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Anotace (abstrakt) 

Diplomová práce „Reprezentace homosexuality v americkém sitcomu na příkladu Will 

a Grace a Taková moderní rodinka“ zkoumá proměny ve způsobu zobrazování minorit 

na televizní obrazovce. Zprvu prezentováni jako devianti a padouchové homosexuálové 

nyní vystupují jako komplexní postavy zbavené stigma a stereotypů. Tyto změny 

mohou být zdokumentovány napříč všemi žánry populárními na televizní obrazovce. 

Sitcom je však žánr velmi specifický. Pro svou jednoduchou formuli je snadno 

adaptovatelný i v zahraničí, dokáže rychle reagovat na společenská témata a současně je 

osobitý svým humorem. Ten do značné míry těží z generalizace a zjednodušení. 

Stereotypizace se týká také minoritních skupin, ke kterým patří i homosexuálové. Pokud 

vezmeme v potaz vývoj zobrazování homosexuality na televizní obrazovce, vyvstává 

otázka: jak se mění témata v souvislosti s homosexualitou?  Dochází společně s 

posunem témat i ke změnám stávajících stereotypů, které jsou žánru vlastní? Jak 

dobový kontext spoluurčuje témata homosexuality v sitcomu? Na tyto otázky se 

diplomová práce snaží odpovědět prostřednictvím analýzy sitcomu Will a Grace a 

Taková moderní rodinka. V empirické části práce pro tyto účely využívá diskursivní 

analýzu. 

 

Abstract 

 

The diploma theses “Representation of Homosexuality in American Sitcom, as 

exemplified by Will & Grace and Modern Family” examines the portrayal of minority 

groups on television. Initially vilified as perverts and abominations, homosexual 

individuals are now seen as complex characters that buck older stigmatization and 

stereotypes. These changes can be exemplified and documented across different popular 



   

genres currently on television. However, a sitcom is a genre defined by specific rules. 

Thanks to its simple, recognizable formula, a sitcom is easily adaptable abroad. It has 

the ability to quickly respond to current social issues. It is also defined by a specific 

relationship with humor which largely consists of generalizations and simplifications. In 

sitcoms, stereotyping is readily applied to all minority groups, homosexuals being no 

exception. Considering the recent development in the representation of homosexuality 

on television, the question is: how does the conversation about homosexuality transfer 

to the sitcom? Does the change in conversation go hand-in-hand with changing the 

existing stereotypes that are specific to the genre? How does contemporary context 

affect the representation of homosexuality in sitcoms? This thesis aims to answer these 

questions by analyzing two sitcoms: Will & Grace and Modern Family. For researching 

these sitcoms, a discourse analysis was chosen. 
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Úvod 

Devianti, padouši, zdroj komiky a posměchu. Reprezentace homosexuality na 

televizní obrazovce prošla mnoha proměnami, které nutně souvisely i se změnami ve 

společnosti, jež se do televizní tvorby propsaly. V 60. letech sloužila homosexualita 

k vykreslení negativního charakteru záporných postav. Během let osmdesátých byla 

spojována především s onemocněním AIDS. Dnes už na její přítomnosti na televizní 

obrazovce není nic „exotického“. Mnohá témata byla detabuizována, a tak není nic 

zvláštního, když se ve většině televizních pořadů objevují zápletky, jež se týkají 

stejnopohlavních sňatků, rodičovství, intimity nebo sexu mezi stejným pohlavím. A co 

více, televizní tvorba posledních dvou dekád dokazuje, že postavy s homosexuální 

orientací lze zobrazit i bez stereotypů, které jsou jim jako příslušníkům minority často 

přisuzovány. Vznikají tak pořady jako The Wire: Špína Baltimoru (2002-2008) nebo 

Vražedná práva (2014-), kde jsou představitelé LGBT komunity líčeni z nového, 

nestereotypního úhlu.   

Dříve tabuizované téma začalo pronikat do všech žánrů televizní zábavy, a to 

včetně sitcomu. Jak si ukážeme v podkapitole Sitcom, jedná se o žánr velmi specifický. 

Pro svou jednoduchou formuli je snadno adaptovatelný i v zahraničí, dokáže rychle 

reagovat na společenská témata a současně je specifický svým humorem. Ten do značné 

míry těží z generalizace a zjednodušení. Stereotypizace se týká také minoritních skupin, 

ke kterým patří i homosexuálové.  

Pokud vezmeme v potaz vývoj zobrazování homosexuality na televizní 

obrazovce, vyvstává otázka: je této proměny schopný i sitcom, žánr do velké míry 

založený na stereotypizaci?  Dochází společně s posunem témat i ke změnám stávajících 

stereotypů, které jsou žánru vlastní? Jak dobový kontext spoluurčuje témata 

homosexuality v sitcomu? Zodpovězení těchto otázek není důležité pouze ve vztahu 

k reprezentaci homosexuality, ale také reprezentaci minorit a stereotypů s nimi 

spojovanými obecně. Byť zkoumáme americkou tvorbu, výsledky výzkumu jsou 

relevantní i pro další televizní trhy. Jak bylo již výše zmíněno, sitcomy jsou snadno 

adaptovatelné i v zahraničí, a mají tak velký dosah, co se publika týká. Ty, jež se stanou 

předmětem zkoumání této práce, pak patří k často reprízovaným pořadům i 

v tuzemském televizním schématu.   

Práce zkoumá dva sitcomy, konkrétně sitcom Will a Grace a Taková moderní 

rodinka. Seriály nebyly zvoleny náhodně; k jejich volbě došlo proto, že se o nich hovoří 
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jako o důležitých meznících v historii mediální reprezentace LGBT komunity. Protože 

od sebe pilotní díly dělí téměř dekáda, lze předpokládat, že uplynulo dostatek let, 

abychom mohli zmapovat vývoj v reprezentaci homosexuality, a to jak tematicky, tak 

v souvislosti se zobrazováním stereotypů. Vzhledem k tomu, že se nové díly seriálu Will 

a Grace vrátí v televizní sezóně 2017-2018 zpátky na televizní obrazovku, je důležité 

shrnout dosavadní poznatky, které můžou sloužit k dalšímu výzkumu.  

Práce je rozdělena do několika částí. V první, teoretické části, se zabývá 

východisky klíčovými pro další výzkum. Uvádí čtenáře do problematiky mediální 

reprezentace. V krátkém historickém exkurzu líčí proměny reprezentace homosexuality 

na televizní obrazovce. Současně se věnuje sitcomu jako žánru. Kromě definice žánru 

rozebírá jeho vztah k humoru, jež je důležitý právě pro pochopení utváření stereotypů. 

V metodologické části je představena diskurzivní analýza, se kterou se pracuje 

v analytické části. Původně bylo pro zpracování materiálu plánováno užít tematickou a 

narativní analýzu. Při práci s výzkumným vzorkem se však diskursivní analýza ukázala 

jako komplexnější metoda, která pomůže lépe zachytit změny v reprezentaci 

homosexuality. Cílem diskursivní analýzy je odhalit způsoby, jakými je produkována 

sociální realita, konkrétně jak je skrze jazyk konstruována homosexualita.  Tato změna 

je také jednou z nejvýraznějších oproti předloženým tezím.  

 Analytická část se dělí do několika podkapitol, které zkoumají reprezentaci 

homosexuality na několika úrovních. Homosexualita jako identita postavy se přitom 

zaměřuje zejména na stereotypizaci postav. Podkapitola Coming out a integrace do 

společnosti, Intimita a sex a Rodičovství a vztahy pak zkoumají konkrétní zvolená 

témata a jejich proměny v čase.  

Primárním zdrojem pro tuto práci byly dialogy, jež byly užity v seriálu Will a 

Grace a Taková moderní rodinka. K dispozici jsou v současnosti do češtiny nadabované 

verze sitcomu. Autorka však vychází kvůli obavě ze zkreslení dialogů z vlastních 

překladů.  

Téma homosexuality a jejího zobrazování v médiích je v současnosti nejčastěji 

zpracováváno formou historického exkurzu. Systematicky se tomuto tématu v prostředí 

americké tvorby věnuje např. Ron Becker nebo Rodger Streitmatter.
1
 K dispozici je ale i 

nepřeberné množství akademických prací a výzkumů, které pracují s reprezentací 

                                                 
1
 BECKER, Ron. Gay TV and Straight America, London: Rutgers University Press, 2006, 296 s.; 

STREITMATTER, Rodger, From 'Perverts' to 'Fab Five': The Media's Changing Depiction of Gay Men and 
Lesbians. New York: Routledge, 2004, 232 s.  
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homosexuality na televizní obrazovce. V době vydání práce autorka nenarazila na žádný 

výzkum, který by se věnoval přímo problematice této práce. Je ale hned několik prací, 

které se věnují např. stereotypizaci homosexuality v seriálu Will a Grace nebo Taková 

moderní rodinka. Zajímavým doplněním pro účely této práce je např. výzkum publika 

seriálu Will a Grace.
2
  

Nutné je zmínit také sekundární literaturu, která byla využita pro definici 

sitcomu jakožto žánru. Při zpracovávání této části se za zásadní považují práce Bretta 

Millse. Ten se věnuje nejen charakteristice a genezi žánru, ale také jeho limitům.
3
 

Opomenuta nesmí být také kniha, ze které práce vychází ve výzkumné části. Publikace 

Discourse Analysis as Theory and Method Louise Phillipsové a Miranne Jorgensenové 

definuje přístup k diskurzivní analýze, který byl určující pro výslednou podobu 

analytické části.
4
   Práce je doplněna také o relevantní novinové a internetové články.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Uveďme např. Cooper, Evan. Decoding Will and Grace: Mass Audience Reception of a Popular Network 

Situation Comedy. Sociological Perspectives. 2003, roč. 46 č. 4, 513-533.  
3
 MILLS, Brett. Critiquing the Sitcom: A Reader. Syracuse: Syracuse University Press, 2003. 182 s. MILLS, 

Brett. Television Sitcom. London: British Film Institute, 2005. 180 s.  
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1. Teoretická část 

1.1. Reprezentace homosexuality v médiích 
 

1.1.1. Reprezentace reality 

 

Reprezentace reality, tj. zpřítomnění nebo re-prezentace, je proces, který převádí 

abstraktní pojmy do konkrétní podoby. Tento proces lze popsat jako „uchopování 

reality pomocí znakového systému“, jehož výsledným produktem je zpřítomnění minulé 

či nepřítomné skutečnosti.
5
 Za příklady abstraktních pojmů, jež procházejí procesem 

reprezentace, můžeme považovat také ideologické pojmy, jako je otázka rasy, genderu a 

náboženství. Pro tuto práci považujeme jako stěžejní abstraktní pojem sexuální 

orientace.  

Kromě těchto pojmů dochází i k reprezentaci osob a skupin, nebo spíše 

abstraktních představ o osobách a skupinách. Re-prezentace lidí v médiích pomáhají 

budovat a udržovat kognitivní síta, jež nám usnadňují vytváření kategorizací ve 

společnosti.
6
 

Je nutné zmínit, že reprezentovaná skutečnost se od původní, příznakové 

zkušenosti liší. „Původní, nedělená, nereprezentovaná či předznaková skutečnost je 

však nepřístupná, neuchopitelná a nelze ji ani myslet,“ uvádí Reifová.
7
 Vztahem mezi 

původním a výsledným sdělením se zabýval mj. Stuart Hall ve své knize Cultural 

Representations and Signifying Practices (1997).  

Hall rozlišuje reprezentaci reality na tři základní teorie, jež jsou pro studium 

médií zásadní, a to teorii reflexivní, intencionální a konstruktivistickou. První, reflexivní 

teorie, považuje média za zrcadlo, které pouze reflektuje reálný obraz světa. „Imituje“ 

realitu a zachovává tak původní obsah sdělení. Podle druhé, intencionální teorie, 

vstupuje do reprezentace reality vlastní jedinečný názor autora mediálního sdělení. 

Konstruktivistická teorie, pro mediální studia zásadní, vychází z předpokladu, že 

                                                                                                                                               
4
 JORGENSEN, Miranne a Louise PHILLIPS. Discourse Analysis as Theory and Method. New York: SAGE 

Publications, 2012. 240 s. 
5
 REIFOVÁ, Irena, eds.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. s. 211.  

6
 BURTON, Graeme; JIRÁK Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barriser & Principal, 2001.  s. 191.  
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mediální komunikace je formou sociální praxe a význam sdělení nabývá až při procesu 

čtení.
8
  

Nejen způsobu reprezentace reality, ale také jejímu výkladu a podílu autora i 

příjemce na konečném sdělení se věnoval Richard Dyer. Ve své knize Taking Popular 

Television Seriously (1985) představuje čtyři výklady tohoto termínu. Re-prezentace 

popisuje způsob, jakým dochází k znovupřítomnění nebo znovupřevedení reality 

danému publiku. Druhý typ prezentace se zaměřuje na to, jaký vliv mají mediální 

instituce na podobu mediovaného sdělení, zatímco třetí typ pracuje s vlivem interpretace 

významu při samotném čtení textu. V neposlední řadě pracuje Dyer s pojmem 

reprezentativnost neboli typizace, který rozpracovává způsob, jimiž jsou reprezentovány 

skupiny. Tento pojem je založen na zjednodušování charakteristik daných skupin, a 

proto jej lze připodobnit ke stereotypům, důležitých pro tuto práci.
9
  

Způsobu reprezentace lidí a skupin, jež je zásadní pro tuto práci, se věnuje také 

Burton. Ten ji rozděluje do tří rovin. První rovina, typy, kategorizuje osoby a skupiny 

podle toho, co reprezentují. Tyto typy jsou charakteristické pro literární směry, kde 

postavy vystupují jako typ kupce, hostinského nebo učitele. Stereotypy jsou oproti tomu 

zjednodušenou reprezentací nějakého lidského projevu, rysu či postoje. Burton je od 

typů odlišuje jako nositele soudů, postojů, názorů či případně předsudků.  Archetypy 

jsou naproti tomu vyhraněné typy, jež mají kořeny hluboko v naší kultuře. Jako 

archetyp vystupují např. padouši nebo hrdinové. Lze říci, že nepředstavují pouze 

jednotlivé kategorie, ale poskytují i soubor soudů jako součást svého významu. 
10

 

Při zkoumání reprezentace reality v médiích analyzujeme nejen způsob 

reprezentace lidí a skupin, ale také to, v jaké míře jsou dané obsahy představovány 

publiku. Tato otázka je často zpracována zejména v případě mediální reprezentace 

minorit.  

Způsob, jak a s jakou frekvencí jsou minoritní skupiny reprezentovány, 

rozpracovává ve své knize Four Stages of Media Representation for Minority Groups 

(1969) Cedric Clark, který reprezentaci minorit rozdělil do čtyř stádií. V prvním stádiu 

hovoříme o kompletním vyloučení skupiny z média, ve kterém nemá daná komunita 

žádné zástupce. Ve druhém stádiu již minorita v médiích zastoupena je, její přítomnost 

                                                                                                                                               
7
 Reifová, Analýza obsahu, 212.  

8
 HALL, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage, 1997. s. 

24-26. 
9
 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbora. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 289-290. 

10
 Burton, Úvod do studia médií, 288-291. 
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však slouží především jako komická vložka. Pro toto stádium je charakteristické vysoké 

množství stereotypů. To dokazuje např. rozhlasový pořad Amos 'n' Andy, jehož humor 

byl do velké míry postaven na stereotypizaci Afroameričanů. Ve třetím stádiu hovoříme 

o tzv. regulované přítomnosti. Stále ještě nemůžeme mluvit o plném zastoupení dané 

skupiny, její zástupci se však již objevují v rolích zbavených stereotypů. Konečně ve 

čtvrtém, posledním stádiu, je minorita plně zastoupena v každodenní reprezentaci médií, 

a to jak v pozitivním, tak negativním světle. Přestože se na obrazovce stále objevují 

stereotypní postavy, vzhledem k širokému zobrazení skupiny to nijak neohrožuje pohled 

na komunitu jako celek. 
11

 

Burton upozorňuje také na fakt, že i nepřítomnost určitého prvku v mediálním 

sdělení má svůj význam. Tuto skutečnost demonstruje na příkladu zpravodajství a 

zobrazování příslušníků etnických skupin. Ty mají ve zpravodajství daleko menší 

zastoupení, než jaký tvoří díl populace. Tento nesoulad mezi realitou a její reprezentací 

vysvětluje dvěma způsoby. V prvním případě se jedná o aktualizaci, tedy situaci, kde 

není absence určitého prvku očekávána. Poté, co příjemce tuto nepřítomnost 

zaregistruje, upozorní na ni. V druhém případě je absence prvku účelná, což odráží jeho 

nedůležitost pro většinu. Pokud se tak děje dlouhodobě, může jít i o hodnotové 

sdělení.
12

 

 

1.1.2. Stereotypy  

 

Jak předchozí text ukazuje, s pojmem reprezentace reality nutně souvisí termín 

stereotypy. S touto prací je spjat proto, že tyto zjednodušené koncepty jsou často 

spojovány s minoritními skupinami, a tedy i s reprezentací homosexuality.  

Stereotypy jsou kategorie, pomocí nichž třídíme naše zkušenosti. Jedná se o 

sociální klasifikace skupin pomocí zobecňujících znaků, které usnadňují orientaci 

v okolním světě. Stereotypy považujeme za „konstitutivní prvky sociální reality,“ které 

obsahují soudy, postoje či případné předsudky.
13

 Problematická je jejich špatná 

                                                 
11

 MILLER, Toby. Television: Critical Concepts in Media and Cultural Studies. Londýn: Taylor & Francis, 
2003. s. 274. 
12

 Burton, Úvod do studia médií, 186-191. 
13

 Ibid. 189 
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ověřitelnost a skutečnost, že jsou zpravidla založeny na zkušenosti jedince, jenž se 

těmito stereotypy řídí.
14

  

Walter Lippmann vymezuje ve své knize Public Opinion (1992) čtyři základní 

funkce stereotypů. Za jednu z jejich primárních funkcí považuje organizaci reality tak, 

aby pro nás byla lehce uchopitelná a srozumitelná. Lze tedy říci, že stereotypy do velké 

míry určují, jakým způsobem chápeme svět. Současně podle Lippmanna fungují jako 

jakási „zkratka“, která nám pomáhá nalézt nejrychlejší cestu k významu sdělení. Kromě 

snazšího chápání světa současně představují určitý konsenzus v pohledu na svět. 

Stereotypy jsou tedy jakýmsi výrazem dominantní ideologie. V neposlední řadě se 

vyjádřením našich hodnot a postojů, obsažených ve stereotypu, stáváme členy skupiny, 

čímž se posilují mocenské vztahy ve společnosti.
15

  

V souvislosti s termínem stereotypy se také setkáváme s typologií, jež rozděluje 

stereotypy na „neškodné“ a „nebezpečné“. 
16

 „Neškodné“ stereotypy mají neutrální 

emotivní náboj. Oproti tomu „nebezpečné“ stereotypy jsou charakteristické silným 

emocionálním nábojem, který může vyvolat až nenávist vůči dalším skupinám. 

Dichotomii „my a oni“ potvrzuje i Hall: „Stereotypizace redukuje, zjednodušuje, 

naturalizuje a fixuje odlišnost. (…) Rozděluje to, co je normální a akceptovatelné od 

abnormálního a neakceptovatelného. Vše, co je odlišné a co nepasuje, následně 

vyřazuje.“
17

 

1.1.3. Stereotypy v médiích 
 

Pokud mluvíme o stereotypech v médiích, nazýváme je mediálními stereotypy. 

Ty jsou reprodukovány pomocí terciárních (masových) médií a kvadrátních (síťových) 

médií. Objevují se ve všech obsazích – od denního tisku a knih přes televizní pořady a 

filmy až po reklamní sdělení. Ke stereotypizaci dochází především na místech, kde 

publikum nemá dostatek informací o určité skupině osob. Nemůže si tak na ni 

samostatně vytvořit svůj vlastní ucelený názor. Typickým příkladem takovýchto skupin 

jsou cizinci a menšiny.
18

  

Časté opakování zjednodušených pohledů může být podle některých autorů až 

nebezpečné. Pickering zdůrazňuje možné ohrožení zejména pro minority, což 

                                                 
14

 Jirák, Masová média, 145. 
15

 Burton, Úvod do studia médií, 189-190. 
16

 VAN DIJK, Theun. Elite Discourse and Racism. London: SAGE Publications, 1993 s. 172. 
17

 Hall, Representation, 258. 
18

 JIRÁK, Masová média, 300. 



   

 

10 

  

představuje na příkladu rasy. Autor upozorňuje na fakt, že v případě marginalizovaných 

skupin může dojít prostřednictvím reprodukce stereotypů až k posílení diskriminačních 

tendencí.
19

  

 

1.1.4. Stereotypy a homosexualita 
 

Stereotypy, jež se týkají homosexuality, se staly předmětem výzkumu mnoha 

autorů. Proto také existuje nepřeberné množství přístupů ke stereotypizaci, jež vychází 

z různých pohledů na marginalizované skupiny nebo gender. Pro účely této práce byly 

zvoleny tři okruhy stereotypů, které autorka práce považuje za zásadní. Jako společný 

rys těchto okruhů lze označit vnímání maskulinity a feminity ve společnosti.  Ve většině 

případů se stereotypy vytvářejí v případě, kdy dojde k odklonění od konceptu, jež 

společnost vnímá jako tradiční.
20

  

 

Feminita vs. maskulinita: Podle tohoto stereotypu manifestují homosexuální muži 

atypické chování a osvojují si netradiční role, jež se neslučují s tradičním vnímáním 

maskulinity. Atributy, jež vykazují, lze naopak vnímat jako charakteristické pro 

feminitu. Homosexuální muži jsou podle tohoto výkladu často vnímáni jako jemní, 

pasivní nebo nadměrně dbající o svůj zevnějšek. Je jim také přisuzováno afektované 

chování a excentrické zájmy.
21

 V praxi se může jednat o submisivní chování, lascivní 

pohyby nebo extravagantní oblékání. Homosexuální ženy jsou naopak spojovány 

s atributy typickými pro opačné pohlaví. Jedná se např. o stereotypy, podle nichž 

preferují zájmy typické pro muže, nebo nezájem o osvojování tradičních ženských zálib 

a péči o vzhled.
22

 Jak stereotypy homosexuálních mužů, tak homosexuálních žen 

narušují obraz toho, jak podle společnosti vypadají koncepty „ženskosti“ a 

                                                 
19

 Pickering tuto skutečnost demonstruje mj. na homofobních tendencích ve společnosti. PICKERING, 
Michael. Stereotyping: The Politics of Representation. New York: Palgrave, 2001. s. 195-196.  
20

  Slovník Kulturálních studií popisuje tradiční maskulinitu s důrazem na sílu, moc a nezávislost: „Tradiční 
maskulinita zahrnovala mimo jiné hodnoty síly, moci, stoicismu, akce, kontroly, nezávislosti, 
soběstačnosti, kamarádství a práce. Vztahy, schopnost projevu, domácí život, něha, komunikace, ženy a 
děti patřily k hodnotám podhodnoceným.“ BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. 
208 s. ISBN 8073670992 s. 112. 
21

 GLICK, Peters, eds. Defensive Reactions to Masculinity Threat: More Negative Affect Toward 
Effeminate (But Not Masculine) Gay Men. Sex Roles. 2007, roč. 57, č. 1 s. 55–59.HADDOCK, Geoffrey, 
eds. Assessing the Structure of Prejudicial Attitudes: The Case of Attitudes Toward Homosexuals. Journal 
of Personality and Social Psychology. 1993, roč. 65, č. 6 s. 1105–1118. 
22

 PATTERSON, Charlotte. Family Relationships of Lesbians and Gay Men. Journal of Marriage and the 
Family. 2000, roč. 62, č. 4, s. 1052–1069. 
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„mužnosti“.
23

 V souvislosti s tímto faktem hovoříme o tzv. heteronormativitě. 

Heterosexualita je považována za jedinou platnou a dominantní normu. Jedinci, který se 

od této dominantní normy odchyluje, hrozí útisk, marginalizace a stigmatizace.
24

 

 

Rodinné vztahy: S  konstrukcí maskulinity a feminity současně souvisejí stereotypy 

spojené s dynamikou ve vztahu osob se stejným pohlavím. Vychází z předpokladu, že 

vztah mezi stejným pohlavím musí pracovat se stejnou dualitou jako heterosexuální 

vztahy. Podle tohoto výkladu partneři musí vykazovat rozdílné charakteristiky, jež jsou 

typické pro vztah muže a ženy. Může se např. jednat o rozdělení submisivity a 

dominance ve vztahu. Současně se jedná i o rozdělení rolí, jež má podle těchto 

stereotypů nabývat stejného rozdělení jako v homosexuálním vztahu. Podle 

nejfrekventovanějšího stereotypu je jeden z partnerů živitelem rodiny, zatímco druhý 

přebírá roli pečovatele o domácnost.
25

 

 

Sexualita: Stereotypy spojené se sexualitou do velké míry vychází z předpokladu, že 

homosexuálové jsou posedlí sexem a inklinují k promiskuitě daleko častěji než 

heterosexuálové.
26

 Podobně homosexuálové údajně nejeví zájem o monogamní vztah a 

ani nejsou schopni si takový vztah dlouhodobě udržet.
27

 

  

1.1.5. Stigma 

 

Sociologové stigma označují jako jakoukoliv psychickou nebo tělesnou 

charakteristiku, která je považována za nežádoucí.
28

 V obecné rovině hovoříme o 

apriorním negativním hodnocení jedince nebo skupiny. Erving Goffman, který se tímto 

tématem zabýval v knize Stigma (2003), charakterizuje stigma jako vztah mezi atributy 

a stereotypy. Zvýraznění určitých atributů a jejich následnou stereotypizaci označujeme 

                                                 
23

 Glick, More negative, 55-59.  
24

 WARNER, Michael. Introduction: Fear of a Queer Planet. Social Text, 1991, č. 29, 3-17. 
25

 SARTORE, Melanie; CUNNINGHAM, George. Gender. Sexual Prejudice and Sport Participation: 
Implications for Sexual Minorities. Sex Roles. 2009; roč. 60, č. 1., s. 100–113; KURDEK, Lawrence. Are Gay 
and Lesbian Cohabiting Couples Really Different from Heterosexual Married Couples? Journal of 
Marriage and the Family. 2004, roč. 66, č. 4. s. 880–900.  
26

 HEREK, Gregory. Beyond "Homophobia": Thinking About Sexual Stigma and Prejudice in the Twenty-
first Century. Sexuality Research and Social Policy. 2004, roč. 1, č. 2, s. 6–24. 
27

 GOLEBIOWSKA, Eva. When to Tell?: Disclosure of Concealable Group Membership, Stereotypes, and 
Political Evaluation. Political Behavior. 2003, roč. 25, č. 4, s. 313–337. 
28

 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 2013. s. 995. 
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jako proces stigmatizace.
29

 Stigmatizace podle některých autorů přispívá k vytváření 

nepsaných zákonů, které stigmatizované skupiny společensky izolují.
30

 

Goffman rozděluje stigma do tří skupin, a to na stigma založené na fyzických 

odlišnostech (tělesný handicap), kmenové příslušnosti (náboženství nebo národnost) a 

na stigma, jež vychází z jedincova charakteru. Toto stigma je založené na 

charakterových „slabostech“, které společnost vnímá jako určitou formu sociální 

deviace. Jedná se o duševní choroby, sebevraždy, závislosti a také homosexualitu.
31

  

Média reprodukují podobně jako stereotypy také stigma. Stigmatizace v médiích 

se v posledních letech často spojuje především s otázkou mentálních onemocnění a 

mediální reprezentace handicapovaných.  Stigma však můžeme spatřovat i v souvislosti 

s mediální reprezentací homosexuality. Za dva nejzásadnější mezníky v případě 

stigmatizace homosexuálů ve Spojených státech, jež jsou pro tuto práci relevantní, 

jmenujme 50. léta a mccarthismus a také medializaci AIDS, jež je spojená především 

s 80. léty.   

V případě mccarthismu docházelo k mediální reprezentaci homosexuálů, která je 

stylizovala do role potenciálních špionů pro Sovětský svaz. Tato představa vycházela 

z negativních atributů, jež byly homosexuálům v 50. letech přisuzovány. 

Homosexuálové byli líčeni jako emocionálně nestabilní, jež kvůli své slabosti pro sex a 

utajování své sexuální orientace představovali pro americkou společnost národní 

ohrožení.
 32

 Epidemie HIV, která propukla v 80. letech, byla zprvu spojována 

s homosexuály. Proto vznikla představa, že příslušníci této skupiny představují 

zdravotní riziko. Stigma posilovaly představy o homosexuálech jako promiskuitních 

jedincích posedlých sexem, kteří představují možné zdravotní ohrožení i pro 

heterosexuály.
33

  

1.1.6. Kultivační teorie  

 

Se stereotypizací a stigmatizací úzce souvisí účinky, jež má dané sdělení na 

publikum. Přestože vliv mediálního sdělení není cílem této práce, je i tak důležitým 

                                                 
29

 GOFFMAN, Erving. Stigma: Poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: Slon, 2003. s. 9-10 
30

 LINK, Bruce a; PHELAN Jo. Conceptualizing Stigma. Annual Review of Sociology. 2001, roč. 27, č. 6, s. 
363-385. 
31

 Goffman, Stigma, 12.  
32

 Streitmatter, From „Perverts“, 6-16. 
33

 Ibid. 50-64 
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předmětem zkoumání reprezentace reality. Za účelem uvedení problematiky mediální 

reprezentace homosexuality do širšího kontextu je třeba zmínit kultivační teorii.  

Tuto teorii představil na konci 60. let 20. století americký badatel George 

Gebner, jenž zkoumal dlouhodobé účinky sledování televize – zejména to, jaký vztah 

vzniká mezi zobrazováním reality na televizní obrazovce a představami diváků. Podle 

kultivační teorie Gerbera a jeho výzkumné skupiny je jedním z důležitých důsledků 

kultivace „sbližování shody, slaďování postojů, které postupem času vytvářejí vcelku 

jednolitý, společenský význam tzv. hlavní proud (mainstream) postojů, nástrojů, 

představ a obav.“
34

    

Na Gebnerovy poznatky navazují autoři, jež zkoumají vztah mezi reprodukcí 

stereotypů a představami diváků. Diváci, kteří sledují televizní vysílání s množstvím 

stereotypních obrazů, začnou tento druh reprezentace považovat za realitu. To uvádí 

např. výzkum, který zkoumá vztah mezi náruživým sledováním televize a sexistickým 

přístupem vůči ženám. 
35

 

Kultivační teorie je často uplatňována také při zkoumání představ o LGBT 

komunitě, zejména v souvislosti s reprodukcí stereotypů, jež jí jsou přičítány, v televizi.  

Jak některé studie uvádí, počet zástupců LGBT komunity na televizní obrazovce sice 

narůstá, avšak stereotypy, jež se k ní pojí, pouze přispívají k utváření zkresleného 

obrazu o LGBT komunitě.
36

 Tento trend potvrzují také studie, jež zkoumají konkrétní 

stereotypy, např. ty, jež se týkají homosexuálů a jejich vztahu k sexualitě. Jak uvádí 

Netzley, způsob, jakým jsou homosexuálové na televizní obrazovce zobrazováni, pouze 

posilují představy, že se tato komunita zajímá pouze o sex.
37

 

Výše uvedená teorie má však i své kritiky. Proti kultivační teorii vystupuje např. 

profesor Jennings Bryant. Ten teorii kritizuje pro příliš normativní přístup, který nepátrá 

po hlubších příčinách ani způsobu. Jako problematický uvádí také fakt, že se teorie 

soustřeďuje pouze na efekt, ale už nezkoumá, kdo a jak je konkrétním sdělením 

ovlivněn. 
38

  

                                                 
34

 Jirák, Masová média, 222. 
35

 ROSKOS-EWOLDSEN, eds. Implications of the mental models approach for cultivation theory. 
Communications: The European Journal of Communication Research, 2004, roč. 29, č. 3. 345-363. 
36

 CALZO, Jerel;  WARD, Monique. Media Exposure and Viewers' Attitudes Toward Homosexuality: 
Evidence for Mainstreaming or Resonance? Journal of Broadcasting & Electronic Media, 2009, roč. 53, č. 
2, s. 280-299. 
37

 NETZLEY, Sara. Visibility That Demystifies Gays, Gender, and Sex on Television. Journal of 
Homosexuality. 2010, roč. 57, č. 8, s. 968–986. 
38

 BRYANT, Jennings. The Road Most Traveled: Yet Another Cultivation Critique. Journal of Broadcasting 
& Electronic Media. 1986, roč. 30, č. 2, s. 231-335. 
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1.2. Homosexualita a televize: geneze 
 

 

1.2.1. 50. – 80. léta 

 

Se způsobem, jak pracovat s tématem homosexuality, se v 50. let potýkala 

veškerá masová média – tisk, rádio i televize. Do programu televizních stanic bylo toto 

téma zařazeno již téměř od počátku televizního vysílání. Zprvu se objevovalo zejména 

v zábavných pořadech, kde stereotypy, homosexualitě v té době přičítané, plnily funkci 

komického odlehčení. Humor, založený na zvýrazňování těchto stereotypů, můžeme 

vypozorovat např. ve vybraných skečích jednoho z prvních televizních komiků Miltona 

Berle. Podobné tendence lze podle některých autorů vysledovat také v pořadu Jack 

Benny Show (1950-1965).
39

 

V 50. letech se téma homosexuality začalo objevovat také v televizních 

dramatech. Zde však již nesloužilo jako komická složka. Homosexuálové zde 

vystupovali v rolích zloduchů, kteří se stali protipóly hlavních hrdinů. Jejich 

homosexualita pak měla za úkol vykreslit další úroveň padouchovy deviace.
40

 Tento 

obraz homosexuality přetrval na televizní obrazovce několik dekád. Televizní hity 70. a 

80. let včetně Police Woman (1974-1978), Marcus Welby, M.D. (1969-1976) nebo 

Půlnoční linka (1988-1991) nebyly výjimkou.  

V 60. a 70. letech se společně s dalšími hnutími za lidská práva začalo hovořit 

také o právech homosexuálů. V roce 1974 Americká psychiatrická asociace (APA) 

vyřadila homosexualitu ze seznamu mentálních onemocnění, čímž se do jisté míry 

otevřely dveře k utváření pozitivnějšího postoje vůči osobám s homosexuální orientací. 

Ke změně přístupu k homosexuálům byla bojovníky za jejich práva nucena také média. 

Začala vzrůstat poptávka po pořadech, které by homosexualitu líčily pozitivně a bez 

negativních konotací, jež s ní byly v předchozích letech spojovány. V 70. letech vzniklo 

z tohoto popudu několik televizních snímků, které se staly v mnoha ohledech mezníky 

v otázce zobrazování homosexuality na televizní obrazovce.    

Televizní snímek That Certain Summer (1972) o muži, jenž musí říci svému 

synovi o své homosexualitě, líčí nejen složité rodinné vztahy, ale také tzv. coming out, 

                                                 
39

 DOTY, Alexander.  Making Things Perfectly Queer: Interpreting Mass Culture. Minneapolis: University 

of Minnesota Press. 1993. s. 63-79. 
40

 FEJES, Fred; PETRICH, Kevin. Invisibility, Homophobia, and Heterosexism: Lesbians, Gays, and the 



   

 

15 

  

tedy veřejné přiznání se k homosexualitě. Coming out se stal stěžejní zápletkou většiny 

pořadů s homosexuální tématikou. Film, jehož hlavními protagonisty jsou Martin Sheen 

a Hal Holbrook, je často označován za jeden z prvních snímků, které líčí homosexualitu 

pozitivně. Podobně tomu bylo také v případě snímku A Question of Love (1978) o ženě, 

která se otevřeně přiznala k homosexualitě a v důsledku tohoto kroku musí nyní bojovat 

o opatrovnictví svého syna. Snímek získal Zlatý glóbus za nejlepší minisérii nebo TV 

film, čímž se dostal do širšího povědomí nejen veřejnosti, ale také akademické obce.  

Homosexualita se však objevovala i v jiných televizních formátech a žánrech. 

Kromě dramatu se homosexuální postavy stávaly populárním elementem v sitcomu, kde 

jejich orientace a stereotypy s ní spojené sloužily jako nosný prvek humoru. Jako 

příklad lze uvést sitcom Hot L Baltimore (1975). Polorozpadlý hotel Baltimore obývá 

skupina postav, jejichž excentričnost je základem komických scén. „Zvláštností“ 

George a Gordona je právě jejich orientace.
41

  

Mezi další seriály, v nichž se objevovaly lesby a gayové jako vedlejší či hostující 

postavy, můžeme jmenovat The Corner Bar (1972-1973), All in The Family (1971-

1979) nebo Soap (1977-1981).  

Právě posledně jmenovaný sitcom můžeme označit za první televizní pořad se 

stálou postavou, jež se otevřeně hlásila k homosexualitě. Billy Crystal se v roli Jodieho 

objevoval od samého počátku seriálu až do poslední epizody v roce 1981.  Jodie byl 

také jednou z prvních homosexuálních postav, která v televizním seriálu vystupovala 

jako rodič. Přesto jeho působení v sitcomu doprovázela řada kontroverzí. Podle mnoha 

kritiků seriál upevňoval stereotypy, které byly spojeny s gay komunitou - zejména ty, 

které homosexuály líčily jako nestabilní jedince. Podle některých autorů ale tyto 

stereotypy popisoval v kontextu humoru a hravosti, nikdy z pozice hněvu a opovržení, 

jak tomu bylo v předchozích letech.
42

  

V 80. letech přehlušil snahu zlepšit obraz homosexuálů na televizní obrazovce 

jiný problém – AIDS. Spojení homosexuálů s autoimunitním onemocněním vzniklo 

krátce poté, co byla nemoc poprvé diagnostikována. Především v tištěných médiích se 

často objevovala hanlivá označení typu „mor gayů“ nebo „gayský zápal plic“.
43

 

V televizi se o AIDS začalo veřejně hovořit po smrti Rocka Hudsona. Tato filmová a 

                                                                                                                                               
Media. Critical Studies in Mass Communication. 1993, č. 10, s. 396–422. 
41

 LEVINE, Elana. Wallowing in Sex: The New Sexual Culture of 1970s American Television.Durham: Duke 
University Press, 2007. s. 174. 
42
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televizní hvězda se přiznala ke své homosexuální orientaci a zanedlouho poté zemřela 

na právě objevené a neprozkoumané onemocnění.  

Spojení AIDS s LGBT komunitou do jisté míry ovlivnilo nejen smýšlení o 

gayích a lesbách ve společnosti, ale v konečném důsledku také způsob, jakým byly 

zpracovávány obsahy s homosexuální tématikou. Mezi nejznámější tvorbu na toto téma 

patří televizní snímek Časný mráz (1985), o muži, který musí své rodině říci nejen o své 

homosexualitě, ale také o tom, že umírá na AIDS.  

Téma začalo pronikat také do již existujících televizních sérií, zejména seriálů 

z nemocničního prostředí (St. Elsewhere, 1982-1986). Kontroverzní téma se však 

objevilo také v sitcomu. V epizodě Killing All the Right People komediálního seriálu 

Designing Women (1986-1993) se diváci seznámí s mužem umírajícím na AIDS, který 

si do salonu hlavních hrdinek přijde objednat šaty na svůj pohřeb. Odívání nemocného 

muže vyvolá rozkol mezi hlavními postavami, který rozpoutá kontroverzní výrok jedné 

z hrdinek: „Ta nemoc má něco do sebe. Zabíjí ty správné lidi.“ Na Emmy nominovaná 

epizoda poukázala na stigma, které si s sebou homosexuálové kvůli spojení s AIDS 

nesli po většinu 80. let.
44

  

Homosexualitu z jiného, doposud ne příliš probádaného úhlu, zkoumá např. 

televizní snímek My Two Loves (1986). Film sleduje příběh ženy, která po smrti svého 

muže zpochybňuje svou sexualitou.  

   

1.2.2. 90. léta 
 

Ještě na počátku 90. let vymezovalo zobrazování homosexuality na televizní 

obrazovce několik nepsaných pravidel. Autoři Fejes a Petrich popisují schéma, podle 

kterého byla vystavěna většina příběhu, jež se nějakým způsobem dotýkala 

homosexuality.  

Zaprvé, homosexuálové se zpravidla objevovali jako hostující postavy pouze 

v jedné epizodě. Jen výjimečně vystupoval člen LGBT komunity jako stálá postava. 

V pořadech se neobjevovaly „náhodně“. Jejich přítomnost byla ve většině případů 

podmíněna zápletkou, která se týkala jejich homosexuality. Tato zápletka byla líčena 

tak, aby diváci pochopili, jakou má homosexualita hostující role vliv na hlavní 

heterosexuální hrdiny. Homosexualita je tu v tomto případě líčena jako „problém,“ vůči 
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kterému se musí hlavní heterosexuální postavy vymezit. Homosexuální postavy byly jen 

velmi zřídka zobrazovány ve své komunitě, domově nebo romantickém vztahu. Jejich 

existence byla determinována podle toho, jakou roli hrála v životě heterosexuální 

postavy.
45

  

V 90. letech se však zažitá pravidla ohledně zobrazování homosexuality začala 

měnit. Jako jednu z hlavních příčin nelze opomenout společenský vývoj ve Spojených 

státech. S nástupem Clintonovy demokratické administrativy se otevřela debata o 

tématech, jako byla diskriminace v armádě na základě sexuální orientace nebo sňatky 

stejného pohlaví. V otázce boje za práva homosexuálů se stal významným rok 1993, 

kdy bylo homosexuálním vojákům umožněno sloužit v armádě pod podmínkou, že se k 

opačné orientaci veřejně nepřiznají.
46

 Zároveň se jednalo o rok, kdy ve Washingtonu 

proběhl jeden z největších pochodů LGBT komunity ve Spojených státech.  

Po tomto pozitivním vývoji však v roce 1996 zaznamenala LGBT komunita 

výraznou prohru v boji za svá práva. Zákon na obranu manželství (DOMA) definoval 

manželství jako svazek mezi mužem a ženou, nikoliv mezi stejným pohlavím.  

Sociální problémy 90. let zachytila i televize. Vznikl tak například snímek Tajná 

služba (1995), který líčí příběh zdravotní sestry, jež byla z armády propuštěna na 

základě své orientace.  

Televizní obrazovka představila v 90. letech zcela nový pohled na 

homosexualitu, a to na základě marketingových změn v televizním průmyslu. Toto 

období je pro mnohé marketéry charakteristické silným zájmem o co nejužší segmentaci 

trhu. Pro inzerenty již nebyl dostatečně přitažlivý segment definovaný jednoduše jako 

publikum 18-49 let. Nyní se pro ně stalo prioritou co nejužší vymezení cílové skupiny, a 

to i na základě příjmů, vzdělání a zájmů.
47

  

Homosexuálové se pro marketéry stali atraktivním segmentem. Na trhu byli totiž 

vnímáni jako náročnější zákazníci s vysokoškolským vzděláním a liberálními 

hodnotami. Jejich obraz byl konstruován na základě stereotypů, které především 

homosexuální muže líčily jako povrchní, posedlé sami sebou a svým vlastním 

vzhledem. V kombinaci s představami, že většina homosexuálů žije v dvoučlenných 

                                                                                                                                               
44

 CLEWS, Colin. Gay in the 80s: From Fighting Our Rights to Fighting for Our Lives. Leicester: Troubadour 
Publishing, 2017. s. 71. 
45
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46
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rodinách bez dětí, vznikl obraz, podle kterého byl homosexuál zámožným zákazníkem 

se zájmem o luxusní značky a drahé služby.
48

  

Jak Becker vysvětluje, televizní obsah, do kterého se tyto hodnoty promítaly, 

však nebyl určen přímo a výhradně homosexuálům, kteří tvořili jen velmi úzkou cílovou 

skupinu. Zaměřoval se na publikum, které se mohlo s jejich životním stylem ztotožnit, 

tzn. vysokoškolsky vzdělané liberály s vyššími příjmy. V prostředí, kde se stále častěji 

mluvilo o multikulturalismu a politické korektnosti, se najednou zájem o homosexuální 

tématiku stal ceněnou hodnotou.
49

  

Becker zároveň zdůrazňuje, jak velkou roli hrála při konstrukci homosexuality 

na televizní obrazovce také barva pleti. Vzhledem k sociálnímu vývoji ve Spojených 

státech se stala jednou ze společenských otázek chudoba afroamerických obyvatel. Na 

televizní obrazovce se však tato problematika téměř neobjevovala. To samé platilo také 

v případě reprezentace homosexuálů s rozdílnou barvou pleti. Kromě faktorů, jako je 

vzdělání a výše příjmu, tak přibyl další atribut, na jehož základě byla viditelnost 

homosexuálů v televizi redukována.
50

  

Je třeba zmínit, že se v 90. letech objevily na obrazovce i televizní seriály, které 

pracovaly s homosexuálními dějovými linkami, avšak jejich publikum nezapadalo do 

segmentu městského diváka s vyššími příjmy. Jako typický příklad můžeme jmenovat 

sitcom Roseanne (1988-1997), který se zaměřoval spíše na dělnickou třídu žijící mimo 

velkoměsto.
51

   

Na počátku 90. let se hostující a dokonce i stálé postavy s otevřeně 

homosexuální orientací začaly objevovat v populárních hitech jako Melrose Place 

(1992-1999), Policie New York (1993-2005) nebo Show Jerryho Seinfelda (1989-1998). 

O opravdovém boomu homosexuálních postav však hovoříme až v polovině 90. let. Za 

vrchol tohoto období lze označit sezónu 1996-1997, kdy se v hlavním vysílacím čase 

objevilo třicet postav reprezentujících LGBT komunitu.
52

 Popularitě do velké míry 

pomohlo i to, že se dějová linka s homosexualitou objevila v populárních sitcomech 

včetně seriálů Roseanne (1988-1997) či Přátelé (1994-2004).  

                                                 
48
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V případě sitcomů patřil k populárním dějovým zápletkám spojeným s 

homosexualitou coming out a také tzv. pomýlení sexuality.
53

 Příkladem zápletky, kdy 

hlavní postava nesprávně předpokládala sexualitu jiné postavy, je např. epizoda seriálu 

Fraiser (1993-2004). V díle The Match Maker je heterosexuál Fraiser svým 

nápadníkem mylně považován za homosexuála, což je ve scénách, kde oba muži 

vystupují, nosným prvkem komiky.  

Za přelom v televizním vysílání s gay tematikou lze jednoznačně označit 

komediální seriál Ellen. Sitcom vysílaný od roku 2004 do roku 2008 se od ostatních 

televizních pořadů s homosexuálními postavami lišil v mnoha ohledech. Postava 

s homosexuální orientací byla nejen tou hlavní, ale ke své homosexualitě se přiznala až 

během čtvrté sezóny. S coming outem hlavní postavy Ellen Morganové se navíc 

k homosexualitě současně přiznala také její představitelka Ellen Degeneresová. 

 Datum pro odvysílání dílu The Puppy Epizode, ve kterém se měl coming out 

odehrát, bylo stanoveno na 30. dubna 1997. Dějová linka však unikla na veřejnost již o 

měsíc dříve, což vyvolalo nejen bouřlivé reakce fanoušků a diváků, ale také obavu, jak 

ke kontroverznímu obsahu přistoupí sponzoři. Přestože Coca-Cola a McDonalds 

odmítly epizodu sponzorovat, ve výsledku neměla stanice ABC se sháněním 

sponzoringu nouzi. Seznam sponzorů čítal prestižní klienty včetně automobilky 

Volkswagen nebo oděvní firmy Calvin Klein.
54

   

Samotná premiéra dílu přinesla velký úspěch. Se 43 miliony diváků se epizoda 

stala nejsledovanějším dílem tv show.
55

 Zároveň obdržela velmi pozitivní recenze. The 

New York Times epizodu označil za chytrou a zábavnou zároveň. „Coming out hlavní 

postavy pořadu Ellen byl zpracován dojemně a s vtipem, což by mělo pomoci zmírnit 

nepřátelství vůči homosexuálům, které převládá v naší společnosti.“
56

 

Coming out Ellen Morgan přinesl nejen větší zájem o LGBT komunitu, ale 

současně posunul do popředí postavy žen s homosexuální orientací. Odvysílání epizody 

započalo debatu o tom, jakým způsobem jsou nejen homosexuální muži, ale také lesby 

zobrazovány na televizní obrazovce. Do 90. let je televize ve většině případů opomíjela, 
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jak zmiňuje sociální teoretička Waltersová v knize All the Rage: The Story of Gay 

Visibility in America (2001): „Vztah médií a lesbiček byl vždy mnohem komplikovanější 

a daleko méně viditelný, než tomu bylo v případě homosexuálních mužů“.
57

 Pokud se 

pak ženy s homosexuální orientací na obrazovce objevily, jednalo se pouze o dějovou 

zápletku, která málokdy přesáhla více jak jednu epizodu (Roseanne, 1988-1997). 

V případě větších rolí pak jejich působení na televizní obrazovce nemělo dlouhého 

trvání jako u pořadů The Crew (1995-1996) nebo High Society (1995-1996). 

Ellen nejenže upozornila na mediální absenci ženských homosexuálních postav, 

ale také vyvrátila stereotypy, na jejichž základě byl jejich obraz na televizní obrazovce 

konstruován. V minulosti byly lesbičky v médiích vnímány jako ženy, které nesnášely 

muže a jejichž zevnějšek i chování vykazovaly maskulinní rysy. Postava Ellen však tyto 

rysy nevykazovala, stejně tak hostující postavy. Ty byly naopak velice ženské a 

představovaly symbol tehdejšího ideálu krásy, ať už zmiňujeme Helen Hunt nebo 

modelku Cindy Crawford. V souvislosti s ženskými homosexuálními postavami 

s atraktivním zevnějškem a femininním vystupováním vzniká nový trend nazývaný 

„lesbian chic“.
58

 

S pátou sezónou se však začalo spekulovat o tom, jakým způsobem se bude děj 

sitcomu vyvíjet. Přes původní deklarace, že nepůjde pouze o zápletky, které se týkají 

homosexuality, zůstala většina děje zaměřena na vztah hlavní postavy se ženami. 

Podprůměrná sledovanost, která se pohybovala kolem 11 milionu diváků, vedla ke 

zrušení pořadu.
59

 Jako hlavní příčina neúspěchu poslední řady je označována právě 

přílišná orientace na homosexuální tématiku, kterou byli diváci ke konci 90. let již zcela 

přesyceni.
60

  

V roce 1998 vstoupil na televizní obrazovku budoucí televizní hit Will a Grace 

(1998-2006). Pořad vznikal v období, kdy se Ellen potýkala s poklesem sledovanosti. 

Proto vznikaly obavy, zda u diváků uspěje seriál, kde vystupuje ne jedna, ale hned dvě 

stálé postavy s homosexuální orientací. Sitcom stanice NBC se však stal hitem, který 
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sklízel pozitivní recenze i konstantně vysokou sledovanost. Důvodů je podle kritiků 

hned několik, jak uvádí Streitmatter.
61

  

Zaprvé, seriál uspěl paradoxně díky tomu, že nebyl primárně seriálem o 

homosexualitě. Poté, co se Ellen přiznala ke své homosexualitě, bylo odvysíláno 15 

epizod s touto tematikou. Během prvních dvaceti epizod Will a Grace obsahovala 

homosexuální zápletku pouze jedna z nich.  

Zadruhé, to, že v seriálu vystupovaly dvě velmi odlišné homosexuální postavy, 

pomohlo vyvrátit stereotyp, že všichni gayové jsou stejní. Zatímco Will během osmi 

sérií jen zřídka započal vztah s dalším mužem, Jack byl vylíčen jako velice 

promiskuitní. Jack současně vykazoval femininní rysy, zatímco Will byl pro mnoho 

postav k nerozeznání od heterosexuálů. 

V neposlední řadě lze za charakteristiku, kterou se Will a Grace od Ellen liší, 

označit přátelství s opačným pohlavím. Právě silný vztah s hlavními hrdinkami Karen a 

Grace je jedním z nosných prvků seriálu. 

Intimita a sexualita homosexuálů patří mezi jedno z témat, které bylo po většinu 

televizní historie tabu. Komerční televize téměř nikdy nedovolila, aby se na obrazovce 

objevil homosexuální sex nebo dokonce náznak touhy mezi stejným pohlavím. Příčinou 

byla obava z reakce sponzorů a konzervativních zájmových skupin, jež vystupovaly 

jako ti, kteří reprezentují zájmy (pravděpodobně heterosexuální) americké veřejnosti.
62

 

Zatímco sponzoři, na nichž byla většina pořadů závislá, ohrožovali vysílání finančně, 

konzervativní zájmové skupiny vynikaly v pořádání bojkotů vůči televizním pořadům, 

které nějakým způsobem zobrazily sexualitu gayů a leseb. Nejvíce se v tomto ohledu 

zmiňují tři seriály.  

První větší kontroverzi vyvolalo yuppie drama thirstysomething (1987-1991). 

Epizoda Strangers obsahovala krátkou scénu, ve které dva muži sdílí lože. Pro diváka 

z této situace nepřímo vyplývalo, že mezi těmito muži došlo k pohlavnímu styku - a to i 

přesto, že scéna neobsahovala žádné intimnosti, pouze dva muže, kteří spolu hovoří 

v posteli. I tento náznak donutil pět hlavních sponzorů se od epizody distancovat. 

V souvislosti s tím přišla stanice ABC o 1,5 milionu dolarů.
63

 ABC epizodu i přes 

vzniklou kontroverzi odvysílala, avšak vyřadila ji z letní reprízy seriálu.  
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Na počátku 90. let zařadil televizní hit Roseanne (1988-1997) mezi své stálé 

postavy také bisexuálku Nancy. V jednom z nejkontroverznějších dílů sitcomu Don’t 

Ask, Don’t Tell vyrazí hlavní postava Roseanne společně s Nancy do baru pro lesby, kde 

heterosexuální hlavní hrdinka políbí ženu. Před odvysíláním epizody se strhly protesty a 

samotný díl musel být před vysíláním opatřen upozorněním, že je vysílaný obsah příliš 

explicitní.
64

  

Televizní drama Picket Fences (1992-1996) vyvolalo veřejnou debatu hned 

z několika důvodů. Epizoda Sugar & Spice nejenže měla obsahovat polibek mezi 

stejným pohlavím, navíc se však jednalo o nezletilé. Scéna, kde dvě dívky 

prozkoumávají svou sexualitu, musela být nakonec přetočena. CBS nakonec odvysílala 

verzi, ve které se dívky líbají potmě. Scénu překrývá dialog, který divákovi dodatečně 

vysvětluje, co se právě mezi dívkami odehrálo. Polibek byl později označen pouze za 

experiment a lesbická postava po třech dílech zmizela, přesto odvysílání epizody 

vyvolalo vlnu kritiky, zejména organizace Christian Action Network.
65

 

Strach z reakce sponzorů a konzervativních zájmových skupin byl tak veliký, že 

z televize prakticky vymýtil veškeré projevy intimity mezi stejným pohlavím. Epizoda 

Přátel (1994-2004), ve které si bývalá manželka jedné z hlavních postav Susan bere 

svou dlouholetou družku, tak mohla sklidit úspěch z pohledu pokrytí LGBT témat, 

avšak při samotném obřadu se televizní stanice vyhnula zachycení svatebního polibku.  

Možnou kontroverzi spojenou s intimitou obvykle televizní stanice předcházela 

tím, že zredukovala zápletky televizní postavy pouze na sociální témata a práci, 

podobně jako tomu bylo v případě seriálu Melrose Place (1992-1999). Seriál čelil 

kritice kvůli způsobu, jakým byla zobrazována jedna z hlavních postav Matt Fielding. 

Absence jakéhokoliv soukromého života homosexuální postavy podle kritiků pouze 

zhoršila obavy homosexuálů přiznat se ke své orientaci.
66

   

V některých případech televizní stanice reagovala na pobouření ve společnosti 

do takové míry, že svůj budoucí obsah podřídila názoru veřejnosti. Např. jedna z epizod 

seriálu Právo v Los Angeles (1986-1984) z roku 1991 obsahovala krátký polibek mezi 

dvěma stálými postavami. Jedna z postav vystupovala jako bisexuální a druhá žena byla 
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vylíčena jako pravděpodobně heterosexuální. To pobouřilo Asociaci amerických rodin 

(AFA) do takové míry, že televizní stanici NBC hrozila rozsáhlým bojkotem.
67

 NBC 

přislíbila, že v zápletce s homosexuální postavou pokračovat nebude, a to také dodržela. 

Ženám byl sepsán závěr, podle kterého obě skončily v heterosexuálním vztahu. 

 

1.2.3. 2000 a současnost 

 

Se vstupem do nového milénia se do popředí dostala nová problematika zásadní 

pro LGBT komunitu, a to otázka sňatků stejného pohlaví. Již v roce 2000 uzákonil 

Vermont jako první americký stát registrované partnerství pro osoby stejného pohlaví. 

O čtyři roky později se Massachusetts stal prvním americkým státem a šestou jurisdikcí 

na světě, který legalizoval stejnopohlavní manželství. Massachusetts v roce 2008 

následovala Kalifornie a postupně se přidaly další americké státy. Za vrchol v boji za 

sňatky homosexuálů lze považovat rok 2015, kdy bylo párům stejného pohlaví 

umožněno uzavírat manželství na celostátní úrovni.  

Tento vývoj ve společnosti podle některých autorů podmínil také změny ve 

způsobu, jakým byli homosexuálové do té doby zobrazováni v médiích. Stále častěji 

bylo na gaye a lesby nahlíženo jako na stabilní a produktivní členy společnosti, kteří žijí 

v monogamních vztazích a stávají se skvělými rodiči.
68

 Tento trend lze vysledovat i na 

televizní obrazovce, kde se populárními dějovými zápletkami stává právě rodinný život 

a otázka výchovy.  

Za příklad pořadu, v jehož centru se objevuje nový, netradiční rodinný model, 

lze uvést seriál Taková moderní rodinka (2009-). Komediální televizní seriál sleduje 

život několika generací rodiny Pritchettů. Jedna z dějových linek se pak věnuje Jayovi a 

Mitchellovi, homosexuálnímu páru, který společně vychovává adoptovanou dceru. 

Seriál je často oslavován jako náhled na nový typ rodiny. Téma netradičního rodičovství 

se ale objevuje i v jiných žánrech a rozvíjí jej o další aktuální společenská témata. Jako 

příklad lze uvést lékařské drama Chirurgové (2005-), které ve své dvanácté sezóně 

řešilo, zda v případě rozvodu rodičů stejného pohlaví dostane dítě do své péče 

„nebiologická“ matka, či žena, která dítě porodila.  

                                                 
67

 SIGNORILE, Michelangelo. Queer in America: Sex, the Media, and the Closets of Power. Madison: 
University of Wisconsin Press, 2003. s. 247. 
68

 Steitmatter, From „Perverts“, 164. 



   

 

24 

  

I na začátku nového milénia pracovaly velké televizní hity se zápletkami 

vystavěnými na tématu homosexuality, a to i přes pokles zájmu o tuto tématiku, ke 

kterému došlo po přesycení trhu v roce 1998. Zápletky, jež se týkaly nepřiznané 

homosexuality a následného coming outu, začaly intenzivně využívat seriály určené pro 

mládež. Teenage pořady jako Buffy, přemožitelka upírů (1997-2003), Beverly Hills 902 

10 (1990-2000) nebo Dawsonův svět (1998-2002) obsahovaly alespoň jednu epizodu, 

která se této problematice věnovala.  

Je třeba zdůraznit, že zobrazování homosexuality na přelomu tisíciletí se výrazně 

lišilo v případě pořadů vysílaných na kabelových a satelitních televizích. Na rozdíl od 

komerčních televizních stanic je totiž nesvazovala závislost na svých inzerentech, a 

proto mohly nabídnout zcela jiný úhel pohledu na LGBT komunitu.
69

 Seriály jako Sex 

ve městě (1998-2004) nebo Queer as Folk (2000-2005) se nevyhýbaly tématům 

sexuality, výchovy dětí i pornografie.  

Populární krimi seriál The Wire: Špína Baltimoru (2002-2008) se stal příkladem 

pořadu, který téma homosexuality nezpracovává pouze na základě stereotypů nebo 

schematických zápletek. V seriálu se objevuje hned několik postav, jež prolamují téměř 

každý stereotyp, který je s homosexualitou spojený. Tak např. Omar Little je obávaný 

gangster, kterému se nikdo netroufá postavit. Dějová linka vyšetřovatelky Kim 

Greggsové není oproti komerčním televizím, jako v případě Melrose Place, zředěna 

pouze na kariéru. Zachycuje i nespokojenost partnerky Greggsové s jejím vysokým 

pracovním nasazením. Společně s intimními scénami se tak jedná o komplexní pohled 

na LGBT komunitu. 

Zájem o postavy s homosexuální orientací roste i v současnosti. V roce 2016 se 

na televizní obrazovce objevil zatím největší počet postav, které patří do LGBT 

komunity, v historii.
70

 Po roce 2000 získávají na televizní obrazovce prostor i postavy 

s homosexuální orientací, které nutně nesplňují charakteristiku bílého muže ze střední 

třídy. Do popředí se dostávají i jiné, doposud marginalizované, skupiny. V roce 2016 

zaznamenala televizní obrazovka rekord, co se týče počtu homosexuálních 

Afroameričanů v hlavním vysílacím čase.
71

 Stálé homosexuální postavy afroamerického 

původu se objevily např. v seriálu Being Mary Jane (2013-) nebo hudebním drama z hip 

hopového prostředí Empire (2015-).  
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O něco méně se objevují postavy latinskoamerického a asijského původu, které 

sice v seriálech vystupují jako stálé postavy, avšak málokdy jako postavy hlavní.
72

 Mezi 

výrazné postavy latinskoamerického původu lze uvést postavu Oscara Martineze 

z americké mutace seriálu Kancl (2005-2013). Drama Vražedná práva (2014-) jako 

jedno z mála televizních seriálů rozvíjí dějovou linku homosexuální postavy asijského 

původu, která trpí onemocněním HIV. Je nutné zmínit, že jeho onemocnění není hlavní 

dějovou zápletkou, což lze považovat za změnu v dosavadní televizní tvorbě.  

Po trendu „lesbian chic“, populárním v 90. letech, televize nového milénia 

znovu přehodnocuje způsob, jak zobrazovat ženy s homosexuální orientací. Nejenže se 

lesby stále častěji objevují v hlavních rolích seriálu, ale zároveň se poprvé začíná 

hlouběji hovořit o intimních vztazích a sexu. Sexualitě nejen leseb, ale také bisexuálů a 

transsexuálů se rozsáhle věnoval seriál Láska je láska (2004-2009).  

K tématu homosexuality bývá také často přiřazován vztah médií a transgender 

komunity. Dějové zápletky, které se věnují této problematice, se objevují v mnoha 

seriálech včetně Chirurgové (2005-), Orange Is The New Black (2013-) nebo Mr. Robot 

(2015-). Transgenderové postavy nejsou limitovány pouze na hostující a vedlejší role. 

Komediální drama Transparent (2014) se zaměřuje na problematiku sexuality a její 

vnímání v americké společnosti. Příběh otce rodiny, který podstoupí změnu pohlaví 

v pozdním věku, získal mnoho ocenění včetně Zlatého glóbu za nejlepší televizní seriál. 

Transgender a transsexualita se stává tématem i jiných televizních formátů včetně 

reality show. Pozornost získal např. pořad I am Cait (2015-2016), který sledoval změnu 

pohlaví televizní osobnosti Bruce Jennera.  

Homosexuálové nevystupují pouze jako postavy v seriálech, ale také v jiných 

formátech včetně televizní reality show, jež po roce 2000 zavalila televizní obrazovky. 

Soutěžící otevřeně přiznali svou homosexualitu v amerických verzích pořadů Kdo 

přežije (2000-), Big Brother (2000-) nebo Amazing Race: O milion kolem světa (2001-). 

Zlomovým se pak v tomto ohledu stal rok 2003, kdy televize Bravo uvedla svůj nový 

pořad Queer Eye for The Straight Guy (2003-2008). Tzv. make-over pořad, jehož 

principem je proměna daného účastníka, sledoval skupinu pěti homosexuálů, kteří 

pomáhali změnit život vybraného heterosexuálního účastníka. Pětičlenný tým 

specialistů v oboru životního stylu, tzv. Fab Five, pomáhal účastníkům změnit nejen 
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jejich vzhled, ale mj. také stravování a bydlení. Tato reality show se stala jedním 

z nejsledovanějších pořadů stanice Bravo a v roce 2004 získala ocenění Emmy za 

nejlepší reality show. Současně však čelila vlně kritiky. Údajně upevňovala zažité 

stereotypy, podle kterých byli homosexuálové líčeni jako povrchní, zženštilí a jejich 

role redukována na pomocníky hlavní heterosexuální postavy.
73

   

Na počátku nového tisíciletí začali vznikat také televizní stanice určené LGBT 

komunitě. V zahraničí se jednalo např. o kanadskou OUTtv založenou již v roce 2001 

nebo italskou GAY.tv z roku 2002.  

Spojené státy reagovaly na vývoj v Evropě rychle. V roce 2002 byla založena 

kabelová stanice Here TV. Jejím cílem bylo nejen vysílat pořady s LGBT tématikou, ale 

také skrze sponzoring a mediální partnerství podporovat akce této komunity.
74

 

 K 30. červnu 2005 spustila vysílání digitální a satelitní stanice Logo, jejíž 

televizní schéma sestávalo z pořadů primárně určených pro LGBT komunitu. Jednalo se 

o filmy, seriály, reality show, dokumenty nebo seznamovací pořady, jejichž hlavní 

představitelé nebo fanouškovská základna sestávali právě z příslušníků LGBT 

komunity.  

V únoru 2012 však stanice oznámila, že jejich dosavadní vysílací schéma nebude 

již orientované pouze na LGBT komunitu. Ta na základě svých výzkumů údajně ztrácí 

zájem o pořady, které se týkají pouze jejich sexuální orientace nebo identity. Stanice tak 

v současnosti dává přednost spíše mainstreamovým lifestylovým pořadům, jejichž 

stěžejním narativem není sexuální orientace.
75

 

Lisa Sherman, výkonná vice prezidentka TV Logo uvedla: „Kulturně už jsme za 

bodem zvratu. Pro gaye a lesby už je (sexuální orientace, pozn. autora) součástí něčeho, 

čím jsou. Neznamená to však, že je to pro ně dominantní téma, protože většina z nich už 

žije plně integrovaný, obyčejný život.“
76
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1.3. Sitcom 
 

1.3.1. Definice a charakteristika žánru 
 

Sitcom neboli situační komedie již neodmyslitelně patří do programového 

schéma televizního vysílání. Jedná se o specifický druh komediálního seriálu, který 

teatrologický slovník definuje jako „žánr komedie, jehož klíčovým momentem je 

komická situace a důležitým prvkem náhoda.“
77

 Stafford sitcom popisuje jako 

kombinaci prostředí a skupiny osob, u kterých lze předvídat komické situace. Ty se 

obvykle odehrávají v epizodách o délce 25 až 30 minut.
78

 Bignell ve svém díle 

vyzdvihuje kombinaci čtyř faktorů, které mají být pro sitcom zásadní, a to fikci, slovní 

humor, fyzickou komičnost a také natáčení před živým publikem.
79

 

Při definování žánru je nutné uvést, že sitcom těží i z dalších typů televizních 

pořadů. Vychází zejména ze skečové show a situačního drama, čímž kombinuje 

komické situace s prvky dramatu a akce.
80

  

1.3.2. Druhy sitcomu 

 

Sitcomy lze dělit do několika druhů. Pro zjednodušení byly pro účely této práce 

vybrány dva druhy, a to podle struktury a podle postav a místa děje.  

Na základě struktury je rozděluje např. Richard Taflinger. Pracuje tak s 

kategoriemi  actcom (z anglického actioncomedy,  tj.  akční  komedie), domcom 

(domestic  comedy - tj. domácí komedie) a dramedy (dramatic   comedy -dramatická 

komedie). 
81

 Právě pojem dramedy, jež vznikl v polovině 90. let a jako jeho průkopníka 

lze uvést seriál Ally McBealová (1997-2002), podstatně změnil sitcomy tak, jak byly do 

                                                 
77

 ZDEŇKOVÁ, Marie et al. Základní pojmy divadla: teatrologický slovník. Praha: Libri, 2004, s. 100. 
78

 STAFFORD, Roy.  TV  Sitcoms  and Gender:  Notes  to  Support  Pictureville  Event February. Media 
Education Magazine, Mediaculture-online. [online]. 2004 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z:  
http://www.media-diversity.org/en/additional-files/documents/b-studies-
reports/TV%20Sitcoms%20and%20Gender%20[EN].pdf1  
79

 BIGNELL, Jonathan. An  Introduction  to  Television  Studies. New York:  Routledge,  
2004. s. 122. 
80

 HARTLEY, John. Situation  Comedy, Part 1. in  CREEBER, Glen eds. The Television Genre Book. Londýn: 
British Film Institute, 2015, s. 96.  

http://www.media-diversity.org/en/additional-files/documents/b-studies-reports/TV%20Sitcoms%20and%20Gender%20%5bEN%5d.pdf1
http://www.media-diversity.org/en/additional-files/documents/b-studies-reports/TV%20Sitcoms%20and%20Gender%20%5bEN%5d.pdf1


   

 

28 

  

té doby známy. Kromě toho, že se v obsahu mísí drama s prvky humoru, se změnila i 

jejich formální podoba – pro dramedy je mj. typické, že trvá místo půl hodiny až celou 

hodinu.
82

  

Na základě postav a místa děje, ve kterém se odehrávají, rozděluje sitcomy John 

Hartley, a to na family sitcoms (sitcomy z rodinného prostředí) a workplace sitcoms 

(sitcomy, jež se odehrávají na pracovišti). Family sitcoms se specializují na příběhy, 

které pramení z rodinného soužití. Může se přitom jednat o rodinu nukleární (Roseanne, 

1988-1997), patchworkovou (Taková moderní rodinka, 2009) nebo o metaforickou 

rodinu (Na zdraví, 1982-1993).
83

 

Workplace sitcoms podle Hartleyho nestaví pouze na humoru, který pramení 

z podstaty daného povolání, ale podobně jako u rodinných seriálů jsou hlavním zdrojem 

komična vztahy. V případě sitcomů se jedná především o vztahy na pracovišti, a to 

zejména vztahy romantické nebo sexuální. Hartley uvádí jako příklad sitcom Taxi 

(1982-1983); do této kategorie můžeme ale zařadit i mockumentary Kancl (2005-2013). 

Seriály Přátelé (1994-2004), Show Jerryho Seinfelda (1989-1998) nebo Will a Grace 

(1998-2006) jsou však důkazem, že rozdělení není striktní a sitcom může spadat do 

obou kategorií zároveň. 
84

 

1.3.3. Produkce a dějový rámec 
 

Sitcom je mezi ostatními televizními pořady rozpoznatelný již při přepínání mezi 

televizními programy. Důvodem je jeho specifický způsob produkce a samotný dějový 

rámec.  

Protože sitcom kombinuje prvky skečové show a komediálního drama, současně 

přebírá některé jejich rysy. Při utváření sitcomu jako žánru se projevil výrazný vliv 

skečové show, jež mj. založena na práci s živým publikem.
85

 Tento model je stále 

užívaný např. v seriálu Dvě socky (2011-) nebo Teorie velkého třesku (2007-). 
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Přítomnost publika je často důležitou součástí úspěchu – motivuje herce a umožňuje 

tvůrcům reagovat na názory publika téměř okamžitě.
86

  

Sitcom je charakteristický jak malým počtem postav, tak omezeným počtem 

lokací, ve kterých se děj odehrává. Není tak výjimkou, že většina sitcomů využívá 

pouze několik interiérů, které jsou speciálně upraveny přímo pro potřeby tohoto žánru.
87

 

Scéna se zprvu pojímala jako jeviště, tj. divák měl možnost spatřit tři stěny interiéru. 

Čtvrtá, divákovi neviditelná stěna reprezentovala hlediště, kde bylo v případě živého 

vysílání usazeno publikum. V minulosti se z tohoto důvodu natáčelo na tři kamery 

zároveň, z nichž jedna snímala celek a ostatní dvě polocelky jednajících postav. 

Divadelní stylizaci doplňuje buď živý nebo nahraný smích (laugh track nebo 

také canned laughter, fake laughter), který má diváka upozornit na místa, která mají být 

při sledování pořadu považována za humorná. Zároveň slouží jako kolektivní potvrzení 

toho, že humorná opravdu jsou.
88

 Živý smích byl do sitcomu přenesen ze skečové show.  

Přestože se v minulosti od tříkamerového systému začalo upouštět a sitcomy 

získávaly díky jednokamerovému systému až filmovou podobu (Sex ve městě,  1998-

2004), nyní slaví návrat. Důkazem je růst projektů tříkamerových sitcomů „starého 

střihu“, jako je např. Man with a Plan (2016-). Důvodem může být mj. i tlak nových 

médií, kdy je nutné, aby vše působilo jako „event,“ u kterého je divák bezprostředně 

přítomný.
89

  

Sitcom je specifický také svým dějovým rámcem. Podle definice Denise 

McQuila jej můžeme považovat za sérii. Jednotlivé epizody jsou od sebe odděleny a 

zápletka konkrétního dílu zpravidla uzavřena v průběhu třicetiminutového vysílání.
90

 

Specifický je také přístup k výstavbě jednotlivých postav. Charakter postavy je 

ustanoven již na počátku první epizody, přičemž už není v plánu jej dále rozvíjet. Se 

stejnými charakteristickými a snadno rozpoznatelnými rysy postavy, které do ní byly 

vloženy na počátku sitcomu, se tak setkáváme konstantně po celou dobu vysílání 

pořadu. 
91

 

Pro každou epizodu je typická tzv. cykličnost, podle níž na počátku nacházíme 

hrdiny v normálním, neutrálním stavu. Následně přichází konflikt nebo drama: ty jsou 
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na konci epizody vyřešeny a vše se vrací do původního, neutralizovaného stavu. 

Samotný děj se v průběhu série vyvíjí pouze minimálně.
92

  

 

1.3.4. Historická geneze žánru v USA 

 

Sitcom se stal nedílnou součástí televizní zábavy již v 50. letech 20. století. 

Kořeny žánru ale sahají ještě hlouběji, a to do rozhlasové tvorby 20. a 30. let 20. století. 

Právě v tomto období byla vytvořena elementární pravidla, která sitcom jako žánr 

definují. Protože scénky typické pro varieté v rozhlase nefungovaly, bylo třeba 

představit nový způsob, jak humor do sitcomu přenést. Účinkující byl zpravidla 

obklopen dalšími postavami, jež svou přítomností napomáhaly vytvářet komické 

situace.  

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, se stala stereotypizace postav. Jako 

typický příklad můžeme uvést vůbec první rozhlasový sitcom Amos 'n' Andy (1928-

1943). Pořad, jehož děj byl zasazen do prostředí černošské komunity, vyvolal vlnu 

negativních ohlasů. Show byla založena na dvou hercích bílé pleti, kteří vystupovali 

jako američtí černoši, přičemž humor byl do velké míry postaven na stereotypizaci 

právě afroamerické menšiny.
93

 I přes kritiku se pořad těšil velkému zájmu a v roce 1951 

se dostal i na televizní obrazovky. I zde byl úspěšný, byť hlavní představitelé museli být 

nahrazeni televizními herci.    

První sitcom se na televizní obrazovce však objevil už v roce 1947. Pořad Mary 

Kay and Johnny (1947-1950) zachoval většinu charakteristik rozhlasového sitcomu, 

jako je seriálovost, jednoduchý děj nebo humor, jenž vychází z dialogu typizovaných 

postav. Na televizní obrazovce byl však obohacen o komiku, která vychází z pohybu a 

výrazu jednotlivých postav. Mary Kay and Johnny se sice stal prvním sitcomem na 

televizní obrazovce, o opravdovém úspěchu tohoto žánru však hovoříme až ve spojení 

se sitcomem I Love Lucy (1951-1957).  Tento sitcom stanice CBS byl po dobu čtyř 

z šesti sezón nejsledovanějším pořadem Spojených států a dodnes je vnímán jako jeden 

z nejvlivnějších sitcomů vůbec.
94
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Druhým velmi vlivným sitcomem je bezpochyby show Honeymooners (1955-

1956), jeden z nejúspěšnějších pořadů 50. let. Sitcom narušil do té doby zažitá pravidla 

a stereotypy – jeho hlavní hrdinové byli chudí, bezdětní manželé z Brooklynu. Na 

stereotypech byl naopak zcela vystavěný pořad Burani z Beverly Hills (1962-1971) o 

buranech žijících v luxusní části Los Angeles. Sitcom se v polovině 60. let řadil 

k nejúspěšnějším pořadům vůbec – v době jeho největší popularity jej sledovalo až 

šedesát milionů diváků.
95

   

Na úspěch I Love Lucy navázal sitcom The Andy Griffith Show (1960-1968), 

který poprvé představil i nový druh family sitcomu – neúplnou rodinu, jež se stává 

populárním i v dalších letech. Dějové zápletky se v 60. letech 20. století neodehrávaly 

pouze v běžném prostředí, ale byly obohaceny o nadpřirozené prvky – Rodina 

Addamsova (1964-1966) nebo Bewitched (1964-1972). Přes nadpřirozené elementy byly 

tyto pořady zpravidla zasazeny do všednodenní reality. 

 Ve stejném období zaznamenal sitcom také první úspěchy u akademiků. The 

Dick Van Dyke Show (1961-1966) získal za dobu svého vysílání patnáct ocenění Emmy.  

V průběhu 70. let 20. století se do televizního obsahu do značné míry odrážel 

stav společnosti a především sociální problémy dané doby. Televize začala reflektovat 

problematiku týkající se rasy, ženských práv a také homosexuality. Za jistý vrchol 

v otázce zobrazování aktuálních společenských témat lze označit seriál M*A*S*H 

(1972-1983), jež popisoval válku v Koreji. Ze zažitých pravidel sitcomu vybočuje nejen 

svou bohatou výpravou, ale i dramatičností.
96

 Za nejvýznamnější sitcom té doby však 

můžeme označit The Mary Taylor Moore Show (1970-1977), jehož hlavní hrdinka, 

televizní moderátorka, preferovala kariéru a jejím snem nebyla rodina, manžel a domek 

na předměstí. To byl v té době zlom, který ukazoval, jak se změnila společnost a s ní i 

televize.
97

 

V 80. letech dochází k útlumu sitcomu, aby na počátku 90. let zažil tento žánr 

nový boom. Na televizní obrazovku byly uvedeny populární hity jako Chůva 
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k pohledání (1993-1999), Přátelé (1994-2004) nebo Fraiser (1993-2004). Jednalo se o 

seriály, které kombinovaly rodinné prostředí s pracovním. 

 Na počátku nového milénia se postupně změnila produkce sitcomu, jež společně 

s jednokamerovým systémem a absencí umělého smíchu představila svůj nový, 

kinematografický vzhled. Seriály jako Sex ve městě (1998-2004) nebo mockumentary 

Kancl (2005-2013) se vydělovaly od pojetí, jež známe u sitcomů 90. let.
98

  

Kromě estetických změn je podle některých autorů vývoj sitcomu konstantní a 

za dobu své existence neprošel žádnými velkými změnami.
99

 Sitcom údajně stále 

vychází z rámce, jenž pracuje se stejnými gagy, krátkými průpovídkami, komičnem 

založeném na pohybu nebo ideologických konfliktech. Právě flexibilita, co se ideologie 

týče, je jednou z předností žánru, na jehož základě mu autoři přisuzují dlouhou 

životnost. Má totiž schopnost zachytit aktuální, měnící se problémy společnosti a 

představit je publiku humornou cestou. 
100

 

Americké a britské seriály se navíc svou jednoduchou, „transparentní“ formulí 

ukázaly jako produkt, jez lze snadno exportovat po celém světě.
101

 Proto se i několik 

dekád staré televizní hity reprízují po celém světě, přičemž popularitě se těší také 

v České republice.  

1.3.5. Funkce humoru v sitcomu 

 

Sitcom je zkratkou situační komedie, a proto je jeho nedílnou součástí a 

důležitým aspektem humor. Ten je v situačních komediích vytvářen nejen 

prostřednictvím fyzických a mimických reakcí, ale také dialogů, jež jsou pro tento žánr 

vzhledem k rozhlasové historii stěžejní. Humor však podle Begsona nevyplývá 

z komické situace jako takové: „Komično neexistuje bez lidské sféry.“
102

 Závisí tak vždy 

na naší interpretaci. Humor vzniká, pokud se situace váže k lidství, tedy konceptu, jež je 

pro příjemce dostatečně srozumitelný.  

Konkrétně funkci humoru v sitcomu se blíže věnoval Richard Taflinger, jenž 

představil šest kritérií, která musí být naplněna, aby byly situace v sitcomu humorné.  

1. Situace působí spíše na intelekt než na emoce. 
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2. Jednání aktéra je mechanické. 

3. Situace odkazuje k podstatě lidství, se schopností připomínat nám naše lidství. 

4. Divák je seznámen se sumou sociálních norem, ve které se postavy pohybují. 

5. Situace nebo její část neodpovídá nebo je nepřijatelná ve vztahu k okolí nebo 

oněm sociálním normám. 

6. Výsledek jednání postav nevystavuje ostatní jedince reálné bolesti nebo 

nebezpečí.
103

 

 

Podle prvního principu je situace vtipná pouze pro ty, kterých se přímo emočně 

netýká. Pokud se bude např. vtip týkat minorit, musí jej jejich příslušníci přijmout 

rozumem, bez emocí, jinak by byli uraženi. Podle druhého principu je situace humorná 

v momentě, kdy jedinec jedná mechanicky a neadaptuje se na novou situaci – tedy např. 

pokud mu jiná postava sebere židli, na kterou jedinec usedá. Třetí princip odkazuje na 

Bergsonovo chápání humoru, tj. vše, co nám připadá vtipné a zábavné, se nějakým 

způsobem musí vázat k lidství. Nutnost ztotožnění s lidstvím lze demonstrovat na 

komických scénách se zvířaty, jež vykazují lidské chování. Hovoříme tedy o něčem, co 

je nám, lidem, blízké a pochopitelné.  

Nutnost předchozího poznání rozpracovává čtvrtý princip. Situace je humorná 

tehdy, pokud je divák obeznámen a rozumí sociálním normám, ve kterých se postavy 

vyskytují. Do těchto sociálních norem spadají také stereotypy, které jsou pro tuto práci 

zásadní. Jak bylo zmíněno v podkapitole Reprezentce homosexuality v médicích, 

stereotypy, jakožto zjednodušené vzorce a rámce, nám pomáhají k rychlé orientaci ve 

společnosti. 

Situace je humorná, pokud jsou tyto normy narušeny, jak říká páté pravidlo. 

Jedná se např. o porušování společenských tabu. V americkém sitcomu se jedná 

především o téma sex, smrt nebo znázorňování a zmínky o biologických funkcích. Tím, 

že postavy tyto tabu narušují, vzniká humorná situace.  

Šesté pravidlo vychází z předpokladu, že humorná je situace pouze tehdy, pokud 

postavy nevystavuje reálnému nebezpečí nebo bolesti. To platí zejména u komických 

scén v animovaných seriálech, kde postavy vystupují v abstraktním světě bez reálných 

důsledků. Pokud by však k následku došlo, byla by narušena hranice abstraktního světa 

a situace by přestala být humorná.  
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Závěrem můžeme říci, že sitcom je žánr, jenž má svá specifika, co se týká 

produkce a způsobu, jakým je vystavěn samotný děj. Současně je charakteristický svým 

humorem, jehož nedílnou součástí je také stereotypizace.   
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2. Metodologická část 
 

2.1. Fomulace výzkumné otázky a cíl výzkumu 
 

Nejen média, jako je tisk nebo rozhlas, ale také televize a její obsahy mají 

v současnosti velký vliv na konstrukci sociální reality. Jak jsme si ukázali v první 

kapitole této práce, způsob, jakým reprezentují realitu, může přispívat k vytváření 

představ o světě. Jako nedílnou součást reprezentace reality pak můžeme označit 

stereotypy, jejichž reprodukce může být v případě minoritních skupin, jenž je 

předmětem zkoumání této práce, až nebezpečná.
104

 

Tato práce proto zkoumá nejen reprezentaci homosexuality, ale také stereotypů, 

jež jsou s ní spojené, a to jejich proměny v čase. Jak bylo demonstrováno v druhé 

kapitole této práce, zobrazování homosexuality v televizních obsazích se proměňuje. 

Mnoho témat, jako je intimita, vztahy nebo rodičovství začalo být postupem času na 

obrazovce detabuizováno; samotné postavy a jejich identita jsou navíc čím dál častěji 

zobrazovány bez stereotypů. 

 Sitcom je ovšem specifický žánr, který je svazován mnoha pravidly. Na jedné 

straně je označován jako žánr, jenž dobře odráží společenské problémy, současně ale 

nelze opomínat jeho nosný prvek: humor, jenž v sitcomu výrazně tvoří stereotypy. 

Cílem této práce je analyzovat změny mediální reprezentace homosexuality v 

americkém sitcomu, a to na příkladu seriálů Will a Grace a Taková moderní rodinka. 

Seriály nebyly zvoleny náhodně; k jejich volbě došlo proto, že se o nich často mluví 

v souvislosti s významem v oblasti mediální reprezentace LGBT komunity. Protože od 

sebe pilotní díly dělí téměř dekáda, lze předpokládat, že vlivem společenského vývoje 

ve Spojených státech se zobrazování homosexuality výrazně liší.   

 

Hlavní výzkumnou otázku, jak se změnila reprezentace homosexuality v čase, 

budeme zkoumat prostřednictvím tří podotázek:  
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 Jak se proměnilo zobrazování homosexuality tematicky? Jak se liší 

zobrazování témat, jako je coming-out a integrace do společnosti, sex a 

intimita, vztahy a rodičovství?  

 

H1: Vzhledem k poznatkům, ke kterým jsme došli při zkoumání 

zobrazování homosexuality v televizi v podkapitole Homosexualita a 

televize: geneze, předpokládáme, že došlo k výraznému posunu. Coming 

out a integrace do společnosti by v současnosti neměly být stěžejním 

tématem. Do popředí se naopak dostanou témata jako sex, intimita 

vztahy a rodičovství, která budou již detabuizována.  

 

 Jak se do zobrazování reality promítl společenský vývoj ve Spojených 

státech?  

 

H2: Protože sitcom patří k žánrům, jež dobře reflektují aktuální 

společenské problémy, bude toto téma často reflektováno v obou 

seriálech. Předpokládá se, že se objeví v souvislosti s tématy, jako je boj 

za stejnopohlavní sňatky nebo adopce dětí, jež jsou od roku 2000 

aktuálním společenským tématem.  

 

 Proměnilo se zobrazování stereotypů v seriálech?  

 

H3: Na základě poznatků získaných v kapitole Homosexualita a televize: 

geneze předpokládáme, že podobně jako došlo v posledních letech 

k úbytku stereotypů na televizní obrazovce napříč žánry, i v sitcomu lze 

očekávat destereotypizaci postav.  

 

2.2. Diskursivní analýza 
 

Diskursivní analýza zkoumá konkrétní texty za účelem rozkrývání významů, 

které může text nabývat v příslušných sociálních kontextech. Jedná se o kvalitativní 

analýzu, jež výzkumníkovi umožňuje přicházet s novými objevy. Její ambicí však není 

formulace obecných závěrů a absolutních pravd (viz dále). Než však přistoupíme 
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k výkladu samotné diskursivní analýzy, je nutné si vysvětlit termín diskurs, s nímž 

diskurzivní analýza operuje.  

 

2.2.1. Diskurs 

 

V nejširším chápání významu slova hovoříme o diskursu jako o rozhovoru, 

diskusi či rozpravě.
105

 Pokud však chceme tento termín konkretizovat, nemá pouze 

jednu shodnou, obecně platnou definici. Jak uvádí Kateřina Zemanová, význam tohoto 

pojmu se vždy odvíjí nejen od akademické disciplíny, ale také od výkladu konkrétních 

autorů, jež užívají „signifikantně odlišné definice diskursu“.
106

  

Tato práce do velké míry využívá diskurs v pojetí Michaela Fouculta, jež 

chápání tohoto pojmu soustřeďuje kolem vztahu moci a vědění. Podle Foucaulta je 

diskurz definován jako „partikulární způsob organizování vědění v kontextu podřízení 

specifickým typům mocenských vztahů.“
107

 Můžeme tak říci, že takovýto způsob 

organizování vědění nám mj. pomáhá snáze navigovat ve společnosti.  

 

2.2.2. Diskursivní analýza - teorie 

 

Diskursivní analýza je metoda kvalitativního výzkumu. Zkoumá, jakým 

způsobem je v jazyce a jiných znakových systémech konstruována realita. Je založena 

na podrobném zkoumání psaného i mluveného textu. V průběhu analytické části tak 

budeme chápat reprezentaci homosexuality jako výsledek diskurzů a diskursivních 

strategií, s nimiž se budou jednotlivé postavy ve svých scénách identitifkovat.  

Diskursivní analýza se dělí na několik směrů. Jmenujme především dva hlavní, a 

to směr etnometodologický (interkcionalistický), jež se zaměřuje na řečovou interakci a 

použitý jazyk, a směr kritický (nebo-li socio-politický), jež studuje širší významové 

struktury. Na pomezí obou stojí kritická diskursivní analýza (CDA), která studuje nejen 

řeč a písmo, ale současně formu vědění.
108

 Pro kritickou diskursivní analýzu je pak 

typické propojení jazyka, diskursu a moci. Kritická diskursivní analýza předpokládá 

„dialektický vztah mezi textem a společenským, politickým a ekonomickým 
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kontextem.“
109

 Protože umožňuje dynamicky zkoumat zvolenou problematiku ve vztahu 

ke konkrétnímu kontextu, budeme z ní v analytické části práce vycházet.  

K CDA se váže mnoho přístupů. Pro účely této práce byl zvolen teoretický 

rámec, který vychází z poznatků Louise Phillipsové a Miranne Jorgensenové, autorek 

publikace Discourse Analysis as Theory and Method.
110

 Autorky, jež vycházejí ze 

sociálního konstruktivismu, tvrdí, že lidské poznání světa není odrazem reality, ale spíše 

produktem diskursu, v rámci něhož je svět kategorizován. Z toho také vyplývá 

skutečnost, že se výzkumník nesnaží postihnout realitu takovou, jaká je, ale její obraz, 

jež je konstruován. Do procesu konstrukce reality spadá i samotný úsudek autora. Ten si 

tak při výzkumu musí být plně vědomý své role v sociálně konstruované realitě.
111

 

Z tohoto poznatku vychází i limity kritické diskurzivní analýzy, které nelze 

přehlížet. Limitem výzkumu je samotná pozice výzkumníka, jehož role v rámci určitého 

diskurzu ovlivňuje interpretaci výzkumu - a to i přes striktní dodržování teoretických a 

metodologických východisek. Za druhý limit lze označit výběr výzkumného vzorku. 

Protože není možné jej zahrnout v plném rozsahu, může výběr jen určitých textů 

způsobit ztrátu, případně zkreslení některých informací. Přestože primárním cílem není 

zmapovat veškerý materiál, ale rozkrýt charakteristické vztahy a vzorce, je třeba mít 

tento limit také na paměti.  

 

2.3. Stručná analýza výzkumného vzorku 
 

Práce srovnává reprezentaci homosexuality v sitcomech Will a Grace (1. - 8. 

řada) a Taková moderní rodinka (1. - 8. řada). Cílem práce je analyzovat dialogy stálých 

postav s homosexuální orientací. Protože se nastavení charakteru hlavních postav 

vzhledem k žánru sitcomu nemění, volí se scény dle relevance k tématu, a to napříč 

všemi osmi řadami. Přestože jsou k dispozici do češtiny nadabované verze sitcomu, 

autorka vychází kvůli obavě ze zkreslení dialogů ze svých vlastních překladů. 
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2.3.1. Will a Grace 

 

 Will a Grace (Will & Grace) je do dnešní chvíle pokládán za jeden 

z nejpopulárnějších televizních pořadů s hlavními postavami s homosexuální orientací 

vůbec.
112

 Pořad lze podle Hartleyho kategorizace vymezit jako sitcom na pomezí family 

sitcom a workplace sitcom. Příběh, který se odehrává v New Yorku, sleduje život 

právníka Willa Trumana a jeho nejlepší přítelkyně Grace Adlerové.  Grace je 

heterosexuálka, zatímco Will homosexuál. Metaforickou rodinu doplňují Graceina 

asistentka Karen Walkerová a Jack McFarland, druhá stálá homosexuální postava a 

Willův dlouholetý přítel.  

Sitcom začala vysílat v roce 1998 komerční televizní stanice NBC, přičemž 

seriál vydržel na televizní obrazovce osm let, až do roku 2005. Za dobu své existence 

získal 16 cen Emmy a 83 nominací. Seriál byl přijat se smíšenými ohlasy včetně tvrzení, 

že pořad nenapomáhá zlepšit obraz LGBT komunity.
113

 Současně však získal mnohá 

ocenění za své zásluhy v této oblasti, včetně několika Mediálních ocenění organizace 

GLAAD.
114

 Obraz Will a Grace jakožto pořadu s kulturním přínosem posílilo v médiích 

mj. prohlášení vicepresidenta Joea Bidena, podle kterého sitcom vzdělal veřejnost o 

LGBT komunitě více, než kdokoliv jiný do té doby.
115

  

Seriál lze označit za výjimečný i pro zájem publika, a to zejména ve třetí sezóně, 

kdy sledovanost dosahovala svého vrcholu.
116

 Sitcom se těšil popularitě v období, kdy 

se Ellen potýkala se svým neúspěchem. David Kohan, tvůrce pořadu, to vysvětlil takto: 

„Will a Grace měli větší šanci uspět tam, kde Ellen selhala, protože Will věděl o své 

homosexualitě dvacet let. Nezkoumá tak toto trapné období plné „poprvé“, jako to 

musela udělat Ellen. Proces sebepoznání a bolest, se kterou se homosexuálové potýkají, 
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je fascinující, ale pro většinu Američanů odpudivá.“
117

 V lednu 2017 televize NBC 

oznámila, že je seriál obnoven pro devátou řadu, která poběží v televizní sezóně 2017-

2018.
118

 

 

2.3.2. Taková moderní rodinka 

 

Taková moderní rodinka (Modern family) je podle Hartleyho definice rodinným 

sitcomem. Současně jej lze zařadit do kategorie mockumentary, tedy fiktivního 

dokumentu, jenž přejímá postupy a formu dokumentárního snímku za účelem satiry.
119

  

„Kdysi osvědčený rodinný model žena + muž + dvě až tři děti už je dávno 

minulostí a tento americký sitcom nám představuje moderní rodinu z počátku 21. 

století,“
120

 shrnuje děj oficiální text distributora a upozorňuje tak na výjimečnost 

sitcomu. Sitcom skutečně dokumentuje nový, ne nutně nukleární, typ rodiny. V čele 

rodiny Pritchettů stojí Jay s novomanželkou imigrantkou Glorií a vyženěným synem. 

Dále sleduje život jeho dvou dospělých dětí: Claire a Mitchella. Zatímco Claire žije se 

svým manželem a třemi dětmi, Mitchell vychovává se svým dlouholetým partnerem 

Cameronem právě adoptovanou vietnamskou holčičku. Sitcom tak adresuje kromě 

mnohageneračního soužití také otázku patchworkové rodiny, imigrace, adopce a 

v neposlední řadě stejnopohlavnímu vztahu.  

Taková moderní rodinka byla poprvé odvysílána na komerční stanici ABC 

v podzimní sezóně 2009. V době psaní práce byly odvysílány všechny díly jeho osmé 

série. Seriál drží prvenství v nejvíce po sobě vyhraných cenách Emmy v kategorii 

komediální seriál, a to v počtu pěti cen (2010-2014).
121

 Během své třetí sezóny patřil 
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k nejvíce sledovaným sitkomům. Postupně se ale jeho sledovanost začala propadat.
122

 Je 

nutné zmínit, že mezi jeho hlavní cílovou skupinu patří liberálové z velkoměst, jako 

např. Boston, San Francisco nebo Santa Barbara. Nejméně populární je naopak 

v rurálních oblastech Kentucky, Mississippi a Arkansasu.
123

 Podobně jako Will a Grace, 

i Taková moderní rodinka se potýká s rozporuplným přijetím, co se týká otázky LGBT 

komunity. Kromě pozitivních ohlasů se objevuje i kritika, že sitcom replikuje především 

zažité genderové stereotypy ve společnosti.
124
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3. Analytická část 
 

Cílem diskursivní analýzy je odhalit způsoby, jakými je produkována sociální 

realita, konkrétně jak je skrze jazyk konstruována homosexualita.  Z praktického 

hlediska jsou pak výchozím bodem identifikace diskurzů konkrétní scény z vybraných 

sitcomů. Cílem není stanovit absolutní pravdu nebo obecný závěr, ale rozkrýt základní 

vzorce. Kromě zkoumání jazykové stránky patří do této části práce zařazení diskurzů do 

širších sociálních kontextů a sémantických vztahů.  

Analytická část je rozřazena do několika podkapitol. Homosexualita jako 

identita postavy se přitom zaměřuje zejména na stereotypizaci postav. Podkapitola 

Coming out a integrace do společnosti, Intimita a sex a Rodičovství a vztahy pak 

zkoumají konkrétní zvolená témata a jejich proměny v čase.  

3.1. Homosexualita jako identita postavy 
 

Pokud hovoříme o konstrukci identity homosexuální postavy, málokdy se 

vyhneme stereotypizaci. Nicméně právě stereotyp je jedním ze způsobů, jak média 

homosexuální postavy identifikují.
125

 Tato část práce zkoumá, jak vybrané sitcomy 

konstruují identitu homosexuální postavy a jaké stereotypy pro tento účel využívají.  

3.1.1. Will a Grace 
 

Sitcom Will a Grace představil už ve svém pilotu dvě stálé postavy 

s homosexuální orientací. Jednou z nich je ústřední postava Will Truman, druhou pak 

jeho přítel Jack McFarland. Dynamika mezi oběma postavami je velmi rozdílná, a tak 

můžeme říci, že seriál představuje hned dva způsoby, jak pracovat se zobrazením 

homosexuálních jedinců.  

Will Truman je úspěšný, vzdělaný právník žijící na Manhattanu. Jeho 

homosexualita nemusí být divákovi na první pohled vůbec patrná. Will totiž vystupuje 

jako každá jiná heterosexuální postava v sitcomu. Jeho vystupování neprovázejí 
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zženštilá gesta, šišlání ani jiné stereotypy spojené se zobrazováním homosexuality. 

Můžeme zde hovořit o příkladu asimilace LGBT komunity do heteronormativního 

rámce.
126

 Absence jakýchkoliv projevů homosexuální orientace je tak výrazná, že se 

sama často stává předmětem narážek ostatních postav.  

 

Karen: Najdu si lepšího právníka… teplejšího! 

 

Will: Tak to hodně štěstí. (s05e22) 

 

Tato scéna neilustruje pouze to, že Willova homosexualita není pro ostatní 

postavy na první pohled patrná, ale současně tak činí skrze sociální postavení jedince. 

Will pracuje jako právník, což se podle Willovy reakce řadí mezi povolání, ve kterém 

převažují heterosexuálové a homosexualita je zde považována za určitou formu deviace.  

Stejně jako některé atributy mají poukazovat na to, že Will není dostatečně 

homosexuální, existují i charakteristiky, které sitcom využívá k tomu, aby na Willovu 

homosexualitu naopak upozornil. Tyto stereotypy se týkají zejména charakteristik, jež 

lze obecně přisuzovat femininitě. Tzn. chování, jež by mělo podle konvenčního 

rozdělení generových rolí spadat do sféry žen, má být „pomůckou“, jež divákovi 

pomůže pochopit, že je jedinec homosexuál.
127

  

 

Will: Já? Já nejsem gay.  

 

Jack: Tahle ohraná kopie soundtracku Dreamgirls si dovoluje tvrdit opak. 

(s03e08) 

 

Mimo specifické zájmy a vystupování je častým stereotypem také přehnaný 

zájem o vzhled, jež se považuje za určitou formu deviace od tradičního pojetí 

maskulinity.  

 

Will: Hele, Robe, nemám v těch džínech velkej zadek?  

                                                                                                                                               
125
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Rob: To fakt nevím.  

 

Will: Ne, vážně, má tvar jako hruška?  

 

Rob: Kámo, já jsem chlap, to fakt nevím. Prostě nos kalhoty, co ti sedí, a nech 

mě bejt.  

 

Z interakce mezi Willem a jeho přítelem z vysoké školy tak vyplývá, že zájem o 

vzhled je něco, co není typické pro „chlapy“. Toto tvrzení Rob posiluje větou „já jsem 

chlap“. Pokud se tedy Will o svůj vzhled přehnaně zajímá, nutně to znamená, že muž 

není, nebo alespoň není mužem v tradičním chápání tohoto pojmu. Podobné scény 

nejsou pouze způsobem, jak připomenout Willovu homosexualitu, ale současně mohou 

působit jako komická vložka, která odlehčuje jinak seriózní roli manhattanského 

právníka. 

Zatímco postava Willa Trumana je zobrazována v rámci heteronormativního 

rámce, Jack McFarland ztělesňuje většinu stereotypů, které jsou s homosexualitou 

spojené. Jack používá charakteristická gesta, šišlá, má zženštilé vystupování i zájmy. Je 

pro něj důležitý vzhled i způsob oblékání: „Řeč se vymyslela, až když se začli rodit 

oškliví lidé a bylo třeba to komenovat.“ (s06e20) Jack miluje Cher a zajímá se o divadlo 

a v jeho slovníku se často objevují slova jako teplouš (fag) nebo slečinka (sissy). 

Jackova homosexualita je zjevná a jako charakteristika postavy dominantní.   

 

Jack: Pro tvoji informaci, většina lidí neví, že jsem gay.  

 

Will: Jacku, slepí a hluší lidé vědí, že jsi gay. Mrtví lidi ví, že jsi gay.  

 

Jack: Grace, když si mě poprvé potkala, věděla jsi, že jsem gay?  

 

Grace: Můj pes to věděl. (s01e01) 

 

Jackova homosexualita se promítá i do jeho sociálního postavení. Na rozdíl od 

Willa nemá „řádné“ zaměstnání.  Jack usiluje o roli filmového herce, později vystupuje 
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jako ředitel gay televize a v jednu chvíli se dokonce stává zdravotním bratrem, což 

ostatní postavy považují za povolání, které není pro tradiční maskulinitu typické.  

 

Karen: Gay, co se stává sestřičkou. To je jako když mužatka hraje softball. To 

prostě nevidíš každý den. (s06e09) 

 

Vše, co Jack dělá, se stává předmětem vtipu. Můžeme však argumentovat, že 

Jackova stereotypizace je zcela účelná; podle Taflingera se ostatně jedná o jedno ze 

základních pravidel humoru.
128

 Tomu nasvědčuje i skutečnost, že je Jack diváky často 

považován za jednu z nejzábavnějších postav v sitcomu.
129

  

Do oblasti homosexuality jakožto identity jedince řadíme také politickou 

angažovanost. Vzhledem ke společenskému vývoji ve Spojených státech se v době 

vysílání seriálu jednalo zejména o otázku stejnopohlavního manželství. Tomuto tématu 

se však seriál věnuje pouze okrajově. Pro ilustraci můžeme použít následující dialog:  

 

Jack McFarland: Buď vděčná, že alespoň můžeš mluvit o rozvodu. Gayové 

takové právo nemají. A proto volím Jima Carreyho.  

 

Will Truman: Jsem si jistý, že jako vůdce svobodného světa mu zkušenosti 

zvířecího detektiva přijdou vhod. (s07e03) 

 

Jack si plete Johna Kerryho, který kandidoval na prezidenta v roce 2004, 

s hollywoodským hercem Jimem Carrey. Jack je zde zobrazován jako někdo, kdo se 

nejenže aktivně neúčastní boje za práva LGBT komunity, ale současně politické situaci 

ani nerozumí. Dochází tak ke komické situace, současně se sitcom prezentuje 

apoliticky. 

 

3.1.2. Taková moderní rodinka 

 

Sitcom Taková moderní rodinka představuje homosexuální pár Camerona a 

Mitchella, který spolu vychovává adoptovanou vietnamskou holčičku. Dynamika jejich 
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vztahu je do jisté míry paralelní se způsobem, jak jsou zobrazovány ústřední 

homosexuální postavy seriálu Will a Grace. Mitchell je právník, jenž, stejně jako Will, 

reprezentuje heteronormativně konstruovanou sexualitu. Postava Mitchella je do velké 

míry zbavena stereotypů, které jsou s homosexualitou spojeny. Že se Mitchell 

stereotypizaci účelně vyhýbá, je naznačeno např. v díle, kdy se chystá na koncert 

oblíbené zpěvačky.  

 

Mitchell: Máme skvělé lístky na Lady Gagu. Těším se na to už týdny. Je to 

jediný gay stereotyp, který jsem sám sobě dovolil. (s02e22) 

 

Cameronova identita je naopak postavena na existenci stereotypů. Cameron 

miluje divadlo, růžovou a záleží mu na vzhledu. Jeho snaha se těmto představám 

vymanit se často stává předmětem vtipu: 

 

Cameron: Není nic, co gayové nenávidí víc, než to, když je s nimi jednáno jako 

s ženami. My nechceme na vaše uvítání miminka, nemáme „své“ dny a nemilujeme 

růžovou.  

 

Mitchell: Ale ty miluješ růžovou.  

 

Cameron: Ne, růžová miluje mě. (s02e21) 

 

Jeho homosexualita je ostatním postavám okamžitě zjevná. To dokazuje např. 

epizoda, ve které se Cameron pokouší dokázat, že by jako heterosexuál byl úspěšný 

sukničkář. Oslovená žena na baru mu skutečně dá své telefonní číslo, ale jen proto, aby 

posléze vyšlo najevo, že o Cameronově homosexualitě celou dobu věděla. 

 

Katie: Já přeci vím, že jsi gay. Je to vidět. To, jak mluvíš, chodíš a strojíš se... A 

jak pořád mácháš rukama. (s03e07) 

 

Vzezření, vystupování i zájmy konstruují Cameronovu identitu na bázi 

stereotypů, jež jsou založeny na představě, že dochází k odklonu od tradiční 
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maskulinity. Taková moderní rodinka ale nabízí i jiný pohled na Camerona, a to jako na 

muže, který již od první série miluje americký fotbal, sport, jenž naopak zcela odpovídá 

představě o tradiční maskulinitě.  

 

Cameron: Sbírám stará kuličková pera, zajímám se o techniku aranžování 

květin, ikebanu, a na univerzitě Illinois jsem začínal jako útočník. Překvápko! (s01e05) 

 

Cameronův zájem je zde viditelně orámován slovem „překvápko“, které 

upozorňuje na to, že je jeho zájem netradiční a nečekaný. Určitý odklon od zažitých 

stereotypů potvrzují také další zájmy, které se blíží spíše k tradičnímu pojetí 

maskulinity. Cameron mj. vyrůstal na farmě, proto se neštítí tvrdé práce a často je 

označován za zručnějšího partnera. (s08e18) I tuto součást Cameronovy identity 

můžeme označit za pokus vyvrátit zažité stereotypy o homosexuálech.  

Taková moderní rodinka zobrazuje přelomové milníky v boji za LGBT práva. 

Cameron a Mitchell vychovávají společně adoptované dítě. Současně je během doby 

vysílání uzákoněno stejnopohlavní manželství ve Spojených státech, což se promítne i 

do jedné ze zápletek. Svatbě Camerona a Mitchella jsou věnovány dvě poslední epizody 

páté řady. Jinak se ale sitcom politickým tématům víceméně vyhýbá. Pokud už se 

politické téma objeví, je depolitizováno a převedeno v žert, jako např. v epizodě, kdy se 

pár snaží vymluvit z účasti na svatbě.  

 

Cameron: Tak si vymyslíme nějakou výmluvu. Co kdybychom řekli, že se 

žádných svateb neúčastníme, dokud se gayové nebudou moct vzít.  

 

Mitchell:  Aha, najednou budeme dělat, že nás zajímá politika. Přitom během 

gay pride opouštíme město, abychom se vyhnuli zácpě. (s03e13) 

 

Shrnutí:  

 

Jak Will a Grace, tak Taková moderní rodinka pracují se dvěma typy 

zobrazování homosexuality. Identita postavy je buď konstruována v rámci 

heteronormativity, nebo naopak pomocí stereotypů, které jsou s homosexualitou 
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spojené. Jedná se zejména o stereotypy, jež pracují s vystupováním a zájmy spojenými 

spíše s femininitou. Tyto stereotypy slouží jako nositelé humoru, zatímco 

heteronormativní postavy mají často vážnější dějovou linku. Cameron z Takové 

moderní rodinky však vykazuje i znaky tradiční maskulinity. Prolomení těchto 

stereotypů je však často provázeno rámcem, jenž upozorňuje na to, že se jedná o něco 

netradičního.   

Je nutné také uvést, že se zobrazováním homosexuality souvisí i určité sociální 

postavení: homosexuálové jsou zobrazováni jako běloši z vyšší třídy s prestižním 

povoláním, podobně jako v 90. letech.
130

 U obou sitcomů můžeme také konstatovat, že 

přestože jsou zachycena aktuální společenská témata, která se týkají LGBT komunity, 

rétorika, jež je obestírá, je apolitická.  

 

3.2. Coming out a integrace do společnosti 
 

Jak jsme si ukázali v první podkapitole této práce (Reprezentace homosexuality v 

médiích), coming out je tématem, jež je se zobrazováním homosexuality propojeno již 

téměř od počátku. Cílem této části je prozkoumat, do jaké míry je toto téma dominantní 

a jakou roli hraje v narativním rámci vybraných sitcomů.  

 

3.2.1. Will a Grace 
 

Jak bylo prezentováno ve druhé kapitole této práce, coming out a pomýlená 

sexualita jsou v 90. letech jednou z klíčových zápletek, jež se týkaly zobrazování 

homosexuality. Ve Will a Grace je coming out natolik dominantním tématem, že je jeho 

zobrazení rozděleno pro potřeby této práce do tří kategorií.  

Do první kategorie se řadí zápletky, jež se týkají odmítnutí přiznat svou 

homosexualitu. S tím se potýká ve vzpomínkové epizodě i hlavní postava Will (s03e08). 

Zápletky, jež se týkají tohoto tématu, se však nejčastěji objevují u vedlejších postav – ať 

už se jedná o konkrétní homosexuální postavy nebo např. o ženu, která si odmítá 

přiznat, že je její přítel gay. (s03e08)   
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Za zásadní ukázku odmítání coming outu lze považovat epizodu, v níž se 

nepřiznaná homosexualita stává jednou z překážek ve vztahu Willa a sportovního 

komentátora Matta. Ten Willa před svými sportovními kolegy představuje jako bratra a 

na téma homosexuality reaguje negativně.  

 

Matt: Teda, představa dvou chlapů, jak si to... to.. je mi špatně. 

 

Will: Já myslím, že dva chlapi jsou rajc.  

… 

Will: Matte, musím ti něco povědět. Já jsem gay. (s03e14) 

  

Homosexualita je v tomto případě stále viděna jako něco negativního, především 

ve sportovním odvětví. Will nenásleduje Mattův příklad, kdy homosexualitu veřejně 

odsuzuje. Nejenže představu mužů, kteří se k sobě chovají intimně, podpoří, ale ještě se 

sám dozná ke své homosexualitě. Přestože tak učiní, Matt to nedokáže, a to kvůli své 

obavě z reakcí v zaměstnání, které je známé pro své tradiční pojetí maskulinity.
131

  

Druhým typem zápletky, jež se věnuje coming outu, je přijetí homosexuality 

rodinnými příslušníky. Pro Will a Grace je typické, že pro obě rodiny hlavních 

homosexuálních postav je jejich sexuální orientace překvapením, až překážkou. 

Přestože sitcom sleduje již dospělé postavy, Jack se své matce k homosexualitě 

nepřiznal až do svých třiceti let. Když se Judith snaží pochopit, jak je možné, že 

doposud o homosexualitě svého syna nevěděla, uchýlí se k vysvětlení pomocí 

stereotypizace. Homosexualitu svého syna si vysvětluje pomocí velmi zjevných 

stereotypů, které do té doby přehlížela. Podobně jako v předchozí kapitole tak dochází 

k identifikaci homosexuality na základě projevů, jež můžeme považovat za stereotypní. 

 

Judith: Když se na to tak zpětně podívám... Byly tu různé náznaky. Třeba když 

jsi byl malý, měl jsi nejradši takovou říkanku o třech mužích ve vaně. A vždycky ses 

přátelil s gayi, co to dávali okázale najevo. (s02e07) 

 

Zatřetí, coming out lze propojit se zápletkou založenou na pomýlení sexuální 

orientace. Willův coming out je do jisté míry popisován z pohledu Grace. Přátelství 
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Willa a Grace totiž vzešlo z původně nezdařené tříměsíční známosti, než jednoho večera 

Will své přítelkyni oznámil, že je gay. Grace následně propukne v pláč a odmítá 

s Willem více jak rok komunikovat.  

 

Grace: Považujou mě za blázna už kvůli vlasům. Přidej přítele gaye a můžu to 

rovnou zabalit! (s03e09) 

 

Willovo doznání do značné míry popisuje důsledky pro Grace, heterosexuální 

postavu, která Willovou „lží“ nyní trpí. Sitcom naopak téměř nerozvíjí, jaké negativní 

důsledky přináší coming out pro Willa. Kromě zápletky pomýlené sexuality tak 

můžeme hovořit o dalším trendu z počátku 90. let: homosexualita postavy je zde líčena 

jako problém primárně pro heterosexuální postavu.
132

  

 

3.2.2. Taková moderní rodinka 

 

V Takové moderní rodince lze coming out označit za okrajové téma. Absenci 

této pro 90. léta tradiční zápletky lze připsat tomu, že se obě hlavní homosexuální 

postavy pohybují ve středních letech.  Cameronův coming out je zmíněn pouze krátce, a 

to ve scéně, kdy přiznává, že jeho orientace byla rodičům zjevná prakticky už od jeho 

narození. (s01e13) 

Mitchellův coming out má o to komplikovanější průběh, což ilustruje jeho 

složitý vztah s konzervativním otcem.  

 

Mitchell: O své orientaci jsem poprvé promluvil v pubertě. Tátovi jsem to musel 

říct třikrát, než si to připustil. Možná jen doufal, že špatně rozuměl a já jen řekl tati, 

jsem komouš.
133

 (s01e13) 

 

Vztah Mitchella a Jaye je jedním z klíčových zápletek, co se homosexuality 

v seriálu Taková moderní rodinka týká. Kromě složitého vztahu mezi otcem a synem 

současně reprezentuje překážky starší generace v přijetí a pochopení opačné sexuální 
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Homophobia, and Sports Talk Radio. Journal of Sport and Social Issues, 2004. roč. 28, č. 2, s. 136-168. 
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orientace. Jay jakožto představitel starší generace často posuzuje vztah Mitchella a 

Camerona podle tradičních představ o uspořádání rodiny. V pilotním díle tak např. 

reaguje na synovu adopci vietnamské holčičky na základě zažitých představ o nukleární 

rodině.  

 

Jay: To je špatný nápad… dítě potřebuje matku! (s01e01) 

 

Jayovo chování nemusí nutně pramenit z negativních, až homofonních postojů. 

Jayův přístup k homosexualitě často vychází z nedostatečné informovanosti. I proto 

jeho vystupování vůči Mitchellovi může v mnoha ohledech působit až netaktně, jako 

v epizodě, kdy se na něj jeho syn obrátí se žádostí o pomoc v jeho vztahu k partnerovi 

Cameronovi.  

 

Jay: Tak co, problémy v homo ráji?  

 

Mitchell: Cam neodmítne nikoho, kdo požádá o pomoc. A proč vždycky musíš 

přidat slovo homo tam, kam vůbec nepatří? (s01e12) 

 

Můžeme tak říci, že nesledujeme coming out a integraci homosexuála do 

heterosexuální společnosti, ale snahu heterosexuálního jedince integrovat se do světa 

homosexuálů. To ale neznamená, že je postava Mitchella upozaděna. Mitchell využívá 

svůj vztah s otcem k rozvoji vlastní dějové linky, zejména v otázce přijetí vlastní 

homosexuality. To lze demonstrovat na epizodě, kdy jej Jay potká s homosexuálními 

přáteli v baru. Jay se mezi synovy přátele chce zapojit. Mitchell však Jayovo gesto 

neocení a během večeře se pokouší vyhnout tématům, která by se mohly homosexuality, 

byť žertem, dotýkat.  

 

Jay: Tak co tu chlap musí udělat, aby dostal drink?  

 

Mitchell: Nikdo na to neodpovídejte. (s02e18) 

 

Jak o Mitchellovi následně říká jedna z vedlejších postav, bojí se, že by si jeho 

otec uvědomil, „jak moc teplej je“. Mitchell tak bojuje proti narušení obrazu, který je 
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jinak vystavěn v rámci heteronormativity – tedy jako obraz někoho, kdo má stejné 

vystupování, zájmy a slovník jako heterosexuální postava.  

 

Shrnutí:  

 

V seriálu Will a Grace je téma coming outu jednou z klíčových zápletek. 

Objevuje se zde otázka jak nepřiznané homosexuality, tak homosexuality přiznané 

v pozdním věku nebo jako zápletka pomýlené sexuální orientace. Jako společný rys lze 

označit skutečnost, že po samotném coming outu je do velké míry rozebíráno, jaký má 

nová realita vliv na ostatní, heterosexuální postavy; ať už se jedná o rodinné příslušníky, 

přítelkyně nebo přátele. Sitcom současně zobrazuje i některé společenské důsledky 

coming outu. Jedná se např. o případ nepřiznané homosexuality Willova milence, jenž 

v maskulinním sportovním prostředí nemůže svou orientaci přiznat bez toho, aby se 

musel obávat o své povolání.  

V Takové moderní rodince se coming out stává spíše okrajovým tématem. 

Otázka coming outu je soustředěna do vztahu mezi konzervativním otcem Jayem a 

synem Mitchellem. Zatímco Jay se snaží integrovat do světa homosexuálů, Mitchell 

bojuje s úplným přijetím své vlastní sexuální orientace a plným začleněním do LGBT 

komunity.  

3.3. Intimita a sex 
 

Zobrazování intimity a sexu mezi stejným pohlavím bylo dlouhou dobu, 

především na komerčních stanicích, tabu. Kontroverzní téma nebylo často zobrazováno 

z obavy o ztrátu sponzorů a z reakce konzervativních diváků. Tato část práce zkoumá, 

jak se zobrazování intimity a sexu změnilo ve vybraných sitcomech.  

 

3.3.1. Will a Grace 

 

Sex a intimitu lze v sitcomu Will a Grace považovat za silně zastoupené téma, a 

to především formou dialogů. Sex je mezi hlavními postavami předmětem mnoha 

narážek. Sitcom se nevyhýbá ani zmínkám, jež se týkají sexu stejného pohlaví. Naopak, 
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otevřenost vůči tomuto tématu neprojevují pouze homosexuální, ale také heterosexuální 

postavy.   

 

Jack: Půjčíme si film. Líbí se ti gay porno?  

 

Grace: Komu ne. (s03e01) 

 

Svou otevřenost vůči intimitě mezi osobami stejného pohlaví potvrzuje Grace i 

v další epizodě, kdy tvrdí, že „gay sex je tak sexy.“ (s02e14) Podle tohoto výkladu je 

stejnopohlavní sex nejen považován za normu, ale také něco trendy a vzrušujícího i pro 

heterosexuály. Pokud však o sexu hovoří samy homosexuální postavy, je samotný sex 

líčen lechtivě, až perverzně; do jisté míry jako deviace, jež se odlučuje od normy, kterou 

nastavuje heterosexuální postava.  

   

Jack: Oh, chudinko, tohle nebyl sex, jak ti to mám vysvětlit, když se dva muži 

milují, svléknou se, namažou se olejem jak dvě prasátka na rožni... (s03e07) 

 

Nejen skutečného sexu, ale i intimních projevů, jako jsou doteky nebo polibky, 

je však v sitcomu za celých osm let minimum. Zejména postava Willa je téměř 

desexualizována. Na nedostatek vývoje v jeho soukromém životě opakovaně upozorňují 

také ostatní postavy.   

 

Jack: Slovo homosexuál má v sobě výraz sex, Wille. (s03e13) 

 

Drobná popíchnutí však lze vidět jako komický prvek, nikoliv jako podnět, jenž 

by vedl k vývoji v ději. V jiném případě slouží absence intimity jako způsob, jak Willa 

ukotvit v heteronormativním rámci. Na skutečnost, že má Will blíže k heterosexuálům 

než k homosexuálům, odkazuje i zmínka o sportu, jež je spojován s tradiční 

maskulinitou.  
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Will: Od kdy jsi Židovka? Jsi asi taková židovka jako Melanie Griffith ve filmu 

Cizinec mezi námi. 

 

Grace: A ty jsi asi tak gay jako Tom Sellick ve Svatbě naruby. 

 

Will: Já jsem hodně gay. 

 

Grace: Kdy jsi naposledy měl sex s klukem? 

 

Will: Jsem vybíravej! 

 

Grace: Ha! Jsi hetero! Běž se dívat na baseball! (s04e08) 

 

Zatímco Will je popisován téměř asexuálně, Jack má ztělesňovat někoho, kdo je 

sexu plně otevřený. Toto tvrzení posiluje např. svým přiznáním: „Sex je droga, Karen. 

Já o tom něco vím; jsem její licencovaný dealer.“ (s05e01) 

Přestože k žádným intimitám na televizní obrazovce nedojde, Jack často 

explicitně hovoří o mužích, se kterými měl pohlavní styk, případně se k sexu chystá, a 

to včetně cizinců a známostí na jednu noc. Jack je pojat jako postava promiskuitní, která 

se nebrání ani vztahům s ženatými muži, na čemž ostatně dle svých slov nevidí nic 

špatného.   

 

Jack: Jediný zločin je, že jsem neodolatelný. Život je moc krátký na to, 

abychom o věcech moc přemýšleli. Když se naskytne příležitost, popadnu ji, její 

prstýnek odložím na noční stolek a využívám ji do rána. (s08e01) 

 

V některých ohledech lze v jeho chování vysledovat až sklony k predátorství, jež 

patří k jedněm z negativních stereotypů spojovaných s homosexualitou.
134

 Jack např. 

tvrdí, že: „Neexistují žádní hetero muži. Jen ti, kteří zatím nepoznali Jacka.“ (s02e20) 

Tento stereotyp lze ilustrovat na scéně z dílu, kdy se Jack snaží sblížit s mužem, jež 

vede organizaci na „napravení“ homosexuálů. Poté, co Jack předstírá, že je 
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heterosexuální, Billovi nabídne, aby se spolu po sledování televizního zápasu 

osprchovali.  

 

Bill: Jacku, nemyslím si, že je to vhodné.  

 

Jack: Co to říkáš, jenom páreček heteroušů, co se mydlí ve sprše.  

 

Bill: Dobře, rád bych ti něco řekl. Plácání a škrábání hlavy je jedna věc, ale 

funění do ucha a letmé polibky u nás nejsou zrovna zvykem. A teď ještě ta sprcha?  

 

Jack: Co tím naznačuješ?  

 

Bill: Že po mně jedeš. (s02e20) 

 

Jackovo vystupování ve výsledku posiluje škodlivý stereotyp, jenž vychází 

z představy, že homosexuálové nerespektují hranice a pokouší se svést kohokoliv - 

nehledě nejen na jejich orientaci, ale i jejich zájem.   

 

3.3.2. Taková moderní rodinka 
 

Ústřední pár v sitcomu Taková moderní rodinka spolu v první sérii chodí již pět 

let a společně vychovává dceru Lily. Můžeme tak říci, že vyvrací stereotypy ohledně 

neschopnosti homosexuálních párů udržet si dlouhodobý vztah.
135

 Současně bojují proti 

představě, že gayové musí být nutně promiskuitní. Mitchell a Cam současně respektují 

hranice, že je někdo heterosexuál, a nepředstavují tak stereotyp, podle kterého se 

homosexuálové snaží svést kohokoliv, nehledě na jejich orientaci. To potvrzují např. 

v epizodě, v níž narazí na svého nového souseda ve sdílené vířivce. Cameron 

nestandardní setkání s přitažlivým sousedem shazuje právě na základě odlišnosti své 

orientace.  
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Cameron: Je to úžasný chlap a není gay, takže to vlastně není nic divného.  

 

Mitchell: Jen z tebe udělal šestnáctiletou holku. (s02e11) 

 

Sex jako téma ve vztahu Mitchella a Camerona zcela chybí. Nejenže se téměř 

nikdy nestává dějovou zápletkou, ale současně se neobjevuje ani v dialozích a drobných 

narážkách. Pokud už je sex nějakým způsobem zmíněn, jedná se zpravidla o vtip nebo 

nedorozumění. To lze ilustrovat např. na epizodě, kdy si pro večerní schůzku pár 

připraví „seznam toho, co rádi dělají, ale nikdy se k tomu nedostanou.“ Večerní plány 

jim ale náhle naruší jejich neteř společně s rodinnou přítelkyní Sal.  

 

Cameron: A co naše plány?  

 

Mitchell: Znáš Sal, necháme je dvě pít a ani si nevšimnou, když se vypaříme a 

vrátíme se zpátky k našemu seznamu.  

 

Cameron: To je dobrý plán. Víš co? Stejně jsem nechtěl dělat číslo jedna. Cítím 

se kvůli tomu sprostě a trapně.  

 

Mitchell: Dobře, tak sbohem Cheescake factory.
136

 (s08e12) 

 

Pokud se tedy v dialogu objeví něco, co může být narážkou na jejich milostný 

život, je to rychle převedeno do vtipu. Desexualizace postav může samozřejmě pramenit 

ze skutečnosti, že se podle Hartleyho definice jedná o rodinný sitcom. V tomto případě 

je ale nutné připomenout, že např. dějová linka Mitchellovy sestry Claire a jejího 

manžela často obsahuje narážky na jejich milostný život. Jedna z epizod druhé série 

dokonce obsahuje zápletku, kdy pár při milostných hrátkách vyruší jejich potomci. 

(s02e13) 

Ve vztahu Mitchella a Camerona není patrná pouze absence sexu, ale i jiných 

intimit, jako jsou milostná objetí nebo polibky. První polibek se mezi párem odehrál až 

v druhé sérii. V této epizodě je nedostatek veřejných projevů lásky připisován nikoliv 

strachu z odsouzení, ale Mitchellově chladné povaze.  

                                                 
136

 Jedná se o americký řetězec restaurací známý především pro své cukrovinky. 



   

 

57 

  

 

Cameron: Mitchellovi vadí projevování citů na veřejnosti. Na jedné 

silvestrovské párty si se mnou o půlnoci místo polibku plácnul. Dva problémy: zaprvé, 

gayové si neplácají. Zadruhé, gayové si neplácají. (s02e02) 

 

Absenci intimity tedy vysvětluje jako deviaci od normy, kdy je standardní 

partnerovi stejného pohlaví projevit svůj cit také na veřejnosti. Od normy se naopak 

odchyluje svým chováním Mitchell, který svého partnera nepolíbil, ale nabídl mu pouze 

plácnutí. Když ho Mitchell odmítne políbit na rodinné oslavě, musí Cameron vysvětlit 

nestandardní chování i zbytku rodiny.  

 

Cameron: Já vám to vysvětlím. Mitch mě nerad líbá na veřejnosti. 

 

Mitchell: Tys mě přepadnul! 

 

Glorie: Ale Camerone, Mitch za to nemůže. Tohle má po svém otci. Jay taky 

nemá rád cicmání na veřejnosti. (s02e02) 

 

Lze tedy konstatovat, že Mitchellovo chování tedy nepramení z ničeho, co 

souvisí s přijetím vlastní homosexuality nebo z obavy z veřejného odsouzení. Podle této 

scény je zdrojem Mitchellových problémů komplikovaný vztah s otcem, po kterém 

podědil jeho neochotu projevovat svou přízeň na veřejnosti.  

 

Shrnutí:  

 

V sitcomu Will a Grace se o sexu často mluví, avšak za celých osm let vysílání 

nedošlo takřka k žádným fyzickým projevům intimity.  Postoj k sexu je zde zobrazen 

dvojím způsobem. Willova sexuální neaktivita přispívá ke konstrukci jeho postavy 

v rámci heteronormativity. Jack je naopak zobrazen nejen jako sexuálně aktivní, ale 

současně promiskuitní se sklony k predátorství, čímž posiluje negativní stereotypy o 

LGBT komunitě.  

Cameron a Mitchell v Takové moderní rodince jsou naopak zcela 

desexualizováni. Sex je jako téma opomíjen, přičemž jakékoliv narážky na milostný 

život páru jsou přeměněny ve vtip. Ve vztahu Mitchella a Camerona současně zřídka 
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dochází k intimitě, jako je milostné objetí nebo polibek. To je v průběhu děje vysvětleno 

rezervovanou povahou jedné z homosexuálních postav. Ať už se jedná o původní záměr 

scénáristů či reakci na tlak publika, absence intimity je pojata jako součást charakteru 

postavy; nikoliv jako neochota zobrazovat něco, co se odlišuje od heterosexuální 

normy.
137

 

 

3.4. Vztahy a rodičovství 
 

Vztahy a rodičovství jsou aktuálním tématem, zejména pokud vezmeme v potaz 

vývoj ve Spojených státech od roku 2000. Stejnopohlavní sňatky a adopce dětí páry 

s homosexuální orientací vnesly na televizní obrazovku nové téma. Současně se tato 

problematika dotýká způsobu, jak média zobrazují rozdělení genderových rolí ve 

stejnopohlavním vztahu.  

 

3.4.1. Will a Grace 

 

Will a Grace je pořadem na pomezí family a workplace sitcomu, proto lze říci, 

že jsou pro něj vztahy důležitým aspektem, a to jak rodinné, pracovní, tak romantické. 

Pro seriál je však charakteristické, že hlavní homosexuální postavy nemají stálé 

partnery. Patrné je to zejména v případě Willa, ústřední postavy, jež nemá stálého 

přítele až do šesté sezóny, kdy se seznámí s postavou Vincenta D’Angelo. Za hlavní 

vztah tak lze považovat ten, jenž vznikl mezi titulními postavami, Willem a Grace. 

Přestože se jedná o vztah přátelský, můžeme vypozorovat paralely se vztahem 

mileneckým.  

Oproti vztahům s muži není výjimkou, že mezi sebou Will a Grace projevují 

intimitu typickou pro páry včetně objímání a polibků. Jejich vztah prochází mnoha 

fázemi; od blízkosti, přes žárlivost až po hašteření a hádky. Ty často končí usmířením a 

utvrzením se ve vzájemné přízni, jež se podobá až mileneckému vyznání citů.  
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Will: Co kdybys řekla, že mě potřebuješ víc než kohokoliv jinýho. Že nikdo 

nemůže zabrat mý místo a že slibuješ, že při odchodu z tohohle světa s posledním 

dechem zašeptáš mý jméno: Will... Ale jasně, vlastníma slovama. (s03e01) 

 

Takové vyznání je typické spíše pro milenecký pár, což potvrzuje následné 

přiznání Grace, že její láska vůči Willovi je jako jizva na jejím předloktí: „ošklivá, ale 

trvalá.“ 

Na nestandardní blízkosti je také často vystavěna pro 90. léta typická zápletka 

založená na pomýlení sexuality. Kvůli jejich vzájemnému hašteření a chemii je ostatní 

postavy považují za skutečný pár, což je pro okolí často matoucí.   

 

Svatební host: Hej, jak dlouho už jste manželé? Možná už moc dlouho. 

 

Will: Jsem gay.  

 

Svatební host: Jestli ty jsi gay a vy nejste manželé, tak co má tohle být? 

(s01e22) 

 

Jejich platonický vztah často přerůstá až do sexuálního napětí. Toto napětí často 

přispívá k očekávání, že by se jejich přátelství opravdu mohlo překlenout 

v heterosexuální vztah.   

 

Karen: Prostě na sebe už konečně vlezte a už si to odbuďte. Bože! (s03e11) 

 

Zatímco Grace během osmi sezón prochází několika trvalými vztahy včetně 

manželství, Will si stálého partnera nachází až v sezóně šesté. I když je Will ve stálém 

vztahu s mužem, vztah s Grace je pro něj stále prioritní. Na to poukazuje např. scéna, 

při které se Grace seznamuje s Willovým novým přítelem. Když Will svého přítele 

požádá, aby si s Grace vyměnil místo na pohovce tak, aby seděl vedle něj, Grace situaci 

špatně pochopí.  

 

Will: Zlato, přesedneš si, ať jsem vedle tebe? 

 

Grace: Ale já už jsem vedle tebe. (s06e20) 
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Úsměvná záměna poukazuje na to, že Grace obsazuje místo, jež ve Willově 

životě patří muži. Lze tedy říci, že navzdory vztahu s osobou stejného pohlaví je ve 

Willově životě stále prioritou vztah se ženou, tedy vztah heteronormativní.  

Will a Grace také zachycují téma rodičovství a výchovy, a to jak skrze adopci, 

jež podstoupí Will a Vince na konci závěrečné řady, ale především skrze vztah Jacka a 

jeho syna Elliota.   

Jack je otcem díky tomu, že si v mládí přivydělával jako dárce spermatu. Když 

však později pozná svého syna, stává se oddaným rodičem. Budování vztahu se synem 

je občas komplikované, a to především ve hledání společných zájmů. V jedné z epizod 

se Elliot přidá k týmu roztleskávaček, aby se tak zavděčil svému otci Jackovi. Ten má, 

podle svých slov, „roztleskávačství“ v krvi a patří k jeho rodinnému odkazu. Elliot ale 

tuto školní aktivitu nesnáší a raději by hrál baseball. To se zprvu jeho otce dotkne, 

následně mu ale odpustí.  

 

Jack: Rozumím ti. Můj otec mi dělal to samé. Když jsem byl dítě, postavil jsem 

na konci naší ulice malý stánek na manikúru. Vedlo se mi docela dobře. Navštěvovalo 

mě pár sousedek a rozvedené ženy z vedlejšího města. Jediný, kdo nikdy nepřišel, byl 

můj táta. Každý den jsem ho sledoval, jak se vrací z práce, a modlil se, aby se u mě 

zastavil. To on ale nikdy neudělal. A já si říkal: Proč? Proč? Co za muže nechce, aby 

mu syn na ulici poskytl manikúru? Nemůžu uvěřit tomu, že jsem ti udělal to samé. 

(s06e21) 

 

Jack odsuzuje svého syna za to, že se nevěnuje zájmům, které můžeme označit 

za příklad stereotypu maskulinity homosexuálů. Sledujeme tu tak pokus o 

heteronormativitu naruby, kdy se Jack nemůže smířit s tím, že jeho syn preferuje zájmy 

typické pro tradiční maskulinitu. Tímto rozlišováním opět dochází k přísnému vymezení 

toho, co je charakteristické pro maskulinitu homosexuálů a naopak pro tradiční 

maskulinitu, a to opět skrze stereotypizaci.  
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3.4.2. Taková moderní rodinka 

 

Cameron a Mitchell vystupují jako pevný, věrný pár. Jejich partnerský vztah je 

stabilní součástí sitcomu.  V jejich jednání však můžeme vysledovat konvenční 

genderové role. Zatímco Mitchell je živitel rodiny, Cameron se své kariéry vzdal, aby se 

mohl na plný úvazek věnovat výchově jejich adoptované dcery. Rozdělení genderových 

rolí v homosexuálním vztahu jakoby si byl sitcom vědomý, což demonstruje v epizodě, 

jež se odehrává na Den matek.  

 

Cameron: Nabídli mi kytici, Mitchelle.  

 

Mitchell: Kterou jsi přijal.  

 

Cameron: Proč se mě nikdy nezastaneš! Vždyť mě berou jako ženu.  

 

Mitchell: Came přestaň. Jsme atypická rodina, nemají pro nás zatím žádné 

názvosloví. Musí brát jednoho z nás jako ženu.  

 

Cameron: A proč jí musím být já? Copak nosím šaty! Je to noční košile! 

 

To, že se je okolí snaží rozřadit do tradičních genderových rolí, vysvětluje 

Mitchell tím, že jsou zatím novým typem rodiny, pro který ještě nemá společnost 

označení. Sitcom vychází ze zažitých stereotypů. Současně lze říci, že si je 

stereotypizace vědom a odkazuje tak na širší společenský problém.  

Konvenční genderové rozdělení rolí není současně fixně dané. Když má pár 

v jednom z dílů podezření, že se do vedlejšího pokoje vloupal zloděj, Cameron se jej 

vydá vyhnat pomocí baseballové pálky, zatímco Mitchell se ukrývá za novinami 

„Kdyby se k nám vloupal pavouk, byl by v pěkným maléru,“ reaguje Cameron 

posměšně. (s01e19) Mimo spojení s maskulinním pojetím síly je Cameron současně 

považován za manuálně zručnějšího tatínka, což často Mitchellovi připomíná. (s08e18) 

Absence tradičních maskulinních schopností Mitchella trápí, když není schopen postavit 
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pro svou dceru zahradní domek. Tento problém otevírá širší diskusi, jež se snaží vyřešit, 

co je a co není považováno za maskulinní.  

 

Cameron: Mitchell se prostě chce dostat do klubu mužů.  

... 

Jay: Přijde mi to divný, to je vše (jeho absence manuální zručnosti, pozn. 

autorky). Neumí zatlouct hřebík, ale hodně toho dokázal. Právnická škola, kariéra, 

živení rodiny… To je pořádně chlapský, ne? 

 

Cameron: Podle mě je chlapák i ten, co se vzdal učení hudby, aby mohl 

vychovávat své dítě.  

 

Jay: Ty jseš chlapák, Came. (s02e01) 

 

Na základě tohoto dialogu lze říci, že pro Jaye, reprezentujícího nejen 

maskulinitu, ale také starší generaci, je typickým příkladem maskulinity chlapská síla a 

zručnost, proto o Cameronově mužnosti nepochybuje. A to i navzdory tomu, že jeho zeť 

v současnosti funguje jako „žena v domácnosti“. Sitcom ve výsledku neurčí, která 

maskulinita je ta dominantní, avšak poukazuje tak na komplikovanost její definice.  

 

Konvenční genderové role jsou klíčovým tématem také v zápletkách, jež se 

týkají rodičovství a výchovy dětí. V jedné ze scének je prvním slovem jejich 

adoptované dcerky „máma“, což oba adoptivní otce rozruší.  

 

Mitchell: Máma. Tohle slůvko je noční můrou homosexuálních otců. (s01e16) 

 

Vše se uklidní, až teprve když rodiče zjistí, že dcera toto slovo používá jen 

proto, že ho vyslovuje její panenka. Tato scéna ukazuje, že nejen ve vztahu, ale i 

v rodičovství se očekává duální dynamika – otec x matka. Podobně jako Mitchell 

upozorňuje na absenci výrazu pro atypickou rodinu, i zde dochází k poukázání na širší 

společenský problém.  

 



   

 

63 

  

Shrnutí:  

 

Přestože jednou z hlavních postav sitcomu Will a Grace je gay, vztah se stejným 

pohlavím je nakonec upozaděn a zastíněn vztahem heterosexuálním. Ten často působí 

až jako vztah milenecký. Protože vztah Will a Grace pracuje s rolí ženy a muže, 

můžeme jej označit za další formu heteronormativity. Téma rodičovství je v tomto 

sitcomu zastoupeno, avšak reprezentují jej do jisté míry stereotypy založené na 

rozdělení zájmů a atributů tradiční maskulinity a gay maskulinity.  

Taková moderní rodinka sleduje vztah homosexuálního páru, který vychovává 

adoptovanou dceru. Jejich reprezentace je do jisté míry určena konvenčními 

genderovými rolemi, čehož si je, jak se zdá, sitcom sám vědom. S těmito rolemi a 

stereotypy, jež s nimi souvisí, otevřeně pracuje a upozorňuje tak na širší společenské 

problémy – např. způsob, jak pojmout rodinu, jež nutně nereprezenzuje typický 

nukleární model.  
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala reprezentací homosexuality v americkém sitcomu. 

Přestože obecně na televizní obrazovce prošla mnoha změnami, sitcom je specifický 

žánr s vlastními pravidly a zvláštním vztahem k humoru. Ten je založený do velké míry 

na stereotypizaci.  

V práci jsme zkoumali, jak se ve vybraných sitcomech proměnila reprezentace 

homosexuality, a to na třech úrovních. Zaměřili jsme se na reprezentaci homosexuality 

v americkém sitcomu, a to na seriálu Will a Grace a Taková moderní rodinka. Cílem 

bylo prozkoumat, jak se v těchto dvou konkrétních seriálech proměnila reprezentace 

homosexuality. Jak se změnila témata? Jak se změnily stereotypy? Jak dobový kontext 

spoluurčuje témata homosexuality v sitcomu? 

 

Prostřednictvím diskursivní analýzy jsme došli k těmto závěrům:  

 

Můžeme vysledovat výraznou změnu ve vybraných tématech. Témata populární 

v 90. letech, jako je coming out, jsou upozaděna. Do popředí se dostávají témata, jež se 

týkají vztahu mezi osobami stejného pohlaví nebo rodičovství homosexuálních párů. 

Zatímco Will a Grace často řeší coming out a jeho důsledky pro heterosexuální postavy, 

Taková moderní rodinka přesouvá pozornost na manželství dvou homosexuálů a 

výchovu adoptované dcery.  Je nutné říct, že přestože jsou některá témata 

detabuizována, otázky sexu a intimity jsou na obrazovce stále nedostatečně zobrazeny. 

Will a Grace se věnuje sexu často svou rétorikou, za osm let existence televizního 

pořadu ale téměř nevidíme intimitu mezi stejným pohlavím. Taková moderní rodinka 

sice prezentuje vztah dlouholetého páru, náznaky jakékoliv intimity, včetně polibku, 

však v pořadu komerční stanice stále chybí.  První hypotéza se nám tak potvrdila pouze 

částečně.  

 

Aktuální společenská témata jsou v obou seriálech zastoupena, avšak pouze 

okrajově. Původně se práce chtěla tomuto tématu věnovat ve vlastní podkapitole, ale 

vzhledem k nedostatku materiálu bylo toto téma zpracováno pouze jako součást identity 

postavy s homosexuální orientací. Tou politická orientace a zájem o aktuální témata 

týkající se LGBT komunity určitě do velké míry je. Will a Grace se letmo dotýká témat, 
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jako jsou stejnopohlavní sňatky a práva LGBT komunity. Taková moderní rodinka 

prozkoumává možnosti adopce dítěte a stejnopohlavních sňatků, přičemž uzavření 

manželství mezi postavami stejného pohlaví jsou věnovány hned dvě epizody páté série. 

Oba seriály však ke zvoleným tématům přistupují zcela apoliticky. Můžeme tak říct, že 

vybrané narativy nejsou součástí příběhu za účelem propagace práv LGBT komunity, 

jako je to v jiných případech.
138

 Současný výzkum tak vyvrací druhou hypotézu této 

práce, jež počítala s výraznějším zastoupením aktuálních společenských problémů.  

 

Po důkladné analýze stereotypů reprodukovaných v obou televizních seriálech 

můžeme konstatovat, že skutečně došlo k jejich proměně, nikoliv však k jejich 

eliminaci.  Will a Grace představuje hned několik stereotypů založených na porušení 

tradičního vnímání maskulinity a konvenčních genderových rolí. Tento sitcom současně 

prezentuje řadu až škodlivých stereotypů, na jejich základě vzniká představa, že jsou 

homosexuálové promiskuitní, nestabilní partneři se sklonem k sexuálnímu predátorství. 

Taková moderní rodinka pracuje také s mnoha stereotypy, jež se týkají narušování 

konceptu tradičního maskulinity a konvenčních genderových rolí. Při bližším 

prozkoumání těchto stereotypů však můžeme vypozorovat, že si jich je sitcom sám 

vědomý. Skrze zesměšňování těchto stereotypů tak upozorňuje na hlubší, aktuální 

společenská témata jako je absence názvosloví pro páry s homosexuální orientací nebo 

rozdělení úloh ve vztahu k stejnopohlavnímu rodičovství. Třetí hypotéza se tak opět 

potvrzuje pouze částečně.  

 

Výše zmíněné problematiky jsou samozřejmě vhodným předmětem dalšího, 

hlubšího výzkumu. Za zajímavé téma dalšího výzkumu lze bezpochyby považovat 

analýzu nových dílů seriálu Will a Grace, jež bude odvysílán v televizní sezóně 

2017/2018. Naskýtá se tak jedinečná šance zkoumat, jak se reprezentace homosexuality 

může lišit v rámci jednoho sitcomu s odstupem času. Současně tak můžeme dále 

testovat limity sitcomu jakožto specifického žánru. V neposlední řadě je zajímavým 

námětem pro další výzkum analýza reprezentace homosexuality v české televizní 

tvorbě, konkrétně sitcomu.  

 

 

                                                 
138

 Snahu reflektovat boj LGBT komunity za svá práva více rozebírá podkapitola Homosexualita 
a televize: geneze.    
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Summary 

The field of television entertainment has been developed significantly over the 

last half-century in regards to the representation of homosexuality. Initially portrayed as 

perverts and villains, homosexual individuals are now seen as complex characters that 

buck older stigmatization and stereotypes. These changes can be documented across 

different popular genres currently on television.  

However, a sitcom is a genre defined by specific rules. Thanks to its simple 

formula, a sitcom is easily adaptable abroad. It has the ability to quickly respond to 

current social issues. It is also defined by a specific relationship with humor which 

largely consists of generalizations and simplifications. In sitcoms, stereotyping is 

readily applied to all minority groups, homosexuals being no exception. 

This diploma thesis deals with representation of homosexuality in American 

sitcom, as exemplified by Will & Grace and Modern Family. The aim of this thesis is 

documenting the evolving viewpoints of homosexuality over time.  It seeks to analyze 

the changing conversation, the ability to adapt to current social issues and, finally, 

stereotyping. Does the change in conversation go hand-in-hand with changing the 

existing stereotypes that are specific to the genre? How does contemporary context 

affect representation of homosexuality in sitcoms? 

Answering these questions is not only important specifically to the 

representation of homosexuality, but also in the representation of minorities and 

stereotypes associated with them in a broader lens. Even though we are investigating 

specifically American productions, the research results are internationally relevant. As 

mentioned earlier, sitcoms are easily adaptable abroad; therefore, the potential to reach a 

wide audience is remarkably high. Furthermore, the selected sitcoms rank among the 

most popular in the domestic market, as illustrated by frequent reruns.  

For researching these sitcoms, a discourse analysis was chosen. The aim of the 

discourse analysis is to identify the ways in which social reality is produced, specifically 

how homosexuality is constructed through language.  

 

Through analysis of dialogue, we came to the following conclusions: 
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• A significant change in conversed topics can be seen. Topics once 

relevant during the 90s era of television - such as coming out - were overshadowed by 

new ones: same-sex relationships and parenting. Even though some taboos were lifted, 

others are still rooted in place. For example, not only sexual relations – or its 

acknowledgement through dialogue - but also basic intimacy between partners of the 

same sex is barely seen in commercial television. 

 

• Contemporary developments in the US relating to the LGBT community 

is covered in both TV series to a limited degree. Will & Grace gently touches on the 

topics of same-sex marriage and the rights of the LGBT community. Conversely, 

Modern Family explores the more modern developments in the current state of same-

sex marriage and adoption rights. However, the rhetoric surrounding the topics is 

strictly apolitical. It can be safely said that these narratives are not intended to advocate 

for the rights of LGBT community, in contrary to other TV productions.    

 

• After examining the stereotypes presented in both series we can deduce 

that there has been a change in their representation, but they remain nonetheless. Will & 

Grace portray multiple stereotypes based mostly on violating traditional perceptions of 

male masculinity and conventional gender roles. The sitcom also presents a number of 

more harmful stereotypes depicting homosexuals as promiscuous, unstable partners and 

sexual predators. Modern Family also deals with a number of stereotypes, similarly 

connected to a violation of the traditional perception of masculinity and conventional 

gender roles. However, after examining these stereotypes closely we can conclude that 

this TV series is aware of the stereotyping. Through mocking of these stereotypes, the 

sitcom brings attention to deeper social issues.  

 

Given the limited scope of this paper, the author suggests further research. One of the 

possibilities for future research would be breaking down the individual issues in more 

depth. It is also highly recommended to compare findings with different shows by 

analyzing them with the same criteria. Moreover, a renewal of Will & Grace during the 

2017/2018 television season brings a unique opportunity to examine the change in 

representation of homosexuality in the context of one sitcom. This is important not only 

for representations of homosexuality, but also in providing an opportunity to explore the 
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limits of the sitcom as a genre. Finally, it would be interesting to analyze the 

representation of homosexuality in a domestic production. 
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