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Anotace (abstrakt)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu feminity. Jejím cílem je prozkoumat to, jak ženy 

nahlíží  na  pojetí  feminity.  Zároveň  se  snaží  zjistit,  zda  existují  rozdíly  ve  vnímání 

feminity homosexuálními a heterosexuálními ženami. Dílčím cílem je také najít faktory, 

které vnímání feminity ovlivňují. 

V teoretické části se tedy věnuje feminitě jako genderové kategorii a snaží se čtenáře 

uvést do problematiky genderu z hlediska pojetí ženství. Popisuje pak projevy ženství, 

které  jsou  považovány  za  typické.  Uvádí  také  vymezení  homosexuality,  zejména  z 

důvodů výběru dotazovaných žen. 

Abstract
This bachelor thesis is focused on the notion of femininity. It aims to explore the ways 

in  which  women perceive  femininity.  Simultaneously it  aspires  to  discover  whether 

these  perceptions  differ  between  heterosexual  and  homosexual  women.  It  is  also  a 

partial goal to reveal factors which influence this perception. 

The theoretical part deals with femininity as a gender category and attempts to introduce 

the reader into gender issues in terms of femininity. It documents feminine expressions 

which are generally accepted as  typical.  It  also lists  a  delineation of  homosexuality 

primarily for the purpose of selection of interviewed women.
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Projekt bakalářské práce
C o  z n a m e n á  f e m i n i t a : 

srovnání pohledu homosexuální a heterosexuální ženy

Cíl práce: 
Bakalářská  práce  se  zaměří  na  teoretický  pojem  feminity  a  pojetí  tohoto 

fenoménu.  Výzkumná  část  by  se  pak  měla  věnovat  názorům   heterosexuálních  a 

homosexuálních  žen  a  pokusit  se  najít  rozdíly  nebo  případné  shody v  názorech  na 

feminitu v současné společnosti. 

Cílem  práce  je  poskytnout  relativně  souhrnný  náhled  na  pojetí  ženství  v  uzavřené 

skupině a poukázat na případné rozdíly v pojetí ženství ze strany homosexuálních a 

heterosexuálních jedinců. 

Metodologie: 
Výzkumnou  část  bych  ráda  provedla  kvalitativním  způsobem  a  to  pomocí 

strukturovaných rozhovorů s jednotlivými respondentkami. Výběr respondentek bych 

ráda provedla v uzavřené skupině, která spojuje jako heterosexuální tak homosexuální 

ženy, příkladem by mohlo být ženské sportovní (například fotbalové) družstvo.

Základní  podmínkou  přijetí  respondentky  zastupující  homosexuální  menšinu  do 

výzkumu by mělo být prožití tzv. coming outu.

 Ten je v nejširším pojetí definován jako proces, během něhož jedinec rozpoznává a 

postupně  akceptuje  svou  náklonnost  (emocionální  i  sexuální)  ke  stejnému  pohlaví. 

Přijme tak lesbickou, gay nebo bisexuální identitu. V užším pojetí je pak coming out 

označením  také  pro  okamžik,  v  němž  se  jedinec  ke  své  orientací  veřejně  přizná. 

[Procházka, 2002]

Orientační struktura práce: 
V první části práce bych nejprve ráda charakterizovala pojem feminity tak, jak je 

ukotven v sociálních vědách, neboť se jedná o pojem značně široký. Vzhledem k tomu, 

že se má práce zaměřovat na feminitu v současné české společnosti, je nutné, aby se 

pokusila zhodnotit také vývoj feminity v průběhu historie. 

Další část bych ráda věnovala situaci feminity a postavě ženy ve společnosti. Důležitou 

součástí teoretické práce by pak byla specifika prožívání feminity u homosexuálních 

žen. 

Praktická  část  by  se  zabývala  samotným  výzkumem,  analyzovala  a 
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interpretovala  sebraná  data.  Závěrečná  část  by  pak  měla  odpovědět  na  položené 

výzkumné  otázky  a  poskytnout  čtenáři  výše  zmiňovaný  náhled  na  problematiku 

feminity podle sexuální orientace. 

Teoretická východiska
Feminita je jednou ze dvou základních kategorií genderu. Jde vlastně o soubor 

charakteristik,  které  jsou  společností  považovány  za  typicky  ženské.  [Burr,  1998] 

Feminita (spolu s maskulinitou) jsou obvykle zkoumány v pěti základních dimenzích, 

které specifikovala ve své knize Adriana Wyrobková: 

 Charakteristiky, v nichž se muži a ženy systematicky liší

 Sociální role

 Atraktivní charakteristiky pro opačné pohlaví

 Genderové stereotypy

 Genderová identita  [Wyrobková, 2007]

Tyto dimenze bych i já ráda využila jako odrazový můstek při zkoumání náhledu na 

feminitu. 

Jak se ustavoval fenomén ženství? Osvícenství a sociální, občanské, ideologické změny, 

k nimž docházelo, se podepsaly i na ženství. Vzhledem ke změně vnímání, jíž prošla 

instituce manželství i rodiny, mělo ženství konečně prostor pro vlastní rozvoj, přesto 

však zůstalo značně upozaděné.

Ženám ze středních vrstev byl určeno místo u rodinného krbu. Naopak muž se 

stál vnější reprezentací rodiny, jehož povinností patří hmotné zajištění ženy a rodiny. 

Základní úlohou ženy je splácet toto zajištění muži svou poslušností a oddaností. Na 

základě  společensky  získaného  a  všeobecně  uznávaného  statusu  měl  muž  právo 

vyžadovat doma absolutní podřízenost, úctu a lásku. Do dominantní pozice ho dostával 

nejen fakt, že je živitelem rodiny, ale i vyšší vzdělání a společenský status pramenící z 

genderových  stereotypů.  Role  ženy  devatenáctého  století  byla  tedy  neodmyslitelně 

spjata s mužem a rodinou a platila pro ni pevná pravidla akceptovatelného chování. 

[Abrams, 2005] Ženství tedy mělo jen malý prostor pro seberealizaci, neboť se vyvíjelo 

veskrze v područí mužství. .Proto i dnes přetrvává maskulinní étos a společnost stále 

funguje pod nadvládou mužů.  [Bourdieu,  2000]   V rámci tradice žena zdědila jen 

vymezený  prostor  pro  vlastní  realizaci  a  většinou  se  se  svou  pozicí  ve  společnosti 

ztotožnila.  V  tomto  kontextu  lze  přemýšlet  o  ženě  jako  o  zajatkyni  společenské 

ideologie v diskursivní rovině. Maskulinní svět, jenž měl po staletí názorovou převahu, 

určil ženě její hodnotu a ona ji posléze přijala za vlastní. [Abrams, 2005] 

 Termín „homosexualita“ poprvé zavedl 1869 psychiatr Karoly Bankert. V té době však 
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bylo na homosexualitu nahlíženo jako na nemoc, kterou je třeba léčit.  V roce 1992 však 

Světová zdravotnická organizace nezařadila homosexualitu do 10.revize Mezinárodní 

klasifikace  nemocí  [http://www.who.int/classifications/icd/en/]  Není  tedy  nadále 

klasifikována jako onemocnění.

Homosexualita se vyskytuje u obou pohlaví. Pro homosexuálně orientované muže běžně 

používáme  označení  gay,  homosexuálně  orientované  ženy   jsou  pak  označovány 

výrazem lesba.  

Důležité  je  si  uvědomit,  že  homosexuální  orientaci  a  homosexuální  chování  nejsou 

vzájemně nahraditelné pojmy.  Homosexuální zkušenost některé průzkumy nacházejí až 

u  20%  respondentů,  homosexuální  orientaci  však  pouze  u  4%  [Kinsey,  1998].  Na 

základě rozsáhlých výzkumů předložil americký psycholog Alfred Kinsey škálu chování 

heterosexuality – homosexuality.  [Stehlíková, Procházka, Hromada, 1995] 
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1. ÚVOD
Nejspíš většina žen už někdy přemýšlela  nad tím, jaké výhody a nevýhody s sebou 

přináší to, že se narodila právě v ženském těle. Jaká je a nebo jaká by měla být, co se od 

ní očekává a co vůbec znamená, že je ženou. Každá žena si je pravděpodobně schopna 

odpovědět na tyto otázky, do jaké míry by se však její osobní odpovědi shodovaly s 

vysvětlením,  která  přináší  její  matka,  přítelkyně,  spolupracovnice?  Feminita  je  i  v 

dnešní době zahalena jistým tajemstvím. V mnoha kulturách je žena vnímána téměř až 

jako mystická bytost. Kdo nebo co vlastně je, kde leží hranice ženství? 

V této bakalářské práci se budu věnovat pojetí feminity. Pokusím se prozkoumat, jak 

ženy vnímají feminitu a co pro ně znamená. Zároveň se pokusím najít rozdíly, pokud 

nějaké  existují,  ve  způsobech  vnímání  feminity  mezi  homosexuálními  a 

heterosexuálními ženami. Feminita jako genderová kategorie vychází z kultury, osobní 

pojetí  této  kategorie  však může být  ovlivněno mnoha dalšími  faktory.  Odhalit,  jaké 

faktory to jsou, a zda mezi ně patří i sexuální orientace, je dílčím cílem této práce. Za 

hlavní  cíl  si  kladu  zjistit,  co  pro  ženy znamená  feminita,  jaké  chování  považují  za 

femininní a co tyto  kategorie naopak znevažuje nebo naopak zcela potlačuje. Dalším 

cílem je pak porovnat, zda se pojetí homosexuálních a heterosexuálních žen liší a pokud 

ano, tak v čem. 

V teoretické části  se pokusím vymezit feminitu jako genderovou kategorii.  V 

porovnání  žen  a  mužů  se  pokusím  nastínit  předpokládané  aspekty,  které  jsou  pro 

feminitu sdíleny jako typické. Věnovat se budu také samotným aspektům ženství, mezi 

které řadím například krásu nebo ideál velké matky, ale také podřazené postavení ženy 

vůči muži. 

Vzhledem k dvojí orientaci mých respondentek jsem se úsek teoretické části rozhodla 

věnovat  také  uvedení  čtenáře  do  problematiky  homosexuality.  Věnuji  se  vymezení 

homosexuality a coming outu, protože coming out je obvykle zásadním okamžikem v 

životě  většiny  leseb  nebo  gayů.  Do  kategorie  homosexuálních  informantek  jsem 

zařadila pouze ty ženy, které ve svém životě vnějším coming outem prošly. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST
 2.1 Gender
Pojem gender  pochází  z  latinského  slova  genus,  generis,  které  označuje  rod,  a  to 

zejména gramatický. Do češtiny bylo postupně převzato až z angličtiny, kde postupně 

nabylo  významu  kulturního  rozlišení  mužů  a  žen.  Jeho  význam  byl  odvozen  od 

pohlavních odlišností, které jsou v angličtině označovány slovem sex. 

Pod slovem gender dnes chápeme pojem, který odkazuje na sociální rozdíly mezi muži 

a ženami. Sociálními rozdíly pak rozumíme rozdíly stojící v protikladu k těm, které jsou 

ustaveny  jednoduše  fyzickou  odlišností  obou  pohlaví.  Tyto  rozdíly  jsou  kulturně  a 

sociálně podmíněné a jsou vykonstruované, tzn. může docházet k jejich proměnám v 

čase  a  různí  se  jak v  rámci  jedné  kultury,  tak  mezi  kulturami.  Tyto  odlišnosti  jsou 

předmětem procesu socializace. Nejedná se tedy o přirozený neměnný stav, k němuž je 

člověk předurčen, nýbrž o aktuální stupeň vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami 

[Gender. Rovné příležitosti. Výzkum, 2000, 2000(1)].

Oakleyová upozorňuje, že selský rozum nás nutí předpokládat, že člověk patřící 

pohlavně k jedné skupině bude stejné skupině odpovídat  i  v genderovém rozdělení. 

Skutečnost je však jiná. Zda jsme mužem či ženou v konkrétní kultuře určuje nejen 

podoba genitálií,  ale  stejně  tak  oblečení,  které  nosíme,  gestikulace,  výběr  povolání, 

sociální sítě a naše osobnost  [Oakleyová, 2000: 121]. Právě tyto konkrétní projevy 

ženství v naší kultuře jsou hlavním předmětem zkoumání této práce. Zajímalo mě, co 

vše podle názoru informantek spadá pod pojem feminita. 

 2.1.1 Feminita a maskulinita
Často se můžeme setkat s tím, že jsou feminita a maskulinita stavěny vzájemně proti  

sobě. Tyto kategorie obsahují například osobnostní charakteristiky,  fyzické vlastnosti, 

způsoby chováni,  hodnoty  nebo  názory  jedinců.  Tyto  konkrétní  projevy mužství  či 

ženství jsou pak považovány za přirozené a žádoucí pro muže a ženu v rámci jejich 

pohlaví. Jinak řečeno se jedná o veškeré představy, které spojujeme s ženstvím nebo 

mužstvím. 

Při  definování  feminity je  možné vycházet  z  celé  řady teoretických přístupů.  Podle 

Wyrobkové je ale možné rozlišit nejméně pět hlavních způsobů vymezení těchto pojmů. 

Vymezit  obě  kategorie  můžeme  tedy skrze  charakteristiky,  v  nichž  se  ženy a  muži 

systematicky liší,  skrze  sociální  role,  jež  zastává  muž  a  žena,  skrze  charakteristiky 

přitahující  opačné  pohlaví,  na  základě  genderových  stereotypů  nebo  také  podle 

genderové identity [Wyrobková, 2005: 542].
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Již v roce 1936 se pokusili Lewis M. Terman a Catharine Cox Milesová vědecky 

stanovit normu maskulinity a feminity a to skrze charakteristiky, v nichž se žena a muž 

liší. Podařilo se jim sestavit test, který zahrnoval asi 910 položek a jehož cílem bylo 

změřit, jak dalece se odpovědi dané osoby shodují či naopak liší od odpovědí, které 

uvedla  většina  respondentů  stejného  pohlaví.  Do  dotazníku  nebyly  zařazeny  žádné 

otázky,  u  nichž  se  neprojevil  výrazný  rozdíl  mezi  četností  odpovědí  mužů  a  žen. 

Vybrány byly ty otázky, u nichž se významná rozdílnost prokázala. 

V jedné části testu respondenti například k určitému slovu přiřazovali jiná slova, která 

jim  jako  první  asociačně  vytanula  na  mysli.  Ženy  k  pojmu  „měsíc“  nejčastěji 

přiřazovaly slova jako „noc“ nebo „kolo“. Muži oproti tomu nejčastěji vybírali slovo 

„světlo“ [Terman, Miles, 1936: 215].

Termanovi a Milesové se podařilo najít objektivní rozdíly mezi muži a ženami a tím i 

potvrdit,  že  každodenní  pozorování  rozdílného  chování  žen  a  mužů  se  zakládá  na 

skutečnosti a že se nejedná pouze o subjektivní či vsugerovaný pocit. Muži a ženy se liší 

chováním, přístupem ke světu a temperamentem. Ann Oakleyová však dodává, že sama 

existence této objektivní rozdílnosti mezi pohlavími nemusí nutně znamenat, že jsou 

předurčeny a že vycházejí z biologické složky lidské podstaty [Oakleyová, 2000: 46]. 

Z toho vychází i sdílené představy o tom, jakou sociální roli by měla žena zastávat, tedy 

jaké chování je pro její pohlaví vhodné a odpovídá feminitě. Podle Wyrobkové je v 

euro-atlantické  společnosti  žena  stavěna  především  do  pozice  pečující  matky 

[Wyrobková, 2005: 543]   

Zda rozdílnosti mezi muži a ženami pocházejí z kultury či z pohlaví je otázka, 

kterou se zabývala řada výzkumníků. Jedním z nich byla i Margaret Meadová, která ve 

své knize Sex and Temperament in Three Primitive Societies popisuje tři kmeny z Nové 

Guineje. Podle jejích závěrů definují různá společenství maskulinitu a feminitu odlišně, 

liší se jejich ideály krásy i toho, co ženskost (popřípadě mužnost) znamená. U kmene 

Arapešů  je  například  společným  hlavním  cílem  obou  pohlaví  péče  o  děti  a  jejich 

výchova, ani jedno pohlaví není podle jejich kulturních hodnot významněji agresivní či 

dominantní a sex je pro ně prací, jejímž cílem je početí nových potomků. Stejně jako je 

početí záležitostí obou pohlaví, je jím u Arapešů i porod. Vztahuje se na muže i ženy 

bez rozdílu,  proto je muž u porodu přítomen a jeho cílem je sdílet  s ženou fyzické 

utrpení, které jí porod přináší. 

U druhého zkoumané kmene už však toto společné  sdílení  pro evropskou civilizaci 

typicky ženských vlastností a povinností mizí. Jejich náhled na ženství se naopak blíží 

mužskému ideálu. Mundugumorské ženy považují péči o děti a jejich výchovu za cosi 

špinavého,  co je  pod jejich  úroveň,  muži  nahlížejí  na těhotenství  a  porod podobně. 
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Meadová podotýká, že v každodenním chování nenacházela rozdíly mezi asertivitou či 

průbojností mezi muži a ženami. Ženy zde zastávají stejnou práci jako muži a jejich 

slovo má v kmeni rovnou váhu. 

Naopak u třetího kmene existují významné rozdíly mezi pojetím ženy a muže. Ideálem 

ženství je pro kmen Čambuliů podle Meadové sebevědomí, asertivita a panovačnost, 

muži jsou naopak marniví, starostliví a těžko ovládají sami sebe [Meadová, 2010: 128-

213]. V tomto kmeni tedy vidíme spíše matriarchální rozložení a vlastně opak toho, co 

platí o představách mužství a ženství v západní společnosti. Margaret Meadová (stejně 

jako množství dalších autorů) se staví za názor, že pojmy feminity a maskulinity musí 

být odvozovány z kultury a nikoliv z biologických rozdílů mezi muži a ženami. Jedná se 

tedy o jev kulturní a právě na základě kultury jsou vymezeny ženské a mužské sociální 

role. 

Člověk  přirozeně  rozlišuje  ženu  a  muže  jako  pár,  a  to  často  protichůdný. 

Párování  muže  a  ženy  vychází  z  předpokladu,  že  ženství  a  mužství  by  mělo  být 

charakteristické tím, co přitahuje opačné pohlaví [Wyrobková, 2007: 14] Vezmeme-li v 

úvahu  muže  a  ženu  v  rámci  přesvědčení,  že  svět  je  založen  na  dialektických 

protikladech, můžeme podle Jana Poněšického pozorovat rozdělení konkrétních stran 

konfliktu na stranu ženskou a stranu mužskou [Poněšický 2008: 31]: 

ŽENSKÁ STRANA MUŽSKÁ STRANA
Chaos Pořádek
Příroda – přirozenost Kultura – civilizace 
Analogické zpracování Digitální inteligence
Syntetické myšlení, celistvost, vlna Analytické myšlení, částice
Vnitřní prostor Vnější prostor
Romantické pojetí člověka Racionální pojetí člověka
Objekt touhy Chtějící subjekt
Zlý, špatný, nemocný Dobrý, tvůrčí, zdravý
Konzervativní, uchovávající Radikální, agresivní
Oběť, poddaný, masochismus Pachatel, pán, sadismus
Potřeba lásky, závislost, silná vztahovost Potřeba nezávislosti, svobody  vyniknutí
Přijímání Dobývání
Tělo Duch
Smrt, podsvětí Život, světlo

Toto rozlišování souvisí také s genderovými stereotypy. Člověk má tendenci zobecňovat 

a  aplikovat  svá  zobecnění  na  celé  skupiny.  Ačkoliv  v  některých  případech  tato 

zobecnění nemusí souhlasit s realitou, Wyrobková píše, že ovlivňují naše očekávání a 
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následně i to, jak se skutečně chováme. Toto chování pak zpětně ovlivňuje a udržuje 

stereotyp [Wyrobková, 2007: 24]. 

V rámci každého pojetí  je pak feminita a maskulinita definována odlišně.  Například 

hysterie,  femininní  jednání,  které  bude  odpovídat  pojetí  z  hlediska  systematických 

rozdílů mezi muži a ženami, nemusí platit v případě pojetí z hlediska přitažlivosti pro 

opačné pohlaví. 

 2.1.2 Androgynie
Pojem androgynie zavedla Sandra L. Bemová. Název vychází z řeckých slov  andro a 

gyn, což jsou označení pro muže a ženu. Pojem androgynie představuje vysokou míru 

přítomnosti jak maskulinních tak femininních charakteristik. 

Bemová1 vytvořila  tzv.  dotazník sexuálních rolí (Bem Sex Role Inventory – BSRI). 

Dotazník BSRI je tvořen 20 maskulinními, 20 femininními a 20 na genderu nezávislými 

charakteristikami. 

Každou vlastnost u sebe subjekt člověk hodnotí na škále 1 (nikdy, vůbec) až 7 (úplně, 

zcela) podle toho, nakolik ho daná vlastnost vystihuje. Dotazník diagnostikuje čtyři typy 

osobnostního chování, maskulinní, femininní, androgynní a indiferentní2 [Fajmonová, 

Osuský, 2004: 29-32]. 

Feminita není osobnostní charakteristika, ale kulturně daná dimenze, podle níž 

jsme zvyklí vyhodnocovat informace. Wyrobková dodává, že v euroamerické kultuře 

jsou  tyto  dimenze  založeny na  androcentrismu [Wyrobková,  2007:  22-23].  V rámci 

opačné  sexuální  orientace  se  často  setkáváme  s  tím,  že  lesby  projevují  znaky 

androgynie.  Ačkoliv Leila Rupp ve své knize  Vytoužená minulost nepracuje přímo s 

pojmem androgynie, zmiňuje se o tom, že lesby jsou často charakteristické svou touhou 

situovat se do mužské pozice. Nejedná se ani tolik o to, jak vypadají, ale způsob jejich 

jednání, o hodnoty, které sdílí a normy, kterými se řídí. V mnoha ohledech podle Rupp 

projevují jasně maskulinní prvky. Zároveň si však – protože jsou ženy – uchovávají i 

některé silně rozvinuté charakterové rysy, které jsou vnímány jako ženské [Rupp, 2002: 

59].

 2.1.3 Rod ženský

Jak poznáme, že je žena skutečně ženou? Co vlastně znamená žena? Čím je určena? 

Nebo  jak  vypadá  ideální  žena?  Otázek  orientovaných  směrem  k  ženám,  ženství  a 

ženskosti  bychom  si  mohli  klást  desítky.  A  přesto  žádná  z  nich  není  jednoduše 
1 BEM, Sandra L. The lenses of gender: transforming the debate on sexual inequality. New Haven: Yale 

University Press, 1993.
2 Nízká feminita i maskulinita. 
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zdopověditelná. Přesto se nejspíš každý z nás někdy zaslechl, že některé ženě „schází 

ženskost“. 

Fenomén ženství byl odjakživa zahalen jistou mírou mystiky a tajemství.  Chceme-li 

hovořit o ženskosti a o ženství, vždy musíme pracovat s konkrétní ženou v konkrétní 

době  a  konkrétní  společnosti.  Všechny  tyto  aspekty  totiž  ovlivňují  onu  tajemnou 

ženskost. 

Během  historie  se  významně  měnila  pozice  ženy  i  její  význam.  Žena  bývá  často 

spojována  s  teplem domova,  je  označována  jako  „strážkyně  rodinného  krbu“.  Toto 

spojení vychází z křesťanských tradic, v nichž je s rolí ženy spjatý rituál rozdělávání 

ohně. Podle Vodákové a Vodákové se oheň jako takový vcelku logicky stal symbolem 

domova – je dobře vidět, vydává teplo, býval obvykle místem, kde se rodina scházela, 

umístěňbyl ve středu domu atd. – a spolu s ním tuto funkci přijala na svá bedra i pozice 

ženy [Vodáková a Vodáková, 2003: 83]. Žena udržuje oheň, udržuje a tvoří tedy domov. 

S domovem je pak často spojována rodina. V rámci udržování domova byla žena také 

automaticky stavěna do role pečovatelky. 

Betty Friedanová se ve své  knize  Feminine mystique aktivně  stavěla  proti  ideologii 

výhradných rolí  ženy-hospodyně,  ženy-manželky a  ženy-matky.  V padesátých letech 

měla v USA tato představa o ideálním místě  dobré ženy velkou podporu.  Po druhé 

světové  válce  klesal  počet  žen  studujících  na  vysokých  školách,  klesal  také  věk 

prvorodiček.  Rostla naopak porodnost. Americká žena chtěla být dokonalou matkou, 

vypěstovat nejhezčí růže a být (ideálně) blond3 [Friedan, 2002: 49-56]. Ideální žena z 

předměstského  domku  připomínala  (a  zdaleka  ne  náhodou)  Stepfordské  paničky Iry 

Levina4. 

Představa  ideální  ženy  jako  ženy  v  domácnosti  postavené  níže  než  muž  neplatila 

zdaleka pouze pro USA. Simone Beauvoirová vydala poprvé v roce 1949 knihu Druhé 

pohlaví, v níž se (podobně jako později Friedanová) zabývala existenciálním konfliktem 

ženy, její podřazeností ve společnosti a „právoplatným“ místem doma u krbu. „A není 

také ničím jiným než tím,  jak o ní  muž rozhodne;  proto také se o ní  mluví  jako o 

'pohlaví' a chce se tím říci, že žena se muži jeví v podstatě jako bytost pohlavní; je  

pohlavím pro  něho,  je  tedy pohlavím absolutně.  Žena je  určována a  diferenciována 

svým  vztahem  k  muži,  nikoli  muž  svým  vztahem  k  ní;  …  On  je  Subjekt,  on  je 

Absolutno: ona je to Druhé“ [Beauvoir, 1967: 10-11]. Setkat se můžeme i s tvrzením, že 

žena je vše, co není muž.  Ženství je utvářeno absencí mužských vlastností [Bourdieu, 

3 Každá třetí americká žena byla skutečně na přelomu 50. a 60. let obrarvená na blond. Na svědomí měl 
tento boom plakát, na němž blonďatá usměvavá žena hlásala: „Jestli je toto jediný život, který mám, 
ať ho tedy prožiji jako blondýna!“

4LEVIN, Ira. Stepfordské paničky. 1. vyd. Praha: Odeon, 1975
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2000: 88-92]. 

Ženy na celém světě a ve všech kulturách ovšem spojuje mateřství. Není tím 

myšleno mateřství ve významu péče o děti, jakožto porod jako takový. Podle Oakleyové 

je sociální aspekt mateřství zdůrazňován výhradně v moderní společnosti [Oakleyová, 

2000: 45-46]. Schopnost porodit dítě je společným jmenovatelem všech žen na celém 

světě. Dnes už však ani žena, která neporodí dítě, není méně ženou. 

Dalším významným aspektem spojující ženy a ženskost, je pojem krásy. Ženský ideál 

krásy  se  mnohokrát  proměnil  a  stejně  jako  ideální  ženské  vlastnosti,  je  pouhým 

konstruktem.  Podle  Mileny  Lenderové  byly  do  středověku  za  největší  krásky 

považovány  vznešené  ženy  s  útlými  boky  a  malými  ňadry.  Od  renesance  se  však 

pozornost přenesla na pas. Ideálem ženské krásy bylo bujné poprsí, široká pánev a útlý, 

až vosí, pas. Od žen se vyžadovala „zdravá tělnatost“. S příchodem rokoka přišla také 

nechuť ke všemu velkému a robustnímu, do módy se vrací malé a útlé ruce, nohy i 

ňadra.  Ideál  krásy  se  v  průběhu  let  měnil  především vlivem změn  životního  stylu 

vyšších  tříd.  Rokokovým  ideálem  ženy  není  matka,  ale  duchaplná  přítelkyně, 

roztoužená milenka a společnice [Lenderová, 1999: 139-140]. Kult krásy a jeho ideál se 

v historii neustále opakuje. Počátkem 20.století se do módy opět vrátily plné křivky, 

koncem padesátých let  se však už ženy snažily průměrně vměstnat do až o tři  čísla 

menších konfekčních velikostí5. 

Co tedy je nebo byla opravdová a skutečná ženskost? Který ideál ženské krásy je (nebo 

byl) ten správný? Simone Beauvoirová zastává názor, že nic jako ženskost neexistuje. 

Ženskost  (a  s  ní  i  představa  o  ženství  a  ideální  ženě)  je  pouze  konstruktem doby 

[Beauvoir, 1967: 9]. Jde tedy o uvědomění si vlastního ženství. Toto uvědomění se žena 

následně pokouší napojit na vnější obecně sdílený ideál.  

5 V dnešním evropském číslování oblékala například Marilyn Monroe velikost šatů 42-44, zatímco 
ideálem dnes (velikosti modelů z módních přehlídek) je 32-34. 
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 2.2 Homosexualita
Termín  homosexualita  zavedl  v  roce  1869  maďarský  psychiatr  Karoly  Bankert  a 

označujeme  jím  dnes  sexuální  vztahy  mezi  osobami  stejného  pohlaví.  Tyto  vztahy 

mohou zahrnovat pohlavní styk, stejně tak se však může jednat o vztahy čistě citové 

[Rees, 1982:  22]. Homosexuální náklonnost k osobám stejného pohlaví je převažující 

nebo  dokonce  výlučná  a  tento  stav  je  trvalý.  Obecně  vzato  je  znamená  tedy 

homosexualita  náklonnost  ke  stejnému  pohlaví,  je  ale  důležité  rozlišovat  mezi 

homosexuální orientací, homosexuálním chováním a homosexuální identifikací. 

S homosexuální orientací (preferencí, zaměřením, založením atp.) se setkáváme jak u 

mužů,  tak u žen.  Pro homosexuálně  orientované muže používáme obecně zavedený 

termín  gay,  pro  homosexuálně  orientované  ženy pak  označení  lesba6 nebo lesbička. 

Leila J. Rupp ve své knize Vytoužená minulost uvádí, že ženy, které se samy ztotožňují 

se  svou  menšinovou  orientací  dávají  přednost  označení  termínem  „lesba“,  protože 

označení „lesbička“ může asociovat určitou nevyzrálost či dokonce pomíjivost [Rupp, 

2002: 180].

 2.2.1 Základní statistické charakteristiky

Americký  psycholog  Alfred  Kinsey  během  svých  výzkumů  stanovil  dnes  zvláštně 

magické označení čtyř procent, když stanovil výhradní homosexualitu amerických mužů 

právě  na  4% osob.  Přestože  později  byly Kinseyho práce  vystaveny značné kritice, 

zejména  z  důvodu  generalizace  výsledků,  zůstavají  tyto  údaje  i  nadále  „klasické“ 

[Stehlíková, Procházka, Hromada, 1995: 12].

V současné společnosti lze najít nejen osoby výhradně heterosexuálně či homosexuálně 

orientované,  nýbrž  i  poměrně  četnou  skupinu  takových  osob,  které  svou  sexuální 

orientací tvoří plynulý přechod mezi homosexualitou a heterosexualitou. V roce 1948 

předložil Kinsey škálu sexuální orientace [Kinsey, Pomeroy, Martin, 1998: 638]:

 Exclusively  heterosexual  with  no  homosexual  (výlučně  heterosexuální  bez 

jakýchkoliv homosexuálních tendencí)

 Predominantly  heterosexual,  only  incidentally  homosexual  (převážně 

heterosexuální, jenom výjimečně homosexuální)

 Predominantly heterosexual, but more than incidentally homosexual (převážně 

heterosexuální, s výraznějšími homosexuálními tendencemi)

 Equally heterosexual and homosexual (stejně heterosexuální a homosexuální)

 Predominantly homosexual, but more than incidentally heterosexual (převážně 

6 Slovo je odvozeno od názvu řeckého ostrova Lesbos, který je známý jako působiště starořecké 
básnířky Sapfó. Ta proslula některými homoeroticky lazenými elegiemi a písněmi. 
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homosexuální, s výraznějšími heterosexuálními tendencemi)

 Predominantly  homosexual,  but  incidentally  heterosexual  (převážně 

homosexuální, ale výjimečnmě  i heterosexuální)

 Exclusively homosexual (výlučně homosexuální)

V době vytvoření této škály byla však homosexualita ještě klasifikována jako duševní 

onemocnění. Nejprve byla řazena mezi sociopatické poruchy, později byl tento názor 

přehodnocen  a  homosexualita  se  zařadila  mezi  sexuální  deviace.  V roce  1992 však 

Světová zdravotnická organizace nezařadila homosexualitu do 10. revize Mezinárodní 

klasifikace nemocí [http://www.who.int/classifications/icd/en/]. Od té doby není nadále 

klasifikována jako onemocnění. 

 2.2.2 Coming out
„Proces  coming  out  je  nejčastěji  definován  jako  vnitropsychický  konflikt  mezi 

internalizovanou  homofobií,  která  zahrnuje  zvnitřnění  a  ztotožnění  se  se  sociálně 

negativními  postoji  k  homosexuální  orientaci,  a  zároveň  nově  rozpoznaným  nebo 

alespoň  podstatně  uvědomovaným  vlastním  erotickým  zaměřením“  [Stehlíková, 

Procházka,  Hromada,  1995:  17].  Homosexuální  jedinci  vytvářejí  ve  společnosti 

specifickou  minoritu,  která  často  stojí  na  okraji  a  potýká  s  malou  společenskou 

akceptací a leckdy i s otevřenou diskriminací. Procesem coming outu v menší či větší 

míře  prochází  každý  homosexuální  jedinec.  Nejčastěji  k  němu  dochází  v  období 

puberty, kdy si jedinec začíná uvědomovat vlastní odlišnost v poli erotických a citových 

prožitků a zároveň se potýká s nevolí a hodnotami společnosti. Během coming outu u 

něj  dochází  ke  konfliktu  negativních  postojů  vnějšího  světa  a  vlastní  –  vnitřní  – 

identifikací. 

Na základě tohoto dvojího uvědomění můžeme rozlišit interní a externí coming out. 

Přiznání  sama sobě,  že „jsem jedním z nich“,  označujeme jako interní  coming out, 

následné informování okolí o sexuální orientaci jako coming out externí [Beňová, 2007: 

10].
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3. METODOLOGIE

 3.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky

Žena a ženství a sebepojetí  ženství může mít mnoho dimenzí.  Cílem mé bakalářské 

práce bylo odkrýt alespoň některé aspekty – ideálně co největší množství aspektů, které 

napomáhají  ženám  koncipovat  feminitu.  Zajímalo  mě,  jakým  způsobem  k  feminitě 

přistupují, podle čeho ji definují a které aspekty vlastního ženství jsou pro ně podstatné 

a které nikoliv. Ve svém výzkumu jsem se věnovala obecně tématice feminity. Mým 

cílem bylo nechat informantky volně asociovat na dané téma a díky tomu najít body, v 

nichž feminitu vidí a podle nichž ji následně definují. Náhled na feminitu a její význam 

je pro mě výzkumným problémem, ke kterému jsem definovala následující výzkumné 

otázky: 

 Jak dotazované ženy vnímají feminitu?

 Jaké faktory ovlivňují jejich náhled na feminitu?

 Jaké  rozdíly  ve  vnímání  feminity  nacházíme  v  porovnání  pohledu  

homosexuálních a heterosexuálních žen? 

Předpokládaným  výsledkem  výzkumu  byl  soubor  témat,  která  ovlivňují  účastnice 

výzkumu v náhledu na problematiku koncepce feminity a zároveň jsou relevantní pro 

jejich vlastní prožívání ženství. 

 3.2 Technika sběru dat

Po zvážení typu výzkumu jsem se rozhodla pro kvalitativní přístup. Cílem je porozumět 

zkušenosti, kterou informantky prožily či prožívají. Dále jsem se snažila odhalit důvody, 

proč jsou pro ně konkrétní témata tak důležitá, zajímaly mě detailní informace spíše než 

jednoduchá  data.  Téma  výzkumu  může  také  být  pro  některé  informantky  poměrně 

intimní, i z toho důvodu jsem se rozhodla pro osobnější způsob dotazování. 

Termínem  kvalitativní  výzkum  rozumíme  „jakýkoliv  výzkum,  jehož  výsledků  se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.  Může to 

být  výzkum  týkající  se  života  lidí,  příběhů,  chování,  ale  také  chodu  organizací, 

společenských  hnutí  nebo  vzájemných  vztahů.  ...  Některé  oblasti  se  hodí  spíše  pro 

kvalitativní typy výzkumu. To je třeba případ výzkumu, který se snaží odhalit podstatu 

něčích  zkušeností  s  určitým  jevem“ [Strauss,  Corbinová,  1999:  10].  Autoři  dále 

podotýkají, že termín kvalitativní výzkum je poměrně zavádějící, protože každý si pod 
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ním  může  představit  něco  trochu  jiného.  Metodolog  Creswell  definuje  kvalitativní 

výzkum  jako  „proces  hledání  porozumění  založený  na  různých  metodologických 

tradicích  zkoumání  daného  sociálního  nebo  lidského  problému.  Výzkumník  vytváří 

komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků 

výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ [Creswell in Hendl, 2012: 

50]. Strauss a Corbinová ale upozorňují, že metody obvykle spojované s kvalitativním 

způsobem šetření jsou rozhovory a pozorování, stejně tak sem ale patří právě zkoumání 

textů, videí, dokumentů nebo knih [Strauss, Corbinová, 1999: 10]. 

K získání výzkumných dat jsem použila polo-strukturované rozhovory. Miovský 

v knize  Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu uvádí, že se jedná o 

pravděpodobně  nejrozšířenější  způsob  výzkumných  interview  vůbec.  Polo-

strukturované rozhovory nutí  výzkumníka držet  se  závazného schématu,  zároveň ho 

však nijak netlačí ke striktnímu dodržování pořadí otázek. V jejich rámci je tedy možné 

dát dotazovanému větší prostor, doptat se a mimo okruhy jádra interview a probrat i 

další informantem navržená témata. Tento způsob vedení rozhovoru podle Miovského 

umožňuje maximalizovat objem užitečných dat, která z rozhovoru získáme [Miovský, 

2006: 159-162]. Dává také výzkumníkovi možnost sledovat během rozhovoru témata 

důležitá  pro  konkrétního  účastníka  a  věnovat  jim  detailnější  pozornost  kladením 

vhodných  otázek.  Metoda  polo-strukturovaného  interview mi  poskytla  nejen  bohatá 

data, ale také možnost navázat vztah s dotazovanou ženou. 

Během vedení rozhovoru jsem se snažila klást otázky co nejméně direktivně, naopak 

jsem se snažila navodit přátelskou uvolněnou atmosféru. Záleželo mi na tom, aby se 

informantky  cítily  dobře  a  neostýchaly  se  otevřeně  hovořit.  Plynulosti  rozhovoru 

napomáhalo také to, že jsme si  vzájemně tykaly. 

 3.3 Výběr účastnic a výzkumný soubor 

Výzkumný  soubor  tvořily  dva  typy  informantek.  V obou  skupinách,  heterosexuální 

(skupina A) i homosexuální (skupina B), jsem do výběru zařadila ženy ve věkovém 

rozmezí 20-25 let, které se aktivně věnují týmovému sportu. Jako aktivní hráčku jsem 

definovala takovou ženu, která se danému sportu věnuje alespoň třikrát týdně a alespoň 

jedenkrát měsíčně se (v rámci sezony daného sportu) účastní soutěží. Pro skupinu B pak 

bylo  dalším  kritériem  to,  že  informantka  samu  sebe  identifikuje  jako  zcela 

homosexuální nebo částečně homosexuální a prošla vnitřním i vnějším coming outem 

(viz kapitola Coming out). 

Všechny informantky jsou Češky. Vycházela jsem z předpokladu, že vnímání feminity 
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je významně ovlivněno působením socio-kulturního prostředí. Výsledky výzkumu jsou 

tedy aplikovatelné výhradně na tuzemské vnímání feminity v rámci aktivně sportujících 

žen. 

Celkem  jsem  provedla  8  rozhovorů,  4  rozhovory  s  heterosexuálními  a  4  s 

homosexuálními ženami. Všech 8 participantek momentálně žije v Praze. 5 z nich se v 

hlavním městě také narodilo, 3 zbývající pochází z měst s počtem obyvatel menším než 

50000. 4 z dotazovaných žen jsou momentálně studentky vysokých škol, dvě z nich 

vysokou školu úspěšně absolvovaly7, dvě nestudují a v době výzkumu byly zaměstnány 

na hlavní pracovní poměr. Pro snazší orientaci ve výzkumném souboru připojuji tabulku 

s doplňujícími informacemi:

SKUPINA A

Hana 20 let Praha (nar. v Praze) Studentka  VŠ 

(ekonomie)
Alžběta 23 let Praha (nar. v Praze) Studentka  VŠ 

(pedagogika)
Žofie 22 let Praha (nar. v Praze) Studentka  VŠ 

(ekologie)
Kamila 25 let Praha  (nar.  ve  městě  pod 

50000 obyvatel) 

Dokončené  střední 

vzdělání  v  maturitou 

(víceleté gymnázium)

SKUPINA B

Kateřina 25 let Praha  (nar.  ve  městě  pod 

50000 obyvatel) 

Dokončené VŠ vzdělání 

(marketing)
Lenka 23 let Praha  (nar.  ve  městě  pod 

50000 obyvatel) 

Dokončené  střední 

vzdělání  s  maturitou 

(sociální péče)
Marie 20 let Praha (nar. v Praze) Studentka (pedagogika)
Aneta 23 let Praha (nar. v Praze) Dokončené  bakalářské 

studium, dále nestuduje 

(filologie)

Původně jsem měla v plánu zkoumat hráčky jednoho sportovního týmu, nakonec 

jsem však z etických důvodů zvolila rozptýlenější  výběr.  Dívky,  které jsem v rámci 

7 Byl jim udělen bakalářský nebo magisterský titul. 
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družstva oslovila, byly fotbalistky z malého města, které má méně než 50000 obyvatel a 

téměř všechny (odpovídající skupině A i B) projevily nejdříve zájem se na výzkumu 

účastnit. Nakonec však daly některé z členek týmu (zejména ty, které se identifikovaly 

jako homosexuální) najevo strach z možnosti prozrazení jejich identity. I přes ujištění o 

etice výzkumu a příslib zachování jejich naprosté anonymity se obávaly, že by přesto 

bylo možné jejich tým dohledat a na výzkumu se odmítly podílet. 

Z  tohoto  důvodu jsem přešla  k širšímu výběru informantek způsobem, který 

jsem  popsala  výše.  Vzhledem  k  tomu,  že  jsem  sama  sportovně  aktivní  a  v 

odpovídajícím  věku  pro  můj  výběr,  nalezení  heterosexuálních  informantek  nebyl 

problém. Abych zachovala odstup a dokázala se vyhnout zkreslení výpovědí, požádala 

jsem své kamarádky o kontakty na spoluhráčky z týmů, v nichž hrají. Dotazované ženy 

jsem tedy neznala a poprvé jsme se setkaly při rozhovoru.

Výběr  žen  pro  skupinu  B  jsem  provedla  metodou  snow-ball8.  Oslovila  jsem  svou 

kamarádku, která je aktivní v LGBT9 komunitě a ta mi pomohla kontaktovat lesby, které 

odpovídaly  mému  vzorku  a  domnívala  se  o  nich,  že  by  byly  ochotné  se  výzkumu 

zúčastnit.  Takto  se  mi  postupně  podařilo  získat  kontakt  na  čtyři  dívky,  které  jsem 

následně  zařadila  do  skupiny  B.  Věřím,  že  u  potencionálních  informantek  došlo  k 

podpoření důvěry ve výzkum zabývající se intimním tématem do jisté míry právě tím, 

že byly osloveny osobou, kterou znají. 

Všechny  ženy  jsem  nejprve  kontaktovala  buď  přes  e-mail  nebo  pomocí 

Facebooku. Informovala jsem je o mé osobě, o cíli výzkumu, způsobu sběru dat a o 

způsobech zachování jejich anonymity. Vždy jsem se zeptala, zda jim více vyhovuje 

vykání či tykání. Všech 8 žen se přiklonilo k tykání. Poté jsme se domluvily na termínu 

a místě setkání.  Nechala jsem informantky, aby samy navrhly místo,  které jim bude 

příjemné. Jedinou podmínkou z mé strany bylo, aby se jednalo o tišší prostory, kde by 

se vyskytovalo co nejméně rušivých faktorů. Většina si vybrala menší kavárny v okolí 

svých domovů nebo případně škol, jindy mě požádaly, zda bych mohla přijít přímo k 

nim domů. Jeden z rozhovorů proběhl na přání informantky v parku. 

Před zahájením rozhovoru jsem všechny ženy seznámila s průběhem rozhovoru 

a vysvětlila jsem, jak bude zachována jejich anonymita. Upozornila jsem je, že rozhovor 

bude  zaznamenán  na  diktafon.  Všechny  souhlasily  s  případným  zveřejněním 

doslovných přepisů rozhovorů. Ještě před začátkem samotného rozhovoru jsem poskytla 

prostor pro otázky. Až poté jsme zahájily rozhovor. Jak uvádí například Miovský, je 
8 „Výběr nabalováním (snowball sampling) má využití přede-vším při výzkumu speciálních skupin 

obyvatelstva, pro něž neexistují seznamy ani spolehlivá opora výběru.“ [Jeřábek, 1992: 50]
9 LGBT = zkrata souhrnně označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby. 
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dobré  na  začátku  nastavit  přátelskou  atmosféru,  ve  které  se  bude  dotazovaný  cítit 

příjemně.  Teprve  po  zajištění  komfortu  informanta  je  dobré  přistupovat  k  zásadním 

otázkám [Miovský, 2006: 72]. 

Po  skončení  rozhovoru  jsem stejně  jako  před  jeho  začátkem poskytla  zúčastněným 

ženám prostor pro jejich vlastní otázky, případně pro vyjádření jejich názorů a dalších 

připomínek,  které  je  k  tématu  napadaly.  Nabídla  jsem jim  i  možnost  mě  kdykoliv 

kontaktovat e-mailem nebo přes Facebook, kdyby je později ještě něco napadlo. Této 

možnosti využila jedna z dotazovaných žen. 

V rámci výzkumu vzniklo tedy osm nahrávek rozhovorů, z nichž každý trvá přibližně 

45 minut. 

 3.4 Etická otázka kvalitativního výzkumu

Vzhledem k tomu, že zkoumání pojetí feminity je do jisté míry spojeno s genderovou 

identitou, může se stát, že výzkumník a informant během rozhovoru narazí na citlivá a 

intimní  témata.  Je  proto  důležité  věnovat  dostatečnou  pozornost  etickým  otázkám 

výzkumu. 

Nejdůležitějším  opatřením  je  zachování  naprosté  anonymity  informantek.  Všechny 

souhlasily s případným uveřejněním přesných přepisů rozhovorů, vystupují v nich však 

pod přezdívkami, které si buď samy vybraly nebo mě požádaly, abych je pro ně vybrala 

sama. S těmito přezdívkami pracuji v rámci celého zkoumání a za přezdívkami jsou 

zúčastněné ženy skryty i v závěrech výzkumu. 

V případě jedné z žen identifikujících se jako homosexuální jsem měla možnost provést 

rozhovor  také  s  její  partnerkou.  Rozhodla  jsem  se  tuto  možnost  nevyužít.  Všem 

zúčastněným ženám jsem slíbila v případě zájmu možnost do hotové práce nahlédnout. I 

přes použití přezdívek není vyloučeno, že by se partnerky mezi sebou mohly poznat. 

Vzhledem  k  intimní  tématice  rozhovorů  se  domnívám,  že  by  to  mohlo  v  jejich 

partnerském vztahu působit negativně. 

V  kvalitativním  výzkumu  je  také  důležité  dát  velký  důraz  na  reflexivitu. 

Termínem reflexivita máme na mysli „cílené zabývání se tím, jaký vliv má naše činnost 

na účastníky výzkumu (a opačně)  jak se podílíme na spoluvytváření výzkumné situace“ 

[Miovský,  2006:  74-75].  Z  toho  důvodu  jsem  během  celého  výzkumu  neustále 

reflektovala vlastní postoje k problematice. 
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4. ANALYTICKÁ ČÁST

V této kapitole bych ráda popsala postup, jakým jsem data analyzovala. Také zde uvedu 

zjištění, ke kterým jsem během analýzy došla. 

V první fázi jsem přepsala nahrávky rozhovorů doslovnou transkripcí. Toto jsem dělala 

vždy  ve  stejný  den,  kdy jsem rozhovor  provedla,  abych  vše  měla  v  jasné  paměti. 

Doslovný  rozhovor  sice  nabízí  přesná  tvrzení  informantek,  důležité  jsou  ale  v 

kvalitativním zkoumání také nonverbální projevy dotazovaného. Do přepisů jsem proto 

zapojovala  poznámky  o  chování  informantek.  Pro  jednodušší  přepis  a  následnou 

přehlednější analýzu jsem například pro projevy smíchu či naopak smutku používala 

všeobecně  používané  smajlíky.  Do  přepisu  jsem  si  také  poznamenávala,  zda  byly 

informantky nervózní nebo naopak klidné, co dělaly s rukama, jakým způsobem seděly, 

zda navazovaly oční kontakt a podobně. 

Tyto doslovné přepisy jsem následně procházela,  každý z nich několikrát  Po 

pročtení  jsem se  rozhodla  věnovat  se  v  analýze  nejprve  každé  informantce  zvlášť, 

následně pak shrnout  svá zjištění  z  jednotlivých rozhovorů do obecných zjištění.  K 

tomuto jsem použila otevřené kódování. „Otevřené kódování je část analýzy, která se 

zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů. … Během 

otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, 

porovnáním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly“ [Strauss, Corbinová, 1999: 43]. Mým 

cílem během kódování bylo tedy vytvořit okruh kategorií, kterých bych se nadále mohla 

držet při vyhodnocování výsledků. 

 4.1 SKUPINA A

 4.1.1 Hana

Pojem ženství Hana okamžitě asociovala s fyzickými atributy ženy. Neměla však na 

mysli ani tak fyziologické proporce ženy, jako spíš to, co si obléká, jaké má vlasy nebo 

jak se tváří. V prvním přiblížení je u ženství velmi důležitá fyzická krása. Podle Hany 

tato přitažlivost ale především tkví v tom, jak se o sebe konkrétní žena stará. 

„H: Ale zase by měla mít něco do sebe, zas jako aby přitahovala.

T: A čím myslíš, že by měla konkrétně přitahovat? 

H: No jako jak tak působí, jako žensky. Jako když se někdo oblíkne tak jako introvertně, sako a košili, tak  

toho si nikdo nevšimne. Podle mě by měla přijít a všechny omámit svým vzhledem a svým chováním.“

Například líčení je podle ní věc, která dovede zaujmout a upoutá pozornost. Sama se 
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více  líčí  například  na  události,  kde  by  mohla  narazit  na  potencionálního  partnera. 

Zároveň si ale myslí, že ženy se malují také kvůli ostatním ženám. Fyzická přitažlivost 

je mnohem důležitější v čistě ženském kolektivu, než je tomu v kolektivu smíšeném 

nebo  dokonce  v  kolektivu  čistě  mužském.  Žena  cítí  potřebu  mezi  ostatní  ženy 

zapadnout. 

„Ale třeba si myslim, že ženský se malujou i kvuli  ženám. Ne jakože sou třeba lesby, ale že to dělaj i 

třeba ty zadaný co sou, tak hlavně aby se líbily i ostatním ženám, aby je spíš nepomlouvaly a neřešily.“

Když  jsme  se  dostaly  k  otázce  žena  a  volný  čas,  představila  si  Hana  ženu,  která 

nakupuje, sedí v kavárně nebo si vyřizuje svoje úřední věci. Důležitým aspektem trávení 

volného času žen je to, že ho primárně netráví sama. Svůj volný čas věnuje setkávání s 

jinými ženami. V případě, že se věnuje pouze sama sobě, navštěvuje například fitness 

studio, dělá to však z důvodu, aby se líbila svému okolí. Důležitým aspektem feminity 

je pro Hanu ve více případech potřeba sounáležitosti. 

„No tak ta žena, kterou jsem si představila já … se snaží když má prostředky chodit do fitka, aby si  

udržela svou postavu,  aby byla přitažlivá pro ty ostatní,  ale  jinak moc  koníčky nemaj  hlavně v tom 

dospělým věku.. Když pracujou třeba od osmi do čtyř tak jim to moc nedovoluje čas.. Ale myslim si, že  

se hodně scházej s přítelkyněmi a tak, protože doma je nikdo neposlouchá.“

Hana vnímá feminitu jako silně stereotypizovaný fenomén. Je toho názoru, že v 

dnešní době se postavení ženství mění, stále se však domnívá, že fungujeme ve světě 

mužů. Ačkoliv zdůrazňuje,  že se nepovažuje za feministku,  žena podle ní už dávno 

nepatří  do kuchyně.  Žena v  domovském prostředí  je  pro ni  sice  pozitivním jevem, 

zároveň by však měla mít možnost rozhodovat se podle svého. 

„H: No tak to je všechno z minulosti už daný. Že dřív musely rodit,  bejt  doma..a  muži jsou už od 

pradávný minulosti jako ve vyšším postavení. To se ani moc nevidí, že žena je ve vyšší pozici než muž. A 

je to tak zažítý, jako že je to normální. 

T: A  je to pořád stejný? 

H: Ne, tak to se mění, teď už i holky roděj pozdějc, protože chtěj víc vzdělání. No a teď i já sama žejo  

jako studuju a snažim se být na vyšší pozici než muži a pěkně jim to ukážu. Zač je toho loket. 

T: A co ti to přinese za pocit, když budeš na vyšší pozici, když se porovnáš s mužem? 

H: No tak mně celkově přijde, že jsme vždycky byly hrozně podřadný, ale podle mě bysme měly bojovat 

za svý práva. Jako zas nejsem nějaká feministka, jo to ne, ale prostě myslim si, že máme stejný práva jako  

muži a tím že budu na vyšší pozici, tím jim to dokážu, a někdo to udělat musí žejo.“

Ženu také vnímá jako empatickou, vstřícnější, nápomocnější. Empatie a touha pomoci 

druhým vychází z mateřského pudu, který je podle Hany významným determinujícím 

faktorem ženství. 
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„H: No to už je taky podle mě daný. Nebo já třeba když věřim už těm ženám víc než mužům, tak je to 

takový, že každej to bere jako samozřejmost, že každá žena by měla být milá a hodná, jinak to neni prostě 

neni ženská. Nebo neni dobře vychovaná. Že to jakoby taky trochu vychází už z toho, že máme bejt 

matky. Tak je to i kvuli tomu mateřství taky trochu, bych řekla.“

 4.1.2 Žofie

I pro Žofii je pojem feminity spojen s  fyzickým vzezřením. Co je femininní, je také 

krásné.  Jako esenci ženství a zároveň toho, co  považuje za krásné, vnímá štíhlost, 

upravenost, vůni, sebejistotu a to, zda o sebe žena dostatečně pečuje.

„No protože ta ženská vypadá jako chlap, a nejhorší je když se to nějakejm chlapům líbí na ženskejch. A 

má asi tunu břišáků a ruku větší než já stehno a žádný prsa a je fakt nechutná, no.“

Její představa odpovídajícího fyzického vzezření ženy je to, že žena nevypadá jako muž. 

O ženství obecně hovoří v protikladech toho, co považuje za jednoznačně přijímané 

koncepce maskulinity.  Feminita je podle ní silně vázána na  stereotypizaci.  Vnímání 

ženství je v dnešní době stále silně zasaženo představami, které vychází z minulosti (viz 

kapitola 1.1.3 Rod ženský). Tyto představy se však podle ní dnes mění. 

„Z: Tak to je nějaká jako kulturistka,  jako mužatka. Ale zároveň má uvázanej  ten šátek jako žena v 

domácnosti tak možná nějakej kontrast toho, že si lidi myslej, že žena má bejt jako u plotny versus jako to  

že v dnešní době si ty ženský dělaj co chtěj.

T: Myslíš, že si lidi myslej, že by žena měla být u plotny?

Z: Určitě, to je pořád, takovýhle stereotypní představy nebo jak to říct, si myslim, že trvaj.“

Přestože považuje ženu za protiklad muže, projevuje touhu se z tohoto typu nadvlády 

vymanit.  Zároveň  ale  považuje  určité  rozdělení  rolí  mezi  muže  a  ženu  za  funkční, 

převrácení rolí totiž potlačí ženství. Také zdůrazňuje, že nesmýšlí feministicky. 

„No tak asi by si neměla nechávat diktovat od chlapa co má a co nemá dělat, ale jako zase to nemyslim  

jako uplně feministicky zase, že prostě tak jako všeho s mírou. Ale aby ji chlap nenutil bejt v kuchyni a 

uklízet a aby si mohla budovat svojí kariéru a bejt samostatná a nebyla nějaká ufňukaná domácí puťka.“

„No jako takový ty ženský co si hrajou asi na tu hlavu rodiny, kdy třeba donutí chlapa aby byl doma s  

dětma a aby vařil a ona je ta, která chodí do práce a po večerech si chodí s kámoškama, tak  si jako 

myslim, že takhle ne. Jako prohození těch rolí no jako uplný naproti dělá z těch ženskejch trochu jako ty 

chlapy.“

K ženství se také neoddiskutovatelně váže mateřství. Žena, protože dítě porodí, by stále 

měla  být  tou,  která  o  něj  primárně  pečuje.  Podle  Žofie  má  v  sobě  z  minulosti 

zakódovaný hlubší vztah k dětem, větší trpělivost a zároveň také větší starostlivost. 
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„Nevim jestli už jsou tak jako naprogramovaný, od narození že jednou budou mít ty děti a že ty ženy maj  

bejt doma a že se o ně maj starat a že ony jsou ty, co tam s něma celou dobu budou a tak.“

Pro  ženství  je  také  typické  sdílení  informací a trávení  volného  času  ve  skupině 

ostatních  žen.  Žena  se  podle  Žofie  daleko  více  než  muž  zaobírá  cizím  štěstím  či 

neštěstím a věnuje energii tomu, aby měla přehled v sociálním prostoru. 

„Z: No tak scházej se na vínko na kafíčko a klábosej o těch jinejch ženskejch a jinejch chlapech, tak jako  

probíraj, spíš pomlouvaj než že by měly pozitivní rozhovory. A nebo nakupujou, ale to taky využívaj pro 

to, aby u těch nákupů probíraly ty drby. A to je asi tak všechno.

T: Takže ženy nemají volnočasový aktivity, jako třeba nějaký koníčky? 

Z:  No jako myslim si, že prostě chlap si spíš jako volnočasovou aktivitu vybere nějakej koníček, ale  

ženská když už má ten volnej čas, tak ho spíš věnuje že si jde třeba odpočinout ke kadeřnici nebo se sejde 

s těma kamarádkama, že ženský se spíš druží při těchhle aktivitách, kdežto chlapi se druží třeba na tom 

fotbale.“

 4.1.3 Alžběta

Jako první evokovala Alžbětě feminita čistotu, upravenost a  vzhled. Fyzické projevy 

ženství  jsou  podle  ní  pro  popis  feminity  zásadní.  Důležitým aspekty  jsou  postava, 

výška, délka vlasů, to, jak je žena oblečená a jakým způsobem se pohybuje v prostoru. 

Alžběta vnímá psychické a fyzické vzezření ženy jako propojené a neprojevila během 

rozhovoru názor,  že by jedna z  obou stránek byla v případě jejího vnímání  ženství 

výrazně  důležitější.  V  některých  ohledech  je  pro  ni  důležité  fyzické  vzezření,  v 

některých  potom psychická  stránka.  Důležité  je  také  to,  do  jaké  míry  o  sebe  žena 

pečuje.  

„A: No, asi vejšku, barvu vlasů. Možná postavu. Asi to co má na sobě, jak má dejme tomu upravený 

vlasy, jaký má.. já nevim.. jestli má třeba brýle. A třeba asi i to, co dělá. Jako jestli jde, stojí, kouří,  

telefonuje, něco takovýho.“

„A: Tak upraveně. Usmívá se, sympatická, hezká, tak jako že by se s ní člověk chtěl bavit. Uhm. Čistá. 

Čistě se oblíká a čistě vypadá.“

I  po  psychické  stránce  vnímá  ženství  v  podstatě  jako synonymum k  pečovatelství. 
Správná žena by podle Alžběty měla být spolehlivá a vždy čistá. Čistotu vnímá nejen ve 

smyslu vypraného oblečení, ale také psychicky. Projevem ženství by podle ní i v dnešní 

době měla zůstávat  fyzická cudnost. Přiznává,  že chování,  které ji pobouří u ženy a 

neslučuje  se  s  její  představou ženskosti,  by ji  u  muže  nejen  nepřekvapilo,  ale  také 

neznepokojovalo. Zároveň si ale nemyslí, že by žena k cudnosti přirozeně inklinovala 

více než muž. Do této pozice ji dovedl tlak společnosti. 

„A: No stalo se mi asi před 4 měsícema, když sme seděli po divadle v baru a u nás je vlastně většina 
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kluků, a máme tam vlastně jednu slečnu, která je v maturitním ročníku, takže je mladší než my docela o 

dost, a už byla nějaká hladinka alkoholu... já sem teda nepila, takže to možná bylo zkreslený i tim.. a ona 

si stěžovala, že je tam hrozný horko a jeden z kluků jí z legrace řekl, ať se svlíkne a ona se opravdu  

svlíkla. Ne teda uplně do naha, ale nahoře se svlíkla do spodního prádla a mně to přišlo fakt jako moc a 

cítila jsem se tam hodně nepříjemně. Uplně sem se styděla. 

T: Takže je podle tebe důležitý, že třeba ženský tělo by mělo bejt skrytý? 

A: Určitě. Jako samozřejmě ne v takovejch těch situacích, kdy je to normální, samozřejmě nemyslim 

třeba v bazénu... ale prostě se to čeká od tý ženský, že bude schovanější, jo, že třeba u mužů to asi není  

tak divný, když se někde trochu odhalej nebo tak. Ale to si myslim, že je tak prostě už nastavený ve  

společnosti.“ 

Ženství považuje za silně stereotypizované. Tyto stereotypy vidí především v otázkách 

mateřství a rodinného života. Ačkoliv sama si z vlastního domova sdílené stereotypy 

nepřináší,  vnímá je kolem sebe. V životě v páru podle ní například vždy žena musí 

zastávat roli  hezčí polovičky, pokud tomu je naopak, jedná se o zvláštnost.  Krása je 

podle ní u ženství velmi důležitá. Nemusí se však nutně jednat o krásu konkrétní ženy, 

stejně tak může žena například vytvářet krásné věci a tyto pak podtrhují její feminitu.  

Stejně tak ani v dnešní době není vnímáno jako přirozené, pokud žena nechce děti. Stále 

se předpokládá, že jednou je začne chtít. 

„A: To asi jo, ale doufám furt, že se to zlepšuje. 

T: A v čem konkrétně bys řekla že to tak je?

A: Určitě v otázkách mateřství a rodiny, tam si myslim, že je k tomu žena víc tlačená i tou biologickou  

stránkou, že prostě chlap může mít dětí celkem kdykoliv, zatímco žena to má trošku omezenější, takže jí k 

tomu tlačí tohle a tím pádem trochu i ta společnost jestli už teda by neměly bejt děti a tak. A právě pak 

třeba nedostane práci, protože si všichni myslej, že už bude mít děti a když ona řekne, že nechce mít děti,  

tak tomu pomalu nikdo nevěří. A jinak jako no jsou podle ženy tlačený do toho, aby byly hezký a všechno 

kolem nich bylo hezký, aby byly jako hezkou vizitkou toho páru. Že u chlapa to neni podle mě takovej  

jako problém, není to tak řešený, ale prostě když si typicky hezkej kluk najde ošklivou holku, tak se  

všichni hrozně divěj, ale obráceně se tomu vlastně nikdo moc nediví.

T: Mohla bys mi prosím vysvětlit, jak myslíš to, že jsou do nějakých věcí ženy tlačený?

A: No že prostě to všichni očekávaj od ženský, že bude nějaká. Jo, že je to tak zažitý a prostě ty ženský to  

pak fakt dělaj a o to víc se to očekává. Trošku jako předsudek třeba vůči jiný rase, tak to vnímám i u toho,  

jaká by měla bejt ženská.“

Pro ženství je také typická potřeba zapadnout. Vnímá u žen touhu po unifikaci, zároveň 

se však každá snaží být trochu odlišná. 

„A: Asi nějaká slavnostnost. A chci si tam připadat hezky a nechci si tam připadat ..no jako se říká.. under 

dresscode. 

T: Jako nevhodně oblečená? 

A: Ano, nevhodně oblečená. Prostě jako bych nešla do národního v teniskách tak prostě bych tam nešla 
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uplně nenalíčená.

T: No a dokázala bys mi třeba vysvětlit ten důvod toho?

A: Jakoby tak prostě  je  to  nějaká  jako společenská slušnost  podle mě.  A když jdeš  do národního v  

teniskách a jako vágus, tak o tobě pak každej mluví. A jakoby myslim, že pro ženskou je vlastně fajn, 

když se o ní mluví, ale jenom v dobrým. Jakože jí to sluší, že má hezčí šaty než nějaká jiná. Ale rozhodně  

pro ni není dobrý, když si lidi řikaj, že je uplně mimo.“

 4.1.4 Kamila

První  asociací  je  pro  Kamilu  pojetí  krásy.  V  první  řadě  má  na  mysli  fyzickou 

přitažlivost. Krása u ženy pro ni znamená především symetrickou postavu, dlouhé nohy, 

delší vlasy, zdravou barvu v obličeji a velké oči. S krásou spojuje také určitou jemnost 

rysů  a  plynulost  pohybů.  Naopak  hrubost,  kostnatost  nebo  zanedbaný  zevnějšek 

považuje za aspekty, které ženskost potlačují. 

„K: Co mě napadne k tomu, když se řekne žena? Asi hezký tělo. Prsa. Zadek. To že hezky vypadá. A v 

porovnání s chlapem je prostě hezká. Tak asi, no.“ 

V průběhu rozhovoru měla sklon často porovnávat ženu s mužem, ženství definovala 

skrze mužství. To, co je typicky mužské, je pro ni neženské. Feminitu a maskulinitu 

vnímá jako dva protipóly. V pojetí ženství však vnímá silnou stereotypizaci, vnější tlak 

na na ženu a její vystupování. 

„K: No tak asi prostě je spousta věcí, co mužský dělaj, žejo a je to uplně normální. Ale když to udělá  

ženská, tak to prostě je... prostě to není vubec ženský najednou, jo, že si fakt řeknu, ty jo, tohle ženská  

dělat nemá, proč to dělá? Vždyť se chová hrozně.

T: Dokázala bys mi popsat nějaký konkrétní chování, u kterýho třeba myslíš, že se tohle děje?

K: Jakoby tak já nevim, třeba když ženský chlastaj nebo tak. Jakože se nikdo nediví, když chlap jde 

každej den třeba na pivo nebo když se v pátek zbourá uplně, že netuší. Nebo když si svlíkne triko. Ale  

když to udělá holka, tak je z toho mega haló, protože to se přece nedělá, jo, a každej to řeší a všichni si 

řikaj, jak je nechutná a tak. A to mi nepřijde, že by se třeba u toho chlapa tolik řešilo. Že ta ženská prostě  

nemá co dělá v hospodě každej den, a teď to jako dovedu asi do extrému jo, ale že se tak jako řekne, že  

vždyť by měla bejt doma a vyvářet a místo toho trajdá a leje.“ 

Opět v porovnání s mužem vidí ženu jako výrazně otevřenější emocím, a to jak jejich 

prožívání tak jejich verbalizaci. Zároveň je pro ženství typická snaha pomoci druhým a 

touha  pečovat  o  okolí.  Tyto  vlastnosti  si  Kamila  vysvětluje  tím,   že  žena  je  svou 

fyzickou dispozicí determinována k tomu stát se pokračovatelkou rodu. Péče o blízké a 

jistá nesobeckost jsou podle ní důležitými (a přirozenými) vlastnostmi matky. 

„K: Tak to vidíš i u zvířat, že když se jim narodí to malý, tak ho chráněj a prostě se staraj. No a máma se  

stará o svý malý, protože prostě to je nějak v ní zakódovaný. A i než má děcko, tak se stará vo toho svýho  
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chlapa třeba, nebo o jiný lidi.“

Kromě tendencí k empatii vidí ženu ale také jako sobeckou bytost. Spojuje ženství s 

představou  „hysterky“.  Schopnost  ventilovat  emoce  je  pro  ženu  způsobem,  jak  se 

začleňuje do kolektivu. V kolektivu ostatních žen se cítí doceněna, vyhledává podporu. 

„K: Však ženský sou hysterický nejvíc když jich je hodně. A to je taky asi nějakej jako davovej reflex, ale 

hlavně prostě jim to pomáhá se zbavit  toho všeho, co do sebe vstřebaly,  když se tak urputně snažej  

zachránit všechny kolem. A prostě tak se trochu vyřvou nebo něco, a když sou tam další ženský, tak to 

podle funguje tak, že se vzájemně nějak ujistěj o tom, že je to vlastně fajn a že všechny maj stejný  

problémy jo..  Podle mě je pro ženský důležitý,  že maj nějaký kámošky,  co je  takhle podržej.  Určitě  

důležitější než pro chlapy.“ 

Kromě podpory vyžadují ženy od svého okolí také ujištění v tom, že jou jedinečné. 

Touha po pocitu jedinečnosti je podle Kamily něco, co feminit utváří. Skupina tedy pro 

ženu  znamená  jak  podporu,  tak  potvrzení  vlastní  jedinečnosti,  zároveň  pocit 

sounáležitosti. 

„K: Jakoby každá ženská chce bejt ta jediná. To je podle mě někde hluboko v nás, souvisí to s právě s tim 

jak sem říkala, že ženský sou krásky. Tak každá to chcem slyšet, ikdyž třeba říkáme, že nechcem. A to je  

podle mě hrozně typický pro ženský obecně. Chcem slyšet, že sme super ale hlavně nechcem, aby si 

někdo řikal, že nejsme.“ 

 4.2 SKUPINA B

 4.2.1 Kateřina

Pro Kateřinu je v rámci pojetí feminity důležitá hlavně  smyslnost ženy, její  postoj a 

výraz.  Zdůrazňuje  také  eleganci,  která  podle  ní  k  ženství  patří  daleko  více  než  k 

mužství. 

„T: Takže myslíš, že neexistuje ani jeden společnej rys, kterej by tě nějak jako zaujal? 

K: Tyjo asi ne. Asi ne. Mě většinou se líběj jako.. já nevim... Prostě fakt asi ne, fyzicky určitě ne. 

… 

Já si asi první všimnu toho, jak se na mě dívá, nebo jako jakej má ke mně postoj z nějakýho hlediska  

postorulogie. To je možná první čeho si všimnu. A pak asi klasika, to k tomu patří teda, asi oči nebo výraz 

kterým si mě změří. Prostě jestli mi je sympatická od obličeje.“

„Ženství to je taková ta Minnie z toho cartoonu. Ale asi nevim.. jako určitě držení těla, jako když se žena 

hezky nese, prsa dopředu. A měla by mít samozřejmě asi prsa, pěknej zadek, prostě takovej ten klasickej 

šedesátkovej stereotyp tý housewife.. úzkej pas.. si myslim teda. V tom je hrozná fyzická smyslnost.“

Míra ženskosti v každé ženě je podle Kateřiny utvářena sebevědomím. Domnívá se, že 

díky mediálnímu tlaku dnes ženy trpí frustrací a nespokojeností s vlastním tělem. Díky 
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tomu ve fyzické sféře cíleně potlačují právě tu smyslnost, kterou Kateřina považuje za 

ženskou. 

„Já  myslim,  že  je  to  tou  masáží  mediální...  Zrovna  včera  jsem  si  o  tom  tady  v  parku  povídala  s  

kamarádkou. Že dneska když se o nějaký holce řekne, že je to kus ženský, tak je to prostě špatně, už to 

není právě ta smyslnost jako byl třeba ten první obrázek, je to dneska spíš ten druhej obrázek. A myslim, 

že kvuli tomu je spousta holek frustrovanejch nebo minimálně nespokojenejch sama se sebou.“10

Femininní chování je podle Kateřiny typické extrémním přemýšlením. Ve volném čase 

žena uvažuje a přemílá věci stále dokola, zaobírá se sama sebou. 

„No tak já nevim, když vezmu tu skupinu, která po práci sedne a kouká na něco, nebo tu skupinu, která  

jde třeba sportovat, tak stejně si myslim, že ženský maj takovou tu vlastnost, že jim furt jedou myšlenky v 

hlavě, a často se týká jejich snů, nebo toho, co musí, co nestihly.  Takže i když jako relaxujem tak si 

myslím, že hodně často přemýšlíme.. vlastně pořád. Furt nám to tam jede.“

Neustále také zvažuje své kvality a nedostatky, většinou ale v rámci skupiny. Je pro ni 

důležitější, aby byla součástí skupiny a v této skupině aby byla přijímána a ceněna, než 

to, zda přijímá a cení samu sebe. To vysvětluje na příkladu líčení se. Považuje líčení za 

dobrou věc, důvod proč to ženy dělají je pro Kateřinu ale jednoznačný – aby se líbily 

svému  okolí.  Pokud  by  měla  žena  existovat  pouze  sama  se  sebou,  s  velkou 

pravděpodobností by necítila potřebu zakrývat nedostatky. Sama by si jich nejspíš ani 

nevšimla. 

„Kdybych žila sama na pustým ostrově tak bych se asi nemalovala, ale takhle zvýrazňuju nějaký svoje 

nedokonalosti, které od přírody nejsou zvýrazněny. Třeba řasy. Protože je mám světlý a nejsou vidět, tak 

si je přičmárnu, abych byla asi přitažlivější pro to okolí. Hezčí no. Chci se prostě líbit.“

V rámci tématu mateřství Kateřina připouští, že se jedná o pud fyziologicky spjatý s 

ženami,  nedomnívá se však, že v dnešní době je to faktor ovlivňující feminitu. Pokud 

žena nechce dítě, její ženství to nijak neznevažuje. Zároveň se však domnívá, že ženy 

díky tomuto pudu více inklinují k výchově dalších generací. Z minulosti je s ženstvím 

spjato také to, že žena hlídá a schraňuje tlupu dohromady. Feminitu spojuje s minulostí 

ženy jako sběračky. Z toho důvodu je z ženské ruky zcela přirozené pečování a zvýšená 

starostlivost o blízké osoby.  

„Nevim no, možná nějakým s tim mateřstvím.. že inklinujou k výchově dalších generací. Sběračky, co 

hlídaj tlupu prostě.“

10 Obrázky, o nichž Kateřina hovoří, jsou k nahlédnutí v Příloze. (pozn. aut.) 
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Když jsme hovořily o tom, co naopak feminitu znevažuje, uváděla Kateřina „plivání 

nebo hodně  velkou  bezprostřednost na veřejnosti“. Vždy však dodávala, že takové 

chování neznevažuje pouze ženství, za stejně negativní ho považuje i v případě mužství. 

Nevnímá feminitu a maskulinitu nutně jako dva protipóly. 

„K: No, od nějaký osobní hygieny nedostatečné třeba až po takovou hodně velkou bezprostřednost na 

veřejnosti třeba. Že jsme třeba byly ve třídě a pak si poposedla a prdla si na celou třídu. Což  teda by 

neměli dělat ani kluci, jakože prdět se musí, to je zdravý, ale zas asi takhle ne. Nebo že se třeba škrábala 

někde, kde ani nemusela mezi lidma asi a tak. 

T: Aha. Jo. Dobře. To asi chápu. 

K: Tak všecko, plivání na zem, ale to by taky neměli dělat ani kluci.“

 4.2.2 Aneta

Pro Anetu neznamená feminita to,  jak ženy vypadají.  Základním kamenem feminity 

jako takové je pohlaví. Feminita je nalezení všude tam, kde je žena nezávisle na tom, o 

jakou ženu se jedná. 

„T: Když teda říkáš, že to na tebe působí žensky, protože je to prostě ženská, tak všechny ty 4 obrázky se  

dá říct, že ti připadaly jakoby ženský. Takže myslíš, že ta ženskost.. že na nich je něco, co je teda všechny 

spojuje? 

A: No určitě. Tak určitě. Já myslím že to, že všechny jsme ženy nezávisle na tom, jak vypadáme, to je to  

hlavní. že to jak se pak každá prezentuje a jak se voblíká, to už je na ní.“

Existují ale samozřejmě znaky, ať už fyzické rysy nebo vlastnosti, které jsou podle ní 

pro ženské chování  a  vystupování  typické.  Za velmi důležité  považuje  barvy,  které 

vypovídají o sebevědomí konkrétní ženy. Zároveň je pro ni ženství určitým teritoriem, 

ve kterém dostatek sebevědomí chybí. Nedostatečné sebevědomí podle Anety potlačuje 

ženskost dané osoby. 

„T: A dokázala bys mi třeba říct, jakoby proč barvy? V čem je to důležitý? 

A: No protože to zaujme. A já si myslim, že pokavaď si na sebe někdo vezme výraznou barvu tak.. jak to  

říct... já sama od sebe to znám, že většinou chodím v šedivý, v černý, ale když mám zrovna jako nějakou 

excentrickou náladu, tak si vezmu třeba oranžový kalhoty, růžový tričko a ještě si něco jako udělám s  

vlasama.  Protože  vim,  že  ten  den  chci  upoutat  pozornost  nějakým  způsobem.   Hlavně  si  to  ale 

uvědomuju,  jo,  že  prostě  ten  den  jsem..  já  nevim..  sebevědomější  asi.  Sebevědomí  je  podle  mě  u  

ženskejch strašně důležitý, že nejvíc je ženská ženská, když je sama sebou a má se třeba ráda.“

Také se často uchyluje k popisování ženství skrze mužství. Vymezuje ženské chování 

vůči  chování  mužskému.  Žena  by se  neměla  chovat  jako  muž,  chce-li  si  zachovat 

34



ženskost.  Přílišná  inklinace  k přejímání  mužských návyků je  podle  Anety negativní 

definicí feminity. Neznamená to ale, že by maskulinní sklony zcela potlačovaly feminitu 

ženy. Feminitu, jak už jsem zmínila výše, vnímá jako obecně sdílenou věc tvořenou 

konkrétní ženou jednoduše z toho důvodu, že je daná osoba žena. 

„Já si jakoby často na ženskejch všimnu.. mě vždycky ruší, když maj takový ty..  teď to možná bude 

přesně pro to téma... takový ty jakoby chlapský manýry. Jakože třeba seděj a nesedí třeba s nohou přes 

nohu jako dáma, ale prostě si sedne a jako rozcápne se a vypadá to prostě strašně, a je na tom prostě vidět, 

že tim chce něco říkat, jakoby je to nějakej statement..“

„T: Říkala jsi, že krom toho, že by ti připadala ženštější, tak by ti zároveň připadala atraktivní. Připadá ti, 

že je to něco, co jde jako spolu jedním směrem? 

A: V mým případě určitě. Protože já jakoby nemám, nelíbí se mi, když ženská vypadá jako chlap. Což  

znamená samozřejmě, že se voblíká jako chlap, chodí jako chlap, mluví jako chlap, smrdí jako chlap, v 

nejhorším případě, má krátký vlasy a jakoby snaží se.. vono totiž mnohdy se ty lesby do toho snažej  

situovat.“

Femininní jednání vidí jednoznačně v touze pečovat a starat se o své okolí, ať už o další 

osoby nebo jen o prostor, ve kterém žije. Zároveň je podle Anety pro ženství typičtější 

hysterické vystupování  a  intenzivnější  vyjadřování  emocí.   Typickým  projevem 

feminity je také vytváření vztahů, ať už partnerských nebo jiných. Vztahovost je podle 

Anety ve vnímání ženy velmi důležitá. 

„A: Hodně takovýto, že by se člověk rozdal pro druhý, ale pak jako sám sebe trošku upozaďuje. Když má 

k těm lidem nějakej jako vztah. To si myslim, že i když si vezmu ženy v naší rodině, tak si myslim, že to  

je  naše  velmi  typická  vlastnost.  Možná  trošku  hysterie.  Scény,  hádání,  zvyšování  hlasu.  Když  to 

porovnám s klukama, který znám, tak si myslim, že holky jsou v tomhle mnohem intenzivnější obecně  

pocitově. 

T:  Promiň  že  ti  to  do  toho  skáču,  myslíš  si,  že  ty  pocity  jenom  intenzivnějc  ventilujeme  nebo  je 

intenzivnějc prožíváme? 

A: Myslím si, že je ventilujem víc. Protože já nepochybuju o tom, že chlapi je taky maj a taky to nějak 

cejtej, akorát nemaj tu potřebu to vokalizovat.“

Typickým projevem ženství  je  pak  pro  Anetu  přemýšlivost.  Domnívá  se,  že  ženy 

obvykle hodně přemýšlejí a následně o věcech dovedou (a chtějí) mluvit. Považuje to 

také za jeden z důvodů, proč si s ženami rozumí lépe než s muži (a to jak v partnerském 

či přátelském vztahu). Zároveň však vnímá jako negativní stereotyp, že se tato vlastnost 

od žen příliš neočekává. 
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„Myslím si, že to je právě její vlastnost, kterou hodně oceňuju a tak, to je, že hodně nad věcma přemejšlí 

a hodně o nich mluví. Protože já kolem sebe samozřejmě mám taky spoustu pánů a nestává se mi s nima 

tak často, jako právě s těma ženskýma, se kterýma jsem teda byla v nějakým vztahu, že bych si s něma 

měla tolik o čem povídat. Protože já mám ráda, hodně ráda mluvim o věcech, hodně ráda jako diskutuju, 

a mnohdy jsem u těch třeba jako kamarádů, že voni jako řeknou, ježiš vždyt je to jedno. Ale spíš mně se 

jako líbí, že právě ty ženský, ať si myslim, že se to od nich ne vždycky uplně čeká, tak často se mi u nich  

stalo, že mě u nich překvapí to, do jaký míry maj něco promyšlený a jak moc nad tim přemýšlela...“

V souvislosti s ženstvím zmiňuje také stereotypy a tlak společnosti a médií. Ženství (a s 

ním i žena jako jedinec) je vystavena silnějšímu tlaku než mužství. Očekávání, která 

jsou  na  feminitu  kladena  podle  Anety  vychází  z  minulosti  a  biologicky  dispozic, 

zároveň jsou však silně držena v povědomí lidí skrze média. Ideál ženství je prakticky 

všudypřítomný. Aneta také poukazuje na častý sexuální podtext, který je s ženstvím v 

médiích spojen. 

„A: Já nevim, ženství je celkově mnohem víc uvržený do nějakejch jako stereotypů než mužství. Teďka 

jak byla ta obrovská kauza s těma bradavkama, že proč chlap může jít bez trička ven a ženská nemůže ani 

kojit. Tak to si myslim, že tohle je fakt jako obrovskej nesmysl. Je to celý hrozně stereotypní, to ženství  

jako. “

Při  popisu  projevů  nevhodného  chování  používá  pro  feminitu  i  maskulinitu  stejné 

normy. Projev nevhodného chování u mužů vzhledem k jejich maskulinitě může být ve 

výsledku stejně negativní jako obdobné chování u žen. 

„No ne, tak je hrozný, když třeba ženský hodně chlastaj. A pak se nějak na základě toho nějak  strašně 

jako chovaj, různě se někde pak válej, obnažujou atd. To jako je strašný, to si myslim, že ženský by  

neměly dělat. Ale to by samozřejmě neměli dělat ani chlapi.“

„Jako prase by se neměl chovat nikdo, ať už to znamená čurat na náměstí nebo běhat bez trička.“ 

 4.2.3 Lenka
Pojem feminita Lenka asociuje s vlastnostmi jako je  empatie a  touha  pečovat o své 

okolí  i  o  sebe  samu.  Zároveň  však  zmiňuje  také  sklony  k  hysterii,  pomluvám  a 

nesebejistotě. Tuto nesebejistotu spojuje se sebevědomím, které je pro ni osobně u ženy 

velmi důležité. 

„L: No jakoby co já si myslim.. když se řekne ženská, ženství nebo tak celkově.. tak si vybavim asi nějak  

to, že podle mě je pro ženský typický, že hrozně moc vnímaj všecko kolem. Jo, co se kde šustne, tak  

hnedka to ví. A taky o tom hodně rády pak mluvěj. Že asi uplně nic neutajej a dost rády to povídaj jedna  
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druhý jako. A je uplně buřt jestli je to lesba nebo heteračka, na tom fakt nesejde. Taky jsou ženský dost  

hysterický si myslim. Jakoby že všecko víme a taky to zveličujeme a reagujeme jako by to bylo mnohem 

větší, než to nakonec je. Takovýto dělání z komára velblouda. No.

T: A s čím myslíš že to souvisí? Tohleto zveličování? 

L: No jakoby s tou hysterií určitě. A taky si myslim, že to plyne třeba z toho, když jde třeba o něco  

negativního, co někdo řekne nebo tak, tak když ta ženská nebo holka si nevěří, jakože sama sobě, není 

dost sebevědomá, tak prostě to fakt reálně vidí daleko horší než to je. A to mě třeba hrozně štve a mrzí na 

ženskejch. Že tohle dělaj. A pak se k tomu okolí staví tak, že už se s tim prostě počítá, že ženský sou  

hysterky, jenže to je prostě o tom, že si nevěřej.“ 

Ženství také spojuje s krásou. Lenka vnímá ženu jako bytost, která se vyznačuje tím, že 

je hezká a dokáže svou krásou zaujmout. Zároveň také vidí krásno i kolem ženy. 

„L: Jako já tim chci asi říct to, že ženská by podle mě, jak už sem říkala, rozhodně měla bejt hezká.  

Jakože prostě nějak vypadá, jo, ale jako co to je, že je hezká. Pro každýho je ta krása někde jinde. Mně se  

líběj takový báby a někomu zas makový, takže to je takový hrozně těžko říct si myslim. Ale u toho  

ženství celýho je si myslim důležitý, že se rády obklopujem věcma, který sou jakoby hezký. Jo. Nerady 

kolem máme ošklivý věci. A proto je podle mě ta hezkost důležitá.“ 

Ženskost vidí také v určité potřebě patřit do kolektivu. Unifikovaný vzhled a chování je 

podle ní typickým aspektem ženského jednání. Ženy se obklopují skupinou, ve které se 

cítí dobře, zároveň si však daleko více než muži hledí toho, aby do skupiny skutečně 

zapadaly. Je pro ně důležitá vlastní jedinečnost, musí se však jednat pouze o pozitivní 

aspekt jejich existence. Spojuje to s výše zmíněnou tendencí žen pomlouvat. 

„T: A dřív ses třeba malovala víc? 

L: No třeba na střední sem se malovala každej den. Ale asi spíš právě kvůli těm ostatním holkám, protože  

sem hrozně moc chtěla bejt stejná jako ostatní holky. Bála sem se, že o mně pak budou třeba hnusně  

mluvit nebo něco.. Že by mě jako měly míň rády. Protože sem stejně tak nějak asi věděla, že jako nejsem 

stejná, protože když sem na ně koukala, tak mě napadaly uplně jiný věci.. Co by se asi neměly. (smích) 

No. A myslim, že tak to má asi většina z holek, jenže tohle si nikdo nechce přiznat.“

Také se zmiňuje o  stereotypizaci představy ženství.  Nerozlišuje ale příliš to,  zda se 

jedná o stereotyp muže nebo ženy, vymezuje se vůči stereotypizování obecně. Nevnímá 

feminitu jako protiklad maskulinity. Základ pojetí ženství vidí daleko více v biologii než 

ve společnosti. 

„L: Jako to je jasný, že existujou nějaký představy o tom, co by ženská měla a neměla a jak by měla nebo 

neměla vypadat.  Akorát  pro mě třeba je to blbost,  protože ženská sem prostě proto, že mám vagínu.  

Zatimco chlap je chlap, protože má penis. A jestli ženská mluví sprostě a třeba jakoby nechce mít dítě a  

nechce bejt máma u plotny, tak okej, to jí nedělá míň ženskou. Uplně stejně je to u chlapa. Jo prostě, já si  

nemyslim, že jasně, jsme někam tlačený a sdílíme jakoby nějaký představy o tom, co by se mělo nebo  

tak.. ale podle mě je to blbost.“ 
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 4.2.4 Marie

Pro Marii je problematika feminity složitě uchopitelná. Být ženou pro ni neznamená 

projevování konkrétních vzorců chování, jedná se primárně o fyziologickou záležitost. 
Vnímá, že existují různé vzorce chování v určitých situacích, které jsou podle ní typické 

pro muže nebo pro ženy, pokud ovšem tomuto vzorci jedinec neodpovídá, nesnižuje to 

podle ní jeho feminitu či maskulinitu. Obě kategorie vnímá silně propojeně, nadřazuje 

jim termín lidství. 

„M: Pro mě je docela složité říct ti, co to je žena. Protože žena to je to fyzický, a tim nemyslim to, že má  

velký oči, ale to že má vagínu a ženský reprodukční orgány. To je pro mě ženství. To že má dělohu a  

vaječníky. A v tomhle směru tak nějak jako prožívám to, že já sem ženská. Prostě tím, že sem.“

„M: Já bych spíš řekla, že by lidi měli přemejšlet nad tim, jestli to, co ten člověk dělá, je vubec lidský.  

Mně totiž nepřijde na tom, když někdo třeba prdí nahlas ve společnosti nebo krká nebo je uplně namol a 

prostě nechutnej... tak mně to nepřijde jako něco, co by nutně mělo bejt horší proto, že je to třeba žena. 

Jakoby chápeš jak to myslim? Že to prostě není lidský. Ne že to není ženský nebo mužský. … Nemyslim  

si,  že  vožralej  nechutnej  oplzlej  chlap  by  byl  nějakým  vzezřením  maskulinity.  Ani  že  by  tim  byl  

femininní. Prostě je hnusnej a dost.“ 

Ženy vnímá obecně jako emocionálnější a psychicky nestabilnější. Vidí u nich sklon k 

sebeobětování. Tyto vlastnosti podle ní vycházejí z minulosti a z biologie. 

„M: Já si myslim, že sme takový jakože se hrozně chceme všechny spasit nebo jak to říct. Aspoň často mi 

přijde, že to tak ženský hodně maj. Já to tak asi třeba mám určitě. No, a tak jako to, ženský taky asi  

působěj tak jako víc křehce. Víš, jako zvenku i zevnitř. A myslim, že to asi fakt i víc prožívaj a cítí, než že  

by to jenom víc projevovaly. I když to určitě taky děláme no.

T: A dokázala bys mi říct, proč myslíš, že to tak je? 

M: Já si myslim, že to je nějak z minulosti. Že už někdy od paleolitu hned jak se naučily vydávat nějaký  

zvuky tak byly hlasitější, protože ony nelovily třeba, takže klidně mohly při sbírání borůvek mluvit a 

podle  mě  čím  víc  člověk  o  věcech  mluví,  tím  víc  je  pak  třeba  i  reálně  cejtí.  Takže  sme  k  tomu 

předurčený.“ 

S působením historického vývoje spojuje zvýšenou potřebu hovořit o věcech a sdílet je 

s ostatními. Žena potřebuje větší jistotu ve svém okolí, má tendenci se pevněji ukotvit 

ve skupině a hůř snáší samotu. Ženství je tedy pro Marii spojeno se vztahovostí. 

„Já třeba to považuju za svoji obrovskou slabost, to že neumim bejt sama. Jenže pro mě – a to si třeba 

myslim, že i když sem jako na holky, tak v tom se typicky jak každá jiná ženská – já potřebuju se někym  

bejt a  potřebuju si o věcech povídat jako jo. Furt nad něčim přemejšlim, je to takovej ten over-thinking, a 

pak chci, aby mi někdo řekl že je to dobrý, že sem v pohodě a třeba tak něco. No.“ 

Ženy podle Marie  věnují  hodně času přemýšlení i  nad zcela  jasnými věcmi,  jejich 

fantazie  vytváří  nekonečné  množství  možností  a  obrazů.  Tyto  pak  může  sdílet  s 
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ostatními ženami ve skupině a zvyšovat nebo upevňovat své postavení v ní. 

„Jakoby a ženství celkově je pro mě takový přemejšlivý. Že se to ani třeba o holkách uplně nemyslí, že by 

přemejšlely, ale myslim, že přemejšlíme fakt hodně. Až moc, no. Že jenom ženská dokáže vymyslet tolik  

možnejch scénářů jediný věci, třeba.“ 

 4.3 Výsledky

V této části se budu věnovat kategoriím, které vzešly z rozhovorů a byly společné více 

informantkám. Postupně se zaměřím na konkrétní kategorie a budu porovnávat, jakým 

způsobem s daným aspektem vnímání feminity pracují homosexuální a heterosexuální 

ženy. 

Dále se budu věnovat faktorům, které vnímání feminity u informantek ovlivňují. 

 4.3.1 Vnímání feminity
První společnou kategorií pro všechny rozhovory je  krása. Krásu spojují s feminitou 

jak heterosexuální tak homosexuální ženy. Liší se však v tom, zda krásu vnímají jako 

fyzický aspekt nebo jako něco obecnějšího. Skupina A se shoduje v tom, že s feminitou 

je spjata fyzická přitažlivost ženy. Skupina B až na jednu výjimku (Lenka) neklade na 

fyzickou krásu tak silný důraz jako skupina A. Krásu spojenou s ženstvím vidí hlavně 

kolem ní a v tom, že žena krásno vytváří a obklopuje se jím. Zatímco informantky ze 

skupiny A například velmi snadno popisují tělesný ideál ženské krásy, ženy ze skupiny 

B se s touto otázkou potýkaly. Všechny rozlišují mezi ideálem krásy, který je podle nich 

obecně  sdílen,  a  fyzicky  ideální  ženou,  kterou  by  považovaly  za  potencionální 

partnerku.  Fyzické vzezření je pro ně méně důležité, nedomnívají se, že by feminita 

spočívala v tom, jak žena vypadá. Vidí jí více v biologii.  Feminita podle nich může 

vycházet například jednoduše z faktu, že všechny ženy sdílí stejné reprodukční orgány 

(Aneta, Marie). 

Další  kategorií,  kterou  považuji  za  důležitou,  je  stereotypizace ženství.  Obě 

skupiny  se  shodují  v  tom,  že  i  dnes  je  feminita  předmětem  (spíše  negativního) 

stereotypizování.  Vidí  ho  zejména  v  oblasti  nižšího  postavení  ženy  v  porovnání  s 

mužem. Vnímají ženství jako podřazené mužství, konkrétně v oblastech výchovy dětí 

(Žofie, Hana), péče o domácnost (Žofie, Hana, Aneta), uplatnění na trhu práce (Žofie, 

Hana,  Kamila,  Lenka)  nebo  nerovnosti  pojetí  ženského  a  mužského  těla  (Alžběta, 

Kateřina,  Aneta).  Shodují  se  také  v  tom,  že  by  se  ženství  mělo  od  tohoto  druhu 

stereotypů oprostit.  Zajímavým poznatkem mi  připadá,  že  heterosexuální  ženy měly 

větší tendenci vyhnout se tomu, aby byly spojovány s feminismem (např. Hana, Žofie). 
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Homosexuální informantky oproti tomu pouze podotýkaly, že bytí lesbou neznamená 

nutně  to,  že  je  žena  také  feministka,  samy  se  však  vůči  zařazení  do  této  skupiny 

nevymezovaly. 

Obě  skupiny  měly  také  tendenci  vymezovat  feminitu  téměř  výhradně  skrze 
maskulinitu. I přes odlišnou sexuální orientaci používaly nejčastěji porovnání s tím, co 

si  představují  pod pojetím mužství.  Jejich  výpovědi  podporují  teorii,  kterou zastává 

například Bourdieu nebo Beauvoirová.  Ženství je protikladem mužství a je vším, co 

mužství  neobsahuje.  (viz  kapitola  2.1.3  Rod  ženský).  V  případě,  že  však  měly  k 

feminitě  přistupovat  opačně,  tedy  vymezit,  co  pro  ně  neznamená,  projevily 

homosexuální  informantky  odlišnost.  Zatímco   heterosexuální  ženy  jednoduše 

popisovaly například projevy chování,  které jim připadají  neženské a považují je za 

projevy  potlačující  feminitu  nebo  dokonce  pojetí  feminity  zcela  odporující, 

homosexuální informantky se s tímto přístupem potýkaly. Projevy, o nichž mluvily, se v 

zásadě shodovaly s těmi, které popisovala skupina A (plivání, obnažování, nadměrné 

užívání alkoholu, přílišná bezprostřednost na veřejnosti apod.). Pro skupinu B se však 

nejednalo primárně o chování  potlačující  feminitu,  ale  o  chování  potlačující  obecně 

lidství.  Z  toho  usuzuji,  že  homosexuální  ženy  sice  nahlíží  na  kategorii  ženství  v 

porovnání s kategorií mužství, nepovažují však tyto dvě kategorie za protipóly. 

Zcela  sdílenou  kategorií  je  pak  empatie.  Feminitu  všechny  informantky 

jednoznačně  spojují  s  vysoce  rozvinutou  schopností  vcítit  se  a  vnímat  své  okolí. 

Dotazované  ženy  spojují  tento  jev  s  mateřským  pudem,  který  ženu  předurčuje  k 

zvýšenému vnímání  ostatních členů skupiny (Hana,  Žofie,  Alžběta,  Kateřina,  Aneta, 

Lenka),  případně se domnívají,  že vychází z minulosti.  Ženu vnímají jako sběračku, 

která  má  tendenci  slučovat  tlupu a  udržovat  harmonii  (Kamila,  Kateřina,  Marie).  S 

feminitou  ale  obě  skupiny  spojují  i  jistou  hysterii.  Ženství  v  nich  evokuje  (opět 

především v protikladu k mužství) zvýšenou emotivnost a potřebu tyto emoce sdílet s 

okolím (Hana, Žofie, Kamila, Aneta, Lenka). 

Další  kategorii  jsem  označila  jako  potřebu  unifikace.  I  v  této  kategorii  se 

skupiny  shodují.  Femininní  chování  je  podle  nich  typické  potřebou  zapadnout  do 

kolektivu. Ženy toho dosahují různými způsoby, je pro ně ale důležité, aby si zachovaly 

jistou jedinečnost,  zároveň aby se vyhnuly situacím, které by je uvrhly do špatného 

světla. Ženy se z těchto důvodů mohou například líčit především kvůli ostatním ženám 

(Hana, Lenka). Snaží se na slavnostních akcích dodržet dresscode (Alžběta), tráví volný 

čas s dalšími ženami a získávají od nich podporu (Kamila, Marie). 

Nalezla jsem naopak dvě kategorie, které se objevují primárně u žen ze skupiny 
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B. První kategorií je sebevědomí. Homosexuální informantky spojují koncepci feminity 

s  vlastním sebeuvědoměním ženy.  Je  pro  ně  důležité,  jak  žena  vnímá  samu sebe  a 

považují toto vnímání za důležitý prvek determinující feminitu konkrétní osoby. Žena z 

části  utváří  své  ženství  tím,  do  jaké  míry  si  uvědomuje  samu sebe  (Aneta,  Lenka, 

Kateřina). Heterosexuální ženy spojovaly ženství více s fyzickou stránkou. Například se 

zabývaly tím, zda a do jaké míry žena pečuje o svůj zevnějšek. 

Ve skupině B se také několikrát objevil názor, že ženství je význačné přemýšlivostí. Ať 

už informantky popisovaly ženské přemýšlení téměř jako mystický abstraktní svět nebo 

jako něco, o čem se často pochybuje, shodují se v tom, že je pro ženství velmi typické.  

Ženu vnímají jako osobnost, která zvažuje i to, co se  může zdát zcela zřejmé. 

Zvláštní  kategorií  je  mateřství,  kterého  jsme  se  alespoň  okrajově  dotkly  ve 

všech rozhovorech. Zdá se mi zajímavé, že heterosexuální ženy vnímají mateřství jako 

podstatnější  v  otázce  pojetí  ženství.  Přirozeně  asociují  mateřství  s  představou  ženy. 

Homosexuální  ženy se  oproti  tomu staví  k  mateřství  čistě  jako  k  fyzickému pudu. 

Vnímají ho jako přirozený, nepřipisují mu ale významnou důležitost v rámci chápání 

ženství. Spíš ho vnímají jako aspekt ovlivňující určité konkrétní projevy chování žen. 

 4.3.2 Aspekty ovlivňující náhledy na feminitu

Z  rozhovorů  vyplynuly  dvě  kategorie,  které  můžeme  označit  jako  aspekty,  které 

ovlivňují  to,  jak  se  respondentky  dívají  na  feminitu.  Jedná  se  o  mediální  tlak  a 

historický kontext. 

Některé  ženy spojují  tlak  masmédií  s  propagací  fyzického  ideálu  ženství.  Hovořily 

například  o  negativních  důsledcích  tohoto  tlaku,  jako  je  nesebejistota  a  následná 

nespokojenost  s  vlastním  tělem  (Kateřina).  Jindy  spojovaly  médií  ustavovanou 

představu o ženství se snižující se hodnotou těla ženy a nerovností ženské tělesnosti v 

porovnání s mužem (Aneta). 

Historický kontext je podle informantek něco, co silně determinuje představu o ženství 

v dnešní době. Tradiční pojetí feminity a ženskosti vnímají samy ve svém hodnocení 

(Hana, Žofie, Kamila, Lenka). Často zmiňovaly také minulost ženy v pozici sběračky, 

která  podle  nich  silně  působí  i  na  dnešní  vnímání  ženství.  Domnívají  se  (Kamila, 

Kateřina,  Marie),  že  na  rozdíl  od  můžu  se  u  žen  díky  této  roli  rozvinuly  mnohé 

vlastnosti, které jsou pro ně charakteristické dodnes. 
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5. ZÁVĚR

Cílem  předpokládaného  výzkumu  bylo  najít  kategorie,  které  by  vysvětlily  vnímání 

feminity  samotnými  ženami  a  upozornit  na  rozdíly,  které  se  objevují  ve  vnímání 

homosexuálních a  heterosexuálních žen.  Ve výzkumu jsem především s ohledem na 

jeho rozsah nedefinovala konkrétní demografické údaje respondentek, jako je například 

místo  bydliště  nebo  velikost  města,  z  něhož  pocházejí.  Domnívám se  však,  že  pro 

případný další  výzkum by mohlo  být  přínosné  zúžit  výběr  informantek  a  například 

porovnat,  zda  s  sebou  přináší  další  rozdíly  i  demografické  prvky,  nejen  sexuální 

orientace. 

Za cílem porovnání náhledu na feminitu homosexuálních a heterosexuálních žen 

jsem  provedla  8  polo-strukturovaných  rozhovorů.  Nasbíraná  data  jsem  následně 

analyzovala  otevřeným kódováním a  pokusila  se  najít  kategorie  odpovídající  pojetí 

feminity informantek. 

Vzhledem  k  osobní  tématice  rozhovorů  jsem  se  rozhodla  analyzovat  každou 

informantku nejprve zvlášť. Snažila jsem se získat celistvou představu o tom, jak každá 

jedna  žena  na  zkoumaný  fenomén  nahlíží.  Až  z  těchto  celistvých  obrazů  jsem 

vyvozovala nadřazené kategorie. 

V  mém  vzorku  se  objevila  tendence  spojovat  ženství  s  ideálem  krásy  a  to 

především u heterosexuálních žen. Homosexuální informantky rovněž projevily názor, 

že krása je s ženstvím spjata, nevnímají ji pouze jako fyzický aspekt feminity. Mezi 

hlavní  aspekty  krásy,  které  se  v  rozhovorech  opakovaly,  patřila  v  případě 

heterosexuálních žen hezká postava, celkově upravený zevnějšek, přitažlivá tvář a to, 

zda o sebe žena pečuje. Druhá  skupina žen spojovala krásu více s tím, co žena dělá, kde 

se pohybuje a zda se obklopuje věcmi, které jsou považovány za krásné. 

Dotazované ženy se naopak shodují v tom, že feminita je spjata s emocionálností. V 

rámci ženství vidí také obě skupiny výraznou empatii a sklony k pečování, důležitým 

faktorem  určujícím  ženství  je  podle  nich  potřeba  unifikace  a  zároveň  touha  po 

jedinečnosti. Homosexuální ženy pak navíc spojují feminitu s výraznou přemýšlivostí. 

Vidí také zásadní aspekt ženství v jejich sebevědomí. 

Všechny dotazované ženy měly poměrně jasnou představu o tom, co ženství je a 

v mnoha ohledech se jejich pojetí prolínají. Každá z dotazovaných ze vzorku však mimo 

to vnímá v otázkách ženství další aspekty, které vnímá jen a jen ona. Každá z nich je 

totiž zcela jedinečná, jako osoba i jako žena, a hodnoty, které jsou pro ni přirozené, 

aplikuje na své pojetí feminity.  Tyto názory jsou ovlivněny řadou vedlejších vlivů a 
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nedomnívám se, že by bylo možné stanovit normu feminity pro celou společnost. I přes 

důkladné zkoumání zůstává v otázkách ženství příliš mnoho neodhaleného a nejspíš i 

neodhalitelného. Ženy samy sebe vnímají jinak každý den, někdy i každou hodinu. Jen 

těžko tedy můžeme rozkrýt všechna tajemství, kterými je ženství zahaleno. Na druhou 

stranu je toto nejspíš i jednou z hlavních předností feminity. 

„True beauty in a woman is reflected in her soul.”11

 – AUDREY HEPBURN

11 Převzato z http://www.goodreads.com/quotes/192060-the-beauty-of-a-woman-is-not-in-the-clothes
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PŘÍLOHY

Obrázky použité v rozhovoru
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Návrh diskuzní osnovy

Úvod
2-3 minuty

 Jmenuji se Adéla Neubertová a studuji Sociologii a sociální antropologii na 

Karlově univerzitě. Momentálně jsem ve třetím ročníku. 

 Tento rozhovor je pro studijní účely. Mé téma je zaměřeno na ženy a feminitu, 

takže okolo žen se bude točit celý náš rozhovor. 

 Rozhovor bude trvat okolo 45 minut. 

 Nemusíte mít z odpovědí strach, žádné odpovědi nejsou špatné ani správné, 

zajímají mě pouze vaše upřímně názory a postřehy. 

 Vše je samozřejmě anonymní. Ráda bych vás ujistila, že vaše jméno nebude s 

výzkumem nijak spojováno. Rozhovor budu nahrávat pouze z toho důvodu, 

abych se vám mohla plně věnovat a nemusela si vaše odpovědi zapisovat. Celá 

nahrávka však bude pouze k mému užití a nikdo jiný se k ní nedostane.

 Než se do toho pustíme, mohu vám nabídnout například kávu nebo čaj? 

(Samozřejmě by se to lišilo podle místa setkání.) 

Co vidíte 
5 min

 Ukážu vám teď několik obrázků. Můžete mi prosím říct, jak na vás působí? 

 Co na obrázku vidíte? 

 Je váš dojem pozitivní/negativní? 

 Připadá vám to, co vidíte, ženské? Z jakého důvodu ano/ne? 

 Který z těchto obrázků nejlépe vystihuje vaší představu o tom, jak vypadá žena? 

Proč právě tento?

 Co z toho, co na obrázcích vidíte lze označit jako „ženské“ a co naopak ne? 

Proč?

Náhodné setkání
5 min

 Představte si prosím, že jste například v dopravním prostředku. Nastoupí žena, 

která vás na první pohled zaujme (tzn. zapamatujete si ji, je pro vás na první 

pohled zajímavější/ přitažlivější nebo naopak odpudivější než ostatní ženy). Jak 

by taková žena podle vás vypadala? (Co by měla na sobě, jaké by měla vlasy, 

jakou by měla kabelku (nebo neměla), co by dělala.) 
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 Co konkrétního vás může na ženě zaujmout? Na co se soustředíte při prvním 

pohledu? 

 Vybavíte si opravdovou situaci, kdy vás nějaká konkrétní žena zaujala hned na 

první pohled? 

Žena v dnešní době
5-10 min

 Jaké jsou podle vás typické vlastnosti, které by dnes měla žena mít? 

 Dokázala byste shrnout fyzické rysy, které jsou podle vás „ženské“?

 Co typická žena podle vás dělá ve svém volném čase? 

 Jaká zaměstnání jsou vhodná pro ženu? Liší se nějak od zaměstnání pro muže?

 Kde si dovedete ženu nejsnáze představit, na jakém místě, v jakém prostředí 

kam žena typicky patří, kde se vyskytuje?

 A jak se podle vás chová žena, jejíž chování někteří lidé označují jako 

„neženské“? Co by dělala? V jaké konkrétní situaci by se takhle mohla chovat? 

Žena X Muž 
5 min

 V čem se podle vás především liší muži a ženy? Co je největším rozdílem ve 

vzhledu a vlastnostech? 

 Co je u mužů a u žen podle vás naopak stejné? Jaké fyzické rysy dnes nejsou 

významně rozdílné u žen a mužů? Jaké chování je stejně přirozené u mužů a 

žen?

Já jako žena
5-10 min

 Mohla byste mi prosím říct, co vás napadne, když se řekne feminita? 

 Co pro vás osobně znamená být ženou? (tady pozor, možná některé 

respondentky řeknou, že nerozlišují mezitím být mužem a ženou, že jsou prostě 

lidskou bytostí a tuhle dichotomii neuznávají, doporučuji si nastudovat knihy o 

genderu...)

 Jak byste sama sebe charakterizovala jako žena? 

 Lze nějaké vlastnosti které máte označit jako typicky ženské? Jaké to jsou?

 Co to podle vás znamená cítit se „žensky“? Vybavila byste si nějakou situaci, 

kdy jste si cítila opravdu „žensky“? 

 Jak je podle vás pro ženu důležité být přitažlivá? A kdy žena přitažlivá je? 
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 Kdy se cítíte přitažlivá? Cítite se někdy přitažlivější než jiné dny? Co tento váš 

pocit ovlivňuje? Děláte něco pro to, abyste byla více přitažlivá?

 Například používáte líčidla? Proč ano, proč ne? Liší se to, jestlti se líčíte, nějak 

podle konkrétní situace? Jak se cítíte nenalíčená? A jak nalíčená?  - podobně se 

dotat i na další věci, podle toho co řekne, že dělá aby působila přitažlivá

 Existuje něco, co byste na sobě ráda změnila? (fyzická stránka i psychická 

stránka) Z jakého důvodu? 

Resumé
3-5 min

 Napadá vás ještě něco dalšího k tématu ženství?

Ukončení
2 min

 Máte nějaké další přípomínky/nápady/otázky k rozhovoru?

 Děkuji za vás čas. 
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