Sofie 

 

„No já homosexuálům fandím, jsem pro, aby měli možnost tady tohle dělat (vstoupit do 

manželství a adoptovat děti).“ 

Kristýna 

 

„Byl jsem párkrát na Pride. K LGBT komunitě mám vztah v zásadě kladnej. Určitě jsem 

za rovnoprávnost. I když adopce dětí, si někdy říkám, zase jako proč. Já to nemyslím 
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útočně, ale od přírody prostě ty děti mít nemůže. Když se narodíš třeba s vrozenou 

chorobou, tak se s tím smíříš. Já se bojím, když tohle říkám, že to vyznívá jako hate. Ale 

já to tak nemyslím. Ale já bych je prostě vůbec neřešil, ať mají občanská práva jako jiný 

lidi, žádná diskriminace, ale ať prostě uměle neřeší adopci. Ať se klidně berou. Co se 

týče té adopce, tak já vlastně proti tomu nic nemám, jenom si myslím, že by to mělo mít 

nějako hierarchii, kde na prvním místě by měli být biologičtí rodiče, pak náhradní 

rodiče se vzorovými modely muž a žena, a pak je samozřejmě lepší, když má to dítě 

homosexuální pár, než kdyby bylo v děcáku. Přijde mi, že se tyhle řeší takové blbosti, 

jakože práva homosexuálů rozkládají tradiční rodinu, to je hrozná blbost, je nulová 

souvislost se zákony o manželství homosexuálů a sňatečností, porodností a podobně. 

Spíš to souvisí s daňovýma úlevama a podobně. Jestli chtějí, aby měli lidi děti, tak ať to 

řeší takhle a nehledají obětního beránka mezi homosexuálama. Teď jsem vychrlil 

hrozně moc údajů a asi si občas i protiřečím. Já možná do toho nemám takový vhled, 

abych k tomu měl definitivní stanovisko. U těch dětí si prostě nejsem jistej. Vadí mi lidi, 

co mají z patra názor a hned jsou si jistý tím, co je dobře nebo špatně.“ 

Matěj 

 

Naproti tomu názor na Prague Pride tak vstřícný nebyl. V zásadě bylo argumentováno 

zbytečností takového průvodu, tím, že homosexuály dobře nereprezentuje a zbytečně 

provokuje většinovou veřejnost. Jen Lenka měla k pochodu hrdosti vyloženě kladný 

vztah. 

 

„Já Pride úplně neuznávám, připadá mi to jako zbytečná předváděčka. A ty fotky z toho 

nemluví moc příznivě pro ně. Ani moji přátelé z téhle komunity tam moc nechodí.“ 

 

Lucie 

 

„Pride mi přijde už moc, že na sebe zbytečně upozorňují, přitom jsou to úplně normální 

lidi, a kdyby každý upozorňoval na svoji zvláštnost, tak by tu chodil každej.“ 

 

Kristýna 
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„Byla jsem na dvou Gay Pride, letos se chystám a velká část mých přátel patří do této 

komunity. A sama o tom budu psát bakalářskou práci.“  

 

Lenka 

 

 

Ve vztahu k homosexuálům ve fandomu se všichni vyjadřovali kladně, měli i 

přátele v LGBT komunitě. Lenka zmínila, že ve fandomu jsou i lesbičky. 

 

„Mám kamarádku, ta je blázen do Destiel202, a preferuje se na holky. To prostě není ani 

o té sexualitě.“ 

Lenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 Fanoušci páry často zkracují spojením jmen postav. Destiel je označení pro vztah Deana Winchestera a 
anděla Castiela ze Supernatural. Podobně je označován Johnlock (Sherlock Holmes a John Watson) nebo 
Spirk (Spock a Kirk) 



  

 

66

  

Závěr 

 

Diplomová práce si kladla za cíl představení tématu yaoi mangy a slash 

fanfiction. Vzhledem ke specifičnosti tématu bylo nutné se důkladně zabývat popisem 

termínů používaných ve fandomech, historií fenoménů a historií fandomů. Yaoi manga 

a slash fanfiction jsou pojmy z naprosto rozdílného kulturního prostředí, které jsou si na 

první pohled velmi vzdálené, ale v reálu mají velmi mnoho společného. Yaoi manga, 

žánr japonského komiksu, se vyvinula z klidnějších šónen-ai a BL, romantických 

příběhů o vztazích dvou mužů. Explicitně zobrazuje sexuální vztah dvou mužů, 

v zásadě je tedy možné nazvat jí pornografií. Naproti tomu slash fanfiction variuje od 

něžných příběhů o lásce po explicitní pornografii. Zásadním na obou žánrech je fakt, že 

obojí je distribuováno a užíváno předně ženami. To vyvolává několik stereotypně 

udivených otázek. Ženy konzumují pornografii? Ženy konzumují gay pornografii? 

Touží snad po něčem jiném, než po příběhu?  

 

V druhé části jsem představila kulturní přístupy k fandomům. V samotné 

sociologii kultury došlo k velkému převratu s nástupem jazykového obratu ve 

společenských vědách. Do té doby vládnoucí funkcionalistické paradigma nazíralo 

fanoušky jako subkultury stojící mimo vědecký zájem. Existují dva pohledy na 

fanouškovská studia. Frankfurtská škola se svojí koncepcí kulturního průmyslu 

fanoušky nazírá jako vykořisťované oběti masové kultury. Naproti tomu birminghamská 

škola v čele s Henrym Jenkinsem navazuje sice také na marxismus, ale zcela jiným 

způsobem. Proti masové, skutečně „zlé“ a vykořisťující kultuře staví kulturu populární. 

Nad tou mají lidé plnou moc, vybírají si, co se jim bude líbit, a také tak činí. Fanoušky 

můžeme nazírat také prostřednictvím proměnlivosti publika. Abercrombie a Longhurst 

představili tři paradigmata, jak následovala za sebou ve vývoji nahlížení publika. 

Z behaviorálního paradigmatu, paradigmatu včlenění a odporu a paradigmatu podívané 

a představení definovali i tři typy publika, která vzájemně koexistují v čase. Jedná se o 

publika jednoduchá, masová a rozptýlená. Na fanoušky bylo nejdříve pohlíženo jako na 

vyčnívající podivíny, devianty. Následně podle Henryho Jenkinse začali vstupovat do 

svých oblíbených textuálních narativů, a tak se z nich stali pytlačící nomádi. Odtud se 

očekává jejich posun ke kultuře sblížení. V rámci druhé části diplomové práce jsem 
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představila popis fanouškovských zákoutí internetu, kde jsou jako doma. Popsala jsem 

nejvyužívanější archivy fanfikcí, sociální sítě a blogy.  

 Ve třetí části jsem se věnovala genderovému pohledu na problematiku. 

Postavení žen v popkultuře jsem popsala skrze stereotypy zmiňované Anitou 

Sarkeesian, představila jsem Bechdel a Mako Mori test. Reakcí na nedostatek dobře 

napsaných ženských hrdinek je psaní vlastní fanfiction. Absence kvalitní pornografie 

pro ženy vede k orientaci žen na yaoi a slash. Ačkoliv je tedy jasné, že ženy užívají 

pornografii, v případě yaoi a slashe jsem došla i k důležitosti narativů. Pornografie a 

příběh fanynkám a fanouškům splývá, protože sex berou natolik přirozeně, že jim často 

škatulkování slashe a yaoi jako pornografie nedochází. Dotkla jsem se i tématu mužské 

krásy. Představila jsem ještě výzkum Caroliny Kathariny Bauer, která o fanynkách 

mluví jako o cross-voyerkách a věnuje se stereopu fag hagging. Nakonec jsem popsala 

rozpory uvnitř feminismu v pohledu na pornografii. Součástí práce byl i menší 

kvalitativní výzkum založený na strukturovaných rozhovorech, ve kterých respondenti 

v podstatě jen potvrzovali to, co bylo ve zbytku textu řečeno. 

 

 

Summary 

This thesis has seen a goal in introduction to topic yaoi manga and slash 

fanfiction. Because of the specificity of it has been necessary to thoroughly deal with 

the description of the terms used by fandoms, the history of these phenomena and the 

history of fandoms. Yaoi manga and slash fanfiction are terms coming from totally 

different cultural space, which seem to be very distant to each other, but in reality the 

have many things in common. Yaoi manga, genre japanese comics, has developed from 

calmer shonen-ai and BL, the romantic stories about relationships of two male 

characters. Explicitly portrays sexual relationship, essentially we can call it 

pornography. Whereas slash fanfiction varies from tender love stories to explicit 

pornography. Essential about both genres is a fact that both is distributed and used 

mainly by women. That creates some stereotypical surprised questions. Women are 

consuming pornography? A gay pornography? And do they desire something else than a 

story? 

 



  

 

68

  

In a second part I have introduced cultural approaches to fandoms. In cultural 

sociology itself a huge revolution has occured thanks to success of the linguistic turn in 

social science. Till that time ruling funcionalism paradigm saw fans as subcultures 

standing out of the science interests. Two points of view on feminist studies exist. 

Franfurt school with it‘s conception of culture industry has seen fans as exploited 

victims of mass culture. In opposite to this the Birmingham school represented by 

Henry Jenkins. It’s maybe connected with marxism also, but in totally different way. 

Against mass, realy „evil“ and exploiting culture there is a popculture. People are fully 

in control with it, they choose, what they’ll like. We can see fans also through 

changeability of audience. Abercombie and Longhurst introduced three paradigms in 

the order of appereance in evolution of the audience viewing. From the behavioral 

paradigm, the incorporation/resistance paradigm a the paradigm of spectacle and 

performance they defined also the three types of audience, which are coexisting in time. 

It’s simple, mass and diffused audiences. Fans has been firstly seen as deviants. 

Afterwards, according to Jenkins, they’ve started to invade their favourite textual 

narratives, so they’ve became poachering nomads. The next stop is convergence culture. 

In the second part of my thesis I’ve introduced the description of the fandom‘s internet, 

where they are at home. I’ve described the most popular fanfiction archives, social 

networks and blogs. 

 

In the third part I’ve pursued the gender aspects of the topic. Through 

stereotypes mentioned by Anita Sarkeesian I’ve described the representation of women i 

popular culture, I’ve introduced the Bechdel and mako Mori tests. I’ve described 

reaction of women to absence of well written female characters and the lack of female 

friendly pornography. Fourth part was dedicated to a small qualitative research. 
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