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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá konstrukcí vztahů a působení moci v dokumentárním 

zobrazení totální instituce ženského vězení. Totální instituce je institucí zdánlivě 

neproniknutelnou zvenčí, konstrukci vztahů i působení moci tak můžeme analyzovat snáze 

než v otevřeném prostoru. Prostředí ženské věznice je také genderově vymezeno. Gender 

nás socializuje, ve světě se k němu neustále odkazujeme, je to organizující princip. Cílem 

diplomové práce je odpovědět na otázku, kam se gender promítá v prostředí, kde 

genderová vymezení zdánlivě nejsou. Výzkumná část práce se věnuje analýze docusoapu 

Holky pod zámkem vysílaném na TV Nova v roce 2015. Součástí analýzy samotného 

projektu je také analýza rozhovoru s producentkou pořadu. Na základě analýzy pořadu 

docházím k závěrům, že v dokumentárním zobrazení ženské věznice je velmi viditelné, jak 

sama věznice udržuje velmi stereotypní představu o tom, jak má vypadat „správná“ žena a 

této představě uzpůsobuje celý chod věznice. Genderové stereotypy se tak promítají hlavně 

do chodu věznice. Další promítání genderových stereotypů je viditelné ve vztazích mezi 

vězenkyněmi samotnými a dále na rozlišování „pravých“ a „nepravých“ homosexuálních 

partnerstvích.  
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Abstract 

 This diploma thesis focuses on the structure of relationships and the influence of 

power in the documentary image of the total institution of female prisons. The total 

institution is, seen from the outside, an impenetrable institution. This fact enables us to 

analyse the structure of relationships and the influence of power more easily than in an 

open surroundings. The environment of female prisons is also defined from the point of 

view of gender - gender socialises us, we constantly refer to gender, gender is an 

organising principle. The aim of this diploma thesis is to find the answer where to gender 

projects itself in the environment of ostensibly no-gender determination. The research of 

the thesis defines the study of a docusoap, broadcasted at Nova TV in 2015. The study also 

contains an analysis of an interview with the producer of the show. Based on this analysis I 

come to the conclusion that within the documentary image of female prisons it is visible 

that the prison keeps the stereotyped image of a “real” woman and the whole prison is run 

according to this model. This means that gender stereotypes mirror mainly in everyday 

functions of the prison. The next reflection of gender stereotypes is evident in the 

relationships between the inmates themselves and further differentiation between “real” 

and “unreal” homosexual relationships. 
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Úvod 
 

 Tématem této diplomové práce je pohled na instituci ženského vězení skrze 

dokumentární zobrazení. Hlavním cílem práce je ukázat jak se promítají genderové 

stereotypy v dokumentárním zobrazení totální instituce, kde je druhý gender (téměř) 

nepřítomen. 

 Gender nás socializuje, skrze genderový řád poznáváme svět. Svět je složen 

z homologických opozic, kde jedno je mužské a druhé ženské (Bourdie, 2000). Vše, co se 

nám zdá být jako ženské nebo mužské je jen konstrukt, který vymyslela sama společnost  

a aplikací na všechno a všechny z tohoto konstruktu vytvořila něco tak samozřejmého, jako 

jsou ženské a mužské vlastnosti. 

 Pro laického čtenáře toto musí být, uznávám, poněkud rouhání se do „přirozeného“ 

řádu světa bytí. Na začátku svého studia jsem si já sama uvědomovala, že mužské a ženské 

vlastnosti či chování jsou pouze společenským konstruktem, neuvědomovala jsem si ale 

plně, jak moc jsou tyto stereotypy všude promítány. Mým cílem bylo napsat práci, kde 

ukážu (i sama sobě), jak se genderové stereotypy promítají do smýšlení lidí, jak a čím se 

projevují. Otázkou ale bylo, jaké prostředí pro takové zkoumání zvolit? 

 Že nejlepší bude zvolit prostředí totální instituce, mě napadlo při čtení 

Foucaultových esejí. On sám ilustruje působení moci na člověka na institucích nemocnic, 

léčeben a nakonec i vězení. Velkým knihám jako je Foucaultovo Dohlížet a trestat či 

Goffmanovy Ústavy však chybí genderový aspekt. Po přečtení několika dalších textů, které 

se týkají vězeňské problematiky, jsem zjistila, že genderovanost vězení je pro autory  

a autorky poměrně velkým tématem. Předně se jím však zabývají vědci a vědkyně 

v zámoří, pro českou literaturu je to téma dost nevytížené. Jmenujme snad jen monografii 

Kateřiny Nedbálkové Spoutaná rozkoš (2006), která vychází z etnografického výzkumu 

nejmenované ženské věznice v České republice a je vztažena právě k otázkám spojených 

s genderem a sexualitou. 

 Hlavní výzkumnou otázkou celé práce bylo zodpovědět otázku, kam a jak se 

promítají genderové stereotypy v dokumentárním zobrazení ženské věznice. Dílčí, a jak se 

ukázalo, velmi důležitou otázkou je, jak je zkonstruována realita skrze televizní kamery. 

Ve své práci tak neodhaluji to, jak to ve vězení „skutečně“ funguje, jaké jsou reálné 
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genderové vztahy, ale to, jak jsou tyto vztahy a témata promítány a prezentovány divákům 

a divačkám televizního pořadu.  

 Jako výzkumný projekt této Diplomové práce jsem zvolila analýzu obrazového 

materiálu dotýkající se vězeňské problematiky. Mým cílem (prozatím) nebylo přímo do 

věznice jít a ověřovat své hypotézy v instituci samotné, neboť se domnívám, že takový 

výzkum by potřeboval mnohem více prostoru, než poslední ročník magisterského studia 

může nabídnout. Stejně tak mám za to, že podobný výzkum proveden byl (Nedbálková, 

2006).  

 Obrazový materiál volím také proto, že v poslední době můžeme v médiích vídat 

mnoho scén z vězeňského prostředí. Vězení se v poslední době stalo velmi oblíbeným 

tématem, jak pro filmy, např. Vykoupení z věznice Shawshank (1994), Zelená Míle (1999), 

tak pro seriály, např. Prison break (2005), Orange is the new black (2013). V české tvorbě 

se setkáme spíše s dokumentárními žánry (Za Katrem, 2013, Holky pod zámkem, 2015). 

Právě poslední zmiňovaný docusoap jsem zvolila ke své analýze, a to z několika důvodů.  

 Holky pod zámkem je docusoap z českého prostředí, je z výše zmiňovaných 

nejnovějším v čase svého vysílání. Oproti dokumentu Za Katrem (Pološero, 2013) mu byl 

věnován větší vysílací prostor: TV Nova ho vysílala ve čtyřech dvaceti šesti minutových 

dílech jednou týdně. Navíc byly Holky pod zámkem točeny v prostředí naší jediné pouze 

ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Toto prostředí odpovídá nejvíce  

i cíli mé práce, tedy zkoumat, jak se v prostředí, kde se druhý gender ve smyslu pohlaví 

(téměř) nevyskytuje, promítají genderové stereotypy. To, že se v ženském vězení pohybují 

převážně ženy, však neznamená, že v něm gender není zvýznamňován. Gender už je 

ve věznice před-přítomen (Nedbálková, 2006, Acker, 1991). 

Právě sledování konstrukcí tohoto dokumentárního zobrazení je také velmi 

přínosné proto, že jako plošně vysílané médium v komerční, nejsledovanější televizi 

samozřejmě má moc a sílu formovat názory diváků, a tím se spolupodílet na ukotvování 

genderových představ a stereotypů ve společnosti. Tato moc je posílena tím, že 

zobrazovaný materiál se předpokládá jako obraz reality, jímž, tak úplně, být nemusí.  

Abych analyzovala dokumentární zpracování bez zbytečných dohadů a odhadů 

toho, co bylo motivací a cílem natočit tento dokument, rozhodla jsem se udělat rozhovor1 

                                                 
1 Za tento nápad patří dík mé vedoucí práce, paní doc. Věře Sokolové, Ph.D. 
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s kreativní producentkou Holek pod zámkem, paní Kateřinou Hrochovou. Rozhovor 

s producentkou pořadu mně pomohl uspořádat si myšlenky, které mi běžely hlavou při 

promítání dokumentu. Dozvěděla jsem se, jak složité je takový projekt zrealizovat, jaké 

ústupky byly vzhledem k netypickému prostředí natáčení podstoupeny i jak byly vybírány 

ženy, které v docusoupu vypráví své vlastní příběhy. Odpovědi na všechny tyto otázky 

bych také ráda předala čtenáři, v poslední části této práce je právě do představování 

projektu Holky pod zámkem vložen rozhovor. 

Diplomová práce má tři části. První část je teoretická, představuji v ní teorie, které 

se sytému vězeňství dotýkají. Dalšími teoriemi jsou teorie genderové, které dávají 

přemýšlení o vězení nový rozměr. Poměrně velká část práce se také věnuje legislativnímu 

rámci vězeňství v České republice. Další část, metodologická, je částí, kde je představena 

vybraná metoda výzkumu, obsahová analýza, její výhody a nevýhody pro tento typ 

zkoumání a je zde zdůrazněna vlastní pozicionalita v rámci výzkumu. V poslední části 

věnované analýze dokumentu je představen samotný docusoap a posléze analýza 

dokumentu podle kódů, jež mi vykrystalizovaly v průběhu načítání teorií a sledování 

samotného docusoapu. 
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1. Základní teoretická východiska a pojmy 
Ve své práci bych se ráda zabývala otázkou genderu v totální instituci ženského 

vězení. Pro úvod do tohoto tématu je však potřebné vysvětlit, proč si myslím, že se gender 

v totální instituci vůbec projevuje, kde se gender jako koncept bere a jak a proč na nás 

každodenně působí. Z pozice studentky genderových studií budu vycházet  

z teorie, která shrnuje všechny výše zmíněné otázky a velmi dobře ukazuje na projevy 

moci v moderním státě. 

Ve své práci budu primárně vycházet z poststrukturalismu a teorií, jež se k němu 

váží. V poststrukturálních teorií se právě začíná objevovat zájem o roli jazyka  

a diskurzu při konstituování sociální reality (Zábrodská, 2009). Postrukturalismus 

nepředstavuje homogenní směr, ale odkazuje k různým teoretickým pozicím navazujících 

kriticky na francouzský strukturalismus. Autoři se tak kriticky vrací k myšlenkám 

Ferdinanda de Saussura, Jacquese Lacana i Louise Althussera, z lingvistického zájmu 

můžeme jmenovat např. Rolanda Barthesa (Zábrodská, 2009, Barthes, 2004). 

Poststrukturalismus je zajímavý především pro sociální vědce a vědkyně, poststrukturální 

myšlení vyžaduje otevřenost jinému, novému a nepředvídatelnému, zejména např. 

z pohledu minoritních skupin je tento přístup zajímavým, dobře zviditelňuje fungování 

moci (Zábrodská, 2009). 

„Post“ teorie reflektují současné zpochybňování dřívějších neotřesitelných 

poznatků vědění. Zpochybňují tak koncept pravdy, pokroku a i považování jedince  

za autonomní a samostatný subjekt. „V ‚post‘ teoriích nejsou ženskost ani mužskost lidskou 

přirozeností ani sociálně osvojenými rolemi, ale jsou dekonstruovány  

do množství nesourodých, zčásti nevědomých a mocensky saturovaných identifikací“ 

(Zábrodská, 2009: 10). 

Poststrukturalismus je souhrn různorodých teorií zabývajících se vztahem mezi 

subjektem a diskurzem. V návaznosti na práce hlavně Michela Foucaulta 

poststrukturalismus chápe subjekt jako nikoli autonomní, autentický a vědomý zdroj 

vědění o světě, ale jako výsledek působení různých disciplinačních technik. Tyto 

disciplinační techniky a moc, kterou produkují, pak subjekt utváří a on sám dále tuto moc 

reprodukuje a přetváří ve svých aktech. Sociální realita, ve které se subjekt pohybuje, je 

produkována diskurzem. Pojem diskurz chápeme jako „rozpoznatelný způsob 
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zvýznamňování a organizace sociální reality, jež má vždy specifické důsledky z hlediska 

odlišných práv, privilegií a vztahů moci, do nichž umisťuje aktéry a aktérky“ (Zábrodská, 

2009: 12). Existence binárních kategorií jako je muž-žena nebo pohlaví-gender pak není 

chápán jako reprezentace člověka z pozice nezávislé reality, ale jako produkt diskurzu  

a kulturních praktik (Zábrodská, 2009). Pokud tak chci zkoumat projevy genderové moci  

a identity v totální instituci, nezajímá mne, čím pohlaví nebo gender skutečně „jsou“, ale 

kam se konstrukce genderu a pohlaví promítají, kde a kým jsou vytvářeny. 

 „Poststrukturalismu nepreferuje význam a znakovost na úkor reálných  

a materiálních podmínek lidského života (…), ale ukazuje, že tyto reálné podmínky jsou 

vždy specifickým způsobem zvýznamněny a že tento význam není přirozený, neměnný 

 a neutrální, ale konstruovaný, politický a měnitelný, a spolu s tím jsou takové i jeho 

důsledky“ (Zábrodská, 2009: 33). 

Michel Foucault je považován za představitele poststrukturalismu (Zábrodská, 

2009). Foucaultova teorie vysvětluje velice dobře otázky diskurzu, subjektu, moci  

i rezistence a je tak stěžejní pro feministický poststrukturalismus (Zábrodská, 2009).   

Foucaultovy analýzy ukazují, že naše vědění o fenoménech jako je např. duševní 

nemoc či subjekt nevychází ze samotné povahy těchto pojmů, ale je formováno v rámci 

diskurzu. „Diskurz v kontextu Foucaultových prací můžeme chápat jako souhrn všech 

v dané historické periodě a společnosti smysluplných tvrzní a pravidel jejich tvorby“ 

(Zábrodská, 2009: 34). Diskurz vymezuje pole objektů, definuje legitimní perspektivitu 

z hlediska poznávajícího aktéra a ustanovuje normy pro tvorbu pojmů a teorií. Je to 

diskurz, který utváří realitu. Zábrodská (2009) mluví o třech krocích, ve kterých je realita 

formována: (1) diskurz vymezuje, jaké objekty jsou poznatelné, vhodné zájmu  

a vůbec reálně existující, (2) říká, kdo má právo vytvářet legitimní tvrzení o realitě  

a kdo je z tohoto procesu vyloučen a za (3) jaké jsou legitimní způsoby používání 

 a rozvíjení kategorií, jimiž je svět v daném historickém úseku uchopován (Zábrodská, 

2009).  

V diskurzu se formuje subjekt. Jak sám Foucault píše, cílem jeho práce bylo 

vypracovat historii různých způsobů, jimiž jsou v naší kultuře přetvářeny lidské bytosti 

v subjekty (Foucault, 2003). Subjekt je možno chápat ve dvou různých rovinách. Jednak 

jako podřízení se někomu jinému skrze kontrolu a závislost, a jednak jako svázání vlastní 

identity svědomím či sebepoznáním. Takto vymezený subjekt je ve společnosti 
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objektivizován a Foucault ve svých analýzách nachází tři různé módy uskutečňování 

objektivizace subjektu. Objektivizace mění lidské bytosti v subjekty, subjekty se tedy lidé 

stávají.  

První je objektivizace z pozice vědy: věda nás formuje (např. lingvistika  

a filologie nás učí, jak používat jazyk, jak máme myslet, ekonomie nás formuje jako 

produktivní subjekty, přírodní vědy a biologie v podstatě objektivizují holý život). 

Objektivizace subjektu je dále vedena tím, co Foucault nazývá „praktiky dělení“ 

(Foucault, 2003: 195). Subjekt je totiž buď rozdělen uvnitř sama sebe, anebo je oddělen od 

ostatních. V tomto procesu se subjekt stává objektem. Příkladem takového dělení je šílenec 

a duševně zdravý člověk či zločinec a hodný člověk (Foucault, 2003). Třetí mód 

objektivizace je způsob, „jímž se člověk sám mění v subjekt“ (Foucault, 2003 :196). 

V oblasti sexuality, například, je to okamžik, kdy se člověk učí chápat sebe sama jako 

objekt sexuality (Foucault, 2003). Lidé tak jsou učeni na sobě pracovat, čeká se od nás, že 

získáme vědomí subjektivity a že o toto vědomí budeme pečovat. Kulturní požadavek je 

tak být subjektem. Vědy nám vnucují, jak se chovat, jací být a co chtít. Nereflektování 

tohoto požadavku vede k tomu, že my sami si myslíme, že to chceme.  

„Obecným tématem mého výzkumu tedy není moc, nýbrž subjekt“ (Foucault, 2003: 

196). Avšak, jak uvidíme dále, je to právě působení mocenských vztahů, které formují 

subjekt.  Dle Foucaulta zde tyto vztahy shrnout do tří. (1) Vztahy produkce, tzn. fyzického 

působení (násilí), pro tyto vztahy je výborným nástrojem pro zkoumání ekonomická 

historie a teorie, (2) vztahy signifikace, tzn. komunikace, pro které jsou nástrojem právě 

lingvistika a sémiotika a za (3) mocenské vztahy. Pro ty Foucault nástroj ke zkoumání 

nenašel, pomocí může být pouze myšlení o moci různého typu, odtud je pak odvozován 

požadavek, že potřebujeme novou ekonomii mocenských vztahů (Foucault, 2003). 

Foucault tematizuje, co by mohla být tzv. nová ekonomie mocenských vztahů: 

„tento nový způsob zkoumání spočívá v tom, že jeho východiskem jsou různé formy odporu 

vůči různým typům moci“ (Foucault, 2003: 199). Vychází z novodobých opozic vztahů 

(např. opozice vůči mužům nad ženami, rodičů nad dětmi, psychiatrie nad duševně 

chorými, administrativy nad způsobem života apod.). Nejsou to pouze zápasy s autoritou, 

musíme se pokusit přesněji definovat to, co mají společného, Foucault zmiňuje šest 

charakteristik těchto bojů. (1) Jsou to boje transverzální, nejsou tedy omezeny na jednu 

zemi či svázány s jedním politickým či ekonomickým systémem. (2) Cílem těchto bojů 
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jsou mocenské účinky jako takové, např. lékařská věda je kritizována proto, že uplatňuje 

nekontrolovatelnou moc nad životem a smrtí člověka, (3) jsou to boje bezprostřední – lidé 

nehledají hlavního nepřítele, ale toho, který jim je bezprostřední. Kritizují tedy i instance 

moci, které jim jsou nejbližší. (4) Tyto boje problematizují status jednotlivce: potvrzují 

právo na odlišnost a vyzdvihují vše, co činí jednotlivce jednotlivcem. Jde tedy o tzv. 

vládnutí na základě individualizace. Tímto principem se individuality lépe ovládají. Toto 

jde trochu proti obecnému pojetí nadvlády, Foucault tvrdí, že lépe se vládne nad 

inteligentními individui než nad masou nevzdělanců. (5) Zápasy s autoritou bojují 

privilegiím vědění, tedy proti tomu, co je předkládáno jako pravda, ale i proti utajování, 

deformacím a mystifikujícím reprezentacím, které se lidem vnucují. A za (6) všechny tyto 

boje se točí kolem otázky: Kdo jsme? „Jsou odmítnutím těch abstrakcí státního 

ekonomického a ideologického násilí, které ignorují, kdo jsme jednotlivě, a stejně tak 

odmítnutím vědeckého či administrativního vyšetřování, které určuje, kým člověk jest“ 

(Foucault, 2003: 202). Hlavním cílem těchto bojů je útočit na techniku, na formu moci. 

Boje jsou vedeny proti formám dominance (etickým, sociálním, religiózním), proti formám 

vykořisťování a proti formám podřízení. Poslední dvě formy bychom mohli označit jako 

poststrukturalistické: obě formy totiž ovládají skrze subjektivitu, subjekt je tak nevědomky 

submisivní, kdežto první forma je starší a je svým způsobem viditelná (např. diskriminace 

na základě rasy či náboženského vyznání). Od 18. století s rozvojem moderního státu jsou 

tak jedinci do státu integrováni pod podmínkou, že jejich individualita bude utvářena 

novou formou a že bude podřízena specifickým mechanismům. Stát je v moderní 

společnosti ten, kdo řídí. Foucault tak v osvobození od státu a od typu individualizace, 

který je se státem spojen vidí možnost prosazení nové formy subjektivity a odmítnutí toho 

druhu individuality, který nám byl po několik staletí ukládán (Foucault, 2003).  

„Musíme vynalézt a vytvořit, co bychom mohli být, abychom se vyhnuli tomuto 

druhu politického double bind2, kterým je souběžná individualizace a totalizace moderních 

mocenských struktur“ (Foucault, 2003: 209). 

Foucault zde dobře tematizuje vznik moderního státu a jeho mocenské vládnutí, 

které je rozděleno mezi jednotlivé centralizované instituce. Jedinec je institucemi hlídán, 

zároveň mu ale instituce dávají nějakou možnost: např. instituce školství má lidi 

osvobozovat. Dává jim totiž moc vědění (učí je číst a psát) a učí je aktivní individualitě 

                                                 
2 dvojité svázání (překlad autorky) 
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(jak myslet a jednat sám za sebe). Stát ale jedince skrze instituci ovlivňuje. I když jim dává 

svobodu něco se naučit, pak to, co se učí, je přesně dáno souborem osnov a idejí, které stát 

zastává. Jiný je pak případ totální instituce (Goffman, 1961, Foucault, 2000). Totální 

instituce má pak proti instituci běžné (např. škola) všezahrnující charakter (Goffman, 

1961). Oba dva tyto typy instituce však vznikají společně s moderním státem (Goffman, 

1961, Foucault, 2000). V moderním státě se také určité typy institucí (i když v jisté formě 

existovaly i před vznikem moderního státu), mění. Např. moderní instituce věznice se 

vyvinula v moderní organizaci sloužící k určitým společenským cílům, ze kterých 

vyzdvihněme: izolace sociálně nebezpečných osob, kultivace respektu pro právo, 

resocializace k řádnému životu nebo poskytnutí psychoterapie (Nedbálková, 2006). 
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2. Gender a moc 
 Pojem gender nám pomáhá uchopit a analyzovat společenské praktiky, které by se 

na první pohled mohly zdát být biologicky danými. Genderový řád vzniká na základě 

separace pohlaví: separace na mužské a ženské se poté vztáhlo na vše, svět se tak stává 

bipolárním (Bourdie, 2000). Bourdie hovoří o tzv. systému homologických opozic, jako 

např. nahoře/dole, nad/pod, před/za, vpravo/vlevo a ukazuje, že tato opozita jsou 

jednoznačně vztažena k opozitu maskulina a feminina (2000: 11).  

Sandra Harding také nabízí podobnou interpretaci3 jakou Bourdie. Genderovou 

strukturu společnosti dělí na tři roviny. První z nich je rovina symbolická. Tato rovina 

vytváří hierarchicky nerovné dichotomie jako např. mysl – tělo, kultura – příroda, já – to 

druhé, objektivní – subjektivní, aktivní – pasivní apod., první v dvojici je pak přisuzováno 

mužské, zatímco za ženské je považována opačná (ta druhá) kategorie každé dichotomie. 

V takovýchto dichotomiích se pak strukturuje vnímání naší každodennosti (Harding, 1983; 

Šmausová, 2002; Nedbálková, 2006). Nedbálková (2006) podotýká, že v rovině 

symbolické jsou trestný čin a pachatel rozpoznány jako mužské.  

Druhou rovinou je rovina práce a aktivit. Tato rovina se opírá o to, že gender 

diferencuje podobu práce či aktivit přisuzovaných mužům či ženám. Genderově 

diferencovaná dělba práce je provázána s třetí rovinou – představou o rolích. Role je 

představa o připsaném chování a očekávání, které na sebe mužskost a ženskost váží. Tyto 

tři roviny se vzájemně prostupují, podporují jedna druhou a vytváří tak koherentní 

genderovou strukturu (Harding 1983; Šmausová, 2002; Nedbálková, 2006). 

Bourdie (2000) mluví o zacyklení a naturalizaci genderového řádu. Genderový řád 

sám zakrývá umělosti, sám se naturalizuje, umělé se tak jeví přirozeným. Naturalizací 

např. dociluje subjekt somatizací. S genderovou socializací se muž a žena učí zacházet se 

svými těly. Naturalizace probíhá tam, kde kdokoli tvrdí, že toto je typické pro muže či pro 

ženu (Bourdie, 2000). Bourdie také tematizuje to, jak vzniká a je udržována struktura 

společnosti. Skrze strukturu společnosti ukazuje na reciproční proces, během kterého aktéři 

sociálního světa konstruují významy. Aktéři již jsou zapojeni do systému existujících 

institucí. V souvislosti s tím, jak velký je kapitál a prostor, který aktéři sociální reality 

zaujímají, disponují sadou předpokladů, které jejich jednání předurčují. Toto Bourdie 

nazývá habitem (Bourdie, 1998). 

                                                 
3 Česky také Gerlinda Šmausová (2002). 
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Šmausová (2002) nám ve svém článku podává zjednodušené vysvětlení toho, co už 

předtím rozvedla Harding (1983), Bourdie (1998, 2000) a další. Šmausová mluví  

o poznání, že muži a ženy jsou společenským a nikoliv přírodním konstruktem. Rozlišuje 

se tak přírodní pohlaví a společenský rod, který je v češtině označován jako gender 

(Šmausová, 2002: 1). Tato zdlouhavá a stále nedokončená dekonstrukce biologického 

pojetí muže a ženy vede k poznání, že gender je agregátem vlastností, které jsou připsány 

nejprve sociálnímu univerzu a až poté jednotlivým členům společnosti (Šmausová, 2002).  

Vnímání naší každodennosti je tak silně genderované. Gender funguje jako 

organizační princip našeho života, skrze něj posuzujeme různé situace. Genderové 

stereotypy jsou nám předávány socializací, je tak velmi těžké si je uvědomovat či je chtít 

měnit. V prostředí totální instituce ženského vězení je však dvojí pohlaví (téměř) 

nepřítomno. Jak se tedy v případě takové instituce gender promítá? Do jakých jiných 

situací a kontextů jsou genderové stereotypy projektovány? 
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3. Totální instituce 
Znaky totální instituce i popis jejího fungování můžeme nalézt v knize Ervinga 

Goffmana Asylums (Ústavy) z roku 1961. Goffman ve své knize popisuje totální instituci, 

do které jsou zavíráni lidé, jež pro společnost představují určité nebezpečí. Totální instituce 

je pak i např. ústav pro lidi s určitou jinakostí, kde však neexistuje přímá linka mezi 

nebezpečím pro společnost a jedincem uvězněným v instituci. Tyto ústavy, které jsou 

zaštítěny medicínským diskurzem, jsou předmětem jiné debaty.  

Vězení je totální institucí, která se objevuje spolu se vznikem moderního státu 

(Goffman, 1961). Podobně se tímto tématem zabývá i M. Foucault (např. 2000). 

Významným rysem totální instituce je podle Goffmana všezahrnující charakter. Totální 

instituce nejenom, že zabraňuje styku jedince s okolním světem, je to instituce, která 

přebírá aspekty všedního života jedince. Jedinec zde tak žije, pracuje, stravuje se, sdílí 

prostor s ostatními, též uvězněnými lidmi. Všechny aspekty života jedince se tak 

odehrávají na jednom místě a pod dohledem jedné autority. Denní aktivity vezňů/kyň 

podléhají formálním nařízením, které jsou spojeny s oficiálními cíli instituce (Goffman, 

1961). Pomocí byrokratické organizace musí totální instituce zvládat mnoho lidských 

potřeb. Klíčovým rysem totální instituce je pak právě to, že životy a potřeby lidí v ní 

uvězněných podléhají byrokratickým nařízením. Vzhledem k aspektu byrokratické 

formální organizace a obydleného žitého prostoru nazývá Goffman tyto instituce 

sociálními hybridy (Goffman, 1961).  

V totální instituci vězení najdeme dvě skupiny lidí: první jsou vězni a vězenkyně  

a druhá dozorci a dozorkyně. Tyto dvě skupiny jsou od sebe formálně a hierarchicky 

odděleny, a to vzhledem ke všem aspektům života ve věznici. Dozorci/kyně zde plní 

funkci nadřízenou, vůči vězňům a vězenkyním jsou postaveni do pozice mocenské.  

Od vězňů/kyň se naopak očekává poslušnost, patří do skupiny kontrolovaných. Goffman 

dále charakterizuje i vztah, který mezi oběma skupinami panuje: většinou jde o neskryté 

nepřátelství, které je řízeno stereotypy: vězni a vězenkyně považují zaměstnance za zlé, 

panovačné naopak vězeň/kyně je z pohledu dozorce zkažený/á, hloupý/á a líný/á 

(Goffman, 1961). 

Do vězení jedinec přichází ze svého zdomácnělého prostředí. Toto prostředí mu 

prozatím bylo samozřejmostí. Vězeňská populace se často rekrutuje ze společenských 

skupin, jež jsou považovány za marginalizované, onálepkované jako „dysfunkční či 
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patologické“ (Nedbálková, 2006: 21). Přesto byl však jedince součástí širších vazeb  

a struktur, které vytvářely jeho sebepojetí, jeho vlastní identitu. Vstupem do instituce 

totálního vězení se však dosavadní společenská situace zásadně naruší. Člověk se stává 

vězněm a od nynějška je to jeho nová, jediná role, která je všudypřítomná (Nedbálková, 

2006). Tento proces Goffman označuje jako občanskou smrt. Vězeň/kyně totiž nejenom, že 

zakouší dočasnou absenci práv a rolí, které měl/a do té doby za samozřejmé, ale také je 

výrazně omezen jeho kontakt s druhými lidmi (Nedbálková, 2006; Goffman 1961). Podle 

Goffmana zde nastává mortifikace (umrtvování) člověka. Jedinec je nucen přizpůsobit se 

do podoby, kterou vyžaduje byrokratická formální organizace. Tuto změnu však člověk 

nedělá sám, není jejím aktérem. Je to instituce, která ho „rámuje“ do této podoby 

(Goffman 1961: 16).  

Ztrátě individuality pod vlivem klinických, objektivizačních věd, se věnuje  

i Michel Foucault (2000). Čím více moci člověk vykonává, tím více se vyznačuje jako 

jedinec. V disciplinárním režimu se však jeho individuality ztrácí. Jeho individualita se 

stává pozorovatelná, je popsána a zapsána, pečlivě vedený dokumentární aparát je 

podstatnou složkou rostoucí moci (Foucault 2000, Dreyfus, Rabinow 2010). Vědy, které se 

zabývají člověkem, jsou tak založeny na shromažďování údajů a vytváření dokumentací 

současně s rozsáhlým aparátem, disciplinárních technik a analýzy těla (Dreyfus, Rabinow, 

2010). Humanitní vědy jsou tak úzce propojeny s disciplinární technologií. Humanitní 

vědy vznikaly nejprve v rámci jednotlivých mocenských institucí (nemocnic, věznic či 

úřadů), kde se jejich role začíná specifikovat. Nové instituce pak potřebovali nový diskurz 

a praktiky. Ty „vyvinuly svá vlastní pravidla dokazování, vlastní způsoby přijímání  

a vylučování, vlastní disciplinární členění, ale činily tak v širším kontextu disciplinárních 

technologií“ (Dreyfus, Rabinow, 2010: 248). Síť vězeňství ustanovuje jeden ze základů 

komplexu moci-vědění, jež by historicky umožnil vědy o člověku. „Poznatelný člověk (ať 

duše, individualita, vědomí či chování, na tom nezáleží) je účinkem-objektem tohoto 

analytického obklíčení, tohoto ovládání-pozorování“ (Foucalt, 2000: 420).   

Při vstupu do vězení jsou lidé také zbaveni všech svých osobních věcí. Nejde pouze 

o materiální věci, ale například i o ztrátu jména. Nejen, že jsou vězni označeni číslem, 

mnohdy zde existují jednotné pravidla v užívání jmen. Jsou to i předměty „které předtím 

tvořily jeho identitní výbavu, tedy pomůcky, které používal k úpravě svého zevnějšku či 

v běžném životě“ (Nedbálková, 2006: 22). Ztráta vlastní identity pak způsobí nejistotu 
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člověka – nejenže je neustále pod dohledem jiné osoby – navíc nemůže ovlivnit, v jaké 

podobě bude druhými spatřen (Nedbálková, 2006). 

Nejistotu člověka navíc dotváří i tzv. kontaminace. Goffman mluví o pošpinění 

vlastního já, ke kterému dochází v důsledku nemožnosti vybrat si své vztahy. Jedinec je 

nucen obývat prostot s ostatními, např. s takovými lidmi, se kterými by v běžném životě 

nijak neinteragoval.  Tyto nucené kontakty nejsou přítomny pouze ve vztahu k ostatním 

vězňům, ale také k dozorcům. Ti z pozice moci mohou vyžadovat osobní prohlídky, 

přičemž se objektem prohlídky nestávají pouze materiální věci jedince, ale i on sám 

(Goffman, 1961). 

Všechny tyto mortifikační praktiky pak vedou k dezidentifikaci člověka 

(Nedbálková, 2006). Navíc je člověk vystaven neustálé sebekontrole: vyjádření 

nespokojenosti, rozmrzelosti, ironie či pohrdání může být důvodem k dalšímu trestu. 

V procesu mortifikace je tak sankcionováno přesně takové jednání, které bychom 

v běžném životě označili za sebepotvrzující, za takové, které dokazuje, že má člověk věci 

kolem sebe pod kontrolou (Nedbálková, 2006). 

Důležité je reflektovat, že všechny tyto praktiky nejsou v totální instituci vězeňství 

přítomny proto, aby pošpinili něčí já. Jak píše Nedbálková (2006), „jde spíše o důsledky 

fungování formální organizace, která musí zvládat denní aktivity velkého množství jedinců 

na omezeném prostoru, pomocí omezených zdrojů, navíc pod neustálým tlakem 

způsobeným snahou o co největší soběstačnost“ (Nedbálková, 2006: 23). 

Goffman (1961) rozlišuje adaptaci na praktiky, se kterými se člověk při vstupu do 

vězení setkává, na primární a sekundární. Skrze toto vysvětlení je rozlišeno, jak se člověk 

chová, jaké vzory přebírá. Primární adaptace spočívá v adaptaci na vězeňský řád, člověk se 

v instituci stává jedním z mnoha jedinců, kteří jsou odděleni od majoritní společnosti kvůli 

své nebezpečnosti a potřebě nápravy. Primární adaptace podle Goffmana spočívá v tom, že 

se člověk přizpůsobí pohledu vězně na sebe sama, přijme pravidla, se kterými se ve vězení 

kooperuje, stane se členem vězeňské struktury. „Je přetvořen ve spolupracovníka, stane se 

‚normálním‘, ‚ukázněným‘, ‚včleněným‘“ (Goffman, 1961: 172). Odsouzený přijme to, co 

je mu v totální instituci nabídnuto, jakoby přejme pohled zaměstnanců na sebe samé 

(Nedbálková, 2006). Náprava vězně/kyně pak probíhá podle přesné vymezených pravidel, 

od vězně je očekáváno, že tato pravidla bude respektovat. Nedbálková (2006) mluví také  

o vytváření soudů o identitách uvězněných. Nejenom, že vězniteli/kami je dáno právo činit 
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soudy o odsouzených, navíc vězeň/kyně, který/á se zúčastňuje aktivit, jež mu věznitelé/ky 

nabízí, přijímá identitu osoby přebývající ve specifickém prostředí (Nedbálková, 2006). 

Dochází zde k přijmutí toho, co vězeň/kyně může dělat a zároveň toho, co by dělat 

neměl/a. Protože toto je jeden z cílů vězeňské nápravy, definuje Nedbálková příčinu 

dosažení tohoto přijetí. „Ve vězení je jedinci ponecháno jen málo příležitostí pobývat ve 

vlastním světě, s vlastním sebepojetím, tak, že člověk sám rozhoduje o své vlastní situaci  

a není pouze někým, kdo je kontrolován a disciplinován zaměstnanci“ (Nedbálková, 2006: 

24). 

Ztráta soukromí je tak jednou z příčin přijetí struktury vězeňské organizace. Člověk 

ztrácí nejenom věci, na které byl v každodenním životě zvyklý a které mu připadaly jako 

samozřejmost. Ztrácí i soukromí pro své vlastní přemýšlení, neustále je obklopen cizími 

lidmi. Potýkat se neustále s ostatními vyžaduje určitou formu disciplinace, kterou se 

jedinec musí naučit. Zajímavým protikladem k naprosté ztrátě soukromí, která je udělena 

za trest, je naprosto opačná hrozba samotky, která přichází, pokud se ve vězení člověk 

nechová podle předem daných pravidel, či dokonce ublíží někomu ve svém okolí. 

Protikladem naprostého nesoukromí je tak naprostá izolace, samotka, která ale také působí 

jako trest. Hrozba samotky je navíc tak veliká, že se lidé raději přizpůsobí pravidlům 

věznice. Stále je tak pro člověka lepší být obklopen lidmi, i když jejich výběr není ani 

trochu dobrovolný, než být v izolaci od veškerého dění. Toto je například velmi dobře 

tematizuje Kermanová (2014). 

Goffman (1961) definuje způsob, jímž si lze udržet ve vězení své vlastní já. Jde 

právě o sekundární adaptaci. K sekundární adaptaci dochází skrze únikové světy (a to buď 

kolektivní, nebo individuální), v nichž si jedinec vytvoří svou vlastní roli a identitu. 

Například, píše Goffman, víme, že v současné době se diskutuje velký přínos knih ve 

věznicích. Vězňova mysl a jeho náprava může ze čtení knih profitovat. Chození a čtení 

knih v knihovně se tak stalo legitimní a uznávanou činností pro lidi, kteří sdílí vězeňské 

prostředí. Náhle se ale zjistilo, že vězni si knihy neobjednávají pro vlastní edukaci, ale 

kvůli ohromení věznitelů z jejich nadšení pro vzdělání a možnému zkrácení trestu, nebo 

kvůli zámince hádat se s knihovníky a knihovnicemi, či dokonce ze zištného přijímaní 

zásilek ‚zvenčí‘ v knihách (Goffman, 1961). Sekundární adaptaci tak tvoří praktiky, které 

nejsou prvoplánově namířeny proti zaměstnancům/kyním věznice, ale které umožňují 

vězňům/kyním získávat zakázaná uspokojení či získávat uspokojení pomocí zakázaných 

prostředků (Nedbálková, 2006). 
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Pokud bychom chtěli mluvit o vězeňském podsvětí, musí sekundární adaptace 

překročit hranice individua a stát se kolektivní záležitostí (Goffman, 1961). Goffman 

rozlišuje dva typy sekundární adaptace. První je tzv. podryvný typ, kdy se vězni/kyně snaží 

narušit strukturu instituce či z ní uprchnout. Druhý typ můžeme označit za tzv. poklidné 

přizpůsobení, které zapadá do primárních struktur věznice stejně jako primární adaptace 

(Goffman, 1961). 

Goffmanova teorie dále nerozebírá adaptaci a každodennost jedince v totální 

instituci. Nedbálková (2006) ale připomíná, že jsou to právě vzájemné interakce mezi 

jedinci, jež sami mají osvojeny určité normy, role, očekávání a hodnoty a státem, tedy 

institucí, co zakládá každodennost instituce a co člověka vměstnává do naprosto odlišného 

prostředí (Nedbálková, 2006).  
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4. Genderová instituce 
Goffmanova teorie se nijak nezabývá genderovou dimenzí totální instituce. 

S konceptem „genderové organizace“ se setkáváme až třicet let po vydání Goffmanovy 

knihy, a to u Joan Acker (1991, 1992). Acker genderové vztahy vnímá jako potvrzování 

mužsko-ženské diference. Dichotomie mezi mužský a ženským je hierarchicky nerovná 

(1992). Gender je v instituci neustále přítomen, je součástí ideologií, postupů i procesů a 

rozložení moci v chodu instituce. Postupy, které odráží genderovou dichotomii, jsou 

legitimizovány zdánlivou samozřejmostí jejich existence, která navíc vzbuzuje dojem 

pouhého zrcadla biologické odlišnosti mezi pohlavími. K genderové reprodukci vztahů 

dochází podle Acker na dvou úrovních. (1) Jsou to samotní aktéři sociální reality, kteří 

gender reprodukují vytvářejí hierarchii, aby se v této sociální realitě mohli uplatnit. (2) 

Organizace a její struktura má pak přesně vymezené sociální pozice, které uvnitř 

hierarchického systému mohou teoreticky fungovat samy o sobě. V instituci pak tyto 

pozice mají být vyplněny aktéry, kteří splňují racionální požadavky, jež pozice vyžaduje. 

Ideálně by toto místo bylo tedy vyplněno odtělesněnými a asexuálními zaměstnanci, kteří 

by museli své práci věnovat maximum času a museli by jednat pouze na základě principů 

racionality a co největší efektivity (Acker, 1992). Nedbálková (2006) k výše zmíněnému 

dodává, že ideálním by byl v tomto případě muž, jelikož mužství je připisována racionalita, 

schopnost logického uvažování, abstraktního myšlení, principiálnost a schopnost plánovat 

(Nedbálková, 2006). 

Acker (1991) rozlišuje pět indikátorů, pomocí kterých lze rozeznat genderovanost 

organizace. Těchto pět indikátorů se týká především dělby práce, hodnocení důležitosti té 

které práce, hodnocení chování, budování symbolů v jazyce i v oblékání a užití tohoto jako 

reprezentace a zastoupení vlastního pohlaví v organizaci (Acker, 1991). Zajímavá je ale 

tematizace dělby práce a hodnocení její důležitosti. Ženám jsou, jak uvidíme dále, 

nabízeny práce, které je naučí činnostem, jež se pojí s vedením domácnosti (např. praní, 

žehlení atd.). Tyto práce bychom z hlediska jejich náročnosti hodnotily jako pomocné, 

z hlediska ekonomické sféry jako neproduktivní a z hlediska genderových stereotypů jako 

„typicky ženské“. I Bourdie (2000) tvrdí, že přes deklarované stejné šance zastávají ženy 

pozice hůře hodnocené, pomocné a méně výhodné. Doménou žen pak je nekvalifikovaná 

práce či částečné úvazky (Bourdie, 2000). 
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4.1. Genderovanost vězení 
Studia vězeňských subkultur se rozdílu mezi ženskými a mužskými věznicemi 

začala věnovat v 60. a 70. letech 20. století. Souvisí to s nárůstem vlivu feministického 

hnutí. Kriminologie se v tuto dobu začíná dekonstruovat jako mužská disciplína 

(Nedbálková, 2003). V následující části představím několik prací, které se studiu 

vězeňských subkultur a jejich rozdílnosti věnují, a závěry, ke kterým docházejí. Dále se 

zaměřím na to, odkud pochází představa o rozdílnosti tzv. ženské a mužské kriminality. 

Teorie, jež se kriminalitou zabývají, jsou opravdu rozsáhlé, avšak pro potřeby této práce 

uvedu pouze některé z nich. V poslední části této kapitoly se zaměřím na teorie 

feministické, které mají v rámci kriminologie také své místo. Důležitým a posledním 

tematizovaným směrem je kritická kriminologie, která se podrobně zaměřuje na důsledky 

nepřítomnosti žen v právním systému. 

Vězení shledává mnoho sociálních vědců a vědkyň za ideální prostředí ke 

zkoumání projevů genderového řádu. Např. Dana Britton (2003) se domnívá, že mužská  

i ženská vězení jsou orientována na přibližně stejné cíle, vykazují podobnou hierarchickou 

strukturu a dozorci i dozorkyně jsou odpovědnými v prosazování moci (Britton, 2003). 

Jádrem utváření vězeňské každodennosti je hegemonní maskulinita vytvářená esenciálním 

spojením mezi maskulinitou a fyzickou silou. Z toho poté těží muži, všichni mužští dozorci 

se tak zdají být více kompetentní než jejich kolegyně dozorkyně. A to i přesto, že výzkumy 

ukazují, že každodenní práce dozorce ve věznici vyžaduje spíše mentální než fyzickou sílu 

(Britton, 2003). Britton potom dále ve své teorii ukazuje, že teorie genderovaných 

organizací je ve své podstatě teorie maskulinních organizací, neboť všechny výhody 

směřuje výhradně na zaměstnance – muže (Britton, 2003).  

Stejně tak, jak uvidíme dále, jsou genderové stereotypy přenášeny na vězně  

a vězenkyně. Nedbálková (2006) hovoří o tom, že ženám se ve vězení nabízí práce, které 

jsou stereotypně připsány ženám (kurzy šití, vaření, péče o domácnost). V mužských 

věznicích není kladen takový důraz na to, co člověk umí, resp. bude umět, ale na to, jaký 

je, bude. V mužských věznicích je tak apriory předkládán obraz hegemonního muže, 

s nímž se nepojí aktivity (budu umět něco spravit, vařit atp.), ale obraz silného a odolného 

muže. Prvním, co je zušlechťováno (ať už ze zájmu vězňů nebo organizace samotné), je 

tělo (Nedbálková, 2006). Klade se tak důraz na tělesnou schránku, součástí mužských 

věznic jsou mnohdy posilovny a různá místa pro vykonávání sportů (hřiště, běžecké dráhy) 

(Nedbálková, 2006). 
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V ženských věznicích naopak je tělo konceptualizováno jako nástroj hříchu, který 

je třeba pečlivě hlídat a psychologicky ho opracovávat do podoby neurčitého ženství 

(Nedbálková, 2006). Stereotypy se pak promítají i do samotných cílů věznic. Zatímco muži 

jsou ve vězení vedeni k tomu, aby se z nich stali samostatní a zodpovědní lidé, kteří obstojí 

na trhu práce, ženy jsou vedeny k tomu, aby byly dobrými hospodyněmi, matkami a dobře 

zajistily chod domácnosti. Nabízené rekvalifikační kurzy a aktivity se tak ve vězení velmi 

liší: ženy si osvojují hlavně dovednosti v praní, žehlení a úklidu. Z výzkumu a odpovědí 

jeho respondentů a respondentek, který Nedbálková prováděla v nejmenované české 

ženské věznici, toto jasně vyplývá: „Co se ženám nabídne? Především taková ta činnost 

typicky ženská, rukodělná, různé šicí kroužky, pletací kroužky, arteterapie, muzikoterapie. 

Čili je v tom vidět takový ten větší emoční náboj než třeba u těch mužských volnočasových 

aktivit (…) žena, která nikdy nepoznala takovou tu klasickou rodinu nebo vliv babičky (…) 

jakoby měla geneticky zakódovanou schopnost plést, vyšívat a šít“ (ředitelka věznice In 

Nedbálková, 2006: 30 – 31). Ženám tedy nejenom že není dána na výběr možnost, co 

mohou dělat. V případě, že jim práce jde, jsou na ni šikovné, je pro ně „geneticky 

zakódovaná“, tudíž vhodná, baví je a nemá smysl přemýšlet, co jiného bychom jim mohly 

nabídnout. Pokud jim činnost nejde, pak zřejmě „nepoznali takovou tu klasickou rodinu“,  

a proto je to nyní musíme naučit. I proto, aby ony samy poté mohly být dobrými matkami  

a hospodyněmi. 

Další významnou studií je text Women's Prison: Sex and Social Structure autorů 

Warda a Kassebauma z roku 1965. Ward a Kassebaum zjistili, že uvězněné ženy trpí 

pocitem ztráty kontroly nad svými vlastními životy. Pro zmírnění této úzkosti se proto 

velmi často účastní programu, jenž je pro ně ve věznici připraven. Získávají tak pocit 

kontroly nad aktivitami, jež vykonávají včetně pocitu, že jejich život má nějaký řád. 

Součástí jejich deprivace je i ztráta rodiny a partnerů (Ward, Kassebaum, 1965). Deprivace 

uvězněných mužů nepochází ze ztráty rodiny a partnerky, nýbrž z nemožnosti vykonávat 

své zaměstnání. Toto je dáno rozdělením mužské a ženské sféry v širší společnosti. 

Zatímco muž je zasazen do sféry veřejné a jeho hlavním údělem je rodinu uživit, žena je 

umístěna do sféry soukromé, kde její hlavní rolí je být pečovatelkou a starat se o rodinu 

(Ward, Kassebaum, 1965, Nedbálková, 2003). Tento rozdíl se pak promítá do chodu obou 

dvou institucí, tedy jak ženské věznice, tak mužského vězení. Tato teorie odráží stereotypy 

společenských rolí.  
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Rose Gialombardo ve své knize Society of Women. A study of a Women´s Prison 

(1966) tematizuje svět uvězněných žen jako ten, který se samy ženy snaží přizpůsobit 

jejich roli v dosavadním životě. Sociální řád ženy ve vězení je tak založen na adaptaci 

tradiční femininní role, např. roli matky, dcery nebo manželky (Gialombardo, 1966). 

Předchozí dvě studie nám tak ukazují, že ženy si svět vězení podmaňují jinak než muži. 

Ward a Kassebaum mluví hlavně o homosexuálních partnerstvích, které ženy ve vězení 

vytvářejí, Gialombardo se zaměřuje na menší podpůrné skupiny, tzv. pseudorodiny. V těch 

se vztahy ustanovují jako v běžné rodině, pod ochranitelskými křídly matky jsou její dcery 

a jiné „příbuzné“. Drží pospolu, pomáhají si. Jak uvidíme dále, tyto skupiny jsou založeny 

na příslušnosti rasové, třídní, věkové nebo dokonce i příbuzenské. Důležité je však zmínit, 

že studie těchto autorů se dotýkají výhradně amerického prostředí. Z monografie Kateřiny 

Nedbálkové (2006) lze vyčíst, že v českých věznicích nejsou tak rozvětvené rodiny 

přítomny. Její monografie se spíše věnuje homosexuálním partnerstvím, která jsou v české 

věznici častější, než již zmíněné pseudorodiny (Nedbálková, 2006). Homosexuálním 

partnerstvím v dokumentárním zobrazení ženské věznice se zabývám dále v druhé části své 

práce. 

Další studií zařazenou do proudu literatury o ženských věznicích je studie Making 

It in the Prison: The Square, The Cool, and The Life Virginie Heffernan. Na základě svého 

výzkumu Heffernan rozlišila tři typ vězenkyň, které korespondují s třemi typy 

neformálních vězeňských systémů (Heffernan, 1972). Square je žena odsouzená za méně 

závažný trestný čin, často je ve vězení poprvé. Strategií přežít ve vězení pro tento ty ženy 

je chovat se přesně podle řádu věznice a nezapojovat se do ilegálních nebo tajných aktivit. 

Opakem tohoto typu je Life která se velmi dobře orientuje ve vězeňské struktuře a v jejím 

podsvětí. K adaptaci na život ve věznici používá všechny možné prostředky, legální  

i ilegální (Heffernan, 1972). Třetím typem podle Heffernan je Cool. Tento typ ženy se 

snaží maximálně využít neformální systémy uvnitř vězení ke svému prospěchu, zároveň 

však dodržuje kodex věznice a nedostává se do větších malérů (Heffernan, 1972). 

Typ, který tematizuje Heffernan jako nejproblematičtější z hlediska vztahu 

k zaměstnancům a oficiální struktuře věznice, Life, popisuje ve svém díle In the Mix: 

Struggle and Survival in a Women's Prison Barbara Owen (1998). Owen tento typ chování 

nazývá stejně jako svou knihu (vl. překl. V maléru), hlavními charakteristikami pak je 

braní a podávání drog, rvačky a homosexuální vztahy (Owen 1998). Homosexuální vztahy 

jsou zde považovány za rebelii, neboť je to něco, co oficiálními strukturami věznice 
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schváleno není. Proto zde dochází k „nepravým“ homosexuálním vztahům a tzv. lesbám na 

oko. Vězenkyně tyto vztahy mnohdy mohou předstírat právě proto, aby se instituci 

vzepřely, nemusí to ale vypovídat o jejich sexuální orientaci. 

 Owen (1998) si ve své monografii také všímá rozdílů, jež přináší ženské vězeňství 

od toho mužského. Tematizuje například, že si ve výzkumu nevšimla přítomnosti gangů, 

které jsou ústředním rysem mužského vězeňství. Vězeňská kultura je přímo provázána 

s širší rolí žen nespolečnosti. Stejně jako ve své studii tvrdili Ward a Kassebaum, i Owen si 

všímá toho, že hlavním principem vězeňské instituce pro ženy je vázaná na rozvoj 

osobních vztahů, na zdokonalení a přivyknutí domácích prací a mnoho ženských věznic se 

také zaměřuje na zlepšení vztahů s dětmi (hlavně ty, které jsou specializovány na matky 

s dětmi).   

Pokud se na chvíli vrátíme k Bourdiemu a k jeho habitu, můžeme si všimnout, že  

i genderová struktura společnosti se nějakým způsobem promítá do chování vězenkyň. 

Teorie tak v zásadě dospívají ke stejnému závěru – věznice ženské jsou od těch mužských 

odděleny nejen formálně, ale i strukturálně. Ženám je nabízen jiný „program“, věznice má 

jiný cíl a i představa o nápravě vězně/vězenkyně se liší. Toto rozdělení se neodehrává 

v legislativním rámci českého vězeňství, ale spíše na základě strategie zaměstnaneckých 

snah, jak zacházet s vězni a vězenkyněmi a jaký program jim poskytovat (Nedbálková, 

2006). 

Autoři tyto odlišnosti vysvětlují buď jako biologicky dané, zde bychom mohli 

mluvit o esencialismu, tedy představě, že muži a ženy jsou dvě esenciálně odlišné bytosti  

a jsou tedy biologicky odlišeni a „naprogramováni“ k různým životním rolím  

a strategiím. Druhý způsob vysvětlení zastupuje právě Pierre Bourdieu, jde o sociální 

konstruktivismus. Konstruktivistická perspektiva odmítá jakékoli biologicky nezměnitelné 

předpoklady, které se liší pro muže a ženy. Veškerá rozdílnost mezi pohlavími je sociálně 

konstruována, tedy uměle vytvořena.  

Kanadská kriminoložka Hannah-Moffat kritizuje dichotomizaci mužských  

a ženských věznic, dichotomizace je podle ní falešná a navíc přispívá k reprodukci 

stereotypních představ o funkci trestu (In Nedbálková, 2006). „Mužské věznice jsou 

prezentovány jako založené na principech bezpečnosti, disciplíny a kontroly, ženské jako 

vedené étosem péče, podpory, respektu a zplnomocnění“ (Nedbálková, 2006: 31). Ve výše 

zmíněných teoriích vidíme, že totální instituce ženského vězení může být ne-genderovaná 
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uvnitř ve smyslu (ne)přítomnosti jednoho nebo druhého biologického pohlaví. Věznice, ač 

na první pohled genderově segregovaná organizace, a její každodenní chod již je ovlivněn 

genderovými stereotypy. Gender je ve věznici tedy přítomen. Pokud v ní nenalezneme 

osoby odlišného pohlaví, pak je zde jasně daná genderovanost aktivit, které jsou ve věznici 

dovolovány, prostoru, ve kterém se trestanci či trestankyně pohybují a odlišných cílů, 

kterých se nápravné zařízení snaží dosáhnout. 

Pokud píši o genderovanosti vězení a teoriích, jež se nějakým způsobem vztahují 

k pojetí kriminalit žen a popř. mužů, měla bych se zčásti věnovat tomu, kde vznikají teze  

o genderovanosti kriminality. K tomu mi dobře poslouží otázka ženské kriminality, která je 

v literatuře hojně tematizována, ať už jako vysvětlení, proč ženy páchají trestné činy 

(biologické teorie), nebo teorie, které naopak vysvětlují, proč ženy trestné činy nepáchají či 

je páchají v menší míře (sociologické teorie). 
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4.2. Biologické teorie 
K těmto teoriím patří tzv. biologický determinismus, tedy přesvědčení, že lidské 

chování má biologický základ. Vše, co děláme, je tedy ovlivněno naší biologickou 

podstatou. Z toho vyplývá i esencialistické určení muže a ženy: vnější rozdílnost mužského 

a ženského těla vede k představě, že muž a žena jsou ve svém chování odlišní stejně jako 

v nepodobnosti svého těla, a proto jsou jim připisovány i odlišné sociální role. Typická 

prezentace rozdílů mezi muži a ženami vede k tezím, že ženy jsou biologicky méně 

vyspělé, pasivní, a tím méně brutální (Urbanová, Večeřa, 2004). Toto pojetí jde však 

naprosto proti feministickým či genderovým teoriím. Teorie, které k tomuto přístupu patří 

a které v této práci uvádím (např. teorie Cesara Lomborsa) jsou tu pouze pro ukázku 

biologických teorií, v zásadě s nimi z pozic feminismu nelze souhlasit, a tedy ani dále 

pracovat. 

Tento přístup je zastoupen např. italským vojenským lékařem Cesarem 

Lombrosem, který se proslavil svou teorií rodilého zločince. Podle Lombrosa existují 

určité fyzické anomálie, které delikventy odlišují od lidí, jež trestné činy nepáchají. Sám 

rozlišuje dva typy zločinců, těmi mohou být i ženy: typ rozeného zločince  

a příležitostného pachatele. Ženské pachatelky zločinů se vyznačují určitými tělesnými 

znaky (krátké a tmavé vlasy, asymetrický obličej, mohutné čelisti, vrásky apod.). Nemají 

většinou rozvinutý mateřský instinkt a psychologicky a instinktivně se spíše blíže 

mužskému pohlaví (tak, jak jej stereotypně společnost pojímá). Lomborso je přesvědčen, 

že ženy inklinují ke zločinům méně, a to hlavně proto, že jsou méně agresivní. Spíše se 

nechají do zločinu navést, než že by ho samy vymyslely a plánovaly. Pokud už ho samy 

naplánují a spáchají, pak je to zločin z vášně, a tedy spáchaný např. z lásky k muži. Jedním 

z důvodů, který dále Lomborso uvádí je i dle něj přílišné vzdělání, které se ženám dostává. 

Vzděláním jsou podle Lomborsa rozmnoženy příležitosti, které vedou ženu ke zločinu. 

Vzdělání, které by je mělo vést k běžné práci, totiž nedovedou zužitkovat (Lomborso 1958, 

In Říhová, 2012).  

Další biologické teorie se hojně vztahují k ženské sexualitě. Ctnostná žena se 

vyznačuje pasivitou a sexuálním chladem, žena kriminálnice je vyzývavá, chlípná  

a náruživá. Erich Wuffen, německý kriminolog působící hlavně ve 20. letech 20. století 

považuje ženskou sexualitu za veškerou příčinu kriminálního chovní žen. Jeho současník 

Hans Schneikert potom tvrdí, že ženy a jejich sexualita jsou zodpovědné i za delikty mužů. 

Najdeme i názor, že ženy, které byly uvězněny v monogamním svazku, jsou plny potlačené 
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sexuální energie (jelikož od nich je společností očekávána cudnost a pasivita) a dávají jí 

tak průchod v deviantním chování (Thomas In Čepelák, Karabec, 1987). Spojení ženské 

sexuality a zločinu není v době napsání těchto děl ničím neobvyklým. Za velký hřích  

a téměř jediný ženský zločin byla na počátku 20. století označována prostituce. Vnímám 

zde tak velmi silný vliv vědy, která velmi dobře tematizuje problémy tehdejší doby, ale 

zároveň je skrývá pod rouškou vědeckých poznání a závěrů. Zároveň zde chybí jakýkoli 

důraz na sociální okolí, i když Thomas již se sociologickou perspektivou pracuje. 

4.3. Sociologické teorie 
Sociologické teorie chápou kriminalitu jako patologický jev a hledají příčiny 

v sociálním prostředí. Za velmi významnou teorii pro tuto práci považuji teorii odlišné 

socializace. Tato teorie klade důraz na odlišnou výchovu chlapců a dívek v rodinách. 

Socializace jakožto proces osvojování si norem, hodnot a chování od svých blízkých, je 

velmi složitým procesem vzájemného působení mezi jedincem a společností. Během 

socializace je jedince začleňován do společnosti, osvojuje si její normy, hodnoty, kulturní 

návyky a pravidla. Se socializací samozřejmě souvisí učení se o sociálních a genderových 

rolích. Sociální rolí rozumíme vzorec chování jedince, který se od něj za určité situace 

očekává. Sociální role se váže k sociálnímu statusu, který můžeme chápat jako výslednici 

všech faktorů, které společnost uznává (vzdělání, finanční zabezpečení, postavení  

ve společnosti aj.), zároveň je to určitá sada očekávaného chování jedince v závislosti  

na sociální situaci a pozici jedince. Sociálních rolí v životě zastává každý více. Právě 

přesvědčení o tom jaké role by měl jedinec ve svém životě hrát a od toho odvozené 

očekávání je odlišné od chlapců a od dívek. Od narození jsou chlapci vnímáni jako silní, 

dívky naopak jako křehké či líbezné (Renzetti, Curran, 2003). Výchova a s ní spojená 

socializace je velmi silným faktorem, který člověka v životě ovlivňuje. Chování člověka 

jistě závisí i na jiných faktorech, ale socializace ho velmi silně ovlivňuje. Výchova dívek, 

která je většinou vedená k citlivosti, poslušnosti a mateřskosti zločinům nezabraňuje, 

nicméně míru zločinnosti omezuje. Ženy jsou vedeny k podřízenosti svému okolí, 

k obětavosti vůči své rodině, proto se i častěji a snadněji přizpůsobí právnímu řádu. Zde 

také nacházíme argument, že ženy mají vlastně méně příležitostí páchat trestné činy, 

jelikož jejich omezení sociálního prostoru se soustředí hlavně na dům a rodinu (Urbanová, 

Večeřa, 2004). Častou teorií, která je zmiňována pro vysvětlení příčiny kriminality žen, je 

teorie společenské (sociální) kontroly. Sociální kontrola podporuje status quo ve vztahu 

mezi pohlavími (Šmausová, 2011). Společenská kontrola činí z mužů nezávislé, povinné 
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výdělku, a tedy přednostně přistupující k pracovnímu trhu. Ženám je naopak toto upřeno. 

Nejenom, že jsou podrobeny kontrole formálně, tedy na veřejných místech, ale také doma, 

v privátní sféře, a to pomocí vzájemných vztahů v rodině. Sociální neformální kontrola je 

rámována ekonomickou a sexuální závislostí ženy na muži. Tím, že jsou ženy drženy 

v závislosti, se udržuje statut quo mezi pohlavími (Bröcklingová, In Čepelák, Karabec, 

1987; Šmausová, 2011).  

Existují i teorie, které tvrdí, že ženská kriminalita je početně reálně mnohem vyšší, 

než ji ukazují statistiky. Např. teorie maskování O. Pollaka (In Čepelák, Karabec, 1987) 

tvrdí, že ženy jsou lépe vybaveny k podvodům a lhaním než muži a jsou tak méně často ve 

svých činech odhaleny. Pollakova teze vychází z neopodstatněného esencialismu, navíc on 

sám se netají svou myšlenkou, že žena je méně kvalitní bytost než muž. Co je v jeho tezi 

výraznějším argumentem, je však důraz na méně časté odsouzení žen za trestné činy. 

Jedním z faktorů má být podle Pollaka i paternalismus, jenž vládne v soudní síni. Delikty 

žen často končí v přestupkovém soudním řízení, a tak se do statistik trestních činů ani 

nedostanou. Paternalismus je zmiňován i v mnohých dalších teoriích v souvislosti 

s nadržováním žen v soudní síni. S ženami se zachází velmi ochranářsky, jejich trestné 

činy bývají často klasifikovány do nižších kategorií, často proto bývají označovány  

za mentálně nemocné (Renzetti, Curran, 2003). K tomuto nadržování ženám v soudní síni 

se vyjadřují i některé teorie, jež lze označit za feministické (např. Šmausová, 2011). 

4.3.1. Feministické teorie 
 Feministické teorie jsou součástí teorií sociologických, liší se tak od teorií 

biologických. Zásadně rozlišují biologické a sociální pohlaví (gender). Biologické pohlaví, 

tedy vlastnictví penisu či vaginy nemá žádnou souvislost s pohlavím sociálním, tedy 

s označením muž či žena. Veškeré strategie, které se skrývají pod pojmem muž (např. síla, 

schopnost) nebo žena (např. jemnost, citlivost) nejsou nijak ovlivněni biologičnem, a tudíž 

nemohou být připsány jednomu či druhému pohlaví. Historicky však k biologickému 

pohlaví připisovány byly. Vědomě či nevědomě jsou tak tyto charakteristiky prezentovány 

jako mužské či ženské a promítají se do socializace jedince. Sociální pohlaví není vrozené, 

je získané výchovou. Žádné činnosti či formy existence nejsou biologicky předurčeny 

jednomu pohlaví, zaznamenaly však v minulosti přiřazení k dichotomii mužské či ženské. 

Historie navíc ukazuje, že rozdíly mezi pohlavími, které byly v minulých dobách 

prezentovány jako čistě biologické, byly konstruovány tak, aby byly co nejvíce zdůrazněny 

rozdíly a společné bylo oproti tomu potlačeno (Harding, 1983). Dichotomiím, které 
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v zásadě nemají s pohlavím nic společného, byly připsány dualistické pohlavní metafory. 

„Tento symbolismus používá androcentrická věda, když nechce k bádání připustit ženy“ 

(Šmausová, 2011a: 138).  

 Vlna kritiky kriminologie jako vědy se z feministických pozic zvedla ve druhé vlně 

feminismu4, tedy během 70. – 90. let 20 století. Autorky svým mužským kolegům vyčítaly 

zejména nezájem o specifika ženské kriminologie a kvantitativní výzkumné techniky. 

Opravdu málo příspěvků té doby ovšem mohlo být označeno za skutečně feministické, 

neboť ještě nebyla vyvinuta sociální teorie pohlaví (Šmausová, 2011). Můžeme tak spíše 

mluvit o kritice androcentrické vědy a o zamýšlení se nad tím, proč ženy páchají trestnou 

činnost z pozic feminismu. 

 Nepřítomnost ženského aspektu v kriminologických teoriích upozorňuje Carol 

Smart, britská socioložka. Nejenomže dochází k opomíjení žen v teoriích kriminologie, ale 

pokud už se o nich mluví, jsou tato vyjádření mysoginní a sexistická (např. Lomborso nebo 

Pollak) (Smart In Říhová, 2012). 

 S přítomností žen u zločinů se začala tematizovat otázka, jakou roli má emancipace 

na zvýšení ženské kriminality. Fredy Adler (In Říhová, 2012) dochází k názoru, že spolu 

s opuštěním tradiční sociální role a vstoupením do veřejné sféry, která byla dříve plně 

okupována muži, dochází ke značnému nárůstu agresivity žen. Nárůst ženské kriminality 

v osvobození se z tradičních ženských rolí vidí i Rita James Simon ve své studii Women 

and Crime (1975) (In Říhová, 2012).  

 Naproti tomu jiné autorky namítají, že nárůst kriminality žen je způsoben nikoliv 

nově nabytou svobodou, ale přetrvávající marginalizací žen. S rozvolněním tradic  

a stereotypů totiž nedošlo k překonání strukturálních nerovností a ženy jako skupina jsou 

tam na to ekonomicky hůře než muži (Carrabine, 2009). 

 Jinou cestu k vysvětlení zločinů nejen žen, ale i mužů volí Joanne Belknap (In 

Říhová, 2012). Prosazuje tzv. teorii cesty (Feminist Pathways Research), která pomocí 

rozhovorů s odsouzenými sbírá data s ohledem na to, co je mohlo vést ke kriminalitě. 

Rozhovory s odsouzenými ženami prostitutkami například potvrdily, že ženy zažily 

                                                 
4 Název Druhá vlna feminismu je odkazem k tzv. první vlně feminismu, která probíhala koncem 19. století a 

byla charakterizována bojem za získání volebního práva. Druhá vlna feminismu vzniká v 70. letech 20. 

století a hlavním tématem je ekonomická a právní rovnost (rovný plat, rovné vzdělání a pracovní příležitosti, 

právní a finanční nezávislost a např. i požadavek práva na potrat a postihování domácího násilí). 
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v dětství nedostatek pozornosti rodičů, vynucený sex, abnormální tresty, či dokonce  

o rodiče přišly. Ženy jsou v rámci tohoto výzkumu popisovány jako pasivní oběti, což 

sama Belknap kritizuje. Zároveň je ale tento model považován za nejvhodnější vysvětlení 

příčin kriminality žen a Belknap tím rozhodně přispívá ke kriminologickému výzkumu (In 

Říhová, 2012). 

 Gerlinda Šmausová rovněž poukazuje na to, že pozornost k ženám se 

v kriminologické teorii uplatňuje jen málokdy. Teorie Šmausové se dá označit jako kritická 

kriminologie, sama Šmausová je považována za německo-českou feministickou 

kriminoložku. Pro Šmausovou je velmi důležité uvědomit si, že trestný čin znamená ve 

smýšlení lidí něco jiného ve vztahu k muži a ve vztahu k ženě. Na příkladu krádeže 

Šmausová ukazuje, jak funguje trestní právo a smýšlení o něm. Krádež implikuje jednak 

přivlastnění si cizí věci, jednak to, že někdo kradl místo toho, aby pracoval. „Zákazem 

krádeže má být ochráněn nejenom majetek, nýbrž má jím být podpořena i pracovní 

morálka mužů“ (Šmausová, 2011: 119). To může být vyloženo i jinak: „muž, který 

nezajišťuje svůj příjem poctivou prací a/nebo neakceptuje svůj nízký životní standard, musí 

ve vězení zakusit horší podmínky, aby byl ochoten v budoucnu akceptovat své místo“ 

(Šmausová, 2011: 119). Žena, která krade například potraviny, ale není zodpovědná za 

obstarání obživy pro rodinu. Ukradne-li tak něco, aby uživila své děti nebo je udržela na 

školách, může to zdůvodnit tím, že živitel rodiny ve své roli selhal. Tento subjektivní 

motiv se stává současně omluvou. Z toho vychází i skutečnost, již výše zmiňovaná, že 

soudci při vyměřování trestů jsou spíše shovívavější k ženám než k mužům. Příčinou ale 

není pouze výše zmiňovaný Pollakův paternalismus, ale hlavně to, že soudci si jsou 

vědomi, že trestní právo není se svými sankcemi při současném rozdělení rolí mezi pohlaví 

adekvátní. Je totiž mnohem jednodušší vyjmout z pracovní sféry muže, který tam možná 

už dávno vlastním přičinění není, ale nikde „neexistuje žádná náhradní armáda matek  

a manželek“ (Šmausová, 2011: 120). To vysvětluje druhotný nezájem trestního práva  

o ženy. Pochopení naopak nemohou čekat ženy, jejich život nesplňuje tradiční představu  

o tom, jak se má žena chovat. Nejde ani tak o to, jakou roli ve svém životě naplňuje 

(manželka, milenka, matka), ale o to, jak se ke společnosti chová. Ženy, které jsou 

agresivní, či dokonce násilné nebo se chovají jakkoli jinak androgynně, bývají trestány 

přísněji než muži. Porušují totiž konstrukci rolí samotnou (Šmausová, 2011: 120). 

Feministické teorie jistě nelze považovat za jednotný myšlenkový proud. Spojuje je 

ale myšlenka společenské nerovnoprávnosti žen a androgynismu společnosti. Příčinu toho, 
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že některé teorie, ač je psaly feministické autorky, spíše sdílí teze o biologické rozdílnosti 

žen a mužů a své teorie na nich esencialisticky staví, lze vystihnout větou Gerlindy 

Šmausové: „Při genderově specifické analýze soudních rozhodnutí se konstatuje, že ženy 

jsou postihovány často mírněji než muži – a kriminoložka tak nějak neví, co by si měla přát 

– zvýšení trestů pro ženy?“ (Šmausová, 2011: 150). 
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5. Historie vězeňství 
Velmi vlivnou analýzu systému vězeňství, jeho historie a důsledků je kniha 

Michela Foucaulta Dohlížet a trestat (2000). Foucault v ní ukazuje, jaké nástroje má  

a měla společnost k dispozici při trestání viníků i kam se posouvá představa o tom, jak by 

měl jedinec trpět, aby jeho trest přinesl nápravu. Ukazuje také, že v předmoderní době 

nebyl trest založen na nápravě jedince, ale spíše na manifestu dosahu moci panovníka. 

Předmoderní instituce trestání nebyly založeny na dlouhodobém uvěznění, jako ho 

známe dnes, nešlo o ochranu společnosti před nebezpečným individuem či jeho nápravu, 

ale o ukázku toho, jakou moc má nad individuem panovník a jak, v případě porušení 

zákonů, mohou skončit i ostatní jedinci. Pro předmoderní dobu bylo typické trestání 

založené na fyzické bolesti, veřejném zostuzování a trýznění těl, charakteristický byl  

i způsob, jakým byly tyto tresty vykonávány – sloužily zároveň jako veřejná podívaná 

(Foucault, 2000). Toto divadlo končí na počátku 19. století, „mučenému tělu je třeba se 

vyhnout; je vyloučeno, aby se při trestání předváděla bolest“ (Foucault, 2000: 46). Nelze 

se však domnívat, že se trestání vyhýbá tělu – tělesný trest se sice přestal soustřeďovat 

v mučení a zohavování těl, avšak ani dnes se trestání tělu nevyhýbá. Ať už jsou to nucené 

práce či vzetí do vězení, vždy se trest dotýká těla přímo. Jak píše Foucault (2000) jde 

hlavně o vyměření stravy, omezení v oblasti sexuality, bití či umístění na samotce.  

I v moderní době tak zůstává utrpení trestaného tělo. Vězení se zdá být mnohdy 

nedostatečným trestem, „vězňové mají menší hlad, je jim méně zima a jsou celkově méně 

omezeni než většina chudáků či dokonce dělníků“ (Foucault, 2000: 49). I v dnešní době se 

proto setkáváme s myšlenkou, jež není veřejně formulována, ale ani odmítnuta. Je 

spravedlivé, jestliže vězeň trpí fyzicky více než jiní lidé (Foucault, 2000). 

Je důležité říci, že pro Foucaulta není moc něčím, co by se konstituovalo v jedné 

osobě panovníka, popř. dozorce ve věznici, ale něco, co se stává vlastní samotnému tělu. 

Ukáznění těla skrze internalizovaný dohled na něj je něco, co se v dnešním charakteru 

vězení projevuje nejvíce. Pokud je ve vězení jedinec neustále podrobován kontrole (a to 

nejen přímému dozoru, ale i nastavení dalších praktik, např. ovlivnění velikosti a počtu 

porcí jídla, zbavení osobních věcí, omezení sexuálního kontaktu, aj.), pak se jeho tělo stává 

poslušným a manipulovatelným (Foucault, 2000; Dirga a Hasmanová Marhánková, 2014). 

Neustálý dohled tak na vězně působí jako socializační prostředek. Sám se převychová, sám 

se naučí, co a jak je mu dovoleno. Každodenní dohled tak nepůsobí bezprostředně na tělo, 

jako demonstrace síly, ale přímo na jedince, skrze politiku těla. Moc nepůsobí ani tak 
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v zájmu zákazu nebo povinnosti, ale skrze internalizaci dohledu. Vězeň se tak stává 

poslušným a manipulovatelný. Disciplinace těla ho přivádí k autocenzuře a autoregulaci 

jeho chování (Foucault, 2000; Dirga a Hasmanová Marhánková, 2014). 

Principu neustálého dohledu nad vězni odpovídá známý Benthamův Panoptikon5. 

Sám Panoptikon je výhodný ze dvou důvodů: (1) k dozoru nad všemi umístěnými stačí 

jeden dozorce, ten je skryt ve věži, (2) vězni nejsou ze svých cel schopni rozpoznat, kdy je 

dozorce ve věži a kdy jsou pozorováni. Z tohoto důvodu jsou podrobeni neustálému 

dohledu, i když nad nimi fyzicky nikdo nedohlíží. Navíc má Panoptikon ještě jednu 

charakteristiku – cely jsou umístěni po obvodu kruhu, vězni se tak nevidí, nemohou spolu 

komunikovat. Panoptikon je důležitým úkazem fungování moci. Moc je v jeho podobě 

automatizována a dezindividualizována. Moc není v osobě, nýbrž v rozložení uspořádání 

prostoru, těl, pohledů a světla (Foucault, 2000: 283 – 286).  

Panoptikon je pro Foucaulta víc než jen institucí ztělesňující výkon trestu. Je 

ztělesněním fungování moci v moderní společnosti. Moc se přetransformovala od jedince 

(panovník) do neviditelného a anonymizovaného systému, který proniká skrz celou 

společnost. Moderní moc umožňuje poznat jedince do detailů, dokonce je to  

i jejím cílem. Jde tedy o objektivizaci člověka a všeho, co se jej dotýká. Toto poznání 

veškerého potom umožňuje klasifikaci a porovnávání i vyčleňování (Foucault, 2000). 

Fred Alford (In Dirga, Hasmanová Marhánková, 2014) ve svém článku What would 

it matter if everything Foucault said about prison were wrong? Discipline and Punish after 

twenty years naznačuje, že Foucault přecenil realitu, v níž princip Panoptikonu nefunguje 

(Dirga, Hasmanová Marhánková, 2004). Alford (In Dirga, Hasmanová Marhánková, 2014) 

argumentuje proti Foucaultovi tím, že v dnešním vězení jen málo záleží na individualitě 

jedince, vězení nedisciplinuje jedince v každém jeho ohledu a myšlence. Pokud s vězněm 

nejsou problémy, je jedno, co si myslí či co dělá. Nejde o hlídání toho, co si jedinec myslí, 

ale spíše o udržení těl na jednom místě. Jde tedy spíše o to neutéct, než o to, do jaké míry 

je jedince disciplinován. Klasifikace, která je pro Foucaulta tak významná pro vysvětlení 

mocenských vztahů a praktik, je podle Alforda zcela bezpředmětná, neboť ve vězení nejde 

                                                 
5 Princip Panoptikonu vysvětluje Foucault (2000) ve své knize: „na okraji je budova ve tvaru kruhu; 

uprostřed je věž; věž je prošpikována širokými okny, která vedou k vnitřní straně kruhu; okrajová budova je 

rozdělena na jednotlivé cely, z nichž každá prochází celou šířkou budovy; cely mají dvě okna, jedno, 

směřující dovnitř, odpovídá oknům věže; druhé směřující ven, umožňuje, aby skrz celu procházelo světlo 

z jedné strany na druhou (…) V důsledku protisvětla je možné z věže pozorovat, jak se rýsují proti světlu 

drobné siluety těch, kdo jsou uzavřeni v celách na okraji“ (Foucault, 2000: 280). 
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o to zařadit a zajistit dohled nad individuem, ale o to, aby vězni byli ve své totalitě střeženi 

od útěku z instituce. Pro Alforda je tak zajištění neustálého dohledu moci, jež je přítomen 

v Panoptikonu, důsledkem chybění moci, neboť předpokládá nutnost kontroly. Jediné, o co 

ale ve vězení dle Alforda jde, je neustále počítat a snažit se, aby nikdo neunikl (Dirga, 

Hasmanová Marhánková, 2014: 85 – 86).  

Samotná instituce vězení samozřejmě prochází proměnami. Od předmoderních 

hrdelních trestů se společnost posunula k trestání hlavně uvězněním. Nejenom, že můžeme 

říci, že je to způsob trestu, který je humánnější k tělu i uctivější k životu člověka, ale je to  

i způsob, který se může využít masověji. „Se vznikem moderních států se začaly objevovat 

nové specifické problémy a nové nepokoje, jejichž masový charakter si žádal nové způsoby 

řešení“ (Nedbálková, 2006: 15 – 16). V 17. století poprvé zaznamenáváme první systémy 

klasifikace a segregace vězňů podle typu trestného činu, doby odsouzení, recidivy  

a pohlaví. Zde se začíná objevovat genderovanost vězeňské sféry. Zatímco muži byli 

objektem, se kterým je ve vězení zacházeno, s ženami se počítalo jako s pracovnicemi  

a s důležitým prvkem zabezpečení soběstačnosti těchto institucí, neboť zde mohou 

vykonávat práce „jim vlastní“, tedy vařit, prát a uklízet (Dobash, Dobash, 1968).  

První ženou, která se zasazovala o reformami upravující situaci žen, byla ve Velké 

Británii v 19. století Elizabeth Fry. Elizabeth Fry chtěla hlavně samostatná vězení pro 

ženy, které, do té doby, ač odděleny, byly drženy ve věznicích mužských. V ženských 

věznicích viděla hlavně přivedení ženy na cestu, jež jí náleží. Fry ve své době viděla 

postavení ženy v roli matky a pečovatelky, ženské věznice pak měli této roli naučit. Ženské 

věznice pak měly být místem napravujícím a zjemňujícím neposlušné, padlé či pochybné 

ženy, které se zde trénovaly hlavně v domácích pracích (Nedbálková, 2006). Tato 

genderová separace vede právě k ukotvování genderových stereotypů. Pokud ženy budou 

odděleny od mužů kvůli potřebě nápravy, která má jiný cíl než  

u mužů (tj. naučit j péči o domov a starost o bližní), pak je genderové fungování 

organizace odlišné a ženám je tak poskytována odlišná péče, ale i odlišné programy  

a zacházení. Žena je resocializována jako podřízená svému muži. 

Možnost nápravy viděla Fry v oddělení vězenkyň od mužů, v ženských věznicích 

taky byly zaměstnávány pouze ženy, jediným tolerovaným mužem v instituci byl kněz. 

Reformní snahy Elizabeth Fry tak pomohly ženám zlepšit podmínky svého uvěznění, na 

druhou stranu jsou často kritizovány pro svou genderovou stereotypizaci. V jejích snahách 
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tak vidíme hlavně kritiku formování žen dle již rozšířenějšího modelu mužské věznice,  

a také představu o tom, že ženy jsou od mužů esenciálně odlišné a i ve vězení potřebují 

jiné zacházení (Nedbálková, 2006). Tento přístup je velmi kritizovaný z pohledu 

genderových teorií, vychází z esencialistického pojetí. To je přístup, který upevňuje 

představu, že dělení lidstva na muže a ženy splňuje praktickou pořádkovou funkci, 

přepokládá, že tzv. ontický, substanciální rod existuje a existuje i substanciální, 

homogenní mužská nebo ženská identita (Šmausová, 2002). 

Role ženy v trestním právu byla dlouho upozaděna. Žena byla bytostí, jež se 

nespojuje s trestným činem. Statistiky a studie se shodují na tom, že více uvězněných je 

v dnešní společnosti mužů. Muž je tedy „kriminálník“ a vězení je mužsky kódovaný 

prostor. Dokonce i dozorce ve vězení je mužem (Nedbálková, 2003). Žensky kódovaný 

prostor lze také nalézt, nebude to ale v žádném případě vězení. Spíše jde o prostor 

související s „ženě bližší“ sférou. Mohou to být nemocnice či různá pečující zařízení, 

školky a jesle spojené s výchovou dětí.  

První genderově orientované výzkumy s vězeňskou populací se objevují na konci 

19. století, jejich perspektiva je antropo-biologická (Nedbálková, 2003). Kriminalita žen 

bývá spojována s jejich tělesností. Žena je hříšnici hlavně kvůli svému tělu, nejčastějším 

hříchem ženy je prostituce, prodej svého těla. Vrozená pasivita a závislost ženy jsou 

vlastnosti, které do vězení nevedou. Pokud už se však ženy do vězení dostaly, bylo na ně 

nahlíženou mnohem hůře než na muže. Pokud se totiž žena dostala do vězení, musela být 

opravdu zkažená (Nedbálková, 2003). 

Tematizace kriminologie jako mužské vědy a její dekonstrukce přineslo 

feministické hnutí v 60. letech 20. století.  Diskurz vězení začal být tematizován  

i ženskými autorky, které navíc přináší i nové otázky. Mimo jiné tematizují i způsob, jak se 

s ženami ve vězení zachází, zda uvěznění je adekvátním trestem a jaké nové sociální 

situace uvěznění přináší (Nedbálková, 2003). 

I přesto se debaty o ženách a trestu a ženském vězení i dnes točí kolem myšlenky 

toho, jak moc jsou ženy odlišné od mužů a jak specifické zacházení potřebují. Vězení pro 

ženy je tak stále konstruováno spíše jako místo k přípravě vedoucí k rozvoji správného 

ženství a vlastnostem, jež ženství přísluší než jako nápravné a umravňující zařízení, jak je 

tomu v případě mužského vězení. „Ženy ve vězení nejsou považovány za opravdové ženy  

a stejně tak vězení pro ženy nejsou považována za opravdová vězení“ (Nedbálková, 2006: 
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18). Role ženy v kriminologii je velmi upozaděna, což je paradoxní vzhledem k tomu, že 

trestaná ženy vyvolává ve společnosti mnohem větší emoce než trestaný muž. Žena totiž 

nejenom, že porušuje zákon. Porušuje také tradiční představu o ženství. Ženy je spojena 

s mateřstvím, něhou a poslušnost. Pokud žena udělá něco, co je stereotypně připsáno muži, 

nejenom že naruší představu ženství, ale dokonce i mužství. Žena – kriminálnice je tak 

trestána dvakrát – nejenom systémem, ale i společností, neboť pro tu porušila i svou 

genderovou roli. „Žena jako by svým trestným činem neporušovala jen právní normu, ale 

znásilňuje také tradiční představy ženství, mateřství a vlastně potažmo i mužství. Je jakousi 

dvojitou deviantkou“ (Nedbálková, 2002: 9). 

Poselství, že kriminalita je spojená s mužstvím, se promítá i do jazyka. Nemusíme 

přemýšlet dlouho, abychom si uvědomili (a já sama s tím při psaní této práce velmi bojuji), 

že v češtině existuje spousta významů pro muže – kriminálníka, ale téměř žádné pro ženu – 

kriminálnici. V hovorové češtině známe zlosyna či lumpa. Ženské tvary k těmto 

podstatným jménům jako zlodcera či lumpka neexistují, či se nepoužívají. Více jsou 

uzpůsobeny tvary používané v odborné terminologii: kriminálník/ce, vězeň/kyně, 

trestanec/kyně, avšak například ke slovu zločinec, delikvent či pachatel zřejmě protějšky 

ženského gramatického rodu nenajdeme. Právě proto, že pojmenování žen, které 

páchaly/páchají trestnou činnost, nenabízí v češtině mnoho variant, zajímá mě, jak si s ním 

poradilo dokumentární zpracování pohledu do ženského vězení, jehož analýza bude 

předmětem výzkumné části této práce. Na začátek analýzy je tak zařazena kapitola 

Pojmenování (v) dokumentu. 

  



40 

 

5.1. Historie vězeňství v České republice 
 Po vzniku Československé republiky byl v roce 1918 převzat justiční a vězeňský 

systém Rakouské monarchie. Základní legislativa vězeňství byla postupně upravována,  

za zmínku stojí například rozdělení odsouzených do tří disciplinárních tříd: 

(1) podmínečné propuštění, které zákon zná od roku 1919, (2) trest žaláře od 6 měsíců do 1 

roku. Ten byl vykonáván v trestničním oddělení krajských soudních věznici, (3) odsouzení 

za těžké zločiny bez možnosti podmínečného propuštění si své dlouhodobé tresty 

vykonávali v tzv. přechodném ústavu v Leopoldově. Zvlášť je řazena institucionální péče  

o mladistvé delikventy, pro ně byly zřízeny polepšovny (Kabinet historie a dokumentace 

VS ČR, 2010). Trestané ženy byly umístěny ve věznici v Řepích u Prahy, věznici se 

podrobněji věnuji níže.  

Po vzniku protektorátu Čech a Morava zůstal v podstatě zachován dosavadní justiční 

rámec včetně základní legislativní úpravy. Vyhlášky protektorátní vlády musely být 

kontrolovány a schvalovány říšským protektorem. Vězeňská zařízení (soudní věznice  

a trestnice) byla využívána zcela, nebo zčásti, pro potřeby gestapa. V roce 1945 nastala 

obnova československého vězeňství, zprvu o umisťování do vězeňských zařízení 

rozhodovaly revoluční národní výbory. Koncem roku 1945 se řízení a správa věznic vrátila 

do kompetence ministerstva spravedlnosti. Dekretem prezidenta republiky č. 126 ze dne 

27. 10. 1945 byly zřízeny zvláštní nucené pracovní oddíly ve všech věznicích krajských 

soudů a v trestních ústavech (Plzeň, Valdice, Mikulov, Mírov a Řepy) k zařazování 

odsouzených, zejména Němců s trestem odnětí svobody nad 5 let. Těchto oddílů bylo 

využíváno k odstraňování válečných škod na komunikacích a veřejných budovách  

a obnově národního hospodářství (Kabinet historie a dokumentace VS ČR, 2010). 

Roku 1953 bylo vězeňství jako celek převedeno do působnosti Ministerstva národní 

bezpečnosti, které koncem roku zaniklo a plnění úkolů převzalo Ministerstvo vnitra. 

Nejtvrdší podmínky byli pro vězně, kteří byli odsouzeni jako političtí, tedy ti, jež byli 

nazváni jako nepřátelé státu. V témže roce byl také přijat Řád nápravných zařízení, který 

po sovětském vzoru ustanovil 6 typů zařízení členěných podle stupně střežení. Mezi lety 

1965 a 1989 došlo k reformě československého vězeňství, a to hlavně kvůli mezinárodním 

požadavkům na vězeňství. V souladu s tímto zákonem byly stanoveny tři nápravně 

výchovné skupiny, kam byli zařazováni odsouzení podle typu a závažnosti jejich zločinu. 

Podle nového zákona mohli také do vězeňství vstupovat středoškolsky a vysokoškolsky 
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vzdělaní odborníci jako vychovatelé, sociální pracovníci, pedagogové a psychologové. 

 V rámci reformy vězeňství začal rozvíjet svojí činnost Výzkumný ústav penologický se 

sídlem v Praze, který se zabýval studiem osobnosti pachatele a možnostmi jeho nápravy. 

Tento ústav byl však zrušen v souvislosti s normalizačními opatřeními počátku 80. let 

(Kabinet historie a dokumentace VS ČR, 2010). 

Součástí odstranění důsledků tzv. normalizačních snah byla amnestie za trestné činy 

proti republice a některé další trestné činy. Tato amnestie, která na svobodu propustila 52 

vězňů, byla v roce 1990 následována amnestií nově zvoleného prezidenta V. Havla, 

propuštěno při ní bylo přibližně 16 tisíc osob. V roce 1992 byla zpracována nová koncepce 

českého vězeňství v duchu Evropských vězeňských pravidel, ale i vlastních 

humanistických tradic, na jejímž základě byl vydán zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské 

službě a justiční stráži, který zásadním způsobem reformoval organizaci, řízení a výkon 

českého vězeňství. Dále byla posílena pravomoc ředitelů a ředitelek vazebních věznic  

a věznic, zejména v personální a ekonomické oblasti. V souladu s požadavky  

na dodržování základních lidských práv byl vydán zákon č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby, 

který stanovil, „že obvinění mohou být podrobeni jen těm omezením, která jsou nutná pro 

trestní řízení“ (Kabinet historie a dokumentace VS ČR, 2010). K prohloubení humanizace 

byl vydán i zákon č. 294/1994 Sb., který nově rozčlenil pro výkon trestu na věznice  

s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou. O umisťování odsouzených  

do jednotlivých typů a přeřazování rozhoduje soud. Odsouzení mladiství jsou zařazováni 

zvlášť (Kabinet historie a dokumentace VS ČR, 2010). 

 



42 

 

6. Legislativní rámec českého vězeňství 
 V této kapitole se věnuji legislativnímu rámci českého vězeňství. Nejprve je zde 

stručně nastíněno, jaký je podíl mezi muži a ženami, kteří v České republice páchají 

trestnou činnost. Dále se kapitola věnuje historii vězeňství v České republice  

a zákonům, jež legislativně rámcují vězeňství v České republice a určují postavení vězně  

a vězeňkyně (i když náš právní řád zná pouze pojmy „odsouzený“) v systému věznic  

a definují jeho/její práva a povinnosti.  

 Literatura věnující se kriminologii i statistiky dokládané vězeňskou službou České 

republiky6 ukazují, že ženská kriminalita je neporovnatelně nižší než kriminalita mužská. 

Podíl žen mezi pachateli a pachatelkami trestných činů se však proměňuje v jednotlivých 

krocích trestního řízení. Například v roce 2010 dosahoval podíl žen mezi stíhanými 

osobami kolem 13%, v podílu osob odsouzených k trestu odnětí svobody už jen 5,8% 

(Říhová, 2012). 

 Co se týče trestných činů, jež ženy spáchají, nejčastěji jsou zastoupeny tyto: krádež, 

podvod, neoprávněné držení platební karty, vražda a loupež7 (Statistická ročenka Vězeňské 

služby ČR pro rok 2013). Podle údajů z roku 2013 tedy nelze souhlasit s teoriemi, které 

říkají, že ženy nejčastěji páchají zločiny v domácím prostředí nebo tzv. zločiny z vášně 

(např. výše zmíněný Lomborso).  

Podle Heidensohnové (In Říhová, 2012) lze dlouhodobě pozorovat, že podíl ženské 

trestné činnosti na celkové trestné činnosti je malý, že trestné činnosti páchané ženami jsou 

méně závažné a že ženy bývají odsuzovány k výkonu trestu odnětí svobody jen v malém 

počtu případů. 

Vysvětlení nízkého podílu kriminality žen je dle Šmausové dvojí: „Je to buď tím, 

že se ženy skutečně chovají skutečně méně kriminálně, a sice i tehdy, když je nikdo 

nepozoruje. Nebo je to tím, že se sice potajmu chovají stejně kriminálně jako muži, ale že 

jsou ze strany trestněprávních orgánů méně kriminalizovány, a to znamená odhaleny  

a odsouzeny (Šmausová, 1992: 264).  

                                                 
6 Pro potřeby mé Diplomové práce vycházím ze statistických ročenek Vězeňské služby České republiky. 

Poslední vydaná ročenka je pro období za rok 2013. 
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Celková kriminalita souvisí s tím, že se trestní normy na ženy vztahují málo, jsou 

psány spíše s ohledem na mužské pachatele (Nedbálková, 2003) a postihují činnosti, 

kterými se ženy tolik nezabývají. Čehož si jsou vědomi i soudci, kteří proto ženám udělují 

spíše mírnější tresty. Zde je třeba zdůraznit, že tento mechanismus funguje pouze  

v případě, že žena naplňuje představy o chování a jednání pro ženy typické. Pokud ze své 

genderové role vybočuje, bývá trestána stejně, nebo i přísněji než muži (Říhová, 2012, 

Šmausová, 1992). 
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6.1. Legislativní dokumenty 
Dnes legislativu vězeňství určuje zákon 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody  

a o změně některých souvisejících zákonů, který nahradil zákon č. 294/1994 Sb. K tomuto 

zákonu patří také vyhláška 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody. Tato vyhláška byla aktualizována vyhláškou 19/2015 Sb., která nabývá účinnosti 

dnem 1. 3. 2015. Změny tato vyhláška přinesla téměř ve všech oblastech výkonu trestu, 

nicméně tyto změny nejsou nijak zásadní pro tuto Diplomovou práci. Změnám, které se 

týkají vězeňské každodennosti, se věnuji níže.  Dále je v platnosti zákon 293/1993 Sb.  

o výkonu vazby a vyhláška 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby. Tato 

vyhláška je novelizována vyhláškou 18/2015 Sb., která vyšla v účinnost 1. 3. 2015. 

Posledním platným zákonem určujícím legislativu českého vězeňství je výše zmíněný 

zákon 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. 

 V současnosti je nejenom v České republice výkon vězeňství nejvíce ovlivňován 

zásadami Evropských pravidel vydaných v roce 1987 Výborem ministrů Rady Evropy. 

Tyto pravidla upravují i jiné specifické kategorie odsouzených: mladiství odsouzení, starší 

a nemocné osoby a odsouzené ženy. Toto doporučení vyšlo v Čechách i jako příloha 

časopisu České vězeňství (č. 1/2006). Doporučení si žádá cíl „aby členské státy Rady 

Evropy i nadále aktualizovaly a dodržovaly společné principy týkající se jejich vězeňské 

politiky“ (Evropská vězeňská pravidla, 2006: 3). Evropská vězeňská pravidla upravují 

hlavně podmínky zacházení s odsouzenými, a to s důrazem na požadavky bezpečnosti, 

kázně a zabezpečení takových podmínek ve věznicích, které neporušují lidskou důstojnost 

a které uvězněným nabízí smysluplné pracovní programy. Cílem vězení je tak nejen 

ochrana ostatních netrestaných občanů, ale i resocializace vězňů a jejich opětovné 

začlenění do společnosti (Evropská vězeňská pravidla, 2006). Obsahem těchto pravidel je 

dále diferenciace věznic, důraz na odpovídající ubytování vězňů, kvalita a čistota oděvu  

i během výkonu tresti, uznání náboženských aktivit, odpovídající zdravotní péče, vhodně 

upravené prostory pro osobní hygienu, doba trvání osobní hygieny, informovanost vězňů, 

uvážlivé ukládání disciplinárních trestů, snaha o eliminaci donucovacích prostředků a to  

na zcela nezbytné případy, kvalitní a dobře vyškolený personál, důraz na pracovní aktivity 

vězňů, na odbornou vzdělávací výchovu a také na důkladnou přípravu odsouzených  

na propuštění do civilního života.  
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6.1.1. Genderové aspekty českého legislativního rámce  
 V Evropských vězeňských pravidlech najdeme konkrétní genderové aspekty, které 

jsou zavedeny i v české legislativě. První aspekt se týká ubytování vězňů. Odsouzení  

a (ještě) neodsouzení by měli být ubytováváni odděleně od sebe, mladí dospělí vězni  

a vězenkyně jsou odděleni od starších. Zvlášť se ubytovávají ženy od mužů. V České 

legislativě známe oddělené věznice pro ženy  od roku 1823, kdy byla v Praze otevřena 

první státní Svatováclavská trestnice. Za jejím otevřením stála císařovna Marie Terezie. 

Zajímavá z tohoto hlediska je historie vězeňství Habsburské monarchie, kdy byla správa 

vězeňství svěřena do péče ženských řeholních řádů, z nichž v Čechách působila 

Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského. „Určená představená řádu 

rozhodovala v součinnosti s inspektorem ústavu, který byl zodpovědný za službu dozorců“ 

(Kabinet historie a dokumentace VS ČR, 2010: 1). Tuto součinnost dodnes připomíná 

ženská věznice v Praze-Řepích, kde byla v roce 1989 obnovena starost boromejek  

o vězenkyně. Od roku 1989 je zde tak zřízeno Oddělení výkonu trestu jako součást 

Vazební věznice v Ruzyni. Odsouzené ženy bydlí přímo v domě a nacházejí zde většinu 

pracovních příležitostí. Domov totiž současně pečuje i o nemocné, klientky Vězeňské 

služby proto mohou pracovat v úklidu, v kuchyni, v zahradě či v prádelně. Také mají 

možnost pracovat jako sanitářky, kvalifikaci pro tuto práci získávají v Sanitářském kurzu 

sv. Zdislavy z Lemberka. Toto osvědčení jim umožňuje uplatnit se ve zdravotnických nebo 

sociálních službách později, po skončení jejich trestu (Vězeňská služba ČR, 2011). 

 Evropská vězeňská pravidla však ještě dále upravují umístění vězňů. V bodě 18.8 

se uvádí, že je nutno umístit neodsouzené od odsouzených k výkonu trestu, muže odděleně 

od žen, mladé dospělé od starších, nicméně bod 18.9 uvádí: „Je možno učinit výjimku  

u požadavků na oddělené umístění ve smyslu bodu 8, aby vězni měli možnost se společně 

účastnit organizovaných činností, tyto skupiny však musí být v noci vždy odděleny, pokud 

nesouhlasí se společným umístěním a pokud správa věznice není přesvědčena, že je to  

v nejlepším zájmu všech zúčastněných vězňů“ (Evropská vězeňská pravidla, 2006: 8). 

V České republice nicméně v zákoně tato výjimka uvedena není. 

 Rozdělení žen a mužů ve věznicích bylo formulováno také ve Standardních 

minimálních pravidlech zacházení s vězni, které vydala Hospodářská a sociální rada OSN 

v roce 1958. „Věznice určené pro muže i pro ženy vyčlení pro ženy samostatnou část 

objektu“ (Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni, 1958: čl. 8a). Dále jsou zde 

uvedeny tyto genderové aspekty: 
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- „Ženské věznice zřídí zvláštní ubytovací prostory pro nezbytnou předporodní  

a poporodní péči a zacházení. Je-li to pro děti výhodné, zajistí se porod ve veřejné 

nemocnici. Pokud se dítě narodí ve věznici, nezanese se tato skutečnost do jeho 

rodného listu. Pokud mohou kojenci zůstat s matkami ve věznici, zajistí věznice 

kvalifikovaný personál, který se dětem věnuje, pokud nejsou v péči matek“ 

(Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni, 1958: čl. 23 odst. 1). 

- „Ve věznici pro muže i ženy je část vyhrazená ženám podřízena autoritě úředníka 

ženského pohlaví, který má v držení klíče od všech prostorů této vyhrazené části“ 

(Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni, 1958: čl. 53, odst. 1). 

- „Žádný příslušník personálu nevstoupí do části věznice vyhrazené ženám bez 

doprovodu personálu ženského pohlaví“ (Standardní minimální pravidla pro 

zacházení s vězni, 1958: čl. 53, odst. 2) 

- „Na vězněné ženy dohlíží pouze ženský personál. To ovšem nebrání mužskému 

personálu, zejména lékařům a učitelům, ve výkonu jejich odborných povinností 

v části věznice vyhrazené ženám“ (Standardní minimální pravidla pro zacházení 

s vězni, 1958: čl. 53, odst. 3). 

V posledních dvou článcích si můžeme všimnout, že do vyhrazených míst v ženské 

věznici není samostatně vpouštěn mužský personál. V článcích věnovaných se mužským 

věznicím žádná taková doporučení nenajdeme. Vězenkyně jsou tak ve svých vyhrazených 

prostorách pod dohledem jiných žen, má jim tím být zaručeno větší soukromí. Jsou 

podřízeny autoritě, která je připsána ženám. Renzetti a Curran píší, že od ženských 

dozorkyň se ve věznici očekává hlavně pozvednutí mravnosti (Renzetti, Curran, 2005). 

Toto doporučení z roku 1958 je znovu připomenuto i v Evropských vězeňských 

pravidlech, se zřetelem k němu jsou vypracována aktualizovaná pravidla. Minimální výše 

uvedené standardy tak zrušeny nebyly, jsou stále v platnosti jako doporučení OSN pro 

členské státy. Figurují však jako doporučení, v české legislativě se pohlaví dozorců ve 

vztahu k uvězněným nijak nezmiňuje, krom nařízení, které blíže specifikuje provedení 

nástupní prohlídky odsouzené/ho. 

Dokumentů vydaných v souvislosti se ženami ve vězení je na mezinárodní úrovni 

mnoho. Jmenujme např. Kyjevskou deklaraci zdraví žen ve vězení z roku 2008 (UNODC, 

2015) či souhrnný dokument UNODC8/UNAIDS9 o ženách a HIV ve vězeňském prostředí 

                                                 
8 Úřad OSN pro drogy a kriminalitu 
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(Women and HIV in Prison Settings, 2008). Nejnovějším v tomto tématu je dokument 

OSN Zdraví žen ve vězení (Women´s health in prison, 2009).  

Pro mou Diplomovou práci je velmi důležité prostudovat české zákoníky  

a samozřejmě i Evropská vězeňská pravidla, za účelem najít v nich genderové rozdílnosti. 

Po projití všech výše zmíněných zákonů musím konstatovat, že genderová rovina v nich 

není nijak výrazně akcentována. Zákony jsou psány v maskulinním rodě, píše se v nich 

tedy pouze o vězních, dozorcích a ředitelích věznic. Užívání generického maskulina však 

považuji za kulturní zvyk, z pozic feminismu často kritizovaný. Nemá však v dopad  

na reálné dění ve věznicích, tj. pokud zákon mluví pouze v mužském rodě, neznamená to, 

že by se na ženy nevztahoval, nebo že by žena nemohla být dozorkyní či ředitelkou  

ve věznici.  

Ve vnitrostátních předpisech v současné době v České republice není žádná 

speciální legislativa, která by upravovala ženské vězeňství. Výkon trestu žen je upraven 

v zákoně č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a o výkonu vazby a vyhláška  

č. 19/2015, resp. 345/1999 Sb. Řád výkonu trestu odnětí svobody. V  zákoně se žen týká 

§66, §67 a §68, ve vyhlášce pak hlava druhá a třetí. 

 V  paragrafech je však vždy upraveno, kterých žen se nařízení týká, nelze jej tak 

vztáhnout na všechny uvězněné ženy.10 V §66 je omezeno ukládání kázeňských trestů 

těhotným ženám a ženám, kterým od porodu neuplynula doba delší než 6 měsíců. Lze jim 

uložit jen některé z kázeňských přestupků, a to důtku, propadnutí věci a odnětí výhod 

vyplývajících z předchozí kázeňské odměny. Nelze je však trestat např. snížením 

kapesného o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců, zákazem přijetí balíčku 

(jednoho v kalendářním roce), pokutou až do výše 5 tisíc korun, umístěním do uzavřeného 

oddělení nebo do samovazby.11  

„V případech hodných zvláštního zřetele, jestliže takový postup umožňují podmínky 

ve věznici a osobnostní předpoklady odsouzené ženy, může být odsouzené ženě na její 

žádost povoleno, aby ve výkonu trestu měla u sebe a starala se o své dítě zpravidla do 3 let 

jeho věku, pokud takové dítě nebylo soudem svěřeno do výchovy jiné osoby“ (Zákon č. 

169/1999 Sb.: 19). Ženám je v České republice povoleno starat se ve vězení o své děti. 

                                                                                                                                                    
9 Program OSN pro boj proti viru HIV a nemoci AIDS 
10 Nařízení zákona č. 169/1999 Sb. se týká výlučně těhotných žen a matek. 
11 Tyto kázeňské tresty upravuje §46 téhož zákona. 
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Tyto případy jsou však velmi výjimečné, jsou povolovány pouze tehdy, pokud je splněno 

několik podmínek. (1) Matka před výkonem trestu nebyla zbavena své rodičovské 

zodpovědnosti, (2) neexistuje vhodnější forma výchovy dítěte (např. jiná blízká osoba, 

které by bylo dítě svěřeno do péče), (3) věk dítěte je od dovršeného 1 roku do dovršení 3 

let (max. 5 let, je-li to v zájmu zachování sourozeneckých vazeb), (4) žena před výkonem 

trestu o dítě řádně pečovala a po propuštění bude mít možnost se o dítě řádně starat. (5) 

Zdravotní stav matky a dítěte je k pobytu ve věznici a této péči vhodný, (6) trest matky 

skončí do dovršení 3 let věku dítěte. Tato podmínka je velmi důležitá, protože někteří 

kritici specializovaného oddělení pro matky s dětmi v ženské věznici reagovali tím, že děti 

po dovršení věku 3 let budou děti muset do ústavní péče, toto oddělení je tak zbytečné. 

Podmínkou krátkého trestu matky se tomuto předešlo. (7) Délka trestu matky je zpravidla 

delší než 6 měsíců, (8) žena je zařazena do věznice s dohledem, dozorem nebo ostrahou, 

(9) matka musí zajistit finanční náklady spojené s potřebami dítěte (obvykle 

z rodičovského příspěvku, dalším zdrojem může být soudem nařízené výživné). (10) Péče 

matky o dítě ve věznici je posvěcena dětským psychologem a orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí, (11) matka i dítě jsou zdravotně pojištěny. U matky též musí být předpoklad, 

že během jejího trestu nenastane další trestní stíhání, které by prodloužilo její pobyt ve 

věznici (Vězeňská služba České republiky, 2010). 

Jediné specializované oddělení, které bylo otevřeno pro účely výkonu trestu matek 

s dětmi, se nachází ve věznici Světlá nad Sázavou. Otevřeno bylo o dvou a půlleté přípravě 

1. 10. 2002. Po rekonstrukci věznice je nyní kapacita pro 15 odsouzených matek 

s celkovým počtem 20 dětí (Vězeňská služba České republiky, 2010). 

Vyhláška 19/2015 Sb. stanovuje také odlišnost v přijetí a výkonu trestu ženy  

a muže, a to hlavně v péči o vlastní tělo. První genderové rozlišení, které je zde určeno  

(a je také jediné, co se týče justiční stráže a vězeňského personálu) se týká osobní 

prohlídky po přijetí do věznice. Prohlídka musí být provedena osobou stejného pohlaví 

(Vyhláška 19/2015 Sb.). Odsouzený si u sebe může ponechat několik věcí, které jsou 

určeny k osobní potřebě. Jde hlavně o fotografie, dopisy, právní předpisy, vlastní knihy, 

časopisy a noviny. Může mít u sebe dále náramkové hodinky neobsahující komunikační 

nebo záznamové zařízení, hrneček na nápoje, věci potřebné k vedení korespondence, 

snubní prsten, ruční mlýnek na kávu a základní hygienické potřeby, včetně elektrického 

holicího strojku (Vyhláška 19/2015 Sb.). Zákon nijak neupravuje, týká-li se dovolení 

holicího strojku i odsouzené ženy. Hlava čtvrtá této vyhlášky se věnuje výkonu trestu  
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u odsouzených žen. „Vnitřní řád, obsah a formy zacházení s odsouzenými ženami zásadně 

přihlížejí k psychickým a fyziologickým zvláštnostem žen, jakož i k zvláštním potřebám 

těhotných žen, žen krátce po porodu a kojících matek. (…) V ubytovnách odsouzených žen 

se vytvářejí podmínky pro praní osobního prádla, provádění drobných oprav osobních věcí 

a pro denní koupání“ (Vyhláška 19/2015 Sb.). Při úpravě zevnějšku mohou ženy používat 

vlastní kosmetické přípravky. Úprava vlasů se nijak neomezuje, odsouzené tak mají u sebe 

vlastní potřebné pomůcky (Vyhláška 19/2015 Sb.). 

Oproti tomu mužům takovýchto výhod uděleno není. Mají holicí strojek, nicméně 

se zákon nezmiňuje o jiných produktech, které by si muži do věznice mohli přinést 

k úpravě svého zevnějšku. U žen si pod pojmem „vlastní kosmetický přípravek“ však 

můžeme představit téměř cokoliv. Výčet zakázaného a povoleného je tak ponechán pouze 

na řediteli/ředitelce věznice. Také je zde velký rozdíl, co se týče hygieny odsouzených. 

Sprchování je ve věznici dovoleno dvakrát týdně. „Koupání se odsouzeným umožní 

nejméně dvakrát týdně. Pokud to vyžaduje pracovní zařazení odsouzených nebo jiné 

okolnosti, umožní se koupání častěji. Za koupání se v podmínkách výkonu trestu považuje 

sprchování teplou vodou. Pokud z provozních nebo energetických důvodů nelze koupání 

přechodně zabezpečit, musí být vždy zajištěna možnost řádného umytí v teplé vodě“ 

(Vyhláška 19/2015 Sb.). 3. března 2015 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška 19/2015 Sb., 

která upravuje znění vyhlášky 345/1999 Sb. Jednou ze změn je právě koupání 

odsouzených, které tato vyhláška mění na minimálně dvakrát týdně (Vyhláška 19/2015 

Sb.) Pro odsouzené ženy se však vytvářejí podmínky pro denní koupání (Vyhláška 

345/1999 Sb.), pozdější vyhláška toto nemění. Ženám je tak dovoleno koupání častější, 

mají právo na sprchování každý den, minimálně se musí sprchovat dvakrát týdně. 

V Čechách toto nařízení pro koupání vícekrát (tedy dvakrát) týdně vzešlo 

z doporučení veřejné ochránkyně lidských práv Anny Šabatové. „Ochránkyně vedla  

v loňském roce šetření z vlastní iniciativy ve věci hygienických podmínek v českých 

věznicích, konkrétněji k otázce dostatečnosti sprchování vězněných osob v teplé vodě“ 

(Ochránce, 2015). Právě rozpor s Evropskými vězeňskými pravidly byl důvodem, proč  

k tomuto doporučení a následné změně připojilo i Ministerstvo spravedlnosti (Ochránce, 

2015). Ombudsmanka se nechala slyšet, že by se vězni měli mít právo sprchovat každý den 

(Ochránce, 2015). Je však zajímavé, že ženám je toto umožněno už vyhláškou 345/1999 

Sb. a její novelou 19/2015 Sb.  
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Proč se hygiena žen a mužů ve věznicích liší? V dokumentu vydaném OSN 

Women´s health in prison (2009) je upozorněno na to, že věznice jsou primárně vytvářeny 

pro muže, a proto je třeba věnovat zvláštní pozornost ženskému zdraví.  I přesto, že ženy 

by ve věznicích měly mít stejná práva jako ženy, mnoho věznic nemá zařízení na ochranu 

práv žen a na podporu jejich zdraví. Do vězeňské zdravotní politiky tak musí být 

integrovány systémy, které podporují zdravotní potřeby žen (Women´s health in prison, 

2009). Ženám by měl být zajištěn snadný přístup do koupelen, bezpečná likvidace 

ženských hygienických pomůcek a poskytnutí vložek a tamponů. Neposkytnutí výše 

uvedeného může být pokládáno za ponižující zacházení. Vězňům i vězeňkyním by měla 

být přístupná lékařská péče, a to na úrovni běžného pacienta. Ženy tedy musí mít zajištěny 

gynekologické prohlídky i preventivní vyšetření týkající se např. prevence rakoviny prsu  

a dělohy. Dále se dokument věnuje přístupu k informacím pro těhotné ženy, předporodní 

péči, a vůbec péči o ženy, které se pod dobu svého pobytu ve vězení stanou matkami 

(Women´s health in prison, 2009). 

6.1.1.1. Genderově odlišné zacházení 
Po seznámení se s výše uvedenými legislativními nařízeními bychom mohli 

konstatovat, že k ženám a mužům ve věznicích je přistupováno odlišně.  Ženy se těší 

většinou lepším hygienickým podmínkám.  Z výše uvedených dokumentů je patrné, že tato 

opatření souvisí s ženským měsíčním cyklem. Nicméně nikde není zdůrazněno, jsou-li 

těchto výhod zbaveny ženy, které nemenstruují. Úplně odlišně je přistupováno 

k vězenkyním, které se ve výkonu svého trestu stanou matkami. Zdůrazněna je výživa 

těhotných žen, možná psychická nestabilita i psychické problémy spojené s odebráním 

dítěte těsně po porodu. Naznačeno je i řešení ponechání si dítěte ve věznici. To v českém 

prostředí možné není, ženy mohou být ve věznicích ubytovány s dětmi starší jednoho roku. 

Současná situace toto řeší možností odkladu trestu matky právě narozeného dítěte, a to až 

do dovršení jednoho roku dítěte. U mužů-otců však žádná taková výjimka či možnost starat 

se o dítě ve vězení povolena není. Často je toto argumentováno tezí, že odsouzené ženy 

jsou většinou jediným rodičem svého dítěte (Michl, 2005). I zde tak vidíme větší zatížení 

ženy v tradiční roli matky. Už program věznic a nabídka vzdělávacích kurzů tomu 

nasvědčuje. Jak jsem uváděla výše, ženám se vždy nabízí spíše činnosti spojené s péčí  

o domov, muži jsou ve svých aktivitách více soustředěni na tělo (fyzické aktivity) a na 

vlastní seberealizaci mimo rodinu (otázky zajištění práce). 
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Ženských věznic je vzhledem k počtu vězenkyň velmi málo. To vede k častému 

ubytovávání odsouzených žen daleko od svého domova (Michl, 2005). Ženám-matkám či 

pečovatelkám by tak vedení věznice mělo umožnit delší návštěvy rodiny, v případě, že ji 

navštíví děti, měl by těmto návštěvám být poskytnut dostatek soukromí. Kdykoliv je to 

možné, mělo by ženě být povoleno opustit věznici za účelem návštěvy rodiny (Michl, 

2005). Všechna tato doporučení jsou v souladu s mezinárodně vydanými dokumenty. 

Vzhledem k tomu, že většina těchto dokumentů má charakter doporučení  

a legislativní rámec českého vězeňství nijak rozsáhlé genderové rozlišení nezná, je mnoho 

ponecháno v rukou ředitelům/ředitelkám věznic. 
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7. Empirická část 

7.1. Metodologická východiska  
 Při psaní této práce se budu pohybovat v paradigmatu konstruktivismu. Vycházím 

z jeho teorie, tak jak o ní mluví Guba a Lincoln (1994). Konstruktivistické paradigma 

vychází z ontologického poznání, že realit a pohledů na svět je ve světě mnoho, ale existují 

sdílené kulturní představy o světě. Liší se tak od paradigmatu pozitivismu, které zastává 

názor, že viděná realita je ta, ve které žijeme, a ta jediná je poznatelná. Důležitá je pro 

konstruktivistické paradigma reflexe vlastní pozice výzkumník/ce, jelikož 

konstruktivismus nám říká, že poznání je velmi subjektivní a navíc jím ovlivňujeme 

realitu. Co se metod výzkumů týče, v konstruktivistickém paradigmatu převládají 

kvalitativní výzkumné metody (Guba a Lincoln, 1994). 

Dichotomie kvantitativních a kvalitativních metod je v metodologii často 

zdůrazňována. V zásadě jde o to, že kvalitativní výzkum se věnuje analýze materiálů skrze 

její celek, kvantitativní výzkum naopak celek rozpojuje na kategorie, které následně 

číselně vyjadřuje. Spíše, než že by oba tyto způsoby výzkumu byly postaveny proti sobě, 

vzájemně se doplňují (Hendl, 2005). V otázce, zda jsou data získaná kvalitativním 

výzkumem hodnotnější než ta z výzkumu kvantitativního, se autoři neshodnou. Např. 

Glaser a Strauss se domnívají, že kvalitativní data jsou, v určitých situacích, důležitější: 

„data popisující strukturální podmínky, následky, odchylky, normy, procesy, konfigurace  

a systémy mají obvykle kvalitativní podobu. (…) Je to většinou z toho důvodu, že 

kvalitativní výzkum je v dané situaci nejadekvátnějším a nejefektivnějším způsobem, jak se 

dostat k požadovaným informacím a vyrovnat se s obtížemi empirické situace“ (Glaser  

a Strauss In Hendl, 2005). Najdeme ale názory zcela opačného typu. Například Helmut 

Scherer se zabývá rozdělením a porovnáním kvantitativní a kvalitativní obsahové 

analýzy12, přičemž podle něj je kvantitativní obsahová analýza „vysoce strukturovaným  

a selektivním procesem (…) charakteristickým rysem této metody je vysoká míra 

strukturovanosti a s tím je spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti“ (Scherer, 2004: 29). 

Kvalitativní obsahová analýza je naopak velmi subjektivní, i když velmi hloubková, co se 

týče odhalování subtilní povahy sdělení, výsledky kvantitativní analýzy lze jednoduše  

a přehledně shrnout do precizních číselných tabulek (Scherer, 2004). Podle Morrow (1995) 

                                                 
12 Nutno podotknout, že Scherer se zaměřuje na metodu obsahové analýzy z hlediska její vhodnosti pro 

analýzu velkého množství mediálních sdělení (Scherer, 2004). 



53 

 

je dichotomie rozdělení výzkumu na kvalitativní a kvantitativní metody falešná a každá 

metoda v sobě nese znaky obou těchto forem. 

7.1.1. Feministický výzkum 
 Kvalitativní obsahová analýza má podle Hendla (2005) longitudinální charakter, 

dochází při ní k postupnému vyhledávání a analyzování informací současně, další data jsou 

postupně doplňována. Jde tedy o pružnou a cyklickou činnost (Hendl, 2005). Kritická 

teorie je pak definována jako „identifikace způsobů, jak společenské podmínky 

(ekonomické, politické, genderové, etnické) ovlivňují názory, chování a zkušenosti (s cílem 

iniciovat kritiku a změny)“ (Hendl, 2005: 54). Podle Guby a Lincolna je cílem kritické 

teorie „kritika a proměna sociálních, politických, kulturních, ekonomických, etnických  

a genderových struktur, které omezují a vykořisťují lidstvo“ (Guba, Lincoln, 1994: 113). 

Kritická teorie je paradigmatem většiny feministickým výzkumů, neboť velmi dobře 

vystihuje ideály feministického bádání. Cílem kritické teorie je podněcovat ke kritice  

a k potřebným společenským změnám, které tematizuje sama výzkumnice. Cíle výzkumu 

pak jsou emancipační (Guba, Lincoln, 1994). Způsob provedení výzkumu nemusí tvořit 

výlučně feministickou metodologie, např. tak jak ji popisují např. Ramazonglu a Holland 

(2004). Nejde totiž o interakci s osobami zapojenými do výzkumu, přesto však můj 

výzkum splňuje pět jimi stanovených znaků, které lze přisoudit feministicky 

orientovanému výzkumu: je ovlivněn feministickými teoriemi, feministickou politikou  

a etikou, vychází ze zkušeností s genderovými vztahy, mocí a sociální (ne)spravedlností 

(Ramazonglu, Holland, 2004). Sama si také myslím, že prostřednictvím tohoto tématu 

poukazuji na její genderovou asymetrii a snažím se „dát hlas“13 ženám, které samy svou 

zkušenost a svá práva netematizují, protože z nějakého důvodu nemohou, což je také jeden 

ze znaků feministického bádání (Reinharz, 1992). 

7.1.2. Vlastní pozice 
 Sama svou pozici vnímám jako feministickou, ovšem cítím, že bych toto měla  

(a to i sama pro sebe) více specifikovat. Zcela neutrální pozice výzkumnice/výzkumníka 

totiž není možná (Letherby, 2003). Reinharz (1992) vyzdvihuje důležitost reflexivity 

vlastní, subjektivní pozice výzkumnice. Ona sama následně ovlivňuje druh a záměr 

výzkumu (Reinharz, 1992). Jsem si vědoma toho, že výzkum může ovlivnit, a zcela jistě 

ho bude ovlivňovat, moje současná pozice. Jsem socializována jako žena, vycházím se své 

                                                 
13 I když, jak už jsem zmiňovala, nebudu v tomto výzkumu realizovat rozhovory s odsouzenými, ani s nimi 

nijak dále interagovat. „Dát hlas“ marginalizovaným či jinak znevýhodněným skupinám či jednotlivcům 

neznamená pouze nechat je explicitně promluvit, ale například tematizovat jejich situaci ve svých pracích. 
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vlastní zkušenosti. Jakkoli se mohu snažit o objektivitu výzkumu, různým vlivům se vyhnu 

pouze stěží. Rozhodně nemohu hovořit za všechny ženy (muže), protože jako bílá, 

heterosexuální, středostavovská, vzdělaná, tělesné nehandicapovaná, bezdětná  

a nikdy netrestaná osoba nemohu promlouvat z pozice jiných, jejichž osobní identita či žitá 

zkušenost je jiná. Zde vycházím z principů asymetrické reciprocity tak, jak je  

ve svém díle popsala Iris Maria Young (1995), není tedy možné vcítit se do druhého 

člověka a přesně chápat jeho stanoviska, výpovědi a hodnoty. Přesto však věřím, že moje 

ochota naslouchat druhým a úcta k jejich žité zkušenosti postačí pro zachování objektivity 

informací, které v této práci budou uveřejněny.  

 Sama sebe vnímám jako člověka, který se na problematiku ženského vězeňství dívá 

zvenčí. Nejsem insiderkou výzkumu (Reinharz, 1992), tedy výzkumnicí, která se sama 

zapojí do zkoumané komunity. Sama se na problematiku dívám skrze teorie, jež jsou mi 

známy a s nimiž jsem se snažila vyrovnat v první části této práce. Nežádala jsem o vstup 

do ženského vězení, ani jsem nekontaktovala žádnou ze současných či bývalých vězeňkyň. 

Zajímá mě spíše pohled na problematiku vězeňství skrze to, co nám ukazují média. Jejich 

pohled je pro mě důležitý hlavně proto, že média tvoří, ať už chceme nebo ne, podstatnou 

část toho, co víme, nebo co si myslíme, že víme. Věřím však, že návštěva vězení či kontakt 

s odsouzenými by byl také jednou z cest, jak odpovědět na hlavní výzkumnou otázku celé 

práce. K takové práci by ale vedl jiný záměr, než je ten můj.  

 V souvislosti s vymezením vlastní pozice výzkumnice bych se ještě ráda věnovala 

etické otázce mého výzkumu. Sama ve svém výzkumu nebudu pracovat přímo s lidmi, ale 

reflexe vlastní mocenské pozice je nutná i v případě analyzování dokumentů (Ramazonglu, 

Holland, 2004). V případě mého výzkumu jsem s vědoma toho, že vytvářím obraz 

ženského vězení, který jakýmkoli způsobem může ovlivnit náhled na instituci samotnou. 

Co se týče etiky mé práce, je důležité zaměřit se hlavně na aspekty etiky v sociálních 

vědách. Etika ve společenskovědním výzkumu (2009) uvádí čtyři pilíře, které je nutné 

v rámci výzkumu dodržet. V případě mého výzkumu je třeba dodržet hlavně poslední, 

čtvrtý pilíř. Ten se týká přesnosti, správnosti a integrity informací, jinak řečeno, data 

z výzkumu musí být správná. Pokud výzkumník/výzkumnice dodržuje etiku výzkumu, 

vyhýbá se formulaci nepravdivých informací, chyb v analýze materiálů, problémům 

s citacemi, plagiátorství a zveřejnění interpretací nepodloženými daty. 
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7.2. Metody Diplomové práce 
 Pro analýzu mnou vybraných materiálů jsem v empirické části této práce zvolila 

metodu obsahové kvalitativní analýzy. Pro svou obsahovou analýzu jsem si zvolila systém 

jednoduchého dvoustupňového kódování tak, jak ho popisují někteří autoři (Hendl, 2005). 

Kódování postupuje od volného otevřeného kódování k identifikaci témat, která se stávají 

ústřední pro výzkum. První odhalování méně abstraktních témat se děje už na úrovni 

otevřeného kódování. Druhá fáze, axiální, je poté o uvažování nad možnými vztahovými 

propojeními mezi koncepty a tématy. (Hendl, 2005).  

 Kódování dat nemá žádná smluvená pravidla, zahrnuje naopak celou řadu způsobů, 

jak lze pracovat s textem či obrazovým materiálem. Mně osobně nejvíce vyhovovalo 

nejprve nastudování teorií, které se k mému tématu váží a které mi přinesly pojmy, jež 

souvisí s mojí výzkumnou otázkou/otázkami. Při prvním sledování obrazového materiálu 

(nebylo první, ale první „výzkumné“), jsem si zapisovala, ve kterých scénách se moje 

témata, kategorie, objevují. Při druhém sledování jsem se soustředila na popis jednotlivých 

scén, jejich přepsání a vztažení zpátky k teoriím, které jsem načetla v první fázi psaní 

práce. V analyzovaném materiálu, docusoapu TV Nova Holky pod zámkem, kde jsem se 

zaměřila na obraz i text a zkoumala zvýznamňování témat, jako jsou disciplína, genderové 

stereotypy, mocenské vztahy a procesy, mi v průběhu pozorování vyvstaly tři silná témata 

(strach, lítost a rezignace), které v analytické části detailněji rozeberu na příkladu tří 

příběhů. 

 Proces textové analýzy také můžeme popsat na rozlišení znaku, se kterým jako 

první přišli autoři strukturalismu, konkrétně Ferdinand de Saussure či Roland Barthes. Oba 

mluví o znaku, který je základní jednotkou jazyka. Znak můžeme rozeznávat na úrovni 

označujícího (písmena abecedy) a označovaného (to, co písmena říkají). Vztah mezi 

označovaným a označujícím je arbitrární, tedy volitelný (Barthes, 2004).  

Na konceptu mýtu Barthes dokládá, jakým způsobem jsou v různých dobách formulovány 

nejdominantnější významy znaku. Hall (2003) dodává, že tyto významy jsou kulturní, 

nikoli přirozené, reprodukují se skrze kulturu Mezi realitou a diskurzem tak poznáváme 

rozpor, samotný jazyk už je hodnotově zatížen. V jazyce v téže době existuje více různých 

významů, pouze jeden z nich si však může získat důvěryhodnost a stát se dominantním 

(Hall, 2003). 
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 Na úrovni detonace tak je veškerý textový materiál, který přináší mnou vybraný 

docusoap. Konotované významy sdělení rozpoznávám v druhé části kódování, kdy 

samotné denotace vztahuji k již představeným a načteným teoriím a také k tomu, jak 

v určité chvíli tyto výpovědi působí na diskurz vztahů mezi mužem a ženou a co tyto 

výpovědi o diskurzu vypovídají. 

 Feministicky orientovaná obsahová analýza se podle Reinharz (1992) zaměřuje na 

sociálně utvářená sdělení, která pomáhají produkovat a udržovat patriarchát, sexismus, 

ageismus a rasismus a s ním spojené stereotypy. K odhalování strategií v textu nebo 

rozporů mezi nimi se používá tzv. subverzivní feministické čtení. Při tomto čtení autor 

nebo autorka zohledňují nejenom to, co řečeno je, ale i to, co řečeno není (Reinharz, 1992). 

Toto čtení někdy nazýváme také jako čtení „ženské“ nebo vzdorné čtení (Fetterley, 1981). 

Vzdorné čtení znamená dívat se text jinýma očima, než jsem dosud byla zvyklá. Fetterley 

(1981) považuje vzdorné čtení za jednu z nejlepších strategií, jak odhalit výše zmíněná 

sdělení, která se v textu ukrývají. Ženy totiž byly v rámci své socializace nuceny číst jako 

muži, tj. přijímat mužské hodnoty a pohled na svět, včetně již zmíněného přijetí 

genderových binárních opozic. Ženské čtení jim umožňuje tyto hierarchie a hodnoty 

rozkrývat (Fetterley, 1981). 

7.2.1. Práce s obrazem 
 Protože jedním z dílčích částí mé analýzy dokumentu bude práce s obrazem  

a jeho výrazovou složkou, ráda bych zde uvedla ještě výzkumné metody, kterými se 

zabývá vizuální sociologie, tedy sociologický směr, který ve svých tezích vychází z toho, 

že pro zkoumání společnosti a její kultury je velmi důležitá vizualizace okolí. Uvědomuji 

si však, že má práce nemůže plně vycházet z vizuální sociologie či z analýzy fotografií 

jako statických jevů, které analyzuje Sztompka (2007). V mém zkoumání je velmi důležitá 

plynulá interakce osob, kterou na fotografii nelze zachytit stejně, jako je tomu  

u kamerového záznamu. 

  „Procházíme kolem bohatě upravených obchodních výkladů a pouličních 

pozoruhodností. Míjíme agresivní graffiti na zdech a vagónech metra. Čteme ilustrované 

časopisy, prohlížíme komiksy, díváme se na obrázky na internetu, posíláme obrázkové 

messages (MMS) mobilními telefony, hrajeme počítačové hry. Při poslechu hudby pro 

mládež sledujme videoklipy (…), někdy zajdeme do opery a do divadla. Stále častěji  

do kina (…). Mnoho oblastí života je normativně regulováno obrazem“ (Sztompka, 2007).  
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 Tyto metody uvedu pouze velmi stručně, neboť vybraný dokument je mnohem 

bohatší na analýzu textu než obrazu. Už žánr docusoapu napovídá, že hlavními jsou 

výpovědi aktérů a aktérek, obraz funguje spíše jako dokreslení, představení prostředí. 

V tomto žánru jde o emocionální výpovědi jedinců více, než o práci s obrazem, i když ta je 

dnes pro diváka také velmi důležitá (Hrochová, 2015). Vizuální sociologie interpretuje 

obrazový materiál pomocí tří metod. Tyto metody jsou vždy zaměřeny na jednoho ze tří 

aktérů či aktérek obrazového materiálu. Např. u fotografie je nutné si uvědomit, že ji někdo 

vyfotil, někdo na ní je a někdo se na ni dívá už jako na hotový obrázek. Všichni tyto tři 

subjekty mají svou roli v interpretaci dané fotografie. 

 Hermeneutická analýza se zaměřuje hlavně na autora obrazu. Autor je někdo, kdo 

snímek vytvořil, kdo do něj vnesl své osobité rysy. „Neexistují dva stejné snímky jednoho 

předmětu“ (Sztompka, 2007). To, co jedince vytvoří, není tedy jenom záznamem, ale 

zároveň osobním hodnocením. Při rozkrývání tohoto významu si musíme klást otázky po 

původu a motivaci jedince. V jaké sociální situaci a roli se nacházel? S jakým záměrem 

snímek vytvořil? Pro koho jej vytvořil? Z jaké sociální, třídní věkové, genderové, kulturní, 

rasové či etnické perspektivy se autor snímku díval? Jaké osobní zkušenosti jím vyjádřil? 

(Sztompka, 2007). Tato analýza je pro mě důležitá hlavně v úvodu metodologické části. 

Mými hlavními otázkami na kreativní producentku projektu Holky pod zámkem byly 

právě otázky motivace a záměr vytvoření pořadu, cílové skupiny diváctva a východiska 

žánru pro natáčení právě ve věznici. 

Východiskem a klíčem k dešifrování nejrůznějších motivací autora je určení druhu, 

k němuž snímek náleží. Je to materiál novinářský, reportérský, náhodný, oficiální, 

propagandistický, reklamní, portrétní, památečný, rodinný, turistický či umělecký? 

(Sztompka, 2007). S každým takovým druhem se pojí typická motivace, intence a emoce. 

Interpretaci někdy usnadňuje popisek, který je do obrazu přidáván. Roland Barthes (2004) 

zdůrazňuje, že lingvistické sdělení je dnes v podstatě přítomno v každém obrazu. Takový 

text pak může mít dvojí funkce první z nich je kotva (zakotví význam a ukazuje k čemu, je 

třeba obrátit pozornost), druhým význame je pojítko, které funguje hlavně jako spojení 

např. několika fotografií do příběhu.  

Hermeneutika obrazuje se vztahuje také k lidem, jež obraz zrcadlí. Také k nim lze 

klást otázky, Kdo jsou? Jaké jsou jejich sociální postavení a role? Chovají se přirozeně 

nebo pózují? Co nám chtějí ukázat a co naopak skrýt? Právě tyto otázky směřuji ve své 
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analýze k vězenkyním, které v docusoapu vypovídají o svém životě. Poslední otázka byla 

velmi tematizována natáčecím štábem. Rozpoznat, kdo si vymýšlí a kdo říká pravdu, 

nakonec štábu pomohli rozklíčovat i zaměstnanci a zaměstnankyně věznice, neboť ti 

nejlépe znají osobnosti odsouzených (Hrochová, 2015). Důležité je reflektovat, že jde 

pouze o údajnou pravdu o vězeňkyních. Zaměstnanci a zaměstnankyně věznice znají 

odsouzené ženy a jejich příběhy jistě lépe než natáčecí štáb, přesto se však nedá tvrdit, že 

je znají úplně a pravdivě. Natáčecí štáb však jejich představu o „pravdě“ života vězněných 

žen bere doslova. 

Žánr docusoapu má představit „realitu“ prostředí, o kterém vypovídá. Pohled  

na „realitu“ okem kamery rozpracovává kniha Vizuální antropologie (Čeněk, Porybná, 

2011). Tato kniha se zabývá právě tím, jako se natáčí údajná autentická realita 

v antropologii, kdy výzkumnici jezdí zkoumat kultury po celém světě. V docusoapu Holky 

pod zámkem je zkoumána vězeňská „kultura“, ke které štáb přistupuje velmi 

nereflektovaně. Z jejich pohledu se jedná o natáčení vnitřní reality vězení zvenku, kdy 

sami do něj žádným způsobem nevstupují a ani ho neovlivňují. Tento způsob přemýšlení  

o zkoumání reality je v antropologii dávno kriticky reflektovaný, ale štáb komerční 

televize se touto sebereflexí a konstrukcí nezabývá. Detailněji je žánr docusoapu a přístup 

natáčecího štábu k „realitě“ vězení představen v první části analýzy, v kapitole s názvem 

Holky pod zámkem: analýza názvu a kontextu. 

 Pokud za předmět interpretace zvolíme obraz odtržený od autora jako určitý 

vizuální fakt, ústřední význam dostane interpretace sémiologická. Tato interpretace se na 

rozdíl od hermeneutické, jež se odvolává na individuální psychiku a pozici lidí, zabývá 

celou kulturou. Celý obraz vyjadřuje kromě (jasných) záměrů autora také celý systém 

schémat vnímání, myšlení a hodnocení, který je společný pro celou skupinu. „Základní 

myšlenka sémiologické interpretace předpokládá, že fotografický obraz je znakem nebo 

soustavou znaků, za nimiž se skrývají kulturní významy“ (Sztompka, 2007:84). Důležitou 

složkou analýzy obrazu je právě rozlišení pojmů denotace (označení) od konotace 

(označovaného). Denotace je pojem, který přiřadíme věci, kterou analyzujeme. Konotace 

jsou všechny složitější pocity a myšlenky, které se nám při pohledu na tutéž věc vytanou 

na mysli. Podle Barthese (2004) není kód konotace ani přirozený, ani umělý, ale nejspíše 

kulturní. Jeho znaky jsou gesta, postoje, výrazy, barvy a efekty, jež praxe určité společnosti 

vybavila určitými významy. Právě tyto významy lze vztáhnout k diskurzu vězeňství, 
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částečně se tak snažím i o dekonstrukci představ, které se v docusoapu pojí s životem ve 

vězení. 

 Odhalení skrytých sociálních struktur věnuje ve své monografii pozornost 

Sztompka (2007), když mluví o strukturální interpretaci obrazu. Pozorovatelé a na snímku 

zachycené situace, jevy či sociální události nejsou náhodné, ale představují vyzařování 

skrytých sociálních struktur. Tyto struktury určují podobu sociálních situací, formu jevů  

a průběh událostí. Samy determinují a omezují to, co se může v sociálním životě stát. 

Obraz projevů sociálního života je tedy vnějším znakem takových struktur, tím, co 

označuje. „jeho interpretace spočívá v odhalení struktur, tedy toho, co označuje – co tvoří 

skryté denotace a konotace přímo pozorovatelných situací“ (Sztompka, 2007: 90). 

Sztompka (2007) zavádí jednoduchý systém sociálních struktur. Podle něj tvoří 

sociální strukturu čtyři prvky. (1) Je to lidská činnost, tato činnost nikdy neprobíhá 

v izolaci, je tedy interakcí. Dalším prvkem jsou (2) sociální pravidla, tedy normy popisující 

průběh chování, hodnoty ukazující žádoucí cíl chování. Souhrn různorodých pravidel 

vyskytujících se v každé společnosti tvoří strukturu normativní. (3) součástí systému jsou 

ideje, tedy přesvědčení, která jsou sdílena větší částí společnosti. Jsou to doktríny, 

světonázory, ideologie či teologie, mýty a vědecké poznání. Tato struktura se nazývá 

ideační. Poslední (4) struktura sociálního systému jsou životní šance, tedy diferenciovaný 

přístup k materiálním statkům. Ten je ve společnosti podělen egalitářsky, nebo je jejich 

rozdělení ve společnosti různé, pak hovoříme o sociální nerovnosti (Sztompka, 2007). 

 Hermeneutická analýza se tedy zabývá subjektivními významy autora, 

sémiologická a strukturalistická analýza se věnuje skrytým významům materiálu, 

diskurzivní interpretace pak rozkrývá vnímání obrazu, tedy reakce publika na daný obraz. 

Příjemce obrazu se totiž neomezuje pouze na pasivní přijetí, ale sám ho aktivně 

interpretuje. Jeho význam také modifikuje, anebo vytváří významy úplně nové. „Významy 

jsou tvořeny složitými sociálními vztahy, jichž se účastní kromě samotného obrazu a jeho 

autora přinejmenším další dva prvky: 1) způsob, jakým příjemci interpretují či vnímají 

obraz, a 2) kontext, v němž je obraz vnímán“ (Sztompka, 2007: 95). Význam obrazů je 

vytvářen i tím, kde a kým jsou vnímány, význam se vynořuje z procesů interpretace, 

angažování a vyjednávání. Diskurzivní interpretace směřuje k odhalení toho, komu je 

snímek určen a jakým způsobem se tento adresát podílí na vytváření významu (Sztompka, 

2007). 
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 I Stuart Hall ve své teorii reprezentací vysvětluje právě diskurzivní interpretaci 

viděného. To, jakým způsobem o věcech mluvíme, jak je nazýváme, co si o nich myslíme, 

vytváří jejich významy (Hall, 2003). 

 Pokud se zabýváme příjemci obrazu, musíme užívat standardní sociologické 

rozlišení. Je tedy nutno ptát se na věkovou kategorii adresátů, na jejich přesvědčení, 

stereotypy, hodnoty a světonázory. Velmi důležitý je rozlišení kulturně definovaných 

kategorií pohlaví, tedy genderu. Důležité je ptát se, pro koho a proč je snímek určen  

a zda se k ženám či mužům, kterým je určen skutečně dostává. Užitečné je ptát se také po 

rozvrstvení vzdělání adresátů, svou roli může hrát i etnická či národnostní příslušnost. Dále 

musíme vzít v potaz i vlivy kulturní, jakou jsou tradice, historická a politická specifika 

dané společnosti. Roli hraje i perspektiva třídní a zaměstnanecká příjemců, neméně 

důležitá je jejich kompetence ve vztahu k objevovanému tématu (Sztompka, 2007).  

V následující části práce se zaměřím na samotnou analýzu docusoapu, kde 

zodpovím výše uvedené otázky a rozvedu témata, na něž jsem v metodologické části 

poukázala.  
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8. Holky pod zámkem: Analýza názvu a kontextu 
Jako analyzovaný materiál jsem se rozhodla využít projekt Holky pod zámkem,  

za jehož vznikem stojí televize Nova. Dokument vznikl během jednoročního natáčení  

ve věznici Světlá nad Sázavou, jediné pouze ženské věznici v České republice. Televize 

Nova vysílala tento dokument ve 4 dílech, jednou týdně od 13. 1. 2015. Jeden díl běžel 

v půl hodině večerního vysílacího času. 

„Věznice ve Světlé nad Sázavou je naší jedinou věznicí jen pro ženy. Trest si v ní 

odpykává 800 vězenkyň. Sedí tu drobné zlodějky, dealerky drog i několikanásobné 

vražedkyně. Jak tráví čas za mřížemi, to ukazuje unikátní dokument Holky pod zámkem“ 

(TN Nova, 2015). 

Motivací pro natočení tohoto dokumentu bylo, podle dostupných informací 

umístěných na webových stránkách televize Nova ukázat, jak se žije za mřížemi. „Autoři 

nového pořadu TV Nova Holky pod zámkem měli možnost celý rok sledovat scénáře tak, 

jak je napsal život.(…) Pohled do soukromí a duše vězenkyň vyvolal velkou vlnu reakcí. 

Valná většina lidí si soudě podle reakcí váží své svobody, kterou by za nic nevyměnili  

a představa, že by se ocitli za mřížemi, je děsí. Najdou se však i tací, kteří si myslí, že 

vězenkyně to mají v celách příliš luxusní a pohodlné“ (TN Nova, 2015). Tento citát je 

oficiálním představením projektu divákům. Důraz celého projektu má být kladen  

na ukázání reality, kterou ve vězení lze naleznout, představit reálný svět vězenkyň  

a ukázat, jaké materiální podmínky se s životem ve vězení pojí. Při analýze tohoto projektu 

si však můžeme všimnout, že jeho tvorba více závisela na vyhledání umělé akce, než  

na opravdovém natočení reality. 

Projekt Holky pod zámkem je dalším ze sérií tzv. docusoap, které TV Nova vysílá 

od roku 2010. Docusoap tak nemá být ani dokument, ani reality show, ale úplně nový typ 

pořadu. Na rozdíl od dokumentu, kdy režiséři snímají realitu, kterou předem nijak 

nekonstruují (např. dokumentární série z přírody), docusoap má trochu blíže k reality 

show. Reality show je v Čechách známá hlavně pod projekty, kdy lidé motivováni velkou 

částkou peněz svolí k životu v domě s kamerami, kde kromě nich bydlí další neznámí 

účastníci této show.   

Přesné informace o televizním žánru docusoap, o tom, jak vznikl, a jak vůbec 

probíhalo celé natáčení Holek pod zámkem, jsem získala při rozhovoru s paní Kateřinou 

Hrochovou, kreativní producentkou celého projektu.  
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„V době, kdy my jsme toto vytvářeli, tady na trhu mediálním nebyl zastoupen 

typický formát pro země na západ od nás, což je formát docusoap. Ten formát je obtížný, 

ale na druhou stranu je velmi oblíbený (…). Nejsou to reality show, jsou to ty docusoap, 

nekonečné dokumentární seriály z reálného prostředí“ (Hrochová, 2015). 

Cílem docusoapu je tedy, jak už jsem zmiňovala v metodologické části práce14, 

podle Hrochové (2015) natočení reality. Ona sama dává velký důraz na to, že točí realitu, 

nicméně, jak vyplývá z dalšího rozhovoru, příběhy a dokonce akce, které ve vězení kamera 

potkává, jsou zkonstruovány tak, aby diváka bavily a aby zvedly sledovanost daného 

televizního kanálu. Důraz a přesvědčení o natáčení reality však legitimizuje celý projekt. 

Představuje ho divákům jako reálný a to skrze spoustu prvků, které v docusoapu můžeme 

vidět a která budou analyzovány dále.  

Prostředí věznice je v České republice prozatím dokumentárně nevytěžené. Dalším 

dostupným dokumentem z prostředí věznice je např. jeden díl cyklu Pološero s názvem Za 

katrem, který přináší otevřené výpovědi vězňů, kteří byli odsouzeni za vraždu (Pološero, 

2013). Prostředí věznice je podle paní Hrochové velmi obtížné pro dlouhodobé natáčení,  

a to jak z hlediska vstupu do prostředí, tak výběrem témat a jejich koncensus na obou 

stranách, tedy jak věznice, tak televize. Nutno podotknout, že paní producentka se nijak 

nezamýšlí nad tím, zda by konsenzus neměl přicházet hlavně od hlavních aktérek – žen 

vězenkyň, o jejichž „realitu“ by mělo být především. Ženy, které jsou v docusoapu 

natáčeny jsou tak již od začátku projektu objektifikovány, o jejich názor a hlas vůbec 

nejde. Důraz je kladen pouze na to, že musí souhlasit s natáčením, nicméně na tom, jaká 

témata jsou vybírána, komu bude dán prostor pro mluvení a zda kamera ve věznici 

přítomna bude, o tom samy ženy rozhodnout nemohly. Důkazem toho, že se některé ženy 

natáčení účastnit nechtěly, jsou rozrastrované obličeje některých účastnic v konečné verzi 

dokumentu. Na záběrech je tak nikdo nepozná, nicméně lze se domnívat, že pro ně 

natáčení nebylo nijak příjemnou záležitostí a zřejmě se mu nešlo úplně vyhnout. 

„Je to velmi obtížné prostředí, a to nejenom pro průnik do toho prostředí, ale vůbec 

prvotně vstup do toho prostředí. Já jsem třeba jako producent asi dva nebo tři měsíce 

domlouvala vůbec to, jestli nás tam pustí. Protože něco jiného je natočení, a to bylo 

natočeno, dvoudenní natáčení ve věznici, hodinové natáčení ve věznici, ale průnik do toho 

prostředí, kde rok sbíráte materiál na konkrétní osoby, které s tím samozřejmě musí 

                                                 
14 Kapitola s názvem Práce s obrazem. 
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souhlasit v prostředí ostatních vězenkyň a dozorců, to je prostě extrémně obtížné“ 

(Hrochová, 2015). 

Natáčení docusoapu je tedy určitým typem terénního výzkumu, jakýmsi 

zúčastněným pozorováním. Jak ale uvidíme dále, toto pozorování je více či méně 

ovlivňovány producenty, a to proto, aby zde vznikla akce, která by vyvolala reakce diváka. 

Pro docusoap je tedy potřeba vybrat prostředí, kde očekáváme nějakou akci (Hrochová, 

2015). Vězení se tedy nabízelo, „byla velká výzva ho osahat“ (Hrochová, 2015). První 

docusoap z produkce televize Nova byla série s názvem Zlatí hoši, cyklus z prostředí 

hokejové přípravky, kde se trénují malé děti jako budoucí hokejisté  

a naplňují tak ambice svých rodičů. Druhým cyklem bylo natáčení z prostředí IKEMu, 

silné příběhy lidí, kteří čekají na dárcovství orgánů. Třetí docusoap se natáčel  

v prostředí Zoologické zahrady v Plzni, natáčení ale bylo ztíženo velmi introvertními 

zaměstnanci Zoo, série nese název Zvěřinec (Hrochová, 2015). Právě i práce paní 

producentky na těchto projektech a získané zkušenosti vedly po několika měsíčním 

vyjednávání k povolení natáčení ve věznici Světlé nad Sázavou. Prostředí ženské věznice 

nebylo prvotně plánováno.  

„Prostě jsem jim řekla (ředitelství Vězeňské služby ČR, pozn. autorky), že bychom 

rádi natočili dokumentární seriál z vězení. A myslím, že už tenkrát jsme si vytipovali, nebo 

jestli to vzešlo z těch schůzek, to už si nevzpomenu, ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou. 

Ono to možná vzniklo až během těch schůzek, protože my jsme tenkrát měli velké štěstí. 

V té době totiž do věznice nastupovala jako ředitelka paní Gábina Slováková. Mladá 

ženská (…) a teď tedy bylo na ní, pokud by s tím souhlasil generální ředitel Vězeňské 

služby, jestli do toho půjde“ (Hrochová, 2015). 

Štěstí tematizované paní producentkou spočívá v nástupu mladé ředitelky věznice 

do své funkce. Můžeme se domnívat, že právě díky postavě ženy, která věznici vede a ženy 

jako paní producentky, která do věznice přijela natáčet opět ženy, pan generální ředitel 

Vězeňské služby s natáčením souhlasil. Neodporoval tak projektu, kterému možná  

od začátku moc nevěřil, či nevěřil, že práce, kterou tyto dvě ženy odvedou, by jakkoli 

mohla ovlivnit jeho postavení či chod věznice.  

Po povolení natáčení ze strany ředitelky věznice i ředitelství Vězeňské služby ČR 

následovalo složité domlouvání smlouvy, která určovala veškeré podmínky spolupráce. 

Dalším zádrhelem v natáčení bylo spočtení budgetu, jehož finální částka nebyla nijak 
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vysoká. „Projekt měl trvat rok a půl, bohužel však došlo k problémům na Nově (finančním, 

pozn. autorky) projekt jsme dokončovali sice za cenu snížení nákladů, ale dokončili jsme 

ho“ (Hrochová, 2015). 

Dokument je tak, podle mého názoru, mediální konstruktem života ve vězení.  

Do jeho natáčení šel tým se zkušenostmi s předchozích docusoap, což bylo pro souhlas 

s natáčením věznice velmi důležité (Hrochová, 2015). Zkušenosti s prostorem vězení 

nebyly ze strany natáčecího týmu nějak velké. Vybaveni byli „běžnými znalostmi“, 

odborné studie či texty o tom, jak to funguje ve vězení, štáb nestudoval (Hrochová, 2015). 

Co jsou to běžné znalosti, paní producentka nedokázala definovat, nicméně si myslím, že 

je to ten typ znalosti z doslechu, tedy co jsem kdy o takové instituci slyšela, co mi kdo říkal 

a možná to, co jsem viděla v jiných filmech. Přehlédnutí mnoha studií  

o vězeňství se mi z mého pohledu jeví jako velká škoda, neboť si myslím, že dobrý 

výzkumník (což ve své podstatě natáčecí tým byl) by si dopředu měl nastudovat dostupné 

materiály, které mu pomohou se v pro něj nezvyklém prostředí orientovat. 

Pro natáčení bylo vybráno několik vězenkyň, které hrají své příběhy. Docusoap má 

ukazovat každodennost vězení, nicméně čtyři půlhodinové díly nám dávají prostor 

shlédnout témata, akce, reakce a momenty, jež byla vybrána produkčním týmem.  

Výběr postav ve formátu docusoap se řídí určitými pravidly. Postavy se vybírají 

z prostředí, jež je skrze postavy následně sledováno. Typologie lidí je odlišná, když ji 

děláte s vědomím projektu pro komerční televizi, říká paní Hrochová. „Sice se nechcete 

snížit k nějakému povrchnímu náhledu na to prostředí, ale stejně musíte respektovat to, že 

je to komerční televize, které jde o to, aby prodala reklamu kolem toho dokumentu. Takže 

tomu se samozřejmě podřizuje výběr i těch postav. Ty postavy musí hrát“ (Hrochová, 

2015). Vybírání postav jde ruku v ruce s výběrem tématu. „Vy si vyberete postavu, ale 

nemůžete s tím příběhem manipulovat, je to Ordinace v růžové zahradě15 bez scénáře“ 

(Hrochová, 2015). 

„Když jsme tipovali postavy, tak jsme museli brát v potaz, aby to byli lidé, kteří 

hrají. Kteří se jen neplouží“ (Hrochová, 2015). Pro komerční televizi je tedy nejdůležitější 

sledovanost. Akce na obrazovkách je to, co přitáhne diváky, docusoap tak tvoří sice reálné 

                                                 
15 Ordinace v růžové zahradě je tzv. nekonečný seriál TV Nova. Jde o seriál z lékařského prostředí, na TV 

Nova je vysílán od roku 2005. K 16. 4. 2015 bylo odvysíláno celkem 1016 dílů. (Voyo.cz Dostupné z: 

http://ordinace.nova.cz/rubrika/epizody) 
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postavy, ale jsou to postavy, které svůj příběh vypoví s emocemi, postavy, které jsou 

schopny svůj příběh zahrát.  

Cílem projektu bylo co nejvíce zvednout sledovanost TV Nova. Právě finanční 

problémy televize vedly k rozhodnutí natočit docusoapy z prostředí, která vlastně nic 

nestojí (i když náklady na převozy techniky jsou beze sporu velké), s herci, kteří se 

většinou nemusí platit a s akcí, která diváka zaujme a k obrazovce ho přiláká. 

Od všech žen, které se natáčení zúčastnily, byly žádány informované souhlasy, 

natáčení bylo dobrovolné. Co bylo motivací a odměnou zúčastněným vězenkyním 

vysvětluje producentka pořadu Kateřina Hrochová. 

„Motivací (vězenkyň, pozn. autorky) bylo rozptýlení (ze stereotypu, pozn. autorky) 

z velké části. Co všechny ty ženský říkaly, bylo, že čas tam ubíhá úplně jinak. Honorovali 

jsme některé z nich, dostaly maximálně pětistovku, několikrát za ten rok. Nechtěli jsme je 

motivovat penězi, ony k tomu musely přistoupit s rozmyslem, že souhlasí s celým 

natáčením. Pokud s tím souhlasily, tak už věděly, co to obnáší. Že ta kamera je pět 

centimetrů od nich (…)“ (Hrochová, 2015). 

Motivací tak pro ženy mohly být i peníze. I když je zde kladen důraz na to, že 

peníze jsou koncipována jako odměna, o peníze mohlo jít především. 

Jak jsem již zmiňovala výše, ne všechny vězenkyně se natáčení chtěly zúčastnit. 

V konečném sestřihu tak je spousta tváří rozrastrovaných, aby zůstalo zachováno soukromí 

dotyčných, nicméně otázkou zůstává, do jaké míry e samotné natáčení mohlo postihnout. 

Vystihla bych také to, že nešlo o samotné ženy, ale pouze o příběhy, které byly využitelné 

pro akci a pro uspokojení diváka, který podle paní producentky po akci touží. 

„My jsme třeba chtěli točit vražedkyni, ale ta to odmítla. Myslím, že v nějaké scéně 

tam hrají jenom její ruce“ (Hrochová, 2015). 

Totální objektifikace žen se ukazuje i v procesu výběru příběhů, které jsou pro 

kamery zajímavé. Tipování příběhů probíhalo skrze dozorce/kyně, vychovatele/ky, 

dokonce i tiskovou mluvčí věznice. Ti/y natáčecímu štábu vyprávěli příběhy vězenkyň  

a produkce si tak vytipovala hlavní postavu celého příběhu.  

„My jsme si vytipovali hlavní postavu, to je ta Iveta Dreziová. Věznice ale nechtěla, 

aby nám hrála. Protože ji znali, svým způsobem to je potížistka, hodně si vymýšlela. Báli 
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se, co nám tak nakuká, jak to zase vyzní. Nakonec se nám je povedlo přesvědčit“ 

(Hrochová, 2015). Aby nedocházelo ke zmiňovanému klamání příběhu, nebo 

každodennosti věznice vůbec, věznice konečnou verzi natočeného materiálu autorizovala. 

Věznice tak autorizovala nejenom výpovědi Ivety, ale i konečný sestřih dokumentu. 

Výpovědi vězenkyň jsou tak upraveny, aby nedocházelo k poškození jména věznice, 

zároveň jsou autorizovány konečné sestřihy a to proto, aby odpovídaly pohledu vedení 

věznice na to, jak to v dané instituci funguje. I když zde měla být točena realita žen 

vězenkyň z jejich pohledu, divákovi je z větší části nabídnut pohled vedení věznice  

a scénáristů pořadu. Nutno podotknout, že scénáristé i vedení věznice se, možná díky jasně 

stanoveným pravidlům, na konečné verzi docusoapu shodli, autorizace se obešla bez 

problémů, nic z natočeného nebylo vypuštěno nebo změněno. Konečné slovo při autorizaci 

materiálů mělo vedení věznice, zde se ukazuje institucionální rozměr vězení  

a naprostá kontrola všeho, co se zde děje.  

Témata se, podle paní producentky, vynořovala postupně. Zároveň s typologií 

postav se hledali zástupci možných témat. Postupné poznávání věznice očima štábu dávalo 

vyniknout jednotlivým tématům. 

„Když jsme byli na detoxu, kde byli ty mladý holky, který měly krátký tresty, 

prvotresty a byly zároveň na detoxu, tak tam bylo na první pohled evidentní, že tam jsou 

lesbičky. (…) No a bylo jasné, že téma lesbické lásky ve vězení nemůžeme pominout“ 

(Hrochová, 2015). 

Paní producentka na první pohled rozeznává „lesbičky“, spíše ale, než že by si byla 

jistá jejich sexuálním vztahem, jde o rozpoznání blízkého vztahu mezi mladými ženami, 

které se vzájemně uchylují k něžným gestům. Samy se tyto ženy však  

v rámci dokumentárního zobrazení jako lesby neidentifikují. Pro to, jaké příběhy 

vyhledávat, aby byly divácky zajímavé, posloužila tedy i stereotypní představa o tom, koho 

najdeme ve vězení.  

„Pak jsou rebelky. Jako ta Dreziová. Takže ano, měly reprezentovat vyhraněný 

typy, které člověk očekává v tom vězení“ (Hrochová, 2015). Zároveň ale štáb pracoval 

s příběhy, které jsou sice ve vězení očekávány (příběhy drogově závislých, dealer drog), 

ale které nezapadají do očekávaného příběhu. Tato témata, podle mého názoru, vystupují 

v sérii na povrch velmi silně. Jde hlavně o výpovědi žen, jež svůj trestný čin připisují 

tehdejší těžké životní situaci. 
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„Dostala jsem se do finančních problémů, protože jsem byla sama na pět dětí. No  

a jedna známá mi nabídla, abych jezdila s drogama. Takže jsem to prostě odjížděla, no a 

pak už jsem měla strach, protože to bylo třeba do Argentiny. A tak mě nabídli, abych si 

sehnala lidi na převozy. A to jsem dělala a za to jsem odsouzená“ (Naděžda, odsouzená na 

10 let za manipulaci s drogami). 

„Já jsem byla odsouzená na 4,5 roku, protože jsem si půjčila 630 tisíc korun, 

protože můj syn se ocitl v hrozný situaci, a já jsem myslela, že to těma penězma všechno 

zachráním. Nakonec to skončilo, že prostě mýho syna dealeři drog přejeli, nechali ho 

umřít“ (Dagmar, odsouzená na 4, 5 roku za podvody). 

Definici povahových typů, které ve vězení můžeme očekávat, nabízí např. 

Heffernan (1972): jedná se o tři typy, již výše popsané. I v dokumentárním zobrazení 

života ve věznici tyto typy najdeme. Iveta v této struktuře představuje věčnou potížistku 

Life, v další analýze rozeznávám i typ vězenkyně Cool, tedy Dagmar, která svým 

neustálým snažením o co nejrychlejší propuštění z věznice využívá veškeré struktury  

a nabízené benefitní programy věznice. Poslední typ Square, jehož strategií, jak přežít ve 

vězení, je chovat se přesně podle řádu věznice a nezapojovat se do ilegálních nebo tajných 

aktivit naopak představuje Naděžda. 

Pořad Holky pod zámkem vyvolal mnohé reakce diváků. 

„Já jsem sledovala hlavní diskuzi pod tím pořadem a je pravda, že se to zvrhlo na 

diskuzi o tom, že to jsou lázně. Že je to procházka růžovým sadem. Tak holt, je to daň tomu, 

co jsme mohli ukázat.“ (Hrochová, 2015). 

Dokument rozhýřil debaty o tom, jaké jsou materiální podmínky ve vězení. 

Diskutující probírají hlavně podmínky života ve vězení, většině se zdají být mírné. Hlavní 

diváckou skupinou, na kterou TV Nova mířila, byla skupina lidí ve věku 50 – 54 let. 

Divácká sledovanost byla u prvních docusoap podle producentky velká, TV Nova však 

ohlas čekala větší. 

„Mylně si mysleli, že typ pořadu docusoap pokryje 30 – 40% populace, což je 

absurdní představa na tento typ dokumentu“ (Hrochová, 2015).  

Nakonec největší diváckou sledovanost měly právě Holky pod zámkem. Dokument 

byl natočen v roce 2011, nicméně Nova ho až nyní divákům představila. Podle paní 
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Hrochové za tím stojí spíše zapomenutí natočeného materiálu a jeho využití v době, kdy se 

televize potýká s finančními problémy a nemá tak prostředky na natáčení původních 

pořadů. 
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8.1. Pojmenování (v) dokumentu 
Název dokumentu „Holky pod zámkem“ nebyl jediným navrhovaným názvem pro 

dokument. Nicméně na této, konečné verzi se natáčecí tým shodl. 

 „Holky pod zámkem, myslím, že tam byly varianty jako holky za mřížemi“ 

(Hrochová, 2015).  

Dokument nám má ukázat, jak žijí české ženy ve vězení. Název dokumentu „Holky 

pod zámkem“ nám ale napovídá, že jde o ženy, které ještě nedospěly. Holky pod zámkem 

jsou dívky, které je třeba hlídat, vychovat a představit jim „smysl“ jejich života. 

Vězenkyně jsou „holky“, je možné je ještě „napravit“. Toto pojmenování také ubírá na 

závažnosti jejich činů. Žena není vězeňkyně v pravém slova smyslu. Vězení je 

konstituováno jako přípravná stanice k ženskému rodinnému životu, vězení pro ženy není 

opravdovým vězením (Nedbálková, 2006). Navíc takové pojmenování znevažuje ženy ve 

vězení samotné. Jsou nám představeny jako nevyspělé, nerozumné, a to  

i přesto, že všechny svým věkem přesáhly hranici dospělosti a mnoho z nich toho v životě 

prožilo více než jejich vrstevnice, které nebyly odsouzeny. Zde bych ráda podotkla, že 

pojmenování, které se vztahuje k převýchově a resocializaci odsouzených, nabízí ve své 

monografii i Nedbálková (2006). Sama ve své knize užívá termínu „chovanci“  

a „chovanky“. Z mého pohledu je to opět nereflexivní přijímání diskurzu, které odsouzené 

dehonestuje stejným způsobem jako užití terminologii TV Nova, navíc užití tohoto 

pojmenování degraduje takto označené jedince ještě víc, neboť pojmenování 

chovance/chovanka může asociovat spojení s ústavy pro lidi nesvéprávné či nějakým 

způsobem hendikepované. 

Pojmenování televize také odkazuje k podřízenosti. Tato podřízenost je nejenom 

v systému vězení, tedy hierarchii dozorce/dozorkyně/vězenkyně, ale i ve vztahu žena – 

muž. „Holky“ jsou tak pojmenování, které odkazuje k nedospělosti, k nutnosti výchovy. 

Stejnou funkci plní například eufemistické pojmenování, která se objevují všude tam, kde 

je zdůrazněna podřízenost ženy muži. „Americká hospodyňka byla zdravá, krásná  

a vzdělaná žena, která se nemusela o nic starat, vyjma manžela, dětí a domácnosti“ 

(Friedan, 2002: 53). Ve vztahu k muži se eufemismy takřka neužívají. Například 

dokument, který vypovídá o dlouhodobém trestu ve vězení se zvýšenou ostrahou a je 

dokumentem z mužského vězení, se jmenuje „Za katrem“ (Pološero, 2013). Těžko si lze 

jeho název představit v podobných intencích jako u dokumentu z ženského vězení. Termín 
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„chlapci pod zámkem“ by nebyl na místě. Přestože se v dokumentu mluví  

o vězních odsouzených za vraždu a má jít o „otevřené výpovědi vězňů“ (Pološero, 2013), 

jde o silné muže, kteří jsou pojmenováváni celými jmény. Stejně tak, mluví-li se o mužích 

z věznice v Kuřimi v analyzovaném dokumentu, paní ředitelka užívá pojem „muži“, štáb 

pak do titulků propsal pojmenování „chlapi“. 

Vězenkyně se v dokumentárním zobrazení o sobě často mluví jako o „holkách“. 

„Když se třeba zeptám nějaký holky …“ (Iveta). 

I pokud toto oslovení používají mezi sebou, interně jako znak familiárnosti  

a blízkosti, neznamená to, že je toto oslovení vhodné použít jako název dokumentu. 

Označení těchto žen jako „holek“ ve veřejném prostoru je genderované (muže bychom 

jako chlapce nejspíše neoznačili), pejorativní a odkazující k podřízenosti a potřebě 

výchovy. 

Zajímavým a zčásti i feministickým odkazem16 pořadu by mohlo být použití 

verzálek při psaní jmen osob účinkujících v dokumentu. V úvodních i závěrečných 

titulcích jsou tato jména psána tak, jak je zvykem, kapitálkou na začátku jména. 

V titulcích, které se ukotvují pod obrazem, když někdo hovoří, jsou tato jména psána 

malými písmeny: „božena, 58 let“, „prap. jana čechová“. Podle producentky pořadu ale 

titulky v dokumentárním zobrazení žádný hlubší význam nemají, jde o dodržení grafické 

podoby předchozích řad docusoapu TV Nova. 

Pojmenování v dokumentu TV Nova objektifikuje a znehodnocuje status ženy 

vězenkyně. Všechny vězenkyně jsou pojmenovány pouze křestními jmény, kdežto 

zaměstnankyně vězení, které v dokumentu vystupují, jsou pojmenovány příjmením  

a dokonce jejich hodností (např. Dagmar – vězenkyně vs. pprap. Blehová). Zde tak 

vystupuje podřízenost vězenkyň a nadřazenost dozorkyň, které mají nad vězenkyněmi 

moc.  

Pojmenování křestními jmény není dáno z důvodu uchování soukromí vězeňkyň. 

Jejich příjmení jsou mimoděk sdělována při rozhovorech s dozorkyněmi a vychovatelkami.  

                                                 
16 Pojmenování bez kapitálek zná i feministická literární teorie. Sama ho začala používat bell hooks, 

americká socioložka, aktivistka a autorka. Původním jejím jménem je Gloria Jean Watkins, bell hooks je 

pseudonym. Stejně se jmenovala i její babička, pseudonym má tak dvě funkce. První je odlišit se od jména 

její babičky Bell Hooks, druhá je zvýznamnit text a nikoli autora (EGS, 2012). 
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„Iveta Dreziová je ženská, který je škoda…“ (dozorkyně). 

„Bára Krejčí, když sem přišla, tak to byla odsouzená, která …“ (vychovatelka). 

Vězenkyním je také hned od začátku natáčení docusoapu štábem ke jménu 

přidělena přezdívka, která se týká jejich činnosti. Ať už té trestné, nebo nějaké, kterou 

vykonávají ve vězení, popř. je jejich zálibou. Dokument tak mluví o „zlodějce a feťačce 

Báře“, „tanečnici Ivetě“, „polepšené dealerce drog Naděždě“, „uvězněné podvodnici 

Dagmar“. Každá z představovaných vězenkyň má tak přízvisko, pod kterým můžeme 

poznat část životního příběhu. Toto přízvisko neslouží vždy k poznání trestného činu 

odsouzené, ale také k pozici, kterou si ve vězení vydobyla. Přezdívky vymýšlel tvůrčí tým. 

Tyto přezdívky opět ilustrují stereotypní nahlížení na ženy vězenkyně, kterou tvůrci pořadu 

mají. Právě zkratka je nejrychlejší cestou ke stereotypům.  

„To jsme vymýšleli my. To byla taková mediální zkratka. Aby divák hned věděl, kdo 

je kdo, aby se zorientoval a zapamatoval si, kdo je kdo“ (Hrochová, 2015). 

 Iveta je talentovanou tanečnicí a stala se dokonce vězeňskou choreografkou: 

„Když jede to svoje vystoupení tak do toho dává všechno. A je to škoda (že je Iveta 

za mřížemi, pozn. autorky), protože ona si moc dobře uvědomuje, kde by mohla být, kdyby 

se tohle nestalo“ (dozorkyně). 

V případě paní Hanzlíčkové je pojmenování vystavěno hanlivě: „Dnes uvidíte, jak 

se bábě Hanzlíčkové nevyplatilo zabít svého manžela“. I použití takového oslovení cyklus 

zařazuje spíše do zábavního pořadu, kde bývá zesměšnění a ponížení jakousi částí humoru. 

Toto by samozřejmě zasloužilo analýzu mediálních pořadů, které jsou na tomto druhu 

humoru vystavěny, pořadů, které jsou předně točeny pro laické diváky, nikoli pro seriózní 

výpovědi o společenských tématech. Toto označení pochází z popisu moderátora, nikoli 

z vnitřku věznice. Ve scéně, kdy paní Hanzlíčková přijde do knihovny, je paní knihovnicí 

oslovena slušně „Dobrý den, paní Hanzlíčková“. Napadlo by nás, že hanlivé označení 

souvisí s věkem paní Hanzlíčkové, kdy by se producenti pořady neměli vyhnout nařčení 

z ageismu. 

„Objevovaly se příběhy, které reprezentovaly zase věkovou kategorii, řekněme. To 

byla ta babička že, ta vražedkyně, která se tak jako pokorně pročítala tím vězením  
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a reprezentovala tu kategorii žen, které jako kdyby se uzavřely do svého světa. Starší, které 

nikdo venku nečeká. A tak si tím vězením tak jako v klidu projdou“ (Hrochová, 2015). 

Z této citace je jasné, že paní producentka odkazuje k paní Hanzlíčkové velmi 

jemně, slovem babička. Akt pojmenování „báby Hanzlíčkové“ tak vychází spíše ze snahy 

přitáhnout diváka k obrazovce, zaskočit ho a v upoutávce na další díl mu dokázat, že má 

cenu se dívat. Toto překvapení diváka je ale založeno na vulgarismech, které dehonestují 

postavu paní Hanzlíčkové. 

Genderově velmi zajímavé je rozlišení žen podle jejich vztahu k mužům. Paní 

Boženě Hanzlíčkové je 58 let a v dokumentu je představována jako jedna z vězenkyň 

umístěných do objektu trvale pracovně nezařaditelných. Z jedné scény poznáme, že její 

sousedkou v tomto oddělení je paní Dagmar, které je 56 let. Ta je však představována jako 

žena plná života, dokonce v nejlepším věku. Tento narativ se odvíjí od jejích posledních 

měsíců na svobodě. Paní Dagmar totiž v nedávné době v lázních potkala svého přítele 

Jirku, který na ni doma trpělivě čeká. Dagmařin narativ se odvíjí od čtení dopisů od přítele, 

které jsou místy lehce erotické: „Já ti budu podávat ozdoby a ty je budeš věšet. A já budu 

koukat pořád jenom na tvůj zadek. Nic nebudu dělat, jen koukat a obdivovat tě (…) Budeš 

ten největší dárek pro mě, největší na celým světě. Možná si tě rozbalím, anebo si tě 

nechám na potom (…)“ (dopis od Jirky, jeho představa o společně strávených Vánocích). 

Dagmar je tak představována jako ženy, která je atraktivní pro druhé pohlaví.  

U  Boženy Hanzlíčkové, která je věkově stejnou kategorií se ale o takém zobrazení mluvit 

nedá. Je sama, mimo vězení na ni nikdo nečeká. Její narativ je konstruován jako život staré 

ženy, která našla smysl ve čtení knih. Jejím nejcennějším majetkem jsou brýle, bez kterých 

si život ve vězení nedokáže představit: „Kdyby mně někdo třeba rozbil brejle a já už 

neměla na jiný, tak se tady asi zblázním (…) Kdybych neměla co číst tak nevím… Tak by se 

to tady těžko zvládlo“ (Božena). 

Brýle, které jsou pro paní Hanzlíčkovou tak důležité, jsou dalším znakem její 

představované neatraktivity. Představují totiž intelektuální ženu, která je nezajímavá  

a nudná. Záliba ve čtení knih je asociována jako asexuální genderová konstrukce ženy, 

která není atraktivní, když moc čte a studuje. 

Konstrukt dokumentu pro diváka tak spočívá ve zvýznamňování ženy podle vztahu 

k muži, popř. svým blízkým. Ve vězení není druhý gender přítomen, avšak genderová 



73 

 

hierarchie je divákem rozpoznávána okamžitě. Jako energická a schopná osoba je 

představována Dagmar, a to proto, že na ni doma čeká muž. Muž vytváří její smysl života, 

je nadějí a největší motivací proč se z vězení vrátit. Dagmar je tak představena jako 

partnerka a milenka. Věkově stejně stará Božena je naopak představena jako stárnoucí 

žena, jejíž strategií přežití ve vězení není upnutí se na odchod domů a s tím spojená 

aktivnost samotné ženy,17 ale pouhé čekání a „zabíjení“ času čtením knih. Svou pasivitou 

je Božena vyloučena z aktivního života, a to jak rodinného, tak partnerského či sexuálního.  

Ještě více je to zdůrazněno ve scéně, kdy Božena sedí s Dagmar na jednom pokoji  

a hovoří spolu. Scéna začíná tím, že Božena řekne:  

„Já bych si dala bramborový placky obyčejný.  

Dagmar odpovídá: „Víte, co já bych si přála, Boženko? Abych mohla jít domů, na 

dvě hodiny, na tři, tak si lehnout, aby mě chytil Jirka…“  

Tato debata je velmi zajímavá. Scéna začíná Boženčinou chutí na bramborové 

placky, kdežto Dagmar viditelně nelogicky odpovídá na docela jinou otázku. Zde si musím 

položit otázku, do jaké míry jsou rozhovory mezi vězenkyněmi opravdu autentické a do 

jaké míry docusoap manipuluje s divákem a rozhovory sestřihává či je nenechává vyznít 

celé.  

Zatímco Božena se zaměřuje na život uvnitř věznice, její myšlenky 

v dokumentárním zobrazení zaměstnává jídlo jako velmi přízemní věc, a nad svým 

odchodem domů nepřemýšlí, pro Dagmar je to hlavním tématem. Božena nemá „venku“, 

kdo by na ni čekal, narativ od ní tak nečekává, že by ona sama měla ještě někdy mít vlastní 

život mimo věznici. Přitom se z dalšího dialogu dozvídáme, že by Božena mohla být příští 

rok podmínečně propuštěna, zatímco Dagmar zbývají tři a půl roku trestu. 

  

                                                 
17 Spočívá v účasti na různých akcích pořádaných věznicí, jde o sbírání pochval. O tomto systému je psáno 

dále. 
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8.2. Autorita ve vězení 
Již na první pohled rozeznáme rozdělení rolí ve vězení. Při pohledu na dozorce  

a dozorkyně nás jako první zaujme jejich uniformované oblečení. Uniforma je odlišuje od 

vězenkyň, uniforma je nástrojem moci a respektu. Uniforma může být i jedním z důvodů, 

proč si lidé vybrali zaměstnání, v němž se uniforma nosí:  

„Kdyby mi někdo řekl v osmnácti letech, že ze mě bude jednou bachař tak bych mu 

asi nevěřila. Je pravda, že ta uniforma se mi líbila vždycky. Spoustě lidí ta uniforma 

opravdu sluší“ (dozorkyně věznice).  

Uniforma dozorců a dozorkyň věznic má svá pravidla, stejně tak jako nošení 

uniformy u policistů jiných složek. V dokumentu uniformu vidíme v několika záběrech. 

Sestává z šedých kalhot a modré košile. Dress code kalhot a košile je stereotypně spíše 

připsán muži. Uniforma tak nejenom dozorce sjednocuje, ale také jim propůjčuje 

maskulinitu a s ní stereotypně spojovanou moc a sílu a zvýrazňuje autoritu. To je 

podpořeno nošením obranných zbraní, které jsou součástí uniformy. Zbraně by dozorce 

nejspíš měli ochránit v případě násilné vzpoury vězenkyň. U sebe dozorci nosí obušek, 

popř. jinou zbraň.  

Vězenkyně nejsou uniformovány, stejně oblečeny musí být akorát při vykonávání 

jejich povolení v rámci věznice (v dokumentárním zobrazení je takovým místem například 

třídírna odpadu). Ženy se ve volném čase oblékají samy, i když hromadně opouští prostory 

věznice za účelem navštívit kuřimskou věznici, nejsou ve svém oblečení nijak omezovány. 

Nejčastějším oblečením ve věznici jsou různé teplákové soupravy a pohodlné boty (cvičky, 

pantofle). Oproti dozorcům a dozorkyním tak ženy ve svém oblečení působí podřízeně,  

i pokud nosí uniformované pracovní oblečení, je to oblečení, které není tak pečlivě vyšito a 

upraveno. Uniformy vězenkyň jsou o poznání jednodušší, jejich šaty pro volný čas nijak 

nevybočují z dress codu domácího pohodlného oblečení. 

Autorita a moc ve vězení není samozřejmě vystavěna pouze na uniformách dozorců 

a dozorkyň a jejich odlišnosti od oblečení, které je přiděleno vězněným ženám. Autorita je 

záležitostí každodenního přísného režimu a dodržování pravidel. Autorita  

ve vězení není statická, nemůže pouze „být“ nebo „nebýt“, ale sama je stále 

zpochybňována a atakována vězenkyněmi, jedná se o proces, který musí být neustále 

udržován prostřednictvím autoritativních rituálů, které mají také své genderové dimenze. 

Ty budou zdůrazněny dále, jedná se především o úklid, „správně“ složené oblečení, 
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upravenost žen aj. Právě v důrazu na upravenost, předkládání toho, co znamená být 

„pěknou“ (rozumějme upraveno) ženou se opět ukazuje dimenze totální instituce, kdy 

hranice mezi osobním fyzickým prostorem a vnějším prostředím věznice je setřena  

a diktována autoritami. Vězenkyně se vůči dozorkyním a dozorcům vymezují. Je to právě 

všudypřítomná debata o pravidlech, která se jim nelíbí (v kolik musí vstávat, jak dlouho 

musí být venku, …), jednak tematizují i mimořádnější události, které je však ve věznici 

potkávají, jednou z nich je dále tematizovaný filcunk neboli prohlídka osobních věcí. 

Součástí jejich debat bývá kritický pohled na většinu dozorkyň a dozorců. Jejich činnost je 

tematizována jako něco, co jde proti vězenkyním samotným, co dozorci a dozorkyně dělají 

schválně, protože tuší, že ženám je to nepříjemné. Jedna taková debata se odehrává 

v očekávání technické prohlídky, neboli filcunku či šťáry, jak ji vězenkyně nazývají.  

8.2.1. Filcunk 
 „To je masakr. To sem naběhnou policajti, víš co. Všichni na kulturku, všichni na 

kulturku! Ty musíš běžet na kulturku, nestíháš nic schovat. No a teď si volaj pokoje, víš co, 

vytáhneš si evidenčák a jedou ti věci, erár plus civil, podle evidenčáku. Rozhází ti postele, 

vyvlíknou ti peřiny. Tady holkám sesypávali kafe s tabákem dohromady. Když jsou drogy, 

tak to většinou sedíš na kulturce a přijedou i psi. Třeba když máš všechny věci v pořádku, 

tak ti začnou projíždět i dopisy (…) i spodní prádlo, hele“ (vězenkyně). 

 „Třikrát jsem si srovnala postel, ona si ji po mě zase rozebrala, že jo (…) Pak vzala 

ty moje věci, všechno to rozházela, všechno dohromady jako“ (vězenkyně). 

„Filcunk je určitě něco, čeho se odsouzené bojí a většinou jsou na něj připravené a 

už umí odhadnout, kdy zhruba nastane, protože už dlouho nebyl, ale  

i přesto nacházíme spoustu zajímavých věcí. Vyrábí se různé ponorné vařiče, samozřejmě 

různé magoráky nebo různé kvašené věci z čehokoliv (…)“ (ředitelka věznice). 

 Strach je oprávněný, za kontraband následuje trest. 

 „Zajištění předmětů jako mobilního telefonu, drog, to považuji za závažný 

přestupek a tento se trestá tou přísnější formou“ (vedoucí oddělení výkonu trestu  

a vazby). 

 Tato prohlídka osobních věcí vězenkyň probíhá přibližně dvakrát do měsíce a je 

předem neohlášená. Vězenkyně filcunk, nebo také šťáru, velmi prožívají, což je 

pochopitelné. Filcunk je v jejich očích opět pouze ponížením, zásahem do jejich 
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soukromého prostoru. Probírání veškerého majetku, včetně například spodního prádla je 

pro ně velmi nepříjemným narušením jejich intimity. Tato prohlídka je věznicí 

ospravedlňována jako potřebná. Vězenkyně si často vyrábí věznicí nedovolené předměty, 

které jim mohou ublížit (nože aj.) či mohou ublížit chodu věznice (vařiče kávy, které 

vyhazují pojistku a způsobují poškození elektronického vedení ve věznici), nebo takové 

předměty, které jsou věznicí zakázány bez bližšího určení, proč tomu tak je (např. 

vibrátor). Pointou prohlídky je tak tyto zakázané předměty najít, vězenkyně před nimi 

uchránit (zbraně) nebo jim je vzít, protože věznicí nejsou dovolené (což je součást jejich 

trestu). Opět je zde viditelná struktura totální instituce, kdy vězení funguje jako konečná 

instance při rozhodování o tom, co jedinec potřebuje a měl by mít a co nikoliv. 

Vězenkyně tuto prohlídku popisují hůře, než jak v dokumentárním zobrazení 

vypadá. Dozorkyně a dozorci opravdu prochází veškerý majetek uvězněných žen, nicméně 

není zde vidět, že by někdo z nich věci záměrně pohazovat kolem, či „sesypával kafe 

s tabákem“ ve snaze majetek znehodnotit. Otázkou zůstává, nakolik je tato scéna 

autentická, neboť opět nesmíme opomenout přítomnost kamer a autorizaci celého 

materiálu vedením věznice. 

 Jako trest je v dokumentárním zobrazení viděno odvedení vězenkyň do tzv. díry. 

Díra je místnost ohraničená buď mřížemi, nebo stěnami, ve které jsou pouze sklápěcí lůžka 

a jinak, krom podlahy, vůbec nic. Vězenkyně jsou povinny si na díru přinést ložní prádlo  

a kbelík na odpad (bohužel ze zobrazení není rozpoznatelné, na jaký odpad je kbelík třeba). 

Jinak tráví svůj čas chozením dokola, cvičením a povídáním si (do těchto místností jsou 

umístěny v dokumentárním zobrazení dvě a tři vězenkyně dohromady). Trest je přitvrzen 

brzkým vstáváním v pět hodin ráno, nemožností uvařit si kávu či si zakouřit. Jídlo je 

podáváno okénkem ve dveřích. S vězenkyněmi se jinak příliš nekomunikuje, k člověku se 

již nepřistupuje jako k lidské bytosti, jde o dehumanizaci.  

 „Už na to nemám (…) čekat, aby mi dali přes nějakej bufet jídlo jako nějakýmu 

psovi. Jsem popáté ve výkonu trestu a na díře jsem poprvé a mám z toho deprese“ 

(vězenkyně). 

 Velmi zajímavým aspektem projektu je, že filcunk jako velmi neoblíbená situace, 

kterou si vězenkyně musí projít a která u nich vyvolává pochopitelné negativní reakce, byl 

v tomto docusoapu také zkonstruován filmaři. Filcunk přichází nepravidelně, přibližně 

dvakrát do měsíce. V dokumentárním zobrazení nemohl chybět. 
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 „Závěrečná scéna, to s tou šťárou, s tím filcunkem, to bylo plánované dlouho, to 

jsme chtěli. Věznice nám vyšla vstříc a udělala to, neplánovaně, neohlášeně a na kamery. 

Takže ty ženský byly opravdu naštvaný. To je i v těch záběrech vidět, protože to bylo zčásti 

i kvůli nám“ (Hrochová, 2015). 

 Opět je zde důraz na ospravedlnění autenticity projektu. Filcunk jako něco, co je 

součástí vězeňské reality, velmi nenáviděným a tím pádem velmi tematizovaným. To, že 

věznice vyšla producentům vstříc a filcunk během natáčení uspořádala tak, aby jej kamery 

mohly zachytit, opět vypovídá o konstruovanosti reality. Jde zde především  

o zachycení akce, o scénu, která je tady pro diváka, která jej zaujme a bude ho bavit. Pro 

vězenkyně je toto téma ale velmi citlivé, a to ještě více, je-li vše natočeno na kamery. 

Z výpovědi paní producentky je jasné, že se samy ženy natočení této scény nemohly nijak 

bránit. O jejich názory a jejich realitu tak moc nejde. Důležitější je zaujmout diváka  

a dosáhnout vysoké sledovanosti, a tím pádem zisku. 
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8.3. Každodennost ve vězení 
Ten režim je tady silnej, jako vojáci“ (Iveta). 

Iveta každodennost ve vězení přirovnává k vojně. Vstávání časně ráno, stejné 

úkony pořád dokola, práce, do které chodí, to vše ji přivádí k tomu, že vězení asociuje 

s vojnou. Věznice tak ženy snaží učit disciplíně, pravidelnému režimu. Disciplína má ve 

vězení mnoho forem, jednou z nich, která v dokumentárním zobrazení vystupuje nejvíce, 

je zdisciplinování žen do „správné ženy“. Právě zde se ukotvuje moc a autorita, která je 

ženám představována jako věc, která je pro jejich dobro a nápravu. Jedná se  

o podprahové aspekty moci, o představovaný nevyhnutelný proces, který je v zájmu 

disciplinované/ho. On/a si jej má přijmout za svůj, internalizovat ho. V další části práce se 

proto zaměřím právě na to, jak tato disciplinace probíhá a jakými autoritami je vedena. 

„Nedá se tady vůbec nic vydržet, protože vlastně to je stejnej den, stejnej koloběh, 

je to pořád stejný. Když se třeba zeptám nějaký holky na nějakou otázku tak už přesně vím, 

co mi odpoví. (Iveta). 

Jedním z nejčastějších témat, která ženy ve vězení probírají je každodennost, nuda a 

stereotyp. Čas ubíhá pomaleji, každý den je stejný, dokola se opakuje. Jakékoli rozptýlení 

je v nedohlednu. Jako ilustraci každodennosti volí dokumentární zobrazení věznice ukázku 

kontroly každodenního úklidu. 

Každodenní úklid a udržování čistoty je v dokumentárním zobrazení vězení 

samozřejmostí. Celému procesu kontroly pořádku je věnována dlouhá scéna hned 

v začátku série. Úkonům úklidu a správné hygieny není dohlíženo dozorci či dozorkyněmi 

věznice, ženy mají přidělenou vychovatelku. V dokumentárním zobrazení je představena 

pouze jedna žena s touto funkcí, nevíme tak, zdali funkce vychovatelky zahrnuje starost  

o všechny ženy, nebo zda jednotlivá oddělení má na starost více žen vychovatelek. 

„Tak zase se nám tady válí mokrej hadr. Jéžíš marja, ženská. Vyždímat, vytřít  

a do sucha. Támhle vzadu dole to zkusíte vzít hadrem“ (vychovatelka).  

Kontrola je zevrubná, pokud je něco špatně, ženy musí chyby ihned opravit. 

V některých případech dostávají i názornou ukázku toho, jak uklidit lépe. 

„Pusťte mě tam. Dejte mi ten hadr. Jo, dobrý, je to tam čistý“ (vychovatelka). 

Vychovatelka kontroluje i jednotlivé kupičky složeného oblečení: 
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„Tohle to je čí hromádka? Taky by to šlo líp. Ježíš marja, tak to teda (…) Tohle je 

hnus s humusem. Takže to bude vyžehlený, dneska mi to ještě ukážete vzorně vyžehlený.  

A jestli to nenosíte, tak to bude vzorně poskládaný,“ komentuje jednotlivé kupy oblečení 

paní vychovatelka.  

Tento způsob jednání s ženami je značně infantilní. Jednotlivé výpovědi 

vychovatelky by se daly charakterizovat jako urážky a motivace zároveň. Zároveň 

vychovatelka vytváří iluzi vykání, když mluví o tom, že „nám se tady válí mokrej hadr“  

a ženu, které se úklid ve vychovatelčiných očích nepovedl, oslovuje „ženská“. Ze záběrů 

na jednotlivé vězenkyně je vidět, že úklid i péče o prádlo jim je vnucena, že ji nedělají 

nijak dobrovolně. I zde se promítá stereotyp péče ženy o domácnost, která k resocializaci 

vězenkyň v dokumentárním zobrazení jednoznačně patří. Úklid je považován za něco, co 

„správná žena“ k životu potřebuje, co prostě „musí umět“, zároveň jako něco k čemu žena 

přirozeně inklinuje. Paní vychovatelka je ve své počínání důkladná, sama představuje 

ztělesnění „správné“ ženy. Nejen, že je upravená, nalíčená a velmi sladěná ve svém (byť 

pracovním) oblečení, je i zdobena velkými náušnicemi a ozdobným řetízkem. S ženami 

mluví jako s dětmi, kterým se musí dostat důrazného upozornění, že takto je to špatně  

a zároveň jim velice trpělivě vysvětluje a ukazuje, jak správně mají věci udělat. 

Uzavřené světy oddělení a pokojů mohou ženy přizpůsobit svým přáním  

a představám. Pokoje tak odráží své majitelky, je tu znát, že v nich někdo nalézá dočasný 

domov. Nedbálková (2006) upozorňuje na genderovanost ubytovacího řádu v mužské  

a ženské věznici. Zatímco v jedné z mužských věznic, kterou navštívila, byla individuální 

úprava ložnice nežádoucí, i když ne zakázaná, v ženské věznice se nařízení obrátilo: 

„Nábytek na ložnicích je uspořádán esteticky, přehledně a je přístupný ke kontrole. 

Plakáty, reprodukce, fotografie a jiné ozdobné předměty jsou vyvěšeny v přiměřeném 

množství, se souhlasem vychovatele. Nezveřejňuje se pornografický materiál“ (interní 

nařízení ženské věznice In Nedbálková, 2006).  

Paní vychovatelka mimo úklid tak kontroluje i vhodnost vybavení vězeňského 

pokoje.  

„Dobrý, kytku máte zalitou, tak. Ty nahatiny ne. Támhleto jo, ale támhle tu ne!“ 

(vychovatelka). 
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V záběru kamery bohužel nejsou dobře vidět obrázky, ke kterým slova mířila. Víme 

jen, že šlo právě o poličku mladé Nikoly, která se v jednom z dílů prezentuje jako lesba. 

„Nahatiny“ tak byly nejspíše ženy, ovšem v dokumentárním zobrazení nemáme srovnání, 

zda by se vychovatelka takto ostře stavěla i k obrazům mužů. 

Povolení uchovávat tištěné a obrazové materiály je zákonem ponecháno na 

ředitelích a ředitelkách věznic, ti/y svou vůli prokazují společně se zaměstnanci  

a zaměstnankyněmi věznic, zakázáno je uchovávat pornografický materiál. Jsou to tak 

ředitelky a ředitelé věznic, kteří určují, co je výše zmíněný pornografický, a tím pádem 

zakázaný materiál.  

Obrazy každodennosti ve věznici jsou ukázány ve scénách s hlavní protagonistkou 

Ivetou. Jejich zpracování je velice kontrastní, vězeňská každodennost z něj vyznívá jako 

chmurná a bezútěšná. Iveta pracuje ve vězeňské třídírně odpadu. Sama od sebe vypráví 

svůj příběh nadšené tanečnice, která plnila ambice své matky. Ze zdravotních důvodů však 

nemohla tančit dál. Stále však tematizuje tanec jako svého největšího koníčka, se zájmem 

stále mluví o baletu, trénincích, nutné výživě. V obraze je však vykresleno chmurné pozadí 

vězeňské třídírny, špína a neútěšné počasí. Chmurné pozadí ukazuje na Ivetiny (vězením) 

„zabité“ ambice a naděje. Kontrast je zde tak v kreativitě, kterou Iveta ztělesňuje svým 

tancem a v disciplíně a rigiditě, které ztělesňuje vězení. 

Vůči chmurným obrazům každodennosti jsou v dokumentárním zobrazení pojaty 

veselejší aktivity, které věznice ženám nabízí. Je zde ukázán skleník, ve kterém ženy 

mohou pracovat, vycházky, které jsou organizovány, dokonce i výlety mimo věznici,  

o kterých je psáno dále.  

8.3.1. Příběhy z vězení 
 Jednou ze strategií, které navrhují feministické autorky pro rozkrytí patriarchálních 

struktur a genderových stereotypů je dát hlas marginalizovaným skupinám. Dát hlas 

někomu neznamená jen nechat ho mluvit a slyšet, ale všímat si i jiných strategií, které 

využívá (Spivak, 1985). V této podkapitole je tak předmětem mého zájmu soustředit se na 

příběhy žen, které samy v dokumentu vypráví a také na to, co je v příbězích vyprávěno. 

Dokument nám také u některých příběhů zprostředkovává jejich pokračování po odchodu 

ženy z vězení. Z těchto příběhu se můžeme dozvědět, zda vězení vedlo k nápravě  

a resocializaci ženy, která je představena právě vězeňským systémem. 
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 Právě to, zda vězení vede k nápravě jedince, kterou společnost žádá, je jedno 

z nejvíce projednávaných témat ve vědeckém diskurzu vězeňství, výše uvedené teorie ho 

také diskutují, např. Alford (In Dirga, Hasmanová Marhánková, 2014). Ve vztahu k teorii 

Spivak (1985) mě v analyzovaném materiálu vystupoval na povrch nejvíce strach, který 

ženy často tematizují.  

 První příběh Báry ukazuje nedůvěru sama v sebe, která přerůstá do strachu, že 

nezvládne péči o rodinu, která jí je neustále připomínána ať už zaměstnanci věznice, její 

matkou nebo posléze, po odchodu z vězení jejím přítelem. Strach je také společným 

jmenovatelem dalších příběhů, kde vystupují i jiné kategorie, které budu dále analyzovat. 

 Další, velmi viditelnou kategorií je lítost, která je projevena především nad 

zklamání druhých spíše než sebe. Kategorii lítosti zastupuje příběh Naděždy, kde je 

projevená lítost čtená mateřsky, lítost nad ztrátou svých dětí. 

 Poslední kategorie, rezignace, je součástí příběhů mnohých vězenkyň, nejvíce ji 

vidím v příběhu Dagmar. Dagmar rezignuje na udržování svého partnerského vztahu, tím 

nám vlastně říká, jaké vztahy jsou v jejím životě určeny jako ty hlavní, jak těžké je tyto 

vztahy udržet a také, jak těžké je takové vztahy vzdát. 

 Všem třem příběhům byl v dokumentárním zobrazení dán větší prostor než jiným. 

Všechny tyto příběhy mají společného jmenovatele, kterým je strach. Strach je kategorie, 

která prostupuje těmito příběhy a je proto uvedena jako kategorie první. 

8.3.1.1. Strach: Bára 
 Bára byla odsouzena k ročnímu trestu za užívání drog a také za drobné krádeže, 

kterých se dopustila. Vězení je tak pro ni zároveň odvykacím místem. Bára začala brát 

drogy už jako malé dítě. Její matka ji nezvládala, Bára byla umístěna do dětského domova. 

Když se seznámila se svým přítelem, začala s ním brát heroin. Posléze otěhotněla, její 

přítel kradl, aby ji a dítě uživil a měl na drogy. Za své počínání se dostal až do vězení. 

Právě tehdy začala Bára krást. Sama se o syna nedokázala postarat a krádeže viděla jako 

jediné možné řešení. Syn František je v době Bářina výkonu trestu u rodičů jejího přítele, 

který je stále ve výkonu trestu. Za Bárou byl ve vězení František jednou, i jeho návštěva 

povzbudila Báru v tom, aby se přes svou závislost přenesla a začala žít nový život.  

 „Tady jsem si uvědomila, co všechno jsem ztratila. Ztratila jsem vlastně skoro rok 

toho, co se František mezitím naučil“ (Bára). 
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 Tomuto uvědomění však předcházely stavy depresí, kdy Bára rezignovala na svět 

okolo a věděla, že jediné, co opravdu chce udělat, až se z vězení vrátí, je dát si drogu. 

 „Bára Krejčí, když sem přišla, tak to byla odsouzená, která první tři měsíce 

neustále opakovala, že nemá smysl, abychom se s ní zabývaly, protože ona vyleze  

a první co bude, tak si dá. Že jí ta droga tolik nevzala, že to nebylo tak hrozně zlý, co 

všechno zažila na těch drogách“  (vychovatelka). 

 Později zní Bára přesvědčivěji, když mluví o tom, že se těší domů a že se pokusí 

vše zvládnout. Má ale strach. 

 „Dostala jsem hodně po čenichu, no. Ale bojim se, že ta chuť bude větší. Jako já 

třeba, když usínám i teďka tak mám myšlenky na Františka (syn, pozn. autorky). Ale 

uklouzne mi to a zase mam myšlenky na úplně jiný věci, na který bych myšlenky nechtěla 

mít no. Na drogy. Na jednu stranu se strašně moc těšim domů, těšim se na Františka, na 

rodiče, tešim se na mámu, těšim se na jídlo, na všechno, na tu svobodu. Ale zase na druhou 

stranu mám strach, že zklamu, že někoho potkám. (…) Přece jenom holky říkaj, že jsem 

prvotrest, že sedim málo na to, abych si to uvědomila“ (Bára). 

Po odchodu z vězení se Bára o Františka starala, nicméně poté se opět vrátila 

k drogám. Po propuštění jejího přítele jsme svědky scény, kdy se jí snaží přesvědčit  

o tom, aby se vrátila zpět k životu bez drog.  

Z výpovědi jiných vězenkyň víme, že první setkání přítele se zdrogovanou Bárou se 

neobešlo bez násilí. 

„Tak jí dal pár facek (…) jako byla zfetovaná“ (vězenkyně). 

Násilí je ostatními vězenkyněmi vnímáno jako ospravedlněná reakce, dokonce jako 

samozřejmost a možná jediný prostředek k tomu, jak Báru přimět k péči o rodinu. 

„Já jsem byl stejně závislej na heráku jako ty, chápeš to? (…) Když jsme spolu brali 

heroin tak peněz si měla, měla jsi všechno, to samý Fanda a i teď (…) se snažím, aby si 

měla všechno“ (přítel Báry). 

Přítel Báry je zde postaven do role živitele rodiny. Ač sám byl uvězněn za braní 

drog a o svého syna se tedy nemohl starat stejně jako Bára, vystupuje v této scéně spíše 

jako kladná postava. Bára naopak selhala, ona „měla všechno“. 
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Bára sama říká, že by se změnit chtěla, ale že to nedokáže. Její přítel ji staví do 

pozice nezodpovědné ženy závislé na drogách, on sám dle svých slov ze závislosti vyvázl. 

Obviňuje ji, že on a syn pro ni nejsou dostatečnou motivací. Z jejich rozhovoru se 

nedozvíme Bářin vlastní názor, pomoc od přítele či rodiny také nepřichází. Po jejich hádce 

Bára utekla a dokument se o ní dále nezmiňuje. Bára tedy jako konečné řešení (konečné, 

které nabízí dokumentární zobrazení) volí útěk. Sama není schopná se se svým problémem 

vypořádat. Bára je zde postavena do pozice outsiderky, která není schopna překonat svou 

závislost. Její trest ve vězení tedy přišel vniveč, Bára nemá strategii na to, jak péči o své 

dítě zvládnout, neboť jí to nikdo nenaučil. 

8.3.1.2. Rezignace: Dagmar 
Strach se prolíná i příběhem Dagmar, která je ve vězení za finanční podvody. Její 

přítel na ni čeká, až se vrátí z vězení a Dagmar pilně sbírá body a pochvaly, aby své 

propuštění co nejvíce přiblížila. Vězeňský život Dagmar ale ztěžují její zdravotní 

problémy. Ty ji připravují o možnost účastnit se aktivit, za které by pochvaly získávala. 

Rozhodne se proto podat žádost o přerušení trestu. Její žádosti však není vyhověno  

a Dagmar si tak uvědomí, že je na čase připravit se na další tři roky svého trestu. S tím se 

pojí i vyřešení vztahu s jejím přítelem Jirkou. Dagmar má strach, že o Jirku přijde, 

odloučení nese těžce, proto jako možné východisko vidí spíše ukončení jejich vztahu. 

Řešením je rezignace na tento vztah. 

„Z mojí strany tak nějak rezignuju. Ne, že nechci, to tak není, ale prostě potřebuju 

se soustředit na to, co mám. A je to takové cizejší, než to bylo. My se nepouštíme k vodě, 

ale já mám pocit, že to stejně nemůže být dobrý (…) že za tu dobu se ty lidi natolik odcizej, 

že to všechno někam vyšumí.“ 

Svým způsobem je toto odpověď na trest, který jí byl společností udělen. Dagmar 

se cítí sama ještě více s vědomím, že na ni venku někdo čeká a ona za ním nemůže. Vězení 

tak neustále vnímá jako přechodnou stanici, čekání na návrat z ní je však nekonečné. 

Stereotypy, ve kterých je žena vychovávána, jí dávají pocit, že žít by měla pro druhé, pro 

děti, pro rodinu, pro partnera. Jakmile tyto vztahy nemá, její život je méněcenný, pokud je 

má, je v neustálém strachu, že v nich selže. Dagmar to vnímá stejně. Její role partnerky se 

s vězením neslučuje, pokud to jinak nejde, uchyluje se k osamělému životu ve vězení.   



84 

 

8.3.1.3. Lítost: Naděžda 
 V Naděždině příběhu vystupuje na povrch strach a obrovská lítost nad svými činy. 

Naděžda je trestána za prodej drog a za najímání drogových pašeráků. Sama své konání 

tematizuje jako něco, co dělala proto, aby uživila své děti. Půl roku trestu jí bylo přidáno 

za nenahlášení trestného činu vraždy, který viděla při procházce se známými. Naděžda je 

matka pěti dětí, které byly při jejím odchodu do vězení dány do pěstounské péče, o jejich 

otci není v dokumentu žádná zmínka. Pro Naděždu je právě odloučení od dětí jejím 

největším trestem, zároveň si v souvislosti s myšlenkami na své děti vybavuje své chyby, 

kterých lituje. 

„Nejhorší je, jak na ně furt myslíte, protože já je znám jenom z fotek teďko. Neznám 

jejich záliby, neznám nic. Mám docela strach, protože nevím, jak se zachovám a co řeknu. 

Ahoj, já jsem vaše máma. A strašně se stejská. A nejhorší jsou výčitky svědomí, já je mám. 

A až si vybavuju třeba, co se týká mých dětí to špatný (…), co jsem dělala, víte. Tady 

nepřijde to hezký, ale jenom to, kde jste udělaly chybu“ 

V pěstounské péči jsou Naděždiny děti i v průběhu natáčení, sama žije jen její 

nejstarší dcera Petra. Petra mluví o činu matky jako o zklamání. Sama nejhůře prožívala 

matčinu závislost na drogách, které Naděžda začala užívat, podle svých slov kvůli strachu. 

„Pak už jsem měla strach (z převozu drog, pozn. autorky) a brala jsem drogy, 

protože ta droga vám ten strach vezme“ (Naděžda). 

Petra se svojí matkou přerušila veškeré kontakty. 

„Mámu zavřeli a já jsem na ní měla opravdu velikej vztek (…) fakt mi tak ublížila, 

že jsem ji prostě neznala. Ona mi zkoušela psát (…) ale mě to bylo jedno. Mě bylo jedno, 

jak se cítí, protože já jsem to brala tak, že jí taky bylo jedno, jak my se cítíme, když (…) 

brala ty svý drogy a byla v tom svým stavu nějakým a ona na nás taky nebrala ohledy, tak 

já na ní taky ne“ (Petra). 

Se svou matkou Petra v průběhu natáčení naváže kontakt. Televize Nova na tom 

neměla žádný podíl, uvedla producentka pořadu. 

„(…) až po tom, co se mi Matýsek narodil, tak mi zase naskočilo zpátky, jak ona se 

o nás starala, takže bych se jí taky chtěla pochlubit, jak já se umím postarat o svoje dítě a 

pak jsme spolu tedy začaly komunikovat“ (Petra). 
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Petra se svojí matkou rozhodla udobřit po narození vlastního syna. Sama chtěla 

matce ukázat, jak se o dítě dovede postarat. Ženy tak znovu sblíží zkušenost s mateřstvím.  

Všechny tři analyzované příběhu jsou ukázkou promítání genderových stereotypů 

do chování a jednání žen. Všechny ženy ve svých situacích jednají tak, jak jim bylo 

ukázáno. Bára nenachází klíč k řešení vlastních problémů, neboť péči o své dítě nezvládne 

sama, neví jak, nikdo ji to nenaučil. Navzdory její závislosti na drogách a očividnému 

volání o pomoc v této závislosti jí její okolí neustále překládá selhání v roli matky  

a pečovatelky. Bára jako osobnost není důležitá, důležité je to, co může dát svému synovi  

a své rodině. Pokud není schopna tuto péči zvládnout, je považována za méněcennou a je 

přítelem zbita, „protože si to zaslouží“. Dagmařin příběh je také propleten selháním – 

selháním v roli přítelkyně, která má pečovat o svého muže. To jí její momentální situace 

nedovoluje, proto se cítí špatně, na vztah raději rezignuje. Naděždin příběh je o selhání 

v roli matky, i když, jak sama tematizuje, vše, co dělala, dělala proto, aby uživila své děti. 

Selhání a lítost, kterou zažívá, je o to větší, že tímto svým jednáním o děti přišla. 

Stereotypy, ve kterých jsou ženy vychovávány, vedou k tomu, aby ženy samy vnímaly své 

vztahy jako vztahy pro druhé. V příbězích, které ony samy skrze dokumentární zobrazení 

tematizují, nejde o ně, ale o ty druhé. O děti, o partnery, o rodiny. Pokud tyto vztahy ženy 

nemají, cítí se méněcenné, pokud je mají, bojují s neustálým strachem, že v nich selžou. 

V další kapitole se zaměřím na jednání, kterým je žena opět ukotvena do stereotypu 

„správné ženy“. Jedná se o stereotyp krásy a šikovnosti, který je ženám připsán. 
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8.4. Mýtus krásy ve vězení 
 Krása není v dokumentárním zobrazení ženské věznice nijak explicitně 

zvýznamněna. Jak píši výše, u vězenkyň je dbáno na čistotu a příjemný vzhled. Ze zákona 

mají vězni a vězenkyně dovoleno mít u sebe základní hygienické potřeby a holicí strojek. 

Zákon nicméně nijak neupravuje, co jsou základní hygienické potřeby, možnost užití 

nadstandardních přípravků pro péči o svůj zevnějšek je tak ponecháno na vedení věznice. 

Záběry zachycují ženy nalíčené, vesměs upravené, je otázkou, zda nalíčení je zde pro 

kamery či nikoliv. Pokud ale je vězenkyně rozcuchaná či má na sobě zmačkané a špinavé 

oblečení, dostane se jí kritiky od paní vychovatelky, upravenost je zde tedy pokládána za 

druh krásy. 

Zajímavý je pohled na uniformitu vězenkyň. Ve věznicích se často setkáváme 

s vyfasovaným oblečením, které je odsouzeným přiděleno při vstupu do vězení. Toto 

oblečení má stírat rozdíly mezi odsouzenými, ale také má za cíl odosobnění člověka, 

zbavení ho jeho osobních věcí. Goffman v této souvislosti mluví o tzv. umrtvování vězně, 

kdy jej instituce rámuje do podoby, kterou si sama určila (Goffman, 1961). 

 „Žena uložila mé osobní oblečení do krabice – prý bude posláno Larrymu, něco 

jako když posílají příbuzným věci mrtvých vojáků“ (Kermanová, 2014: 50).  

V českém vězeňském systému je odívání vězňů a vězenkyň určeno ve vyhlášce 

345/1999 Sb. Ve věznicích s dozorem a s dohledem mohou vězni a vězenkyně nosit svůj 

vlastní oděv v mimopracovní době. Ve věznicích s ostrahou pouze při sportovních 

aktivitách. Všichni odsouzení nosí své vlastní spodní prádlo a ponožky, zároveň toto 

vlastní prádlo udržují v čistotě na vlastní náklady. Další oblečení, které je odsouzeným 

společné, se poskytuje podle ročního období. Odsouzení jsou povinni dbát o jejich čistotu 

(Vyhláška 345/1999 Sb.). Ženy ve Světlé nosí tak mimo pracovní dobu většinou svoje 

oblečení. V dokumentárním zobrazení věznice ve Světlé nad Sázavou nijak není vidět, že 

by ženy užívaly svého oblečení k hierarchii uvnitř skupiny. Vesměs všechny jsou oblečeny 

podobně, nikdo nevybočuje značkovým či nějak extravagantnějším oblečením. 

Uniformované oblečení nosí při práci, pokud vlastní nemají, nebo pokud jsou potrestány za 

nějaký svůj přestupek uvnitř vězení a jsou umístěny do tzv. díry. Postoj k vězeňskému 

oblečení demonstruje Bára ve scéně, kdy ji paní vychovatelka kritizuje za špatně složené 

vězeňské kalhoty, které leží na spodku skříně.  

Paní vychovatelka: „Tohle to, jestli nenosíte …“ 
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Bára: „Ne!“ 

Postoj Báry je jistým revoltou vůči vězeňskému systému, kterému se chce vzepřít. 

Její „ne“ je v dokumentárním zobrazení přehlédnuto, vychovatelka se k němu nevyjadřuje, 

pouze dál ukazuje Báře, jak správně složit kalhoty. Ani v žádné jiné scéně není vidět, že by 

zaměstnanec věznice byl přístupný jakékoli diskuzi. Ženám je nařízeno, co mají dělat, jak 

to mají provést a dále se s nimi nemluví. Je zde tak důraz na totální autoritu instituce, kdy 

názory vězňů a vězenkyň většinou nejsou brány v potaz. 

8.4.1. Upravenost a hygiena 
Pravidla, která určují, jak mají odsouzení ve vězení vypadat, rámcují zákony, 

konkrétnosti jsou však ponechány na ředitelství věznice. Ve Světlé je dle pořadu dán důraz 

na upravenost. 

„Vy jste jak jezinka, takže se koukejte upravit, šup. Ať jste pěkná“ říká paní 

vychovatelka, která přišla zkontrolovat uklizenost pokojů. Kritizuje tak Báru, která působí 

neupraveně. Bára má v záběru rozpuštěné vlasy, oblečena je v teplácích. Nepůsobí nijak 

moc rozcuchaně, nicméně její účes zřejmě neodpovídá pravidlům věznice nebo přítomnosti 

kamer. V dalších záběrech vidíme spíše ženy krátkovlasé, pokud mají dlouhé vlasy, jsou 

sepnuty do culíků či různých drdolů. V dalším záběru je Bára na „kuřárně“ zachycena též 

s vlasy do ohonu. Upravenost tak ve věznice počítá spíše s praktičností a čistotou, která je 

interpretována jako krása, než s dekorativním zdobením pomocí make-upu či jiné 

kosmetiky. 

Na příkladu Báry toto lze dobře ilustrovat. Když je Bára z věznice propuštěna, 

záběr ji zachycuje při loučení s ostatními vězenkyněmi a poté, jak odchází z vězení. Oproti 

předchozím záběrům je Bára nalíčená, má umyté a rozpuštěné vlasy. Otázkou zůstává, zda 

její vzhled nyní není pouze modelací pořadu, proto, aby vyzdvihl kontrast mezi chmurným 

prostředím věznice, neupravenou Bárou a krásou venkovního světa společně s nalíčenou a 

hezky vypadající ženou. Na parkovišti poté čeká na svoji matku, která ji z vězení má 

odvést domů. Symbolicky ničí kartáček a hřeben. 

„Dělá se, když vylezete z kriminálu, že máte zlomit kartáček a hřeben. Tak ho teď 

lámu“(Bára). 
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Nikde jsem nedohledala, zda tento rituál je prováděn v širším měřítku, nebo zda je 

tradovaný pouze ve věznici ve Světlé, či je pouze zkonstruován autory a autorkami pořadu. 

Zničení osobních věcí by mohlo symbolizovat přání se do vězení už nikdy nevrátit.  

Při cestě domů se Bára s matkou společně zastavují v rychlém občerstvení,  

na které Bára dostala chuť.  

„Já se na tebe nemůžu vynadívat. Ale vážně se na tebe nemůžu vynadívat. Jak to ti 

sluší. Přibrala jsi, jsi dřív měla nožičky jak ručičky a dneska vypadáš jako krásná ženská. 

Vždycky si bejvala hezká. Já mám radost, že to přineslo alespoň to, že vypadáš osvěženě. A 

kupodivu čím jsi prošla, tak vypadáš i daleko zdravějš, než si vypadala předtím. Holt 

pravidelnej režim a pravidelná strava dělaj asi svý.“ Říká Báře její matka při jídle.  

Pro Bářinu matku je tak Bára nyní ztělesněním „hezké“ a „správné“ ženy. Ta by 

měla být upravená, ne moc hubená a osvěžená, měla by vypadat zdravě. „Pravidelnost“, 

která je na Báře „vidět“ odkazuje k tomu, že jisté pravidelnosti svých činností se Bára ve 

věznici naučila. Pokud tyto činnosti bude dále vykonávat, jistě se, v očích své matky, 

zvládne postarat i o svého syna. 

Vězení je tak instituce, jejímž cílem je i odsouzené resocializovat a naučit je životu 

bez zločinu. V případě žen se s tímto pojí i naučení se příjemnému vzhledu. Ženy by měly 

být upraveny, měly by se o sebe umět starat. Nezakazuje se ani možnost decentního 

nalíčení. Důraz je kladen na upravené vlasy, čisté a nezmačkané oblečení. Ženské věznice 

oproti těm mužským musí být vybaveny na každodenní sprchování, muži mají právo se ve 

vězení sprchovat dvakrát týdně (19/2015 Sb.), dříve jednou týdně (345/1999 Sb.).  

Právě sprchy jsou ve věznici považovány za místo, kde má být soukromí. Je to 

jediná místnost (včetně toalety), kde nejsou kamery (Hrochová, 2015). V dokumentárním 

zobrazení však sprchy máme možnost vidět. Ve scéně stojí kamera proti dvěma sprchám 

zataženými závěsy. Ženy za závěsy si vesele zpívají, podávají si mýdlo, zpoza závěsu 

vyhlíží jedna na druhou a do kamery. Paní Hrochová považuje tuto scénu za zvlášť 

zdařilou, neboť do těchto prostor neměl natáčecí štáb přístup, avšak nepozorností dozorce 

se povedlo scénu natočit (Hrochová, 2015). V konečné autorizaci scénu věznice nechala, 

sama producentka byla tímto krokem překvapena. Zároveň tuto scénu považuje za velmi 

zdařilou, protože je divácky zajímavá.  
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„Balanc mezi tím, co je pro diváka zajímavé a tím, co věznice dovolí točit, je hrozně 

obtížné najít“ (Hrochová, 2015). 

„Scéna ve sprše vznikla tak, že pan dozorce tam shodou okolností v tu chvíli zrovna 

nebyl (…) a vlastně vznikla úžasná scéna, kdy vlastně ony si tam zpívají a podají si to 

mejdlo, a která by nevznikla, protože prostě dozorce (věznice, pozn. autorky) by v životě 

nedovolil natáčet ve sprše. Těm ženskejm to nevadilo, ale věznice se toho lekla. Nicméně 

při tom konečném sestřihu to prošlo“ (Hrochová, 2015). 

„Zdařilost“ scény ve sprchách můžeme interpretovat dvojím způsobem. Nedostatek 

respektu od natáčecího štábu k vězenkyním vedl k tomu, že do sprch s kamerou vešel. 

Zajímavé by bylo srovnání s mužskou věznicí, zda by štáb do těchto prostor vešel se 

stejnou samozřejmostí. Intimita žen je v dokumentárním zobrazení brána jako veřejná, 

ženy ve sprše nejsou zábranou k natáčení, ač producentka pořadu sama tematizuje, že ani 

ve věznici v těchto prostorách kamery nejsou. Tvrzení, že ženám natáčení nevadilo, může  

a nemusí být pravdivé. Scéna je považována za zdařilou nejspíše proto, že legitimizuje 

autenticitu pořadu. Pokud ukazuje každodennost ve vězení, která má být co 

nejvěrohodnější, jsou to právě tato místa hygieny, která jsou velmi intimní, těmi, která 

ukazují, že to, co bylo natočeno, je opravdu realita. Zajímavost a „zdařilost“ této scény 

může být také v předkládané intimitě, téměř nahotě, která diváka k obrazovce přitáhne. 

 Věznice kult krásy a šikovnosti ženy, pokud spadá do stereotypů o tom, jak krásná 

a šikovná má být „správná“ žena, sama podporuje. Někteří autoři (Gialombardo, 1966, 

Nedbálková, 2006) mluví o stereotypním rozčlenění činností ve věznici. Mužům jsou 

přístupny jiné aktivity, než ženám. Ženám jsou nabízeny rukodělné činnosti, učí se žehlení, 

důraz je dáván na systematický a pravidelný úklid. Mužům naopak je dána příležitost 

seminářů na témata pracovního druhu a jiného vzdělávání. V dokumentárním zobrazení 

není rozvrh či nabídka činností nijak více patrná. Ženy vidíme pracovat ve skleníku  

i ve třídírně odpadu. Naděžda ve svém vězeňském zaměstnání pracuje po boku údržbáře 

věznice, stará se o tak o technický chod instituce. Některé činnosti, které pro ženy 

organizuje věznice, však genderové stereotypy velmi ukotvují a posilují. 
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8.4.2. Róba 2010 
 Róba je název soutěže, kterou vězenkyně každoročně pořádají. Jde o „soutěž  

o nejhezčí a nejšikovnější vězenkyni roku“. Soutěží se v různých kategoriích: tanec, zpěv, 

přehlídka vlastnoručně ušitých šatů. Mezi vězenkyněmi tato soutěž vyvolává rozruch, 

zúčastnit se chce každé patro. To má také většinou svoji reprezentantku v soutěži, přičemž 

na přípravě šatů se podílí všechny přítomné. Prokazuje se tak tvořivost a nápaditost žen. 

Vzhledem k náročnosti modelů a velké konkurenci musí ženy prokázat i svou zručnost. Ne 

každá je šikovná v šití, proto si ženy různě pomáhají a soutěže se přímo neúčastní všechny, 

ale jen pár zástupkyň. Například Dagmar je v dokumentu sledována jako hlavní účastnice 

této soutěže.  

 „Víš, co já ti teď říkám? Že já za ty starý babky normálně to vyhraju a přinesu sem 

tu medaili. Věříš tomu?“ (Dagmar) 

 Tato soutěž je u vězenkyň jistě oblíbená i proto, že je vytrhuje ze stereotypu 

vězeňské každodennosti. Ušití šatů předchází velká práce, vězenkyně si materiál pro 

ošacení zajišťují samy.  

 „Šaty jsme měly možnost, no, možnost, co kdo našel, abych to řekla takhle. Holky 

našly Zlatý stránky (…), ale většinou se prezentují ty pytle, protože těch je taky strašně 

moc, igeliťáků“ (Dagmar). 

 Účast v soutěži je velká, Dagmar nicméně končí na čtvrtém místě a je za to velice 

ráda. Mimo jiné porazila i mladší vězenkyně. Mladost Dagmar spojuje s krásou  

a šikovností. 

 „Hroznou radost mi udělala Róba fakt hele, jak jsem říkala, že jsem byla čtvrtá. To 

jsem si říkala, fakt hele, jsi borec, bylo tam dvanáct mladejch holek. To mě jako udělalo 

radost“ (Dagmar). 

 Odměnou není nic menšího, než pochvala ředitelky věznice. Za tuto soutěž 

vězenkyně sbírají totiž plusové body, a ty jim pomáhají získávat benefity, jako je 

propustka na Vánoce, volná vycházka či dokonce podmínečné propuštění. 

 „Já budu mít tu druhou pochvalu a možná i ředitelskou za Róbu a jednu pochvalu 

už mám a dvě kladný hodnocení a já taky s mojim Jirkou můžu jít taky na Vánoce na 

volnou vycházku ven, víš co to je?“ (Dagmar). 
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 Participace na soutěži tak přináší v první řadě plusové body pro vězenkyně, které se 

jí účastní. Soutěž tak není dobrovolná, vězenkyně jako např. Dagmar se jí účastní s vidinou 

odměny za dobré chování, jímž účast v soutěži je.  

 Róba je tak soutěž podobná soutěžím krásy, které jsou většinou pořádány pod 

názvem Miss. Ženy dokazují svou šikovnost v ušití svých šatů, zarecitování básně či 

zazpíváním písničky. Nechybí ukázka všech možných druhů tance. Porota je složena ze 

zástupců vedení věznice, vprostřed sedí paní ředitelka. Všichni pilně sledují vězenkyně  

a jejich výkon. Za svoje snažení dostanou odsouzené pochvaly, jejich výkon a účast 

v soutěži se tak rovná dobrému chování. Dobré chování je tedy účastnit se této akce  

a snažit se o co nejlepší umístění.  

 „Pochvala mi udělala radost, hodnocení, protože vím, že je to pro mě budoucnost, 

která mě nikam vede, která mě někam dovede, když to budu takhle zvládat. A to je přesně 

ten cíl, který já mám“ (Dagmar). 

 Dagmar má radost z pochvaly, je opět o kousek blíž svému propuštění či propustce 

na Vánoce. Hlavní motivací Dagmar nebylo ukázat své schopnosti ve výrobě šatů či ve 

zpěvu, ale získání bodů. Nadšení a zapojení vězenkyň do soutěže tak lze číst kriticky. Celá 

soutěž ukotvuje ženy do stereotypního chápání ženy v patriarchálním světě. Žena je 

objektem, musí jí to slušet, musí se o sebe starat. Dalším, co je velmi ceněno, je smysl pro 

pobavení, pro upoutání pozornosti, nadání k hudbě, tanci a recitaci. 

 Své dovednosti z oblastí tance, zpěvu a divadelního nadání mají ženy také možnost 

předvést před muži z věznice v Kuřimi. 

8.4.3. Divadlo v Kuřimi 
 Ženy v dokumentu často tematizují své vztahy s muži. Často o nich mluví, izolace 

od opačného pohlaví a od svých blízkých je jedním z nejvíce tematizovaných příkoří, které 

ve vězení zažívají. Jednou z možností, jak se s muži setkat je výlet do mužské věznice v 

Kuřimi. 

 Výjezd do Kuřimi je koncipován jako výlet pro vězenkyně, které mají dostatek 

záznamů o dobrém chování. Účastnit se ho mohou pouze ty, které nemají kázeňské 

problémy, popř. jiné problémy s pravidly života ve vězení. Výlet je tedy za odměnu. 

Nesporně opět slouží k rozptýlení žen, které jsou nesvobodně uzavřeny v jednom objektu. 
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Z mého pohledu je také dalším důkazem o nerovném genderovém zacházení  

a vězenkyně opět ukotvuje do stereotypu ženy, která má bavit muže. 

 Výlet je odměna pro vězenkyně, proto se ho také účastní pouze ty, které mají dobré 

chování. Co víc, jejich výlet slouží jako odměna pro kuřimské muže. 

 „Tohle to je akce za odměnu, jak pro naše ženy, tak pro kuřimské muže, protože 

nejhorší pro obě dvě skupiny je ta izolace od opačného pohlaví. Takže muži se na naše 

vězenkyně odsouzené těší“ (ředitelka věznice). 

 Na této akci je zajímavé, že jsou to ženy, kdo věnuje přípravě svých vystoupení 

mnoho času, pilně je trénují a v době před vystoupením zažívají nervozitu. Muži  

na ženy pouze čekají. V dokumentárním zobrazení není řečeno, zda muži podnikají  

na oplátku něco pro pobavení a rozptýlení žen. 

 Již příjezd žen do věznice vzbudil rozruch. Jak je zdůrazněno v titulcích pořadu, 

„většina žen tam má své partnery“, vystoupení je tak dlouho očekáváno nejen z důvodu 

vytržení z vězeňské každodennosti, ale i jako očekávání pro znovu setkání se se svým 

partnerem/kou. 

 Muži jsou do místnosti přivedeni jako diváci. Sami být nervózní nemusí, očekává 

se od nich pouze potlesk a přiměřené reakce na to, co ženy performují. Ženy mužům 

přijely zazpívat, zatančit, zahrát divadlo, za odměnu to však mají oba dva tábory. Muži 

nemusí podstupovat vůbec nic, aby se takového rozptýlení dočkali18. Jsou to tak oni, komu 

přijeli ženy dělat rozptýlení, stereotypně je to opět muž, sedící, mlčící a rozvažující, zda se 

mu dané scény líbí. Od něj není očekáváno nic, krom jeho názoru. 

  

                                                 
18 V dokumentárním zobrazení není řečeno, jsou-li na akci přítomni muži s kázeňskými problémy. 
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8.5. Intimita ve vězení 

 Dokumentární zobrazení nám ukazuje, že vězení je nedostatek soukromí. Ložnice 

jsou sdíleny několika ženami, čas na jídlo je dán společně ve společné jídelně, hygiena 

probíhá ve společných sprchách. Ženy mezi sebou sdílí intimnosti a tajná přání. 

8.5.1. Přátelství, rivalita a láska ve vězení 
 Přátelství ve věznici vzniká různými způsoby. Nedbálková (2006) stanovuje 

několik kategorií, které se v procesu utváření vztahů podílejí na utváření jednotlivých 

pozic žen ve vězení. Do těchto kategorií patří věk, etnicita, typ trestného činu, intelektuální 

schopnosti formalizované dosaženým vzděláním, psychická autonomie, fyzické vlastnosti 

jako zdraví, síla, krása, sexualita a gender (Nedbálková, 2006). Gender se v monografii 

Nedbálkové (2006) promítá právě do vztahů mezi vězenkyněmi. Jde tak o charaktery 

femme a butch, tedy ženy submisivní a její ochranitelské partnerky, což bude v této práci 

také dále analyzováno. 

 V dokumentárním zobrazení je dobře vidět sdružování žen na jednotlivých 

pokojích. Jde tak hlavně o přátelství, které jsou určovány prostorově. Jednotlivé pokoje  

a patra jsou tím, co ženy tematizují jako svůj „domov“: 

 „A já to tady za ty starý babky vyhraju!“ (Dagmar) 

 „Tak jsem přišla zpátky na patro, taková jako povznesená“ (Dagmar). 

 Na pokojích si navzájem si čtou dopisy a sdílejí spolu intimní věci z partnerských 

vztahů, ať už jsou tyto vztahy uvnitř vězení, nebo venku: 

„Teď ti přečtu něco krásnýho. Ne, to ti asi nepřečtu (se smíchem čte dopis) To je 

erotika!“ (Dagmar) 

Sdílejí i starost o tom, že jim nikdo z blízkých nenapsal. 

„Taky si nedostala psaní? Já taky ne, já už ani nevím, co se doma děje“ (Iveta). 

 Zajímají se i o osud propuštěných přítelkyň. 

„Psala nám Andrejka, že Bára prej zase fetuje…“ (vězenkyně). 
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 Ale řeší i svůj život, který nastane po propuštění. Božena má strach z toho, co se 

stane, až vyjde z vězení. Uvnitř byla dlouhou dobu, nyní ani nechodí na vycházky, žádný 

z vychovatelů či vychovatelek ji ven nevezme.  

 Božena: „Já ani neumím přejít silnici.“  

 Dagmar: „Budeš jak v jiným světě.“  

 Božena a Dagmar, jak bylo řečeno výše, jsou ženy stejného věku. Věznice tak  

na pokoje slučuje ženy nejenom stejné etnicity, ale i věku. Snad se tak vyhýbá 

mezigeneračním konfliktům, které předpokládá, snad má představu, že si ženy stejného 

věku budou mít více co říci a bude se jim spolu snadněji bydlet. 

  Na pokojích probíhá i zasvěcování nových vězenkyň: 

 „Báro, víš co je to filcunk?  

 „Nevím.“ 

 „Mělas ho někdy?“ 

 „Ne“ 

 (…) 

 „To nic není no, jenom prostě seš vyjukaná.“ 

 Zde je patrná hierarchie ve vězeňských vztazích. Ženy, které jsou ve vězení déle, 

zasvěcují ty nové, jsou jejich učitelkami. Zároveň jsou jakýmisi autoritami, které nově 

příchozí poslouchají.  

 Kdo bude s kým na pokoji, určuje věznice. Nedbálková poukazuje na již 

předjímané rozčleňování žen ve vězení. 

 „Mně se osvědčilo separovat, segregovat, udělala jsem si na oddělení jeden pokoj 

Romek. Měla jsem tady mladý holky, feťačky (…) Věděla jsem, že kdybych k nim na pokoj 

dala Romku, tak to by nedělalo dobrotu“ (vychovatelka In Nedbálková, 2006: 127). 

 Rozčleňování žen na základě jejich etnicity a věku podporuje i dokumentární 

zobrazení věznice. Na pokojích jsou odděleně ženy jiné etnicity, mladé ženy a ženy starší. 

Tomuto rozčlenění je samozřejmě nadřazen typ oddělení (bezdrogová zóna, oddělení trvale 

pracovně nezařaditelných).  
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 V dokumentárním zobrazení jsou velice dobře tematizovány vztahy na již 

„hotových“ odděleních. Přátelství je velmi vratké: 

 „Já si tady lidí nevážím, protože to jsou lidé, kteří jsou na alkoholu na drogách (…) 

Jeden den řeknou tak a druhý den spolu pijou kafe“ (Dagmar). 

 Poznáme také vymezení se vůči ostatním, z pohledu Dagmar „intelektuálně jiným“ 

vězenkyním: 

 „Já si nemyslím vůbec, že jsem lepší. Ale, myslím si, když to řeknu hodně hnusně, 

když je poslouchám, jak si povídaj, tak si myslím, že to mám v hlavě srovnanější“ 

(Dagmar). 

 Mezi ženami existuje rivalita, časté jsou hádky i hlasitá výměna názorů. Dagmar 

například reprezentovala své „patro“ účastí na vězeňské miss, soutěži o nejhezčí róbu. 

S ušitím modelů jí pomáhalo několik žen z oddělení, po její úspěšné účasti v soutěži však 

nastala hádka o to, proč Dagmar nezmínila i zásluhu jiných. Ženy se proti Dagmar 

postavily, protože nechtěly, aby všechnu pochvalu od vedení věznice dostala pouze ona. 

Samy se na šití jejích šatů také podílely. Právě bodové ohodnocení účasti soutěže poštvalo 

nakonec ženy proti sobě, jejich neshoda je vyjádřena bojem proti Dagmar, která dostala 

něco víc než ostatní.  Ve vztazích v dokumentárním zobrazení věznice jde tak hlavně o to, 

aby někdo neměl více nebo méně. Často jde o přátelství založenána směně věcí, které se ve 

vězení stávají nedostupnými. 

8.5.1.1. Partnerství ve vězení 
 Vztahy ve vězení tak určuje i tzv. vězeňský černý trh neboli zakázaný obchod. 

Černým trhem ve věznici nemám na mysli pouze obchod s nepovolenými předměty (např. 

drogy), ale i směnu jakéhokoli zboží. Věznice směnu totiž zakazuje. Při vstupu si vězení je 

sepsán tzv. evidenční list, ten eviduje veškeré osobní věci, které má vězeň či vězenkyně  

u sebe (při nástupu výkonu trestu si může ponechat věci osobního charakteru jako např. 

šperky). Pokud je smění a při kontrole je nemá, je trestána. 

 Kvalitu a množství státem poskytovaných služeb mohou vězni a vězenkyně 

kompenzovat a mírnit nákupem ve vězeňské kantýně. Při nákupu se však nemanipuluje 

s penězi, ale vše se ihned odečítá z konta každého odsouzeného, jímž disponuje věznice. 

Osoby, kterým není finančně přilepšeno od příbuzných a přátel a které ve věznici nepracují 

či nedostávají od státu finanční prostředky (příspěvky, důchod aj.), tak žádným kontem 
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nedisponují. Nabídka kantýny není velká, nicméně nejvíc žádané výrobky jako káva  

a tabák se tu prodávají, i když v omezeném množství (Nedbálková, 2006). Pravidla nákupu 

určuje věznice. Je jasné, že lepším způsobem, jak se dostat k žádanému zboží je balík, 

který je do věznice odsouzeným zasílán příbuznými či přáteli. 

  Jednou ze scén v dokumentárním zobrazení je tak právě chvíle, kdy Iveta čeká na 

vydání balíku. Dostat balík ve vězení znamená zvýšení zájmu o dotyčnou osobu, neboť na 

balík má vězenkyně právo pouze dvakrát do roka, a pokud porušila kázeň ve věznici, může 

jí být výsada balíku úplně odebrána. Ne každá žena ve vězení má také přátelé a příbuzné, 

kteří by balík poslali. Ivetino hlasité žadonění o balík tak ostatní vězenkyně podporují 

souhlasným mručením a potleskem. Ve chvíli, kdy je Iveta vyzvána, aby si pro balík došla, 

je vidět, že je velmi nadšena a zároveň pyšná na to, že dostane něco, co ve vězení není 

dostupné.19 Pro balík běží s výskotem a velmi rychle. Zpět se svým pokladem však kráčí 

rozvážně a opatrně. Jde do své šatny a rozhlíží se, jestli ji nikdo nevidí. Tabák a káva 

obsažené v balíku jsou pro ni nejcennějším majetkem. Právě tyto suroviny jsou totiž ve 

věznici největším platidlem. 

 Balík je i nadále terčem zájmu ostatních: 

 Vězenkyně: „Hele mluv, co bylo v balíku!“ 

 Iveta: „No to já ti to budu říkat, abys mě podělala (smích) Nemám nic!“ 

 Vězenkyně: „Kam si odnesla tašky, to mě zajímá! (…) Dneska nespíš! (smích)“ 

 Iveta tak u ostatních stoupla v ceně, má kávu i tabák. Postavení v hierarchii vězení 

teď určuje její majetek, přítelkyň ve vězení teď má zase o něco víc. 

„Tam je to vidět, nevím, jestli úplně patrný pro běžnýho občana. Když ta Dreziová 

dostane balík. Strašně dlouho očekáváný. (…) Dostane tabák a dostane mraky tabáku a 

teď ona jde do té šatny, zamyká a rozhlíží se, jestli jí nikdo nevidí. To je největší platidlo 

v tý věznic a ona o něj nechce přijít. Směnný obchod cigarety, kafe, to je asi 

nejpodstatnější“ (Hrochová, 2015). 

Káva a tabák jsou tak pro vězenkyně povolené, pokud si zrovna neodpykávají svůj 

kázeňský přestupek na oddělení v dokumentu nazývaném „díra“. Tam je jim zakázáno 

                                                 
19 Součástí balíku nejčastěji bývá tabák, káva, sladkosti a jiné pochutiny, a také kosmetika (Nedbálková, 

2006, Kermanová, 2014, Hrochová, 2015). 
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vařit si kávu či kouřit. Dokumentární zobrazení problém jiných zakázaných věcí pouze 

naznačuje a to scénou, kdy dozorkyně důkladně prohledávají Ivetin balík ve snaze nalézt 

v něm nepovolené předměty či drogy. Právě téma drog je oblast, kterou zmiňují paní 

producentka na otázku, zda bylo něco, co v dokumentu nemohla ukázat.  

„Téma drog. Neustálý záchyt drog každodenně. Může se jenom eliminovat 

neustálými kontrolami. To je ale téma tabuizovaný, ta věznice se alespoň tak tvářila ve 

vztahu k tomu natáčení. Samozřejmě ty ženský nám mimo záznam říkaly, když se dozorce 

otočil a byla chvilka, že se o tom mohlo mluvit, tady dostanete všechno“ (Hrochová, 2015). 

Černý obchod s drogami ve věznici tak funguje, nicméně dokumentární zobrazení 

se o něm nezmiňuje.  

 Tabák a káva velmi často určují přátelství ve vězení, a to dokonce i na poli 

partnerských vztahů. Lesbické vztahy jsou v dokumentárním zobrazení často 

diskutovaným tématem. 

 „No tak, podívejte se, jsou tady holky (…), který se mají rádi, že jo. Pak jsou tady 

druhý, který jsou spolu jenom kvůli tabáku. Protože jedna nemá co kouřit, druhá má, tak, 

aby ta druhá ten kriminál přežila, že jo, protože se o ni třeba nikdo nestará, tak je s tou 

první“ (vězenkyně). 

 Majetkové vztahy jsou tak promítnuty do vztahů sexuálních. To přímo souvisí 

s genderovou diferenciací rolí. Většina žen ve vězení pochází z ekonomicky slabých rodin. 

Tyto rodiny je nemotivovaly ke vzdělání či k rozvíjení talentu. Dle Owen (1998) pro ženy 

z nižších sfér společnosti neexistuje jiná alternativa rolí, než patriarchálně chápané ženství. 

Tyto ženy jsou vychovány k tomu, aby slepě přijaly patriarchální vzorec ženy, která má 

povinnosti vůči svému muži (Owen, 1998).  

 Pokud partnerství není určováno majetkovými vztahy, je na místě se ptát, jak jsou 

tyto vztahy navazovány. V dokumentárním zobrazení věznice ve Světlé nad Sázavou se 

diskutuje přítomnost tzv. „nepravých“ a „pravých“ leseb20. „Pravé“ lesby jsou ty, jež mají 

své partnerky i mimo vězení.  

                                                 
20 Jsem si vědoma toho, jak problematické je jednoznačně určit hranice pravé či hrané sexuality. Zde plně 

vycházím z dokumentárního zobrazení a vysvětlení těchto termínů je podáváno tak, jak je chápou ženy, jež  

o nich v dokumentu mluví, či v nich figurují. 
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 „Já žiju se ženami. Nemám partnerku tady. Já to mám tak, že pokud si najdu dívku 

nebo ženu tak to mám tak, že buď budeme spolu, a je jedno kde tady nebo venku,  

a nebudu přeci s nikým chodit jenom v kriminále a pak venku ahoj“ (Nikola). 

 „Nepravé“ žijí se ženami pouze ve vězení, na svobodě mají své partnery, ve svých 

aktivitách mimo věznici se projevují heterosexuálně. Na tyto ženy je v dokumentárním 

zobrazení pohlíženo dvojím metrem. „Pravé“ lesby jimi buď opovrhují, neboť se jim nelíbí 

předstíraná homosexuality, nebo s nimi naopak chodí (Nedbálková, 2006). To je dáno  

i zúžením prostoru pro výběr partnerky. Intimita a blízkost je zdůrazňována jako jeden 

z nejvíc chybějících statků ve vězení. Ztráta rodiny a izolace od nejbližších je to nejtěžší, 

čím ve vězení člověk prochází. 

 „Vztahy mezi ženskýma, co se týče takových těch intimních věcí, tyhle ty lesbický, 

jsou. Samozřejmě, že jsou. Podle mě většina těch ženských si tím jakoby saturuje takovou 

základní lidskou potřebu. Tak prostě teď mám vedle sebe někoho blízkého, kdo mě pohladí, 

ke komu se mohu přitulit, komu se mohu svěřit. Jo, myslím si, že to je jenom jakoby 

náhražka. Všichni zaměstnanci vnímají tuhle tu věc, že ty ženský jsou dvě, který se teda 

kamarádí takhle blízce, to se nedá přehlédnout“ (dozorkyně). 

 Tyto vztahy jsou zaměstnanci a vedením věznice tolerovány. Nicméně tolerance je 

založená na přesvědčení, že tyto vztahy nejsou „pravé“. Z výpovědi paní dozorkyně je 

dobře vidět, že tolerance vychází z pochopení potřeby mít někoho blízkého u sebe. 

Nemyslím si, na základě prostudování dalších materiálů z vězeňského prostředí, že by se 

s takovým pochopením setkaly i lesbické vztahy, které jsou založeny, nebo jejichž součástí 

je, uspokojení sexuálních potřeb. Důkazem proto může být i výpověď paní ředitelky 

věznice, která v souvislosti s bezpečností prohlídkou vězeňských pokojů mluví  

o zakázaných předmětech: 

 „(…) nacházíme spoustu zajímavých předmětů (…), ale nejzajímavější předmět, 

který tady všechny pobavil, byl vibrátor.“ (ředitelka věznice) 

 Výpověď ředitelky věznice ukazuje naprosté zesměšnění potřeb žen. Sexuální 

potřeba je zde degradována jako něco směšného, vibrátor jako sexuální pomůcka je 

představen jako kuriozita. Ženská sexualita je tak potlačena, snížena. Vibrátor, jako  

i jakákoli jiná sexuální pomůcka, je ve věznici zakázaný. Z tohoto plyne, že sex ve věznici 

není dovolen, dokonce je autoritami věznice zesměšňován. Jinak je tomu, pokud se jedná  
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o potřebu intimity, jako pohlazení či fyzické blízkosti. Ta však nesmí přerůst do sexuálního 

aktu. Opět je zde na zaměstnancích a zaměstnankyních věznice, aby určili, co je přípustné 

a co nikoliv. 

 Tolerance těchto vztahů vychází z jejich označení za nezištné. Jsou to vztahy, které 

dávají pocit blízkosti, pocit, který člověku v izolaci chybí. Paní dozorkyně ho sama nazývá 

„základní lidskou potřebou.“  

 Mnohem šířeji je problematika lesbických vztahů ve vězení tematizována 

výzkumníky a výzkumnicemi zajímajícími se o vězeňské subkultury. Většina výzkumníků 

rozděluje ženy žijící ve vězeňských partnerských vztazích na tzv. ženy butch a femme 

(Ward, Kassebaum 1965, Giallombardo 1966, Faderman 1992). Tyto dva pojmy souvisí s 

vlastnostmi stereotypně připsanými mužským a ženským rolím. Butch je žena, která 

přijímá maskulinní roli, femme je pak žena, která je ve vztahu tou femininnější. Pokud jsou 

vězeňská partnerství smíšena z tzv. pravých a nepravých leseb, butch představuje lesbu 

pravou, femme je žena, která je „venku“ heterosexuální (např. i Kermanová, 2014). To opět 

souvisí se stereotypy, kdy žena, která je považována za pravou lesbu (ať už se tak sama 

označuje či ne), automaticky přejímá maskulinní vlastnosti, stejně tak, jako jsou tyto 

vlastnosti připisovány lesbám v široké společnosti21.  

V dokumentárním zobrazení ženy vězenkyně samy do svých vztahů promítají 

genderové vymezení rolí. Toto rozdělení rolí můžeme ze zobrazení vyčíst z rozhovorů se 

ženami, i z dokumentárního zobrazení jednotlivých partnerských dvojic. Opět můžeme 

předpokládat, že toto zobrazení je nějak konstruována pro diváka. Sama jako divačka toto 

rozdělení explicitně vidím tehdy, je-li pár spolu. Jedna z žen je více femininní (na sobě má 

sukni, dlouhé vlasy), druhá je krátkovlasá, její gesta vůči druhé ženě jsou ochranitelská, 

někdy až majetnická. V několika záběrech například vidíme stejný pár vždy ve stejné 

pozici, kdy jedna z žen sedí na klíně té druhé. Nikdy se v této poloze však nestřídají. Toto 

promítání genderových stereotypů do homosexuálních vztahů opět odkazuje ke smýšlení 

žen v dichotomních dvojicích „mužské“ – „ženské“. Co je „mužské“ všichni vědí, je to ta 

žena s ochranitelskými gesty, v kalhotách a většinou s krátkým účesem. Druhá žena je 

naopak z dvojice jemnější ve svých gestech, spíše submisivnější.  

                                                 
21 Stereotypní pojetí lesby jako „mužatky“, ženy, která má více mužských vlastností než ženských. Tato 

interpretace vychází čistě z mého vnímání společnosti kolem sebe, která si pro určitou „sexuální kategorii“ 

vytváří „škatulku“. Toto škatulkování funguje i obráceně. Pokud je žena, která svým vzhledem „připomíná 

muže“, či se jako „muž chová“, je automaticky označena za „lesbu“. 
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 Analyzovaný dokument nijak více netematizuje sexualitu ve vězení. Ta je ale velmi 

důležitá nejen pro tematizace promítání stereotypů, jak jsem ukázala výše, ale  

i z hlediska hierarchických struktur. Lesbické vztahy, které se stvrzují i sexuálním 

poměrem, mohou mít svůj život ztížen možnou netolerancí vedením věznice. 

 „Některý to vytroubí do světa, některý ne. Je třeba pravda, že jsou tady lidi, kteří 

jsou spolu a ani o tom nevíte, pak jsou tady lidi, kteří jsou spolu veřejně“ (vězenkyně). 

 Otázkou je, zdali tato výpověď vězenkyně může být podkladem pro tvrzení, že 

některé vztahy ve věznici je třeba utajit. Stejně tak toto utajení může vycházet z intimity 

vztahu nebo z introvertní povahy jedinců, kteří pár tvoří. Svou roli může hrát i nezájem 

ostatních o některé spoluvězenkyně. Heffernan (1972) však tematizuje, že otevřená  

a tzv. pravá homosexualita22 není ve vězení populární. Může být totiž důvodem k udání na 

vedení věznice (Heffernan, 1972). Hraní mužských a ženských rolí je v pořádku, neboť se 

do něj promítá stereotypně chápaný manželský vztah. V pořádku je vztah tedy i tehdy, je-li 

založen na směně majetku. Manželé jsou chápani jako ekonomická jednotka, z nichž jeden 

(stereotypně muž, i když známe otočení těchto rolí v dnešní romské rodině23), se stará  

o materiální příjem a ten druhý o blaho živitele. V řádu věznice je v dokumentárním 

zobrazení tak homosexuální vztah tolerován, je-li jeho předlohou vztah heterosexuální. 

K tomu patří přesné vymezení genderových rolí ženy a muže, jejich naplňování je 

dodržováno velice striktně. Pokud se do však do lesbického vztahu přidá sex, stane se 

deviantním, jdoucím proti heterosexuálnímu řádu a přestane být tolerován.  

 

 Intimita ve vězení se prolíná do mnoha různých oblastí vězeňského života. 

Sexualita je kódována skrze materiálno a vystavena stereotypnímu vnímání jak ze strany 

vedení věznice, tak tvůrci dokumentu. Představovaný docusoapu nám nedává do těchto 

struktur nahlédnout blíže, přesto si myslím, že intimita a navozování vztahů ve vězení je 

velkým tématem, v němž lze nalézt mnoho genderových aspektů. 

                                                 
22 Uvědomuji si, jak problematické samo o sobě je onálepkování homosexuality jako pravé a nepravé 

homosexuality. Otázkou také zůstává, zda něco jako pravá či nepravá homosexualita existuje.   
23 Reichová (In Nedbálková, 2006) upozorňuje na proměnu mužských a ženských rolí v moderní romské 

rodině. Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti zůstává jediným příjmem do rodiny sociální dávky. Ženy 

jsou těmi, kdo drží kasu a u mužů se jako kompenzace chybějícího příjmu očekává starost o domácnost a 

účast na péči o děti. 
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Závěr 
 

 V mé práci jsem zodpovídala otázku, kam se promítají genderové stereotypy 

v dokumentárním zobrazení prostředí, které genderově zdánlivě vymezeno není. V první 

části práce byly uvedeny teorie, které se k tomuto tématu vztahují. Popsala jsem také 

historii a současné vězeňství v České republice, zaměřila jsem se na genderové aspekty 

legislativních dokumentů. Pro samotnou analýzu jsem zvolila projekt TV Nova Holky pod 

zámkem, v jehož zobrazení jsem zkoumala, do jakých vztahů se genderové stereotypy 

promítají. Ráda bych zmínila, že novácký projekt mě oslovil svým tématem. Z pohledu 

výzkumnice si sama představuji, že vstup do vězení musí být velmi náročný, a to jak 

z hlediska všech administrativních povolení, tak z hlediska samotného badatele, v tomto 

případě štábu televize. Člověk vstupuje do prostředí, které nezná a kde působí jako velmi 

rušivý, nicméně zřejmě zajímavý faktor. Z mého pohledu štáb televize Nova a především 

producenti pořadu neodvedli příliš dobrou práci při kontaktu se samotnými vězenkyněmi. 

Bohužel zde na mnoha místech dochází k objektifikaci žen, i když podle rozhovorů 

s producentkou pořadu byla dodržena všechna pravidla pro informované souhlasy všech 

žen, které se natáčení zúčastnily. Je však velmi důležité si uvědomit, že natáčení ovlivnilo  

i ženy, které se ho účastnit nechtěly. 

 Celým projektem se z mého pohledu prolíná důraz na zisk. Televize na projektu 

primárně potřebovala vydělat a vše tak uzpůsobovala tomu, aby se projekt co nejvíce 

zalíbil divákovi. To vedlo k velmi stereotypnímu výběru a zobrazování některých témat.  

Takové stereotypy na mě v průběhu sledování docusoapu vystupovaly i v jednání 

věznice. V dokumentárním zobrazení věznice sama udržuje velmi stereotypní představu  

o tom, jak má vypadat „správná“ žena a této představě uzpůsobuje celý chod věznice. 

Genderové stereotypy se tak promítají hlavně do chodu věznice. Ženská věznice má za cíl 

resocializovat ženu tak, jak by „správná“ žena měla vypadat. Je tak dbáno  

na pravidelnou hygienu, upravenost, čisté oblečení. Velmi striktně je kontrolován úklid  

na pokojích, složené prádlo, čisté společné prostory.  

Z teorií uvedených v první části práce převážně vyplývá, že ženské a mužské 

věznice jsou organizovány jinak v nabízených činnostech pro vězně a vězenkyně. Toto 

tvrzení bych rozdělila na dvě části.  
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Ženám je v zobrazení nabízena různorodá činnost: třídění odpadu či pomoc při 

instalatérských pracích jako jejich zaměstnání, práce na zahradě jako trávení volného času. 

Též jsou dovoleny vycházky, sport nebo pouze posedávání a pokuřování. Toto tedy 

nepovažuji za udržování moci genderového řádu, povaha činností je různorodá, není nijak 

genderově zatížena. 

Obrovská genderová zatíženost se však prokázala v akcích, které pořádá sama 

věznice. Jde hlavně o výše popsané akce návštěvy mužů v kuřimské věznici a o soutěž tzv. 

Róby. Velký problém těchto akcí spatřuji hlavně v motivaci žen k těmto akcím, kterou nám 

dovoluje nahlédnout dokumentární zobrazení. Účasti na těchto akcích jsou odměněny 

pochvalami za dobré chování a body, které vedou k rychlejšímu propuštění nebo k udělení 

privilegia (vycházky, propustky na Vánoce aj.). Ženy jsou tak motivovány k tomu, aby se 

akcí účastnili skrze tyto pochvaly, účast tak není dobrovolná.  

V konkrétním docusoapu jsou viditelné znaky promítání genderových stereotypů do 

oblasti mezilidských vztahů. Ženy si nepřítomnost mužů, dle svých slov, snaží vynahradit 

bližším navázáním vztahů s jinými ženami. Velmi tematizované jsou tzv. „nepravá“ 

homosexuální partnerství, která v chápání stojí proti „pravým“ lesbickým vztahům. 

Dozorkyněmi jsou „nepravé“ lesbické vztahy tolerovány, jsou vysvětlovány jako potřeba 

lidského kontaktu. Tato potřeba však v jejich interpretaci nemá nic společného se 

sexuálním chováním. Pokud by toto chování bylo sexuální, věznicí není tolerováno. 

Důkazem je například zabavení nalezeného vibrátoru jako zakázané věci. „Nepravý“ 

lesbický vztah tak nepodrývá heterosexuální řád, je tedy tolerován. 

Vězenkyněmi jsou v těchto vztazích velmi silně definovány genderové role. Toto 

rozdělení rolí v dokumentárním zobrazení rozeznáváme z rozhovorů se ženami  

a z chování partnerských dvojic před kamerou. Sama jako divačka toto rozdělení explicitně 

vidím tehdy, je-li pár spolu. Jedna z žen je více femininní (na sobě má sukni, dlouhé 

vlasy), druhá je krátkovlasá, její gesta vůči druhé ženě jsou ochranitelská, někdy až 

majetnická. V několika záběrech například vidíme stejný pár vždy ve stejné pozici, kdy 

jedna z žen sedí na klíně té druhé. Nikdy se v této poloze však nestřídají. Z chování žen 

jasně rozpoznáme dichotomní přemýšlení v kategoriích žena – muž. Lesbické vztahy jsou 

definovány skrze tyto kategorie.  

Partnerství mezi ženami je v dokumentárním zobrazení věznicí chápáno jako 

substituce vztahů, o které ženy svým pobytem ve vězení přicházejí. Pohlazení a pocit 
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blízkosti je dozorkyní definován jako základní lidská potřeba. Ženy tak nejsou 

rozdělovány, v dokumentárním zobrazení se tyto vztahy zdají být tolerovány. Opozičně 

však stojí vztah, který je rozpoznán jako sexuální. Sex jako potřeba je vedením věznice 

zesměšněna, sex je zařazen na seznam věcí, které jsou ženám odepřeny. Nalezený vibrátor 

je pro dozorce a dozorkyně pobavením, sex je ve věznici zakázán. Lesbické vztahy, které 

prožívají vztahy sexuální tak nejspíše nejsou dovoleny. Tomu nasvědčuje  

i neustálé vyjednávání hranic mezi „pravou“ a „nepravou“ homosexualitou. Rozhovory na 

témata partnerů a partnerek mimo vězení tak jasně dávají najevo, že ženy dobře rozlišují 

mezi těmito „dvěma druhy“ vztahů. Vzhledem k postojům věznice k jakýmkoli sexuálním 

aktům se domnívám, že dva lesbické vztahy mohou být ve vězení zažívány jinak, rozdílný 

přístup vedení věznice k jednotlivým párům žen diskriminuje ženy, které se samy definují 

jako lesby a chtějí ve vězení zažívat partnerství. 

V příbězích vězenkyň můžeme spatřit lítost nad zklamáním druhých a neustálý 

strach nad nezvládnutím své role matky a partnerky. V jiném vztahu zde žena představena 

není. Už to dává velký prostor k zamyšlení se nad stereotypičností ukázky ženských osudů, 

které štáb televize vybral.  

V úplném závěru své práce bych ráda podotkla, že natočený docusoap byl jedním 

z prvních projektů takového rozsahu, který se věnuje českému vězeňství. Nahlédnout  

do vězení skrze kamery je zajímavé určitě jak pro diváka, tak i pro mě jako výzkumnici, 

která nezvolila cestu vlastního etnografického výzkumu. I na základě těchto obrazů 

můžeme diskutovat o smyslu trestu a fungování celé instituce a o tom, proč a jakou si 

společnost žádá resocializaci člověka a jak je tato resocializace genderově podmíněna. 

Proto si myslím, že podobné projekty určitě mají smysl, lépe by však bylo, kdyby nebyly 

vedeny vidinou zisku a stereotypními představami o tom, co se divákům bude určitě líbit. 

Výše uvedené otázky již tato diplomová práce nezodpoví, nicméně si myslím, že by bylo 

jistě velmi zajímavé se na ně zaměřit v jiné práci. 
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