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Abstrakt 
 Diplomová práce Tematické preference českých tištěných médií na příkladu 

kauzy Pussy Riot se věnuje mediálnímu fenoménu Pussy Riot, který na počátku roku 

2012 vyvolal vlnu zájmu veřejnosti a ruských i západních médií. Členky uměleckého 

aktivistického hnutí Pussy Riot vystoupily v chrámu Krista Spasitele v Moskvě a 

provedly tzv. „punkovou modlitbu“. Tento čin s politickým a náboženským přesahem 

byl následně kriminalizován. Práce nabízí vhled do pozadí této kauzy od historie, 

inspirace a cílů hnutí, snaží se poukázat na důležité aspekty vystoupení a následných 

událostí, které se po případu odehrály. Přibližuje, jak se tomuto tématu věnovala média 

po celém světě s přihlédnutím k práci novináře a možným vlivům na jeho práci. Práce 

neopomíjí také vliv feminismu, jeho vývoj v médiích a propojení s aktivismem Pussy 

Riot. Cílem této práce je prostřednictvím kvalitativní analýzy obsahu tří českých deníků 

Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Právo a tří českých týdeníků Respekt, 

Reflex a Týden zjistit, jak česká média konstruovala významy ve spojení s Pussy Riot 

od počátku kauzy až do přítomnosti. 

 

 

Abstract 
The master's thesis called Thematic preferences of the Czech printed media seen 

on the example of the case of Pussy Riot deals with the media phenomenon Pussy Riot, 

which provoked heightened interest of both the general public and Russian and Western 

media at the beginning of 2012. The members of the artistic activist movement Pussy 

Riot performed the so-called “punk prayer” in the Cathedral of Christ the Saviour in 



   

Moscow. This act, which had political and religious overtones, was subsequently 

criminalized. The thesis offers an insight into the background of the case from the 

perspectives of history, inspiration and goals of the movement. It also seeks to point out 

the important aspects of their performance and events that took place after the case. The 

thesis shows how the Pussy Riot issue has been addressed by the media around the 

world, taking into account the work of the journalist and the influences that may shape 

his or her work. It also takes into account the influence of feminism, its development in 

the media, and its connection with the activism of Pussy Riot. The main aim of this 

work is to find out how Czech media have constructed meanings related to Pussy Riot 

from the beginning of the case to the present. To do this, a qualitative analysis of three 

Czech daily newspapers Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Právo and three 

Czech weekly Respekt, Reflex and Týden was used.  
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Úvod 
Tato diplomová práce vychází z mého osobního zaujetí ženským aktivismem, ke 

kterému patří také aktivity uměleckého uskupení Pussy Riot. Hlavním tématem práce je 

zobrazení tematických preferencí, využití konotací a klíčových slov, případně také 

předsudků v publicistických článcích o Pussy Riot vybranými českými deníky 

a týdeníky.  

O těchto událostech referovala od února roku 2012 až do současnosti média 

po celém světě. Medializace tématu začala s prvními veřejnými spory mezi uměleckou 

aktivistickou feministickou skupinou Pussy Riot, Ruskou federací a Ruskou 

pravoslavnou církví (dále ROC) po nedovoleném provokativním vystoupení v chrámu 

Krista Spasitele. To se odehrálo 21. února 2012 těsně před prezidentskými volbami 

za účelem vyjádřit jasně politicky motivovaný vzkaz hlavě státu v souvislosti 

s oznámením jeho opětovné kandidatury. Kauza dále pokračovala uvězněním tří členek 

kolektivu Pussy Riot, Naděždy Tolokonnikovové, Marije Aljochinové a Jekatěriny 

Samucevičové za výtržnictví motivované náboženskou nenávistí, jejich následným 

propuštěním a vývojem „fenoménu“, který podporoval silný růst aktivizace a 

emancipace skupin žen po celém světě.  

Vlna zájmu, extrémních názorů a pozitivně i negativně laděných komentářů se 

zdvihla i v České republice – šířila se nejen médii, ale také kulturní sférou, a to napříč 

generacemi. Pussy Riot vyvolaly vlnu solidarity, ke které se přidaly desítky celosvětově 

významných osobností a veřejných institucí. Bylo však i mnoho zastánců odsouzení 

členek za protiprávní jednání, kterého se dopustily. Již dlouhých pět let je název Pussy 

Riot obsahem mnoha článků, knih či uměleckých děl, které jsou tvořeny nezávislými 

jedinci, novináři, umělci a autory1. A právě tito aktéři jsou těmi, kteří nám informace o 

všech událostech předávají – ovlivněni vlastními postoji, názory, zdroji, obecnými úzy i 

předsudky, jakkoliv se mnohdy snaží o maximálně možný nestranný přístup.  

Veřejnost využívá či vnímá média jako zdroj informací. Díky analýzám 

zmíněným v teoretické části si můžeme alespoň zhruba představit, jak zahraniční 

sdělovací prostředky přistupovaly ke kauze Pussy Riot. Cílem této práce není zabývat se 

pravdou medializovaných zpráv, ale tím, zda v kauze Pussy Riot docházelo k 

                                                
1 Výrazy jako jedinci, novináři, žurnalisti, umělci, autoři zahrnují jak muže, tak i ženy. 
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preferování určitého zobrazování událostí, a to ve vybraných českých médiích 

s přihlédnutím k rozdílnosti jejich zpravodajství a publicistiky. 

Diplomové teze a předpokládané dokončení práce byly datovány k létu 2014 

s cílem mapovat tematické a ideologické preference, tendence k určitým typům 

rámcování, nastolování agendy vybraných deníků, týdeníků a online médií s ohledem na 

kulturní, feministickou, aktivistickou a genderovou charakteristiku. Vzhledem 

k pozdějšímu zpracování práce a zásadnímu nárůstu dat i dalšímu vývoji kauzy se 

výzkumný záměr mírně odchyluje od schválených tezí. Aktuální práce se snaží přiblížit 

práci novináře a rozkrýt pozadí kauzy Pussy Riot, přičemž na tomto teoretickém 

základu má za cíl detailně popsat, jaké významy spojené s Pussy Riot byly ve 

vybraných médiích konstruovány. K tomu je samozřejmě nutné zabývat se i 

feminismem v médiích a performativitou spojenou s vystoupením Pussy Riot, ze 

kterého celá kauza vychází. Díky většímu množství výzkumného materiálu 

a komplexnějšímu pohledu na dlouhotrvající fenomén byl zúžen počet zdrojů 

pro kvalitativní obsahovou analýzu pouze na tři deníky a tři týdeníky a jejich 

publicistické texty. Vzhledem k tomu, že online média pracují primárně s agenturními 

zdroji a velmi zřídka nabízejí publicistické texty (míněno v médiích, která byla uvedena 

ve schválených tezích), byla z analýzy vynechána. Výsledkem této práce by tak měla 

být případová studie mediální konstrukce významů vztahujících se k seskupení Pussy 

Riot založená na analýze šesti vybraných českých tištěných titulů.  

Práce je strukturována do tří základních částí: teoretické, metodologické 

a výzkumné. Teoretická část si klade za cíl věnovat se práci novinářů, feminismu a 

aktivismu v médiích a relativně hlouběji představit seskupení Pussy Riot, včetně 

historie, klíčových událostí a kontextuálního pozadí. Jejím úkolem je také přiblížit 

dosavadní interpretace Pussy Riot v západních, ale i východních médiích za pomoci 

zahraničních článků, studií a analýz. Metodologická část představuje vybranou strategii, 

metodu a techniku zpracování výzkumu. Poslední, analytická část je samotnou realizací 

analýzy obsahů, která má zodpovědět výzkumné otázky. 
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1. Teoretická východiska 
 Teoretická část přináší kontext pro část praktickou. Stojí na tematice 

determinantů práce novináře, okolních vlivů, výběru informací a specifikách českých 

médií. Snaží se vysvětlit, v čem je práce novináře jako taková jedinečná, v jakých 

případech je ovlivnitelná či nezávislá či jaké jsou předpoklady chápání tématu v 

myšlenkové rovině. Snaží se o výčet všech proměnných, které ovlivňují výsledné 

mediální obsahy v českých médiích. 

 V kontextu se tato práce věnuje také feminismu, performativitě a zároveň 

detailně vysvětluje fenomén Pussy Riot. S historickými, politickými a náboženskými 

souvislostmi se snaží o popis důležitých událostí spojených s kauzou Pussy Riot a 

přináší vhled do reakcí společnosti a médií. Ukazuje, v čem byly v různých oblastech 

specifické, a poskytuje informaci o způsobu reprezentace rozebíraných událostí. 

1.1 Společenské determinanty práce novináře 

Žurnalistická práce (a její výsledky) je ovlivněna řadou vnitřních i vnějších 

faktorů. Analýzou těchto činitelů by bylo možné kvalifikovat řadu 

proměnných novinářské práce v obecných i konkrétních případech. Až s jejich znalostí 

je možné částečně rozklíčovat mediální obsah na určité téma.  

1.1.1 Gatekeeping: Výběr informací k medializaci 

Každý zkušený novinář i novinářka musí při své práci odhadovat potenciál 

témat. Kromě klasických zpravodajských hodnot, kterými jsou dopad, časový rozměr, 

blízkost, konflikt, naléhavost, novost a relativita (Burns, 2004, s. 63), každodenně 

hodnotí veřejný zájem o témata, ale i důvěryhodnost zpravodajských zdrojů (tedy 

schopnost získat pro zprávu dostatek informací). Tím žurnalista publiku konstruuje 

realitu, ale zároveň filtruje její dílčí části, které do médií posouvá. Výběr témat, která 

budou v médiích zveřejněna, je mimo jiné ovlivněn stereotypním chodem redakce 

(poradami, zadáními vedoucích pracovníků a schvalovacími procesy), mediálními 

rutinami souvisejícími „mimo jiné s představami o publikách“ (co je čtenář/posluchač 

schopen zpracovat), ale i úrovní společnosti (od politických ideologií přes ekonomickou 

či kulturní úroveň až po náboženský formát).  

Už autor pojmu „gatekeeping“ (hlídaní u brány), sociální psycholog Kurt Lewin 

(1947), ve své rozsáhlé studii výběru medializovaných zpráv potvrdil, že jde o velmi 
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subjektivní práci. „Kromě úrovně vzdělání, osobních postojů a hodnot redaktora se 

může stávat faktorem ovlivňujícím podobu zpráv také novinářovo vnímání koncepce 

vlastní role, jeho politické postoje či náboženské vyznání.“ (Trampota, 2006, s. 50) 

Výběr zpráv tak může zobrazovat zájmy většinové sociální skupiny, která je v médiích 

prostřednictvím novinářů zastoupena, a ostatní, v tomto rozložení „menšinové“ zájmy 

(zobrazující genderovou, rasovou, náboženskou či politickou problematiku) jsou 

upozaděny.  

Při vší snaze o vyváženost „média třídí vybrané informace dle údajné důležitosti 

a vlastní profesionální zkušenosti“, ale nelze s jistotou říci, že „informačním sítem 

médií nepropadá informací příliš mnoho, nebo naopak málo“. (Urban, Dubský, Burdza, 

2011, s. 53) 

1.1.2 Požadavky vlastníků médií 

V České republice panuje všeobecná poptávka, aby sdělovací prostředky 

nepodléhaly názorovému směru investorů médií nebo dokonce cenzuře. Komplexní 

neutralita a nezávislost na finanční kontrole sdělovacích prostředků může být žádaný 

předpoklad, ale musíme zohlednit fakt, že vlastníky vydavatelství může zajímat také jen 

výdělečnost médií, nehledě na jejich obsah a vliv na společnost. Nemusí to nutně 

znamenat trvalý vznik obsahu na objednávku politické či hospodářské lobby, 

ale minimálně je „odpor proti nevtíravým příkazům ‚shora‘ nepravděpodobný, spíš 

každý dobrovolně kontroluje sám sebe a ochotně přijímá podněty nadřízených“. 

(Verick, 2006, s. 37) Jinými slovy: vysoce vlivné společenské postavení novinářů je 

jednoduše kontrolovatelná a ovlivnitelná pozice, kterou lze snadno ztratit.  

Navíc je potřeba počítat s tím, že se nemusí nutně jednat jen o jednu sféru vlivu 

vlastníků médií jednotlivých regionů, ale i o zájmy mezinárodních zpravodajských 

a tiskových agentur nebo koncernů. Diskutovaný monopol sdělovacích prostředků tak 

nejen ovlivňuje světonázor konzumentů médií, ale prostřednictvím opinion leaderů 

(počínaje lokálními médii, spolky či rodinnou strukturou konče) i další skupiny. 

Novinář se tak jednoduše může stát jen prostředkem moci a názorového dohledu tržně 

orientované žurnalistiky. Žurnalista pak „působí jen jako vyhledávač informací a 

funkcionář v mašinérii naplánovat – zabalit – prodat noviny“. (Underwood, 1993, str. 

163) A jedním z jeho rozporů se stává dilema mezi jeho úlohou nezávislého 

informování a případným zvyšováním vlivu, názorů a nepřímých zisků vlastníků médií. 

Lze tedy konstatovat, že „vliv ekonomických faktorů na žurnalistiku je méně 
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předvídatelný, než bychom se domnívali, a vlastnictví dává majitelům do rukou 

nástroje, jejichž prostřednictvím mohou uskutečňovat své politické cíle…“ (McNair, 

2004, s. 125) 

1.1.3 Tlak nových technologií 

Žurnalistika 21. století začala být silně ovlivňována rozšiřujícími se 

technologickými možnostmi, jak zprávy získávat, produkovat a šířit (McNair, 2004, 

s. 127). S novými technologiemi totiž zdrojů a zobrazovacích možností přibývá, 

rozšiřuje se také zájem vydavatelských domů, aby publikum do zpravodajství pronikalo 

a účastnilo se ho. O to těžší je pak ověřování zdrojů, jejich třídění podle významu, 

především vzniká tlak na rychlou práci. Mizí bariéra času a místa, informace jsou 

zpracovávány okamžitě i s vizuálním doprovodem. Média jsou tak nucena zprávy 

dodávat v reálném čase. Významným faktorem tohoto přechodu se v technologickém 

posunu stal rozvoj internetu a digitalizace, které společně změnily dosavadní zákony 

kvality i kvantity výstupů. V reakci na rostoucí počet audiovizuálních kanálů i 

elektronických serverů došlo primárně ke změně žurnalistické práce; nejprve ke zvýšené 

poptávce materiálů z tiskových agentur, sledování použitých informací u konkurenčních 

mediálních subjektů, ale poté i plnohodnotnému využívání sociálních sítí, diváků a 

čtenářů samých. 

 

Obrázek č. 1: Společenské determinanty žurnalistiky (McNair, 2004, s. 21) 
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V dnešní době tak není neobvyklé, že sami občané tvoří část mediálních obsahů. 

Např. televizní zpravodajství již běžně využívá fotografické a video materiály diváků. 

Zásadně také vzrostl vliv novinářů jako jedinců, kteří mají jako tzv. „influencers“ silný 

vliv na čtenáře a zprostředkovávají nějakou zkušenost, událost, často v přímém přenosu 

na svém sociálním kanálu nebo pod svým jménem prostřednictvím kanálu určitého 

titulu. Jako ověřené zdroje informací se běžně využívají sociální sítě od Twitteru přes 

Facebook až po YouTube a jiné, kde jsou zveřejňována různá vyjádření, oficiální 

informace, fotografie, videa apod. Novináři dnes již nesplňují jen základní předpoklady 

žurnalistiky 20. století – jde o multifunkční zástupce pozic, ve kterých musejí zvládat 

nejen tvorbu obsahu do tištěného vydání novin, ale musejí obsluhovat i online mutace, 

facebookové, instagramové či twitterové účty, které jsou považovány za relevantní 

komunikační kanály daného periodika.  

S ohledem na tyto digitální změny v mediálním světě a využívání různých 

onlinových kanálů není divu, že různá hnutí po celém světě včetně Pussy Riot využívají 

právě tyto proměny ve svůj prospěch. Nejsou závislí jen na lokálních tištěných 

periodikách, ale dnes mají mnohem větší možnosti, jak své činy a postoje šířit do celého 

světa – nejen k veřejnosti, ale také k médiím. Virální potenciál dané aktivity se navíc 

výrazně zvyšuje, pokud se jedná o významnou kontroverzi. Jednoduše se pak dostane 

jako hlavní zpráva do tiskových agentur, ze které je dál masově šířena do mediálních 

center. A na závěr toho všeho můžeme sledovat přímý přenos procesu s Pussy Riot v 

České televizi nebo číst online tisíce zpráv od novinářů a veřejnosti, kteří kauzu bedlivě 

sledují po celém světě. 

1.1.4 Působení médií: agenda setting, priming, spirála mlčení 

Prvním autorem myšlenky o nastolování agendy (agenda setting) je Walter 

Lippmann. Jeho publikace Okolní svět a obrazy v našich hlavách připodobňuje 

ovlivnění veřejné agendy k Platónovu podobenství o jeskyni, v němž kognitivní mapu 

světa, který neznáme, určují právě zpravodajská média. Dokazuje to i řada faktických 

krizí, které vznikly na základě mediální poplašné zprávy; jmenujme vyvolání masové 

hysterie 31. října 1938, kdy rozhlasová stanice CBS uvedla rozhlasovou hru Orsona 

Wellse Válka světů. Sugestivní forma živých zpravodajských vstupů způsobila 

manipulaci statisíců lidí, kteří uvěřili, že se odehrává mimozemská invaze. Nebo 

například studie o působení televizního násilí na společnost Living with Television: The 
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Dynamics of the Cultivation Process (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli, 1986) 

dokazuje, že si aktivnější diváci televize (více než čtyři hodiny denně) až desetkrát 

častěji myslí, jak je svět násilný, než občasní televizní diváci. 

„Podle McCombse & Shawa existuje silná korelace mezi důrazem, který masová 

média dávají na jisté události/otázky (například založené na umístění nebo množství 

pokrytí), a důležitostí připisovanou těmto událostem/otázkám.“ (Scheufele, Tewksbury, 

2007, s. 11, překlad D. P.) Média tak společnosti neříkají, co si mají myslet, ale o čem 

mají přemýšlet – jednoduše nastolují témata, která publikum začne na základě důrazu 

vnímat jako nejdůležitější. Z nejvýznamnějších mediálních témat se stávají 

nejvýznamnější veřejná témata.  

Jako určité rozšíření nastolování agendy je chápán priming, zabývající se 

vztahem mezi identifikací slov a objektů v lidské paměti. Lidská paměť má například 

jednoduše spojenou žlutou barvu a slunce, stejně tak z médií diváci čerpají určitá 

východiska, které se aktivují při pozdějších hodnoceních situací. „Primární rozdíl na 

psychologické úrovni mezi agenda setting a primingem na jedné straně a framingem na 

straně druhé je rozdíl mezi tím, zda přemýšlíme o otázce či problému, a tím, jak o něm 

přemýšlíme.“ (Scheufele, Tewksbury, 2007, s. 14, překlad D. P.) 

Kromě přímého působení nastolováním agendy a dlouhodobého účinku 

primingu způsobuje mediální obraz reality i efekt, který německá socioložka Elisabeth 

Noelle-Neumannová nazvala spirálou mlčení. (Scheufele, Tewksbury, 2007, s. 10) 

V praxi to znamená, že názory, které se neodrážejí v médiích, jsou často menšinovým 

hlasem, nejsou dostatečně reprezentovány těmi, kteří v ně věří, protože o nich mlčí. 

Opticky většinové názory se tak zdají být významnější. 

1.2 Feminismus v médiích 

Pro potřeby práce je nutné věnovat i několik slov konstrukci žen v médiích 

z pohledu ženské emancipace. Tu už v 19. století v Ottově slovníku naučném definovala 

známá česká senátorka a feministka Františka Plamínková, podle níž hlavními prvky 

feminismu jsou: „Úsilí o uvolnění individuální s praktickým požadavkem 

neomezovaného vzdělání pro ženy; sociální a etické s požadavkem přístupu ke všem 

povoláním a oborům lidské práce, odstranění dvojí morálky, nuceného celibátu, 

prostituce; politické, bojující za právo volného sebeurčení ve státě, tedy volební právo, 

změny některých zákonů; rodinné, snažící se o mravní a právní rovnost v rodině, 

nezávislost hospodářskou a rodičovskou moc.“  
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(Osvaldová, 2004, s. 18) Ve své podstatě jde o domáhání se rovnosti ve vzdělání, práci, 

volebním právu i zákonodárství. Dneska by se ryze feministickými daly právoplatně 

nazvat diskuze o nižších platových odměnách žen ve srovnatelných pozicích, kvótách 

stanovujících podíl žen v politickém i obchodním styku nebo problematika posílení 

ženské role z pohledu rodinného rozpočtu a právo žen na plnou zaměstnanost i ve 

smyslu pomoci v domácnosti od doposud nedotknutelné hlavy rodiny – muže. Zároveň 

je ale feministickým tématem také diskriminace mužů. V dnešní společnosti můžeme 

vnímat snahu o rovnoprávnost v oblasti péče a rodinného práva obecně, krizi 

maskulinity, LGBT tematiku atd. 

Cílem této práce není se do detailu věnovat historii a vlivům feminismu, ale 

spíše toto téma zmínit s ohledem na média referující o feministickém aktivismu. 

V současné době se uplatňují tři teoretické feministické směry na základě dělení 

socioložky Judith Lorberové (Renzetti, 2003, s. 48). Teorie genderově reformní 

„zdůrazňují podobnosti mezi ženami a muži spíše než rozdíly mezi nimi a usilují, aby 

byly ženám poskytnuty stejné možnosti všestranné účasti na společenském dění“. 

Teorie genderově motivovaného odporu zase „zkoumají, v čem se myšlení a prožívání 

žen liší od mužského, ale zároveň vyzývají ženy, aby se vymanily z nadvlády mužů 

zakládáním samostatných, výlučně ženských organizací a komunit“. Teorie genderově 

motivované vzpoury, které jsou často „nazývány ‚feminismem třetí vlny‘, věnují 

pozornost vzájemným vztahům mezi nerovnostmi založenými na genderu, rase, etnické 

příslušnosti, společenské třídě či sexuální orientace“ (Renzetti, 2003, s. 48). 

Za socialismu mohla žena pracovat, volit, studovat – tedy být pracovní silou, ale 

i intelektuální osobností. Přestože šlo o velké zatížení, feminismu nebylo tolik třeba 

jako např. v USA, kde v 60. letech začala jeho druhá fáze. „Uvědomělé členky 

komunistické strany považovaly feminismus za buržoazní ideologii, jejímž cílem bylo 

tříštit jednotný boj dělnické třídy proti třídnímu nepříteli a kapitalismu.“ (Šiklová, 

Respekt, s. 17) Avšak v roce 1963 na druhé polokouli vydává Betty Friedanová 

revoluční knihu Feminine Mystique a vyjadřuje v ní nudu a nespokojenost vzdělaných 

středostavovských žen v domácnosti. Především zmiňovala omezování růstu těchto žen 

a definovala tento problém nikoli v individuální, ale společenské rovině (Renzetti, 2003, 

s. 44). 

Zatímco tak v USA pojem feminismus opět získával na váze a překlenul se do 

své třetí fáze jako globální společenský fenomén, na poli českých médií po Sametové 

revoluci se jako téma objevil až v důsledku vzniku Centra pro Gender Studies 
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(Osvaldová, 2004, s. 53). Jeho zakladatelka PhDr. Jiřina Šiklová však se svými názory 

zájem ve společnosti nenašla. Jak se uvádí v knize Česká média a feminismus, „české 

prostředí nebylo připraveno nezaujatě vnímat feministické teorie, které byly součástí 

paradigmatu svobodných společností; neinformovanost vedla k tomu, že samy ženy 

feminismu nepřikládaly váhu a většinou měly dojem, že řeší vykonstruované a umělé 

problémy“. (Osvaldová, 2004, s. 53) Na mediální scéně to bylo obdobné, české 

zpravodajství drželo krok s všeobecným názorem publik, i přestože se stále častěji 

objevovaly kritické postoje. „Zřejmě nejčastěji se objevovala kritika nerovné 

reprezentace žen mezi redaktory v redakcích, nerovnoměrné zastoupení žen jako 

informačních zdrojů v konečných obsazích zpráv a celková reprezentace žen ve 

zpravodajství, které ženy prezentuje především v rolích spojených s ‚lehčími‘ tématy.“ 

(Trampota 2006, s. 95) 

Z rozboru emancipačních textů České tiskové kanceláře v letech 1989–2001 

vyplývá, že jasně převažovalo nastolení feministických témat ze zahraničí. České 

zpravodajství jich vyprodukovalo o desítky procent méně. Nezajímavý nebyl skokový 

nárůst v roce 2000, kdy na protest sociálnědemokratickému kabinetu, v němž 

nezasedala jediná ministryně, vznikla stínová vláda žen. (Osvaldová, 2004, s. 54) 

 

Tabulka č. 1: Ženská témata a feminismus ve zprávách ČTK (Osvaldová, 2004, s. 54) 

 

Rok Zahraniční zdroje Domácí zdroje Rozdíl 
1989 22 21 1 
1990 19 10 9 
1991 22 17 5 
1992 20 8 12 
1993 10 3 7 
1994 55 35 20 
1995 120 35 85 
1996 90 31 59 
1997 90 32 58 
1998 85 34 51 
1999 95 32 63 
2000 70 60 10 
2001 50 30 20 

 

Kromě každoročního Mezinárodního dne žen (8. březen) a apolitických zasedání 

s tematikou postavení žen (Světová konference OSN o ženách 4. září 1995 v Pekingu) 

se české zpravodajství zabývalo postavením žen v rozvojových i vyspělých 
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ekonomikách světa a srovnávalo ho s českým standardem. Běžná byla i medializace 

výsledků Institutu pro výzkum veřejného mínění, respektive od roku 2000 Centra pro 

výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. (Osvaldová, 

2004, s. 58) 

Naopak v žánru publicistiky došlo k poměrně širokému rozboru feminismu 

a ženství obecně. Podle Osvaldové (2004, s. 59) vyšlo jen v letech 1991–2001 přes 

700 článků. Z nich se ženské emancipaci věnovalo 350; 39 % bylo kladně, 25 % 

negativně a 36 % neutrálně zabarvených. Na počátku 21. století započal obrat 

v častějším zveřejňování publicistických textů s feministickými tématy týdeník Respekt 

svou první porevoluční polemikou o feminismu (u příležitosti zmíněné stínové vlády 

žen). (Osvaldová, 2004, s. 63) Dle Osvaldové (tamtéž) následoval Reflex se svým 

speciálem s přílohou ONA či lifestylový supplement deníku Mladá fronta DNES – 

ONA DNES, kde bylo rozsáhlé srovnání žen v Česku a ve vyspělejších západních 

zemích, přičemž další rozvoj tematiky žen česká média zaznamenala se čtrnáctideníkem 

Tvar.  

Ronnee Schreiberová v odborném článku „Who speaks for Women“ popisovala 

situaci v zahraničních médiích, která se k feministickým tématům sice vyjadřovala, ale 

spíše v negativní rovině. „Feministky v devadesátých letech obviňovaly novináře ze 

zesilování protifeministických názorů – často na úkor nebo v nepoměru k prostoru, který 

se dostával feministickým názorům. Tvrdily také, že média prezentovala omezený a 

často nelichotivý pohled na feministky. Průzkumy na toto téma ukazují, že feministické 

hnutí bylo zobrazováno/konstruováno jako proud řízený několika málo vůdkyněmi, které 

se zaměřují na omezenou problematiku. Osoby spojované s tímto hnutím byly také často 

vykreslovány negativně nebo způsoby, které dezinterpretují jejich záměry a cíle.“ 

(Schreiber, 2010, s. 432, překlad D. P.) I podle Renzettiové a Currana (2003, s. 185) si 

feministky v USA již dlouhodobě stěžují, jakým způsobem je média prezentují. „Média 

feministky vykreslují jako okrajovou, ale hlučnou radikální skupinku, která je větší části 

veřejnosti protivná.“ (Renzetti, 2003, s. 185, překlad D. P.) Objevila se dokonce i 

tvrzení, „že se média tím, jak prezentují ženy, proviňují ‚symbolickou anihilací‘, tzn. že 

média ženy tradičně přehlížejí, trivializují nebo odsuzují“. (Renzetti, 2003, s. 183)  

Novináři mají tu moc přispívat k formování veřejného mínění lidí, budovat 

poznatky nejen o politických, ale i aktivistických hnutích. To, jakým způsobem referují 

o ženských zájmových skupinách, kolik prostoru poskytnou pro komunikaci myšlenek, 

idejí a hodnot, buduje identitu těchto skupin a zároveň má taková medializace důsledky 
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i na jejich podporu od veřejnosti (Schreiber, 2010, s. 433). Avšak zahraniční média 

v rámci feministických témat většinou hovoří o otázkách rovnosti pohlaví či 

reprodukčních práv. Noviny, které mají širší záběr zpravodajství než vysílání 

kabelových televizí, mají tendenci pokrývat širší spektrum otázek a lépe postihují snahy 

feministického hnutí. Nicméně i novinám se nedaří naplno pokrýt celou problematiku / 

otázky zdůrazňované feministickými skupinami, a tak konstruují obraz hnutí, který je 

úzce vymezený a mimo kontakt s veřejným míněním. Následkem toho získávají jen 

určitá témata/otázky, hlavně ty kontroverzní, nejvíce pozornosti. (Schreiber, 2010, s. 

436–437)  

Pro takové skupiny tak není vůbec jednoduché získat důvěryhodný mediální 

obraz a plnit cíle agendy, navíc v případě, kdy mají ambici měnit postoje ve společnosti 

či politické sféře. Feminismus byl např. v televizi na přelomu tisíciletí zobrazován jako 

„kombinace sebevědomého stylu oblékání, ekonomického úspěchu, bojovnosti, 

sebevědomí a ženských chromozomů“, ale feministické politice se televize např. zcela 

vyhýbala (Renzetti, 2003, s. 193). Jakým způsobem a jak často se témata o feminismu 

v článcích objevují, závisí často na tom, zda novinář věří v jejich čtenost, nikoli zda je 

přesvědčen o potřebě téma zviditelňovat. „I když mají různé feministické organizace 

nebo hnutí širokospektrální agendu, pouze část jejich úsilí je podrobně popsána 

v médiích, z čehož vyplývá, že média nereprezentují ucelený obraz feministického 

aktivismu. Jde vždy o volbu médií a zájmových skupin, kolik pokrytí aktivisti obdrží.“ 

(Schreiber, 2010, s. 435, překlad D. P.)  

Vzhledem k tomu, že „média ovlivňují náš postoj ke světu včetně našich 

osobních aspirací […] a vnímání druhých“ (Renzetti, 2003, s. 183), není divu, že jsou 

mnohá feministická hnutí znepokojena tím, že se v médiích stále uplatňují ty samé 

negativní genderové stereotypy či se média věnují feministickým tématům jen okrajově. 

„Přestože jsou tato vypodobnění negativní a sexistická nebo zkreslují realitu 

současných genderových vztahů, mohou být značnou částí veřejnosti přijímána jako 

pravdivá.“ (Renzetti, 2003, s. 183, překlad D. P.) Přitom dle Schreiberové (2010, 

s. 434) jsou to právě feministky, které „obecně vzato udávají tón veřejných debat o 

ženské problematice“. 

Ať už jsou názory na feminismus jakékoli, mohou být některá jeho klíčová 

témata společností potlačována a médii tabuizována. Avšak s příchodem nových médií 

vznikl nový prostor pro komunikaci myšlenek a idejí nejen feministických hnutí. 

Čtenáři médií a zároveň uživatelé internetu a sociálních sítí mohou přijít do styku 
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s feministickými postoji. Posledních několik let můžeme vnímat sílící emancipaci žen 

po celém světě nikoli skrze feministické ikony, ale např. známé kulturní osobnosti, 

herečky, zpěvačky aj., jejichž forma vyjadřování je sice odlišná od oficiálních hnutí a 

spolků, avšak svou popularitou dokážou určitá feministická témata otevřít publiku. 

Běžně si tak v rozhovorech nebo na sociálních sítích známých magazínů jako Elle, 

Cosmopolitan, Vogue atd. můžeme přečíst vyjádření Gillian Andersonové k nerovnosti 

platů (a zhlédnout vypovídají outfit – triko s nápisem „We Should All Be Feminists“), 

Emmy Watsonové, která rozvířila debaty ohledně sexismu, nebo hudebnice Björk o 

diskriminaci žen v hudebním průmyslu. Díky tomuto otevřenému prostředí získala i 

skupina Pussy Riot ohromnou odezvu nejen v mediálním světě. Avšak to, zda se staly 

pouhým „dočasným trendem“, nebo se média zabývala jejich politicko-feministickým 

sdělením, je už otázka pro další kapitoly. Než se k nim však dostaneme, je nutné zmínit 

pár slov také o aktivismu a genderové performativitě, které se věnovala feministická 

teoretička Judith Butlerová. V případě Pussy Riot je totiž důležité pohlížet na to, jakým 

způsobem se toto seskupení rozhodlo komunikovat a jakým způsobem podvracelo 

„tradiční“ hodnoty a genderové pozice pomocí řečových a tělesných činů. Jejich aktivity 

byly silně performativní. 

1.3 Performativita a Pussy Riot 

Performativita a performance jsou dva odlišné pojmy, které se v případě Pussy 

Riot mohou do určité míry významově překrývat. Aktivismus Pussy Riot se týká jak 

jejich tělesné a hudební performance, tak i jejich textů, které jsou také performativní. 

Jen v jiném smyslu – jde o performativitu, při které se protest a podvracení stereotypů 

dějí pomocí řečových aktů. Slova se stávají za určitých podmínek činy. Performativitu 

coby „dělání něčeho slovy“ můžeme vidět i v případě médií, která nás opakováním 

určitých stereotypů nebo pojmů v (např. negativních) souvislostech nejen o něčem 

informují, ale přímo něco naší společnosti „dělají“. Tvrdí-li se například v novinách, že 

ženy jsou „slabší pohlaví“ a měly by se nechat vést, není to jen informace, ale řečový 

akt, který takové ženy vytváří. Jazyk spoluvytváří subjekty a jejich identity, ať si to 

uvědomujeme, nebo nikoli. Butlerová tvrdí, že diskurz a jeho normy, zákony a regulace 

utvářejí i genderová rozlišení. Gender je – podle teorie performativity (ve smyslu Judith 

Butlerové a Michela Foucaulta) – ustavován ve společnosti pomocí opakování a 

performování určitých aktů/činů a rituálů, jak řečových, tak tělesných (v jazyce ho 

utvářejí např. formulace jako „nebuď baba“, „chlapi nepláčou“, na tělesné úrovni pak u 
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žen nošení vysokých podpatků, sukně, make-upu atd.). Říkáme-li tedy, že gender je 

performativní, znamená to, že je reálný pouze do té míry, do které ho člověk 

performuje, čili opakuje určité akty – performativy – které mu společnost předepisuje a 

pomocí kterých svůj gender konstruuje. 

Jako první použil slovo „performativ“ ve smyslu řečového aktu John Langshaw 

Austin ve své knize Jak dělat něco slovy (How to Do Things With Words, 1955). 

Tvrdil, že: „… jazyk otrocky nezrcadlí přírodní svět, ale je jistým aktivním jednáním. 

Jeho funkcí tedy není být odrazem reality, ale prostředkem jejího vzniku.“ (Jansová, 

2015) Butlerová Austinovu teorii performativity využívá při interpretaci konkrétních 

genderových témat a utváření identity všeobecně. V knize Závažná těla to Butlerová 

popisuje následovně: „Já, jež je podrobeno genderu, avšak subjektivováno genderem, 

tomuto procesu nabývání genderu ani nepředchází, ani po něm nenásleduje, nýbrž 

vynořuje se pouze v rámci genderových vztahů samotných a jako jejich matrice.“ 

(Butler, 2016, s. 23) Genderová identita (mužů, žen, intersexuálů) totiž podle ní není 

něčím daným, fixním, něčím, co by existovalo před naším jednáním. Je naopak 

produktem našich činů, které opakujeme, a tím se ustavujeme jako žena, muž, nebo 

intersexuál. „Jako v jiných sociálních rituálech, genderové jednání vyžaduje 

performanci, která je opakována.“ (Butler, 1990, s. 140, překlad Iveta Jansová). 

Butlerová (1990, s. 25, překlad Iveta Jansová) tvrdí, že „gender dokazuje, že je 

performancí – tedy konstituuje identitu, kterou má být. V tomto smyslu je gender vždy 

dělání…“ Butlerová (1990, s. 140) si nemyslí, že gender je nějakou divadelní rolí, 

kterou si každé ráno můžeme volit a svobodně měnit. To, jak můžeme sebe 

ustavovat/performovat jakožto ženu, je do velké míry předepsané, omezené a 

regulované společenskými normami, zákony a tabu. 

Performativní ustavování genderu začíná hned po narození, tvrdí Butlerová 

(2016, s. 232). Jsou to často lékaři, kteří rozhodnou o genderu novorozeňat. Tím, že o 

dítěti prohlásí „Je to holka!“, mu připíšou určitý gender do dokumentů (i pokud je 

gender u dítěte zatím nejasný, je např. předčasně narozené nebo je hermafrodit). Dívka 

je pak rodiči a ostatními i sebou samou podle tohoto řečového aktu ustavována a 

socializována jako žena. Měla by plnit feminní ideály daného genderu, jinak může být 

společností nepochopena, nebo přímo vyloučena či zabita. Performativy (řečové akty) 

tedy mohou kategorii žen jak ustavovat (jako to dělají např. různé performativy v Bibli, 

rčeních, stereotypech v médiích, v církevních a státních textech), tak je – pomocí 

subverzivního otáčení a přeznačení – podrývat a přetvářet (jako v případě Pussy Riot). 
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Boj o kategorii „žen“, kdo do ní patří a co má žena dělat a nedělat, sahá hlouběji do 

historie. Performativita se jevila jako nebezpečná (pro dominantní režimy i ženy samé). 

Druhá vlna feminismu nabrala v mnoha ohledech v USA v 60. letech 

radikálnější formu boje za prosazení práv žen a tzv. politiku identity. Kategorie „ženy“ 

zahrnovala v textech feministek a feministů té doby většinou jen ženy střední a vyšší 

třídy, bělošky, heterosexuální ženy. Americká spisovatelka a feministka Betty 

Friedanová a další tvrdily, že během politických bojů je potřeba kategorii „žen“ nějak 

pevněji identifikovat. V 80. a 90. letech se ale začaly ozývat hlasy, že z kategorie žen 

nelze vylučovat ženy jiných ras, tříd a sexuální orientace. Judith Butlerová 

(poststrukturalistická filozofka) a Angela Davisová (Afroameričanka, marxistická 

aktivistka) z třetí vlny feminismu na tuto věc poukazovaly. Podle Butlerové bude 

omezeně definovaná identita „žen“ (viz například Betty Friedanová v knize Feminine 

Mystique, která se i jinde vyhýbala přijetí např. lesbických žen a žen z nižších tříd mezi 

feministky), jen napodobovat a podporovat patriarchální diskurz a nikomu nepomůže. Je 

potřeba přeznačit jazyk. Butlerová proto navrhuje, jak bylo uvedeno výše, podívat se na 

kategorii identity jako na výsledek, produkt určitých regulativních procesů (na tělesné 

úrovni) a řečových aktů. Identita ženy je tak tvořena její vlastní aktivitou na jedné straně 

(žena jedná ze sebe, podle své volby, tvoří si své zvyky) a na straně druhé je její identita 

neustále ustavována a regulována zvnějšku. V interview s Liz Kotzovou (1992, s. 82–

89) v časopise Artforum Butlerová říká: „Performativita se týká opakování, velmi často 

opakování opresivních a bolestivých genderových norem… To není svoboda, ale otázka, 

jak se vypořádat s pastí, ve které se člověk nevyhnutelně nachází.“2 Ohledně subverze 

předepsaných rolí Butlerová říká: „Připadá mi, že neexistuje jednoduchý způsob, jak 

vědět, že něco je subverzivní. Subverze není něco, co by se dalo odhadnout nebo 

vykalkulovat. … Myslím si, že aby napodobenina podvracela heterosexuální hegemonii, 

musí jak napodobovat, tak přestavit/přesunout její zásady a konvence.“3 V případě 

Pussy Riot přitom nejde jen o podvracení heterosexuální matrice, ale i dalších 

stereotypů a norem, které bolestivě omezují utváření identit žen. 

                                                
2 „Performativity has to do with repetition, very often the repetition of oppressive and painful gender 
norms… This is not freedom, but a question of how to work the trap that one is inevitably in.” (interview 
with Liz Kotz in Artforum). 
3 „It seems to me that there is no easy way to know whether something is subversive. Subversiveness is 
not something that can be gauged or calculated… I do think that for a copy to be subversive of 
heterosexual hegemony it has to both mime and displace its conventions” (interview with Liz Kotz in 
Artforum). 
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Obzvláště co se týče genderu, je vliv společnosti na jeho utváření obrovský. I 

pokud si žena (a feminismus první a druhé vlny) představuje, že je svobodná, že se 

může postavit patriarchálním stereotypům, tlakům a sexismu z nějaké pozice vně, 

Butlerová ukazuje, že tomu tak není. Všichni jsme podle ní ustavováni v rámci jazyka, 

ve kterém jsme vyrostli. Butlerová proto bojuje tím, že přeznačuje tento (patriarchální) 

jazyk zevnitř, dekonstruuje jeho prvky uvnitř. Toto lze činit pomocí subverzivních aktů 

v řeči (tzv. řečové akty, které jsme zmínili), přeznačováním nadávek a rčení, které jsou 

používané i v médiích (např. slovo děvka (slut) nebo slovo negr či teplouš; rčení jako: 

Seď jako žena. Nechovej se jako děvka. Muži nepláčou.). Právě toto Pussy Riot ve 

svých textech dělají. Přeznačují pozici žen v Rusku a podvracejí diskurzy, náboženské i 

politické, které ke stereotypům vedly. Jejich aktivita je tedy subverzivní jak na textové, 

řečové úrovni, tak na úrovni tělesného jednání.  

 Butlerová tvrdí, jak bylo zmíněno, že rod je ustavován pomocí opakování. 

Nemáme ovšem úplnou svobodu, jak budeme svůj rod „performovat“. Nejde tudíž o 

performanci ve smyslu divadelní role. Není to tak, že by se žena ráno probudila a 

rozhodla se, že ten den bude mužem. Jsou nám totiž nabízeny jen určité, omezené 

pozice ve společnosti (subject positions) a jsou nám vnucovány ideální vzory ženskosti 

a mužskosti. Pokud je nenásledujeme, následuje trest, sankce, nepřijetí, nepochopení či 

přímo vyloučení. Genderové pozice jsou společností do velké míry předepsány, 

předpřipraveny a jsou jí i vynucovány. Odchylky od těchto předem připravených pozic 

se – obzvlášť v případě Pussy Riot v Rusku – často vůbec netolerují. A to jak státem, 

tak médii či přímo společností.  

1.4 Rusko v období aktivismu Pussy Riot 

 Rusko, pod vlivem autoritářské moci Vladimira Putina, dle politologa Josefa 

Mlejnka (2017, osobní komunikace) sužovalo poslední roky mnoho problémů od 

nepříznivé ekonomické situace přes korupci až po demografické problémy např. 

s alkoholismem, rozvodovostí či potraty. Podle výzkumu analytiků z Vyšší ekonomické 

školy v Moskvě Rusko z hlediska efektivity rozpočtových výdajů zaostává, a to nejen za 

rozvinutými zeměmi. „V efektivitě vládnutí – měřené pomocí vlastnických práv, 

nezávislosti soudů, míry korupce a podobně – je Rusko skoro poslední, za ním skončilo 

pouze Slovensko.“ Podobně je Rusko hodnoceno z hlediska efektivity financí putujících 

do zdravotního systému, v boji s chudobou, vykazuje vysokou nepředvídatelnost jak v 

růstu hrubého domácího produktu, tak v míře inflace. (ČTK, globe24.cz, 2017) 
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 Tato data jsou eskalací různých nepříznivých aspektů probíhajících v Rusku 

několik let a ve všech případech bylo pro Putina a jeho spolupracovníka Dmitrije 

Medveděva velmi těžké udržet situaci pod kontrolou. Na každodenní problémy 

upozorňovala různá aktivistická hnutí, která ale měla (a nadále mají) úděl na tomto 

kontrolovaném území velmi komplikovaný. „Demografická situace v Rusku není 

dlouhodobě ideální. Vysoká míra alkoholismu, rozvodovosti, potratů vede k tomu, že 

každý ruský politik u moci se snaží opět nastolit rodinné hodnoty, aby mohly být tyto 

problémy překonány,“ tvrdí Josef Mlejnek (2017, osobní komunikace). Forma, jak toho 

docílit, byla už částečně definována po pádu komunismu, kdy Rusové ztratili zásadní 

ideje. „Za posledních 5–10 let můžeme vnímat stále sílící spojení státu a církve, a to 

právě z důvodu hledání idejí po pádu komunismu,“ komentuje situaci Mlejnek (2017, 

osobní komunikace).  

 V případě Putinova režimu je tímto krokem sílící vztah mezi církví a státním 

aparátem. „Za komunistického režimu byla pravoslavná církev téměř zničena. Tvrdá 

represe umožnila působení jen legální církve pod kontrolou KGB. Po pádu komunismu 

se snaha o těsnou spolupráci mezi státem a církví stala jednou z priorit,“ dodává 

Mlejnek (2017, osobní komunikace). A tak když došlo k obnovení ruské církve v roce 

1988, jednalo se o organizaci, která měla na jednu stranu silné spirituální kořeny, ale 

zároveň úzké vztahy s Kremlem skrze tajné služby. Tyto vztahy existují dodnes, stejně 

jako napětí mezi více byrokraticky a spirituálně orientovanými proudy v církvi. To 

vyvolává u mnoha Rusů skepticismus vůči církevním institucím i vůči politickému 

vedení, které se zároveň kombinuje s tradičním strachem z Boha. (Steinholt, 2013, 

s. 123) 

 Ačkoli není ústavou ani zákony ustanoveno jakékoli propojení státu a církve, 

patriarcha ROC Kirill I. a hlava státu Vladimir Putin velmi intenzivně spolupracují. 

„Obě strany na tom mají velký zájem. Režim primárně kvůli politické legitimitě, ROC 

zase potřebuje podporu státu, především z finančního hlediska a pro podporu sociální 

role církve,“ dodává Mlejnek (2017, osobní komunikace). Právě toto úzké propojení 

přijímají někteří ruští občané nelibě. Když tak nejvyšší představitel Ruské pravoslavné 

církve veřejně podpořil volbu Putina na prezidentský post, stal se z toho důležitý 

historicky precedens. I jeho následný výrok, že znovuzvolení Putina „je zázrak“. 

 Celou tíživou situaci dle výroční zprávy Amnesty International pro rok 

2016/2017 (Amnesty.cz, 2017) komplikují za poslední roky rostoucí represe v podobě 

zákonů omezujících svobodu slova, pokojného shromažďování a sdružování, anti LGBT 
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zákona, anexe Krymu, nespravedlivých procesů a mučení apod., které mají za cíl udržet 

v zemi pořádek, zbavovat se nepřizpůsobivých občanů nebo aktivistů. 

1.5 Předmět zájmu: Pussy Riot 

 Mezi takové „nepřizpůsobivé“ občany bezesporu patřilo aktivistické seskupení 

Pussy Riot, které aktivně reagovalo na veškeré popsané problémy v tehdejším Rusku. 

Primárním cílem byla kritika úzkého vztahu církve se státním aparátem, avšak v jejich 

programu se objevila i další zmíněná témata. Abychom lépe chápali celý fenomén Pussy 

Riot, je nutné porozumět nejen situaci v Rusku, ale také kontextu jejich aktivit, celému 

procesu a důvodům určitých reakcí veřejnosti a západních i ruských médií. 

1.5.1 Původ Pussy Riot a forma protestu 

 Hnutí Pussy Riot se považuje za umělecké aktivisty. Své projekty definuje mimo 

hudební kontext jako kulturní aktivismus a odkazuje i na jiné provokativní ruské umělce 

z devadesátých let. Vzniklo z anarchistického uměleckého kolektivu Vojna, jehož 

aktivity byly založeny na uměleckých protestních akcích. Patřily k nim například 

inscenace sexuálních orgií uvnitř Státního muzea biologie v Rusku, na kterých se 

podílely i dvě z klíčových členek Pussy Riot, Naděžda Tolokonnikovová a Jekatěrina 

Samucevičová, a veřejné pověšení imigrantů, homosexuálů a transsexuálů uvnitř 

známého supermarketu v Moskvě v roce 2008.  

Další protest v květnu 2009 v budově taganského okresního soudu v Moskvě 

zahrnoval punkové představení s mikrofony, mini zesilovačem a elektrickými kytarami. 

Písní „Cock in the Ass“ členové protestovali proti represím kulturního života, umělců a 

intelektuálů ze strany vlády. Vojna také proslula svou malbou šedesát pět metrů 

vysokého dávkovacího penisu na padacím mostě, který se nachází přímo naproti ústředí 

Federální bezpečností služby v Petrohradu. 

Umělecká skupina Pussy Riot se zformovala až v listopadu 2011, částečně 

v reakci na oznámení, že se Vladimir Putin bude ucházet o třetí funkční období 

prezidenství. Členky (o Pussy Riot se pojednává jako o ryze ženském kolektivu, ačkoli 

tento fakt ze zdrojů jasně nevyplývá) se při různých vystoupeních objevují inkognito 

v pestrobarevných kuklách a zdůrazňují, že využívají punk jako „prostředek sociálního 

protestu, podřízeného požadavkům politicko-umělecké agendy“. (Steinholt, 2013, 

s. 122) I přesto se v mnoha případech mluví o Pussy Riot jako o punkové kapele. Samy 

členky toto přirovnání několikrát užily. Těmi, které přišly o status inkognito a Pussy 
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Riot zviditelnily, byly Marija Aljochinová (Máša), dnes osmadvacetiletá básnířka a 

matka devítiletého syna; Naděžda Tolokonnikovová (Naďa), sedmadvacetiletá 

umělkyně, která je matkou osmileté dcery; a Jekatěrina Samucevičová (Káťa), 

čtyřiatřicetiletá umělkyně. Všechny tři se protestních vystoupení kolektivu Pussy Riot 

aktivně zúčastňovaly.  

Stejně jako vystoupení Vojny i ta Pussy Riot byla pečlivě plánována k šíření 

informací prostřednictvím internetu, jejich hlavním cílem bylo vyvolat silné reakce 

veřejnosti a ruské vlády prostřednictvím médií. Písně, které doprovázejí videa 

na YouTube, byly předem nahrány. Video i audio bylo vždy upraveno tak, aby působilo 

spontánně a věrohodně. Takový způsob performance je velmi vzdálený punkovým 

koncertům, kde se lidé dostávají do varu. (Steinholt, 2013, s. 121) 

 Aby se jejich umělecká a politická agenda stala srozumitelnou a apelující na 

Západ, začaly Pussy Riot odkazovat k řadě feministických vlivů včetně hnutí 

Riot Grrrl z devadesátých let. Jméno Pussy Riot je dle slov Tolokonnikovové užitím 

slov riot (z Riot Grrrl) a pussy (z Pussy Whipped – první album od slavné dívčí kapely 

Bikini Kill, která byla u zrodu hnutí Riot Grrrl) (Wiedlack, 2016, s. 411). V dopise z 

vězení například Naděžda spojovala aktivity Pussy Riot s druhou vlnou feminismu a 

s heslem „osobní je politické“. Na základě tohoto hesla pak kolektiv Pussy Riot dokázal 

upoutat globální pozornost k problematice politického autoritářství v Rusku a tamního 

aktivismu. 

 Během posledních týdnů před parlamentními volbami protesty proti Putinovi 

sílily. Hnutí Pussy Riot oznámilo, že využívá nezákonné protesty, aby dosáhlo trvalé 

změny. Před „punkovou modlitbou“ došlo ke čtyřem ilegálním vystoupením – v metru, 

na střeše autobusu, na Rudém náměstí a před Kremlem. Místa vždy korespondovala 

s důvodem protestu. Většina jejich skladeb volala po feministickém protestu (riot) 

a kritizovala politickou persekuci, sexismus, homofobii a státní represe. Podporovala 

také LGBT aktivismus a rovnoprávnost pohlaví.  

 V textech jejich skladeb se nejvíce objevovalo jméno Putina a Kremlu, méně už 

pak ROC (Wiedlack, Neufeld, 2014, s. 149). Jejich tři první vystoupení v listopadu a 

prosinci roku 2012 získala malou pozornost. Byla podobná těm, která tvořila Vojna, 

avšak byla více feministická a radikální. Všechna byla dokumentována, editována 

a zveřejňována na YouTube s předehraným hudebním doprovodem. Videa doplňovaly 

také fotografie a komentáře na oficiálním blogu Live Journal. „Punková modlitba“, při 

které členky Pussy Riot v pestrobarevném oblečení vstoupily do chrámu Krista 
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Spasitele a na punkovém pozadí zazpívaly píseň „Svatá Bohorodičko, vyžeň Putina“, 

byla pátým vystoupením Pussy Riot. To tentokrát dosáhlo nevídané pozornosti. 

Málokdo dodnes tuší, že se video skládá ze dvou představení. První vystoupení se 

konalo 19. ledna 2012 v katedrále v Jelochově, kde se členky dostaly k oltáři a hrály na 

kytary, přičemž při druhém vystoupení v chrámu Krista Spasitele v Moskvě byly 

ochrankou vykázány dříve, než vůbec otevřely obaly na nástroje (Wiedlack, Neufeld, 

2014, s. 149). Předem nahraný zvukový doprovod dává iluzi zazpívané celé písně, avšak 

na videu si můžeme všimnout editace a relativně chaotické události (Steinholt, 2013, 

s. 122). Ačkoli byla v tomto chrámu aktivita členek mnohem kratší a méně 

provokativní, persekuce začala právě po tomto vystoupení (Wiedlack, Neufeld, 2014, s. 

149).  

1.5.2 Kauza zatčení členek Pussy Riot 

Dle slova „riot“ („odpor“, „nepokoj“, „vzpoura“) si bylo možné představit 

rebelující kapelu, dle označení „pussy“ („kunda“, „píča“, „číča“) její extrémní, až 

sprostý projev. Slovní spojení Pussy Riot se velmi rychle šířilo napříč médii. V roce 

2012 se členky tohoto kolektivu staly středem politického, mediálního i společenského 

zájmu západního světa. V reakci na to například internetový vyhledavač Google pro 

sousloví „Pussy Riot“ vyhledá přes 432 000 příspěvků (Google.cz, 2017). Monitorovací 

systém NEWTON Media (Newtonmedia.cz, 2017) za posledních pět let vygeneruje na 

stejné heslo přes 8 251 výstupů z českých médií (NEWTON Media nemonitoruje 

všechny české tištěné tituly a online média). Tato čísla reflektují globální i český zájem 

o kauzu Pussy Riot. 

Dne 21. února 2012 se pětice žen z kolektivu Pussy Riot oblečená 

do pestrobarevného oblečení a kukel zakrývajících tváře objevila u oltáře v chrámu 

Krista Spasitele v Moskvě a vykonala tzv. „punkovou modlitbu“ (Stanglin, 2013). V ní 

žádaly Pannu Marii o pomoc při sesazení ruského prezidenta Vladimira Putina a 

„nabádaly ji, aby se stala feministkou“ (Steinholt, 2013, s. 123). Klíčovým sdělením 

tohoto vystoupení byla kritika úzkého vztahu mezi vládou a Ruskou pravoslavnou 

církví. V reakci na to byly dne 17. srpna 2012 – po téměř půlroční vazbě – tři z pěti 

členek Pussy Riot odsouzeny za „výtržnosti motivované náboženskou nenávistí“ na dva 

roky v trestanecké kolonii. Celý soudní proces s Pussy Riot byl pod drobnohledem 

západních médií, která o kauze velmi intenzivně informovala. „Verdikt byl okamžitě 

odsouzen po celém světě jako útok na svobodu projevu a stal se symbolem ruského 
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autoritářství, sbírajícím kritiku od politiků, aktivistů v oblasti lidských práv i celebrit. 

Vedle toho se hnutí Pussy Riot stalo ‚globální značkou protestu a nesouhlasu‘.“ (Seal, 

2013, s. 293, překlad D. P.) 

Rozsudek byl ve světě velmi kritizován a označován za politicky motivovaný. 

„Justiční problematika v Rusku je všeobecně známá. Proto není tak neobvyklý zásah 

státního aparátu, který možná neočekával takovou vlnu západní kritiky, avšak rozsudek 

splňoval předpoklady pro to, aby se dotkl ruské veřejnosti a zastrašil případně další 

aktivisty,“ vysvětluje Josef Mlejnek (2017, osobní komunikace). Dle přepisů vyjádření 

všech obžalovaných osob i námitek právníků o nejasných postupech vyšetřování a 

nepodložených důkazech se jednalo o zásadní justiční selhání. Obžaloba se nezaměřila 

na čin jako celek nebo jeho vybranou lokaci – dle zákonů by totiž nebylo možné členky 

Pussy Riot za představení odsoudit. Proto bylo využito jiné příležitosti, která měla pro 

žalobu zákonný podtext (Pussy Riot, 2013) – a to hudební texty. Obžaloba zcela 

vynechala zmínky o prezidentu Putinovi a naopak vytrhla z kontextu slova, která měla 

hanit pravoslavnou církev obecně. Cílem bylo dokázat, že se tři stíhané členky Pussy 

Riot dopustily „náboženské nenávisti“, nikoli politického protestu, a bylo tak možné 

jejich odsouzení (Pinkham, 2012). Podle soudce šlo o „hrubé narušení společenského 

pořádku“ a jejich protest vykazoval „nedostatek respektu“ vůči věřícím (Stanglin, 

2013). 

 Sám prezident Putin se nechal slyšet, že by trest neměl být příliš přísný 

(Stanglin, 2013). Navzdory tomu byli někteří zástupci Ruské pravoslavné církve toho 

názoru, že dva roky za takový čin je humánní trest, neboť za normálních okolností by 

hrozil trest smrti nebo násilné represe ze strany věřících. Výmluvná byla slova 

jednoho z arcibiskupů, který sdělil, že by se Rusko mělo učit od muslimů, jak se 

vypořádat s rouhačstvím (Storch, 2013, s. 34). 

Punková modlitba byla bezesporu největším protestním úspěchem Pussy Riot. 

Následný proces se stal „symbolem ruské nové represe a členky Pussy Riot jeho 

oběťmi“ (Pinkham, 2012). Naděžda Tolokonnikovová, Marija Aljochinová a Jekatěrina 

Samucevičová musely 3. září 2012 nastoupit k výkonu dvouletého trestu. Samucevičová 

byla záhy (10. října 2012) propuštěna. Byla ale pod kontrolou probačních úředníků, 

zatímco Marija a Naděžda zůstaly vězněny v trestanecké kolonii. 

Z členek Pussy Riot se staly mučednice, obzvláště poté, co Tolokonnikovová 

a Aljochinová začaly podávat zprávy o hrozných podmínkách, kterým byly vystaveny 

ve vězení. Ty také vyústily v hladovky, kterými chtěly členky poukázat na nelidské 
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zacházení s vězenkyněmi a udělat maximum pro změnu. To byla další témata, která se 

v médiích bleskově šířila. Těsně před konáním olympijských her v Soči byla vyhlášena 

amnestie a dvojice byla 23. prosince 2013 propuštěna společně s dalšími politickými 

vězni jako symbol solidarity a míru. Avšak nejen ony viděly v tomto kroku jen reklamní 

tah před konáním tak významné sportovní události, ke které se upíraly oči z celého 

světa. Členky Pussy Riot si proto obratem k dalšímu protestu vybraly místo se symboly 

olympijské Soči. Na videích uveřejněných na YouTube4 (The Telegraph, 2017) je 

zřejmé, že při tomto protestu byly všechny zúčastněné bity členy kozácké milice, aniž 

by zasáhla policie. Podle členek Pussy Riot raději vláda přistoupila k tomu, aby jejich 

aktivity sledovaly neoficiální složky. Byly tak pod kontrolou právě zmíněných členů 

kozácké milice, kteří bojovali (například proti Pussy Riot) ze své vlastní vůle a 

přesvědčení (Pinkham, 2012). 

Tím ale aktivita hnutí Pussy Riot neskončila. Po vlastních zkušenostech 

z pobývání v ruských věznicích se začaly aktivně věnovat problematice dalších 

politických vězeňkyň a jejich lidským právům a začaly prosazovat reformu v zemi. 

V září 2014 založily v Moskvě organizaci „Zone of Law“, jejímž cílem měla být právní 

pomoc pro vězně.  

Obě nejdéle vězněné členky Pussy Riot za sebou mají mnoho veřejných 

vystoupení a projektů včetně vystupování se známými osobnostmi a kapelami. Podaly 

nespočet rozhovorů, začlenily se do mnoha aktivit a vytvořily několik dalších 

videoklipů (v zásadně jiné kvalitě, než byla předchozí politická videa). Bezesporu jim 

mediální boom v čase punkové modlitby pomohl dostat se na komunikační výsluní, ze 

kterého dodnes čerpají. Na Západě jsou oslavovány. Navštívily Londýn, New York, 

setkaly se s Madonnou a dalšími celebritami, avšak v Rusku je jejich fanouškovská 

základna stále malá a prakticky se neprojevuje. Pod neustálým tajným dozorem se ale 

nevzdávají a mají ambice věnovat se politické situaci v Rusku (Boutsko, 2014). 

V posledních měsících například bojují proti dekriminalizaci domácího násilí dle 

nového zákona, který byl odsouhlasen ruským parlamentem (Tolokonnikova, 2017). 

V čase, kdy se Naděžda a Marija aktivně zapojovaly do západních aktivit 

a projektů, vyvstaly otázky, zda to bylo (či stále je) v souladu s aktivitami zbylých 

                                                
4 Na videozáběrech můžeme vidět, jak členky Pussy Riot přibíhají na místo před oficiální reklamní plátno 
OH v Soči a chystají své vystoupení. Záhy se objevují členové kozácké milice v neoznačených bundách a 
typických čepicích a využívají slzného plynu i agresivního postupu, aby zamezili dalším aktivitám Pussy 
Riot. Kozáci byli při těchto olympijských hrách dobrovolnou bezpečnostní službou. Dle různých zdrojů 
se sám Vladimir Putin vyjádřil, že kozáci mohou být efektivnější formou udržení pořádku než policie.  
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členek v Rusku. Zároveň se začalo spekulovat i o rozpadu Pussy Riot. V několika 

videích po propuštění Naděžda a Marija konstatovaly, že členem hnutí Pussy Riot může 

být kdokoli, čímž vzbuzovaly dojem, že Pussy Riot není jen úzká skupina vyvolených 

bojujících proti politickým problémům v Rusku, ale kdokoli, kdo má ambice podobným 

způsobem a taktikami upozornit na lokální témata. Tento pohled však vyvrací několik 

posledních příspěvků publikovaných na oficiálním blogu Pussy Riot. Kromě titulku 

„Pussy Riot is dead“ (Pussy Riot jsou mrtvé) zde najdeme oficiální vyjádření 

v původním znění, kde se pravděpodobně zbylé členky Pussy Riot distancují od aktivit 

Naděždy a Marije a nesouhlasí s užitím názvu Pussy Riot v jimi vytvořených videích, 

studiových albech apod.  

Od roku 2012, kdy se některé členky staly veřejně známými a musely opustit 

koncept „inkognito“, jenž byl základem hnutí, se mnoho změnilo. Anonymní členky 

Pussy Riot vnímaly zásadní změny v období po propuštění Naděždy a Marije, ve kterém 

začalo možná nevědomky docházet k užití jména Pussy Riot, aniž by odkazovalo na 

původní seskupení. Další aktivity a různé kooperace dvou členek primárně v západním 

světě jasně kolidovaly s politickým, nekomerčním a antiautoritářským aktivismem, 

který byl u zrodu Pussy Riot. Několik let po vzniku této senzace tak přišel možná 

očekávaný pád. Anonymní členky Pussy Riot přiznaly, že vyčerpaly sebe samy jako 

umělecký projekt a hnutí Pussy Riot už není živým fenoménem (Riot, 2015). 

Nejaktivnější členka Naděžda Tolokonnikovová se snaží i nadále komunikovat 

primárně pod svým jménem, avšak ve svých příspěvcích či rozhovorech stále odkazuje 

na členství v Pussy Riot (Tolokonnikova, 2017). 

1.5.3 Politicko-náboženský podtext punkové modlitby 

 „Punková modlitba“, kterou členky Pussy Riot vykonaly v ruském chrámu, 

zvedla vlnu kritiky. Ačkoli byla provedena v punkovém stylu, obsahovala bicí, 

zkreslené basy a kytary na mini zesilovačích, napodobovala pravoslavné liturgické 

písně. Nebyla v nich slyšet zášť ani ironie, ale její sílu zvýrazňovaly výkřiky „Sran` 

gospodnia!“ („Do prdele Páně!“) zaměřené na prezidenta Putina, naopak hlasy směrem 

k Panně Marii zněly vážně a uctivě, verbální agrese tak byla výlučně určena jen pro 

prezidenta a jeho vládu. V případě Pussy Riot bylo vždy důležité datování vystoupení. 

Punková modlitba byla provedena v postní době karnevalové sezóny – tj. období, které 

se ve středověku vyznačovalo výsměchem církevním úřadům. Část duchovenstva, která 

by byla ochotna Pussy Riot odpustit, toto uznala a dle Mlejnka (2017, osobní 
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komunikace) dokonce i „připustila, že ačkoli byl daný čin za hranou, trest byl 

z humanitárního hlediska příliš přísný i s ohledem na fakt, že dvě z odsouzených členek 

byly matky“. Avšak opačný postoj vedení kostela nebyl překvapivý (Steinholt, 2013, 

s. 123). Chrám je totiž domovem zmiňovaného Kirilla I., patriarchy Moskvy a celého 

Ruska. Spojuje se s ním dlouhá historie, ale převážně posledních třicet let toto místo 

zásadně změnilo. Po pádu režimu bylo rozhodnuto, že se pod vedením fondu ze sbírek a 

dotací Stalinem zničený chrám zrenovuje, což vyšlo na nemalé částky. (Wiedlack, 

Neufeld, 2014, s. 149). „Na financování se v době prezidenství Borise Jelcina podílel 

sám stát, avšak to bylo záhy kritizováno kvůli korupčním praktikám, megalomanství, 

velikášství i propojení státu a církve,“ doplňuje Mlejnek (2017, osobní komunikace).  

 Dnes je fond veden jako nestátní nezisková organizace, která je i oficiálním 

vlastníkem chrámu (nikoli tedy ROC, jak si mnozí doposud myslí). Je však pod 

neustálou kritikou z důvodů korupce, ale i proto, že chrám vede jako prosté obchodní 

centrum. Nabízí totiž kromě haly několik jídelen, mediální centrum, konferenční sál, 

čistírnu, pekárnu, myčku automobilů a další zařízení, která s náboženským posláním 

nemají nic společného. Dokonce i Ruská pravoslavná církev si musí komplex pro 

církevní události pronajímat. A právě tato úskalí – včetně těsné vazby mezi politikou 

Putina a církví, Kirillovy historie, participace v KGB a jeho bohatství – se objevují i v 

textech Pussy Riot. (Wiedlack, Neufeld, 2014, s. 149) 

 Případ Pussy Riot byl „testem liberalismu a rozkolem v ruské společnosti“, ve 

které se z radikálně orientované proputinovské většiny včetně politiků, Ruské 

pravoslavné církve a prostátních médií vynořila vlna kritiky na „prozápadní rétoriku“ 

(Storch, 2013, s. 8). „Sám Putin využil danou situaci ve svůj prospěch. Pomocí 

propagandy portrétoval Pussy Riot jako opoziční akt, vylíčil je jako nemravné 

chuligánky, které jsou podporovány zhýralým Západem, a tím je zdiskreditoval,“ 

vysvětluje Mlejnek (2017, osobní komunikace). Zde je zajímavá paralela s rokem 1976, 

kdy bylo během komunismu v ČSSR stejným způsobem u soudu obviněno několik 

členů skupiny Plastic People of the Universe (více informací viz Václav Havel, esej 

„Proces“). 

 Veřejnost názory různých stran přisuzovala ideologickému boji Západu proti 

Rusku. Díky tomu, že akce Pussy Riot byly na Západě podporovány, si kritici vysvětlili 

celý akt jako „útok na autoritu Ruské pravoslavné církve a na ruskou státnost“ (Storch, 

2013, s. 8). Storch (2013, s. 10) navíc uvádí, že „přestože většina liberálů považovala 



   

 

27 

  

formu protestu za nevhodnou, trestní stíhání vzbudilo nevoli ve všech levicových 

stranách, což se stalo jasným ukazatelem liberalismu“. Ten je v Rusku tradičně vnímán 

jako výlučně západní produkt, cizí národnímu duchu.  

 Kritici, antiliberálové i tamní masová média nevěřili, že by takového činu byla 

skupina žen schopna, proto vyvstaly otázky, kdo se opravdu za těmito aktivitami 

skrýval nebo v čí prospěch byly vykonávány. Těmito spekulacemi jen popírali 

schopnosti samostatného myšlení členek Pussy Riot, přičemž tím schovaným strůjcem 

byl samozřejmě definován Západ. Tento názor byl podporován i faktem, že se za Pussy 

Riot postavily vlivné osobnosti z celého světa včetně populárních umělců jako Paul 

McCartney, Björk, Sting, Madonna, Peter Gabriel a Elijah Wood, z politických kruhů 

např. Angela Merkelová, Hillary Clintonová a další. (Storch, 2013, s. 32) 

 Na aktivity Pussy Riot je potřeba pohlížet z širší perspektivy: od roku 2011 se 

konalo mnoho masových protestů proti parlamentním volbám v roce 2011 

a prezidentským volbám v roce 2012, které byly považovány za zfalšované (Storch, 

2013, s. 8). Odsouzení tak bylo vnímáno i jako symbol antiliberálního postoje, podpory 

politiky Ruské pravoslavné církve a patriarchy, uznání voleb za platné a schválení všech 

Putinových kroků. 

1.6 Pussy Riot očima médií a společnosti 

Mnoho světově známých osobností vyjádřilo Pussy Riot podporu a kritizovalo 

vydaný rozsudek, avšak většina měla jen mlhavou představu o tom, co se za uskupením 

Pussy Riot skutečně skrývá, a často je také mylně nazývala punkovou kapelou (tento 

termín je dodnes používán na Wikipedii). Jedna stále anonymní členka Pussy Riot 

poznamenala: „Jsme samozřejmě polichoceny, že s námi Madonna a Björk chtějí hrát, 

ale jediná vystoupení, kterých se budeme zúčastňovat, jsou pouze ta neoficiální. 

Odmítáme vystupovat jako součást kapitalistického systému na koncertech, kde se 

prodávají lístky.“ (Pinkham, 2012, překlad D. P.) 

Pro Západ byly Pussy Riot moderním atraktivním příběhem. Nešlo o Ruskem 

utlačované starší disidentské umělce, ale tentokrát to byly mladé charismatické ženy, 

které sváděly boj s autoritářským režimem. Při soudních stáních západní média plnila 

titulní strany fotkami tří členek Pussy Riot – nejdříve v signifikantních kuklách, 

následně i bez nich. Ženy se tak staly symboly odolnosti Putinova režimu, a to i přes 

výhrady kolektivu Pussy Riot, že zvýrazňují pouze tyto tři členky (Wiedlack, 2016, 

s. 411). Především Naděžda Tolokonnikovová se stala centrem dění – její fotografie v 
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kleci v soudní síni, usmívající se v modrém triku s textem „No pasaran“ (v českém 

překladu „Neprojdou“, slogan španělské občanské války ve 30. letech 20. století), se 

objevovala téměř všude. Navíc dobře a přesvědčivě mluvila, dokázala přednést veškeré 

faktické znalosti a demonstrovala „morální přesvědčení“. (Wiedlack, Neufeld, 2014, 

s. 148) 

 

Obrázek č. 2: Odsouzené členky Pussy Riot včetně Naděždy Tolokonnikovové (Hájek, 

2014) 

 

Navzdory tomu se sdělovací prostředky po celém světě jen příležitostně 

věnovaly tomu, co se opravdu za kauzou skrývalo – videím punkové modlitby, textům 

či publikovaným vyjádřením. Většinou vyprávěly příběh o statečnosti žen a ukazovaly 

jejich fotky u soudu. Jejich umění v danou chvíli nebylo důležité; na čem záleželo, bylo 

jejich utrpení a image. Byly tak snadno prezentovány jako oběti. 

Yngvar B. Steinholt (2013, s. 121), zabývající se ruskou kulturou a literaturou, 

polemizoval nad tím, zda každá fáze kauzy – od představení přes zatčení, uvěznění až 

po propuštění – byla pečlivě naplánovanou činností inteligentních členek Pussy Riot, 

které měly znalosti nejen o tom, jakým způsobem ruská vláda, bezpečnostní aparát a 

soudní systém fungují, ale také o povaze ruských a světových médií. Díky tomu tak 
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dokázaly upoutat pozornost na nedostatky ruského soudního systému, který byl sám o 

sobě použit vládou pro umlčení nežádoucí kritiky. Podle Lizzie Sealové (2013, s. 300), 

britské socioložky a kriminoložky, se lze domnívat, že bez zatčení a uvěznění by trojice 

dívek nezískala takovou pozornost mezinárodních médií, což mnohé vede k názoru, že 

ruský aparát neměl členky vůbec uvěznit. 

1.6.1 Reakce západních médií a společnosti na fenomén Pussy Riot 

 To, jak byly Pussy Riot vnímány v západních zemích, bylo klíčové pro jejich 

celkovou image. Veřejnost si tvořila názor na základě dostupných informací ve 

sdělovacích prostředcích, které o Pussy Riot referovaly různými způsoby. Několik 

zahraničních odborných článků rozkrývá toto téma detailně. 

 Podle Volhy Kananovichové (2016, s. 407), která se ve svém odborném článku 

věnovala medializaci Pussy Riot v ruských a západních médiích, neunikl tento případ 

pozornosti médií v 87 zemích z celého světa včetně USA a Evropy. Většina z nich 

nacházela jasné paralely mezi případem Pussy Riot, politikou Putina a Ruskou 

pravoslavnou církví, přičemž v agendě západních médií bylo především soudní líčení a 

rozhodnutí soudu o potrestání členek Pussy Riot. Západní média nijak nezpochybňovala 

politickou povahu vystoupení a v zásadě rozsudek soudu odsuzovala, ale nesnažila se 

tyto události detailněji zpracovávat či je vkládat do širších historických a politických 

souvislostí (Kananovich, 2016, s. 407). Sealová (2013, s. 299) zmiňuje, že některá 

média (pravicová i levicová) upozorňovala na vyskytující se „pokrytectví 

sympatizujících západních sdělovacích prostředků“, a to s ohledem na neznalost 

okolností disidentského prostředí, pohledů a cílů Pussy Riot. I podle Yngvara Steinholta 

(2013, s. 120) západní média často přehlížela kontext vystoupení Pussy Riot i kulturní 

aktivismus, ze kterého projekt vznikl. Stejně tak nevěnovala pozornost náboženskému 

kontextu a občanskému aktivismu, v rámci kterého Rusové vystoupení posuzovali. 

Západní média, místo aby udělala zevrubnou analýzu, zkusila vysvětlit záměry Pussy 

Riot a srovnat jejich činy se situací na domácí scéně, srovnávala hnutí s feministicko-

anarchistickým aktivismem a popisovala členky především jako kritiky ruského režimu 

či dokonce hudební punkovou kapelu, přičemž Steinholt (2013, s. 120) jasně 

zdůrazňuje, že v Rusku hudební produkce (v tomto případě punk) nikdy nebyla a není 

zapojena do koordinovaných politických protestů.  

 Tento přístup by možná pro mnohé nebyl neobvyklý. Jak ve své práci zmínila 

Lizzie Sealová (s. 293–294) v návaznosti na analýzu Femininity in Dissent od Alison 
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Youngové z roku 1990, média v minulosti přistupovala k feministickému aktivismu 

s despektem a protesty tohoto typu označovala za „deviaci – formu divoké, neukázněné 

a rušivé ženskosti, která na sebe přitahuje pozornost ve veřejném prostoru a narušuje tak 

normy ženství spojované s pasivitou a soukromím“. Nicméně o 22 let později západní 

média přistupovala k pokrytí Pussy Riot značně odlišně, s pozitivní konotací se zastala 

jejich protestu a kritizovala odsouzení. Bylo to nejspíše díky jejich feministickému stylu 

protestu, který byl především kriminalizován. Značně tomu přispělo také online 

prostředí, díky kterému mohlo hnutí své myšlenky, rozhovory – obecně pro něj důležité 

informace – sdílet mimo tradiční sdělovací prostředky, skrze webové stránky, komunitní 

podporovatele, písně na YouTube, vystoupení, která se stávala virálními, a samozřejmě 

díky sociálním sítím (Steinholt, 2013, s. 124). Díky tomu se podařilo přivést pozornost 

k pochybným praktikám ruského soudního systému, ale samozřejmě západní zájem (či 

jakákoli kritika směřovaná k Rusku), a to ani prostřednictvím sdělovacích prostředků, 

nemá tu moc měnit názory či podnítit kritiku v jiném politickém i sociálním prostředí, 

natož v jiné zemi. Dle Josefa Mlejnka (2017, osobní komunikace) si „vzhledem 

k vnitřní složité situaci pro svůj protest hnutí vybralo vědomou kritiku a provokaci na 

veřejném prostranství, která vyvolala značný ohlas v západním světě, avšak ruský režim 

ji využil i ve svůj prospěch“.  

 To, jakým způsobem západní veřejnost a média Pussy Riot podporovaly, 

ovlivnilo image odsouzených členek – staly se projevem západní populární kultury a 

hodnot, opozicí Východu. Pokud se podíváme detailněji na medializaci Pussy Riot, 

Sealová (2013, s. 297) zmiňuje, že západní média se často nebála mluvit o Pussy Riot 

jako o feministickém kolektivu, objevoval se i termín „umělecký feminismus“, avšak 

velmi často o nich referovala jako o punkové skupině. V článcích bylo často 

zmiňováno, že dvě uvězněné členky byly matkami, což mohl být jeden z důvodů, proč 

bylo na Pussy Riot nahlíženo s větším soucitem. Na druhou stranu se v některých 

zpravodajských článcích objevila kritika protestu i punkové modlitby včetně trivializace 

způsobu protestu především s ohledem na náboženský přesah případu (Seal, 2013, 

s. 298–299). 

 Média v případě Pussy Riot také podporovala snahu o boj za svobodu projevu, 

která se v Rusku vyskytuje oproti dobám komunismu v mnohem vyšší míře. Nicméně 

vyjadřování názorů formou politického aktivismu vítané není, na což Pussy Riot ve 

svých aktivitách upozorňovaly s odkazem na v Rusku přijatá opatření z léta 2012, která 

zahrnovala zásadní zvýšení pokut za neoprávněné protesty. Dle Lizzie Sealové (2013, 
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s. 296) se v článcích západních médií objevovaly názory skupin pro lidská práva 

(Amnesty International nebo Human Rights Watch), citace vládních úředníků a 

politických osobností, jako tehdejšího mluvčího amerického ministerstva zahraničí či 

šéfa zahraniční politiky Evropské unie – mnozí kritizovali verdikt jako nespravedlivý 

a nepřiměřený. Západ se naplno ztotožnil s hodnotami svobody slova a projevu jako 

symbolů demokracie v rámci kriminalizace členek Pussy Riot, měl tak v rámci podpory 

demokracie snahu dění komentovat a využívat k tomu mediální služby. Zásadně k tomu 

přispěla i podpora celebrit, díky kterým se četnost článků s touto tematikou rapidně 

zvedala. Zásadní bylo např. vystoupení Madonny v Moskvě s nápisem „Pussy Riot” na 

zádech, které bylo pro západní média senzací, pro ruský aparát hořkou realitou.  

1.6.2 Reakce ruských médií a veřejnosti na fenomén Pussy Riot 

 Přístup ruských médií ke kauze Pussy Riot podrobně líčí rozsáhlý výzkum 

Volhy Kananovichové. Ta analyzovala 244 článků ve třech vybraných vlivných, ale 

zároveň rozdílných ruských titulech. I v tomto případě došla analýza k závěru, že ruská 

média obsahovala „roztříštěný, kontextově neúplný pohled na tzv. ‚punkovou 

modlitbu‘“ se zmíněním jen povrchních detailů a bez snahy o „komplexní spojení 

občanského aktivismu a umění“. (Kananovich, 2016, s. 396). Dle Kananovichové 

zobrazovaly liberálně–opoziční noviny seskupení ve více pozitivním světle a popisovaly 

případ jako politicky motivovaný, avšak pochybily ve výkladu poselství vystoupení, 

které bylo následně terčem marginalizace, zjednodušování a bagatelizace. 

 Ruská média ani veřejnost nedokázaly přesně identifikovat účel vystoupení 

Pussy Riot, proto se objevilo mnoho různých interpretací. Dokonce se po prvních 

soudních slyšeních vyskytl názor, že šlo o reklamu s cílem vyzdvihovat významnost 

chrámu a osobnost Putina (s ohledem na kauzy z minulosti spojené s tímto svatým 

místem) (Kananovich, 2016, s. 401). Ačkoli kolektiv Pussy Riot definoval své 

vystoupení jako „politické prohlášení zasazené do uměleckého představení“, ruská 

média zmiňovala umělecký podtext aktu v článcích jen minimálně, naopak o něm 

referovala jako o výtržnictví či porušení sociálních norem. Všechna analyzovaná média 

také dávala minimum prostoru interpretaci obecně. Zmiňovala sice místo konání, ale 

detaily o zpívané skladbě, poselství či načasování (před prezidentskými volbami) nikoli. 

Kananovichová (2016, s. 401) toto chování shrnuje tak, že čím více loajální bylo 

médium k vládním autoritám, tím méně prostoru k interpretaci nabízelo.  
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 Výstřední vzhled účastnic protestu sice přinesl zalíbení u západních médií, avšak 

titulky fotek v ruských médiích nesly až hanlivé výrazy jako např. „hloupé dívky 

v čepicích a roztrhaných punčocháčích“ (Kananovich, 2016, s. 405). Záhy se také 

v článcích objevovala slova jako např. deviantky. Antiliberální autoři ruských médií se 

snažili zdiskreditovat všechny, kteří vyjádřili Pussy Riot podporu. Aktivity tamní 

propagandy ale ztěžovala vyjádření vlivných osobností uznávaných v Rusku jako 

Slavoje Žižka, Paula McCartneyho či laureátky Nobelovy ceny míru a barmské 

aktivistky za lidská práva Schan Su Ťij. Bylo také obtížné ignorovat ocenění jako např. 

„The LennonOno Grant for Peace“, nominaci na „Luther Prize“ a další, která členky 

Pussy Riot obdržely, přestože se nacházely za mřížemi (Storch, 2013, s. 33). 

 Přínosnou analýzu, jak reagovala ruská veřejnost na vystoupení Pussy Riot, 

přinesla Marina Yusupovová. Ta podpořila názor, že příběh Pussy Riot byl přesně 

takový, jaký chtěl Západ slyšet. Avšak pro Rusy byla situace značně odlišná. I přestože 

se snažili najít smysl ve vykonané punkové modlitbě, Yusupovová (2014, s. 605) 

zmiňuje průzkum, který prozrazuje, že proces s Pussy Riot zaznamenaly více než dvě 

třetiny Rusů a skoro polovina z nich ho považovala za spravedlivý, nestranný a 

objektivní. Většina dotazovaných ze září 2012 věřila, že dvouletý trest v trestanecké 

kolonii byl adekvátní nebo lehký trest.  

 Hlavní antipatie veřejnosti vznikly kvůli duchovnímu podtextu celé kauzy. Dle 

Steinholta (2013, s. 124) členky Pussy Riot bohužel nepřesvědčily okolí, že jsou silně 

nábožensky založené, a přestože by Rusové dalekosáhlou kritiku ROC jako instituce 

přijali, v tomto případě ji odsoudili jako rouhání. A to i v období „westernizace 

městských elit“, vzestupu antiputinovských nálad či s vyjádřením vedoucích 

představitelů liberální opozice, že jsou odsouzené drženy ve vězení nezákonně 

(Yusupova, 2014, s. 605). 

 Reakce na Pussy Riot byly napříč ruským i západním světem různorodé. Podle 

Yusupovové (2014, s. 607) část tohoto problému vyplývá z informačního vakua – 

Rusové totiž často nerozumějí pojmům, které jsou západnímu světu obecně známé. 

Příkladem je pojem „feminismus“, který dle průzkumu veřejného mínění z roku 2012 

uvedeného v práci Yusupovové (2014, s. 606) nikdy neslyšelo asi 40 % Rusů5. V únoru 

                                                
5 According to the FOM public opinion survey (http://fom.ru/obshchestvo/10611), about 40% of Russians 
have never heard the word “feminism”. Twelve percent of those who were aware of feminism expressed 
negative attitudes toward it. A very small part of the population (8%) positively relates to feminism. It is 
noteworthy that during the last decade, the percentage of Russians who were indifferent to feminism has 
doubled (from 14% in 2001 to 29% in 2012). Since 2007, the proportion of people who, if they had a 
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2012 v rozhovoru pro časopis Vice (2012) zmínily členky Pussy Riot hlavní 

feministické vlivy od Simone de Beauvoir a mnohých dalších. Tři uvězněné členky ve 

svých soudních prohlášeních také odhalily intelektuální a filozofické zásady inspirované 

globálními feministickými teoriemi. Yusupovová (2014, s. 607) zmiňuje, že Rusko 

nikdy ani neslyšelo o druhé vlně feministického hnutí. Proto postmoderní jazyk třetí 

vlny feminismu, se kterým se Pussy Riot hrdě identifikují, zní absurdně pro ty, kteří 

slovo „feminismus“ nikdy neslyšeli či jeho významu nerozumějí. 

 Feministická agenda Pussy Riot tak byla pro Rusy novým jevem, který byl spíše 

formou komunikace či protestu západního světa. Podobný problém nesl i samotný název 

Pussy Riot, který byl v mnoha případech nepochopen či různě interpretován. Už jen 

s přihlédnutím k faktu, že jde o anglický výraz, byl tento název pro mnoho Rusů 

bezvýznamný a nic neříkající. 

1.7 Ztraceno v překladu aneb Co se skrývá za Pussy Riot 

 „Senzační“ události spojené s případem Pussy Riot, které podporovaly ideologii 

Západu proti Východu, byly pro primárně západní média velmi zajímavým tématem. 

S ohledem na práci novináře není v silách jedince se hluboce a detailně věnovat danému 

tématu, obzvláště ve zpravodajství, proto se během medializace Pussy Riot dopouštěla 

média nepřesných výpovědí či laického popisu kontextu tohoto případu. 

 Seskupení Pussy Riot sice vydalo prohlášení o inspiraci punkovým 

feministickým hnutím Riot Grrrl6, avšak jeho členky pravděpodobně netušily, jaký 

zásadní vliv to může mít na jejich medializaci v západních médiích. Idea tohoto hnutí 

jim byla sice blízká – chtěly využít konceptů feminismu Riot Grrrl a začlenit je do 

ruského prostředí, avšak nikdy se neprofilovaly jako hudební skupina (Wiedlack, 2016, 

s. 412). Ačkoli využily formy užívané Riot Grrrl, své aktivity braly jako mediální 

umění. Obsahem byly kromě daného vystoupení také blog, fotografie, vyjádření, texty, 

písně a editované virální video.  

                                                                                                                                          
teenage daughter, would wish her commit herself to successful marriage, rather than a good job, has 
almost doubled (FOM 2012). 
6 Hnutí Riot Grrrl vzniklo v devadesátých letech ve Washingtonu D.C. jako reakce na postavení žen 
v hudebním průmyslu s cílem, aby se ženy mohly vyjadřovat stejným způsobem jako muži. Do tohoto 
subkulturního hnutí byly zapojeny kapely Bikini Kill, Bratmobile, Heavens to Betsy, Sleather–Kinney a 
další, které svým feministickým smýšlením a hardcore punkovou hudební produkcí upozorňovaly na 
problémy, jako jsou znásilňování, domácí násilí, sexualita, rasismus, patriarchát atd. Hnutí je často 
vnímáno jako odraz třetí vlny feminismu. 
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 Dle Wiedlackové a Neufeldové (2014, s. 158) popisovala především americká 

média Pussy Riot jako ruskou Riot Grrrl, pravděpodobně pro zjednodušení obrazu a 

image Pussy Riot. Netrvalo dlouho a západní feministky i členky hnutí Riot Grrrl začaly 

Pussy Riot výrazně podporovat a brát je za své stoupenkyně, což vyvolávalo 

dezinterpretace a propojování těchto hnutí navzdory zcela odlišným cílům a působištím. 

Objevilo se mnoho článků, ve kterých se řešila hudební produkce Pussy Riot a nikoli 

kontext či sdělení jejich aktivit. Členky Pussy Riot vydaly několik prohlášení o tom, že 

pestrobarevné kukly, punk rock a ilegální představení jsou provokativní ironickou 

uměleckou formou jejich protestu s cílem vyvolat zájem mainstreamových médií 

(Wiedlack, Neufeld, 2014, s.158). Důkazem toho, že mnozí v západním světě 

nepochopili podstatu Pussy Riot, je např. komentář ikony hnutí Riot Grrrl, Kathleen 

Hannové, která tyto dvě skupiny přirovnala k sobě. Následně ale původní znění opravila 

a vydala prohlášení, že členky Pussy Riot se sice tímto hnutím inspirovaly, ale definují 

se více jako umělecký projekt, který se pohybuje v nebezpečnějších kruzích kvůli 

ruskému politickému klimatu. Navzdory původnímu vyjádření kolektivu Pussy Riot 

odsouzené členky tohoto přirovnání využily a po propuštění v lednu 2014 se začaly 

oblékat do punkového stylu s koženými bundami a obarvenými vlasy. Naděžda se 

začala zabývat historií a koncepcí tohoto hnutí a překládat informace do ruštiny. Snažila 

se stále držet původních lokálních politických cílů a programu, ale zároveň využila Riot 

Grrrl jako jakýsi odrazový můstek k získání pochopení veřejností. (Wiedlack, 2016, 

s. 418) 

Jak již bylo zmíněno, média přenesla veškerou „slávu“ na dvě uvězněné členky 

Pussy Riot, přestože to bylo v rozporu s jejich politickým programem (Wiedlack, 2016, 

s. 413). Vždy se snažily bojovat proti kultu osobnosti a viditelným sociálním atributům, 

avšak média tento fakt nijak nereflektovala. Na druhou stranu je to v případě soudního 

procesu, při kterém už tři obviněné členky nepůsobily inkognito, pochopitelné. Jejich 

kukly hrály v celé kauze důležitou roli. Získávaly jimi větší pozornost nejen médií, ale 

také veřejnosti, a to až do té míry, že byly barevné kukly využívány při různých akcích 

podporujících Pussy Riot. Wiedlacková a Neufeldová (2014., s. 162) v tomto kontextu 

zmiňují umělce a aktivistu Alexandera Neufelda, který tento oděv analyzoval jako 

diskusi o ženských genderových rolích, společenských normách a ženství v současném 

Rusku. Tvrdil, že „pestrobarevná stehna signalizují hravost a dětinství, zatímco kukla 

umožňuje schovat věk a účes“. Podle Neufelda připomínalo oblečení tradiční „domácí 
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plášť“ či „každodenní oblečení žen“, zejména starších žen a dělnické třídy. Barevné 

oblečení bylo dokonce zmiňováno v kontextu ruského umění a akcionismu jako přímý 

odkaz k obrazům Kazimira Maleviče nebo básníka Vladimira Majakovského (Wiedlack, 

Neufeld, 2014., s. 161). Bohužel kukly se staly také součástí různých reklamních 

kampaní v módním průmyslu (na spodní prádlo), které měly daleko ke kritickému 

postoji Pussy Riot vůči ženskému předvádění, vykořisťování a sexualizaci (Wiedlack, 

2016, s. 413). 

V rozporu s kritickým postojem Pussy Riot vůči sexualizaci se objevovaly kukly 

i u dalších uskupení. Například feministická pop-punková hudebnice Peaches vydala 

píseň na podporu Pussy Riot a ve videoklipu vystoupily desítky protagonistů s kuklami 

a nápisy na svých nahých tělech. Pro Peaches je takový sexuální projev typický, avšak 

podobná dikce se objevovala na mnoha dalších solidárních projevech. Např. Madonna 

se během návštěvy Ruska svlékla a odhalila na svých holých zádech nápis Pussy Riot. 

Tato podpora byla často vyjádřena černými písmeny na nahých tělech, což je motiv, 

který využívá feministická skupina FEMEN. Wiedlacková a Neufeldová (2014, s. 156) 

se domnívají, že jde „o snahu o homogenizaci východního ženského aktivismu bez 

ohledu na jejich umělecký a ideologický obsah.“ Dle autorek toto způsobila fotografie 

pořízená několik dní po soudu s Pussy Riot, kdy členka skupiny FEMEN, Inna 

Shevchenko, na řetězy pověsila pamětní kříž postavený ukrajinsko-řeckou 

katolickou církví na počest obětí sovětského režimu a při tom měla na těle napsáno Free 

Riot (Wiedlack, Neufeld, 2014, s. 156). Faktem ale bylo, že od propojování skupiny 

FEMEN a Pussy Riot se obě strany distancovaly. 

 Mnohá nedorozumění se týkala také náboženského kontextu a překladů textů. 

Wiedlacková a Neufeldová (2014, s. 152) tvrdí, že písně Pussy Riot často skrývaly 

klíčová poselství směřovaná státnímu aparátu, avšak byly velmi často překládány jako 

kritika ortodoxního náboženství jako takového, i když ta se v nich nikdy neobjevovala. 

Zprávy tohoto typu kolektiv Pussy Riot na svém blogu označoval za zásadní neduh 

západních i místních médií. Jediné, co v textech zaznívalo, byla totiž kritika spojení 

ROC s politickým režimem, nikoli výroky proti víře samotné. Texty poukazovaly na 

politickou historii patriarchy Kirilla, jeho údajné zaměstnání v tajných službách za dob 

SSSR a jeho pokračující politickou moc, skrývající se za jeho náboženskou rolí 

(Wiedlack, Neufeld, 2014, s. 152). Odkaz na Pannu Marii a její spojování s feminismem 

rozproudily také velké debaty. Ačkoli se členky Pussy Riot omluvily, že urazily 
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náboženské cítění, musely stále dokola objasňovat, jaký původní význam vystoupení a 

písně měly. Přitom se odkazovaly právě na biblické pasáže. Tyto informace se ale 

bohužel veskrze nikde v médiích neobjevily (Wiedlack, Neufeld, 2014, s. 153). 

 Velmi zajímavý byl také samotný překlad názvu vystoupení „Pank Moleben“. 

V angličtině byl v médiích uváděn jako „Punk Prayer“ (v ruském jazyce Punk Molitva), 

to ale dle Wiedlackové a Neufeldové (2014, s. 153) znamená něco jiného. V ortodoxní 

církvi neoznačuje slovo moleben jakoukoli modlitbu, ale veřejnou a hromadně 

provedenou (částečně zpívanou) prosbu o milost, která slouží na počest a jako 

poděkování pánubohu, Matce Boží (Marie) a všem svatým. V tomto kontextu členky 

Pussy Riot ctily původní význam modlitby, avšak média a veřejnost ji překládaly do 

jiného, ironického kontextu, nedokázaly pochopit tento performativ. Také název „Pussy 

Riot“ je sám o sobě dobrý příklad toho, co se stane, když se hnutí rozhodne používat 

anglický termín namísto nativního. Použitím jména „Pussy Riot“ členky neutralizovaly 

skutečný význam. Anglický název byl popsán jako „sofistikované, ale prázdné gesto“, 

které je sice pojítkem s feministickým protestem, ale postrádá význam, jinými slovy 

není silným heslem s lokálním významem (Yusupova, 2014, s. 607). To také vedlo 

k všelijakým interpretacím ve snaze přeložit anglický název do lokálních jazyků. 

Příkladem je i vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který přirovnal Pussy Riot 

k „nepokojným čičinkám“, „kurvám“ či „kundám“. V této souvislosti se pak rozpoutala 

diskuze, zda je překlad „Pussy“ opravdu relevantní a nutný. 

1.8 Shrnutí 

Při bližším pohledu na práci novináře zjistíme, že existuje mnoho faktorů, které 

mají na jeho práci vliv, a to již od prvního kroku – výběru medializovaného tématu. Od 

těch lépe klasifikovatelných, jako jsou zájmy majitele média, přes osobnostní (pohlaví 

novináře, politické preference, ale i věk, náboženství, vzdělání, sociální situace, životní 

zkušenosti…) až po funkční tlaky na práci novináře, jako jsou časové priority, technické 

nároky, ale například i rozhodnutí editora. Proto lze částečně určit motivaci pro otevření 

konkrétního tématu a jeho rétoriku až po co nejdetailnějším rozboru taktiky média i 

novináře. 

Z nashromážděných informací vyplývá, že celá kauza Pussy Riot byla 

politickým, stejně jako justičním tématem. Autoritářské Rusko zareagovalo na rebelské 

uskupení precedentním krokem – aktivistky kritizující vztah Ruské pravoslavné církve 

s prezidentem Putinem odsoudila jeho justice na dva roky odnětí svobody v trestanecké 
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kolonii. Podle všeho k tomuto rozhodnutí použila zástupný důvod, na což okamžitě 

začala reagovat média v čele s osobnostmi západního světa.  

Stejně jako ve vztahu Ruska a skupiny Pussy Riot reagovaly politicky 

znepřátelené strany rychle na jakýkoliv přehmat. Z členek Pussy Riot, především pak 

z Naděždy Tolokonnikovové a Marije Aljochinové, se po uvěznění staly mučednice, a 

přestože západní společnost neměla o jejich konání v širším slova smyslu příliš 

informací, staly se hrdinkami boje proti putinovskému Rusku. 

Perzekuované členky Pussy Riot splňovaly předpoklady pro čtivost zpráv. Byly 

to křehké ženy, dvě z nich byly dokonce matkami, které protestovaly proti nesvobodě 

v ruské společnosti od inkriminovaného vystoupení přes vyjádření u soudních stání až 

po prezentaci po svém propuštění. 

Pussy Riot, symbol východní nesvobody, se v evropském a americkém měřítku 

staly centrem pozornosti a oblíbeným tématem společensko-politické agendy. Ve snaze 

podpořit náhle téměř komerční trend (spojit se s pravděpodobnými odpůrci Putinova 

režimu) se s nimi začala spojovat světová média a celebrity. Skupina tak dalece přesáhla 

své úzké publikum a stala se nevídaným mediálním fenoménem. Za její publicitou 

ovšem zůstal ukrytý původní záměr a v médiích bylo hnutí Pussy Riot zobrazováno jen 

ve smyslu boje proti Putinovu Rusku. 
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2. Metodologická část 
  Pro zjištění, jakým způsobem česká média referovala o kauze Pussy Riot, je 

nutné vybrat vhodné metodologické zpracování. V této části jsou stanoveny cíle 

výzkumu, vybrána vhodná strategie, metoda a technika. Následně se práce bude zabývat 

výzkumnými otázkami, zdroji dat, technikou výběru a finální podobou zkoumaného 

vzorku.  

 Cílem je prozkoumat obsah určitého média, případně srovnávat média mezi 

sebou a odhalovat odlišnosti. (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 100) Podobně jako 

tomu bylo ve zmíněné analýze obsahu ruských médií v případu Pussy Riot od Volhy 

Kananovichové, bude snahou se prostřednictvím analýzy věnovat mediální konstrukci 

Pussy Riot ve vybraných českých médiích. 

2.1 Cíle výzkumu 

 Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak vybraná česká média popisovala samotné 

seskupení Pussy Riot, jejich činy, zda se alespoň okrajově věnovala obsahu jejich 

sdělení (ať už v textech, oficiálních vyjádřeních, nebo prostřednictvím oficiálních 

kanálů), zohledňovala kontext celé situace (vláda Putina, vztah církve a státu, represe) a 

lokaci, kde se události odehrály, zda docházelo k propojování s určitými hesly, jako jsou 

feminismus, gender, hudební produkce, aktivismus apod. Tyto cíle se opírají o 

východiska, která detailně popisují podstatné informace o hnutí Pussy Riot, zákulisí a 

příčinách událostí i o tom, jak o nich referovala zahraniční média. Analýza vybraných 

textů si klade za cíl zjistit, jakým způsobem autoři vykreslují a prezentují Pussy Riot, a 

primárně se zaměří na obsahovou úroveň analyzovaných článků – jak na vyjádřené 

skutečnosti, tak i postoje autorů či rétoriku spojenou s Pussy Riot. 

 Velmi zajímavý vhled do problematiky mediálních sdělení o Pussy Riot přinesly 

analýzy zmiňované v teoretické části. Ty kromě toho, že nastínily tematické preference 

západních a ruských médií, přinesly zajímavý komparativní vzorek. Výstup obsahové 

analýzy českých médií může být v širším kontextu porovnán s těmito daty a může 

nabídnout pohled na to, zda vybraná média prezentovala Pussy Riot podobně jako ta 

západní či ruská, či zda se jejich mediální výstupy v některých ohledech lišily. Primárně 

by však měla analýza přinést poznatky, jak vybraná česká média reprezentovala dění 

okolo Pussy Riot. 
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Cílem výzkumu bude odpovědět na předem stanovené výzkumné otázky u 

jednotlivých mediálních výstupů a jejich zhodnocení za každý výzkumný zdroj jako 

takový.  

2.2 Metodologická východiska 

Pro výzkum v podobě případové studie bude využita kvalitativní obsahová 

analýza založená na kódování, v jejímž rámci bude analyticky zkoumán každý článek o 

kauze Pussy Riot vybraný dle stanovených kritérií v určitých médiích jako samostatný 

celek. Poté budou články zhodnoceny v kontextu ostatních výstupů a jako komplex 

tendencí vybraného periodika.  

2.2.1 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum představuje pro účely této práce ideální způsob, jak 

zhodnotit pohled vybraných médií na kauzu Pussy Riot a jak nepřímo stanovit, jaký 

postoj v této souvislosti zaujímala. Proces kvalitativního výzkumu – stanovení tématu 

výzkumu, sběr dat a jejich analýza – dovoluje co nejpřesněji objasnit zkoumané téma. 

V průběhu kvalitativního výzkumu vznikají hypotézy, popřípadě modifikace 

výzkumného plánu. Součástí je zkoumání dostatečně dlouhého období objektu (v tomto 

případě opakovaná medializace tématu, nejlépe od více autorů v rámci periodik), 

integrovaný pohled na vybraná média z hlediska kontextu jejich mediálního obsahu i 

logiky v rámci české společnosti. V průběhu celého kvalitativního výzkumu nedochází 

k nárazovému hodnocení dílčích částí, ale k postupnému skládání výsledné mozaiky, 

která interpretuje analyzovaná data.  

Ještě před započetím samotné fáze výzkumu je ale potřeba si předem ujasnit jeho 

pozitivní i negativní stránky, každá strategie má totiž svá úskalí. V případě 

kvalitativního výzkumu to může být nízká reliabilita. Nevýhodou může být také časová 

náročnost sběru dat či ovlivnění výzkumu výzkumníkem nebo osobními preferencemi. 

To se může např. stát, když je výzkumník spjat se zkoumanou problematikou.  

Mezi základní přístupy kvalitativního výzkumu patří případová studie. Jejím 

úkolem je důkladně prozkoumat jeden nebo více případů na základě sběru velkého 

množství dat, přičemž výsledná zpráva umožní daný případ vložit do širších souvislostí 

(Hendl, 2005, s. 102). Dle Hendla (2005, s. 103) základní přístupy k případové studii 

nastolil Robert Stake, který „definuje případovou studii jako úsilí o porozumění 

určitému sociálnímu objektu v jeho jedinečnosti a komplexitě“, a Robert Yin, který 
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„definoval případovou studii pro zkoumání předem určeného jevu v přítomnosti v rámci 

jeho reálného kontextu“. (Hendl, 2005, s. 103).  

Nejdřív je nutné stanovit, zda se bude zkoumat jeden, nebo několik případů. 

Stake rozlišuje tři typy případových studií: intrinsitní, instrumentální a kolektivní 

(Hendl, 2005, s. 105). Instrumentální zkoumá obecnější stanovený jev, kolektivní 

případová studie vychází z instrumentální, jelikož zkoumá více instrumentálních 

případů a snaží se je analyzovat v širším kontextu. Intrinsitní případová studie, pro tuto 

práci nejvhodnější, se věnuje do hloubky právě jednomu vybranému případu, kterému 

chce výzkumník důkladně porozumět.  

2.2.2 Strategie, technika a metody výzkumu 

Výběr vhodné strategie, metody a techniky je klíčový pro výzkum této práce. 

Jeho cílem je detailně prozkoumat vybrané mediální výstupy a zjistit, jaká se v nich 

objevují sdělení spojená s Pussy Riot. Z tohoto důvodu pro něj byla zvolena metoda 

kvalitativní analýzy, díky které můžeme zkoumat jednotlivé komponenty a vztahy mezi 

nimi. (Hendl, 2005, s. 33) Dle Hendla (2005, s. 226) může analýza dat případové studie 

„využít postupy z metody zakotvené teorie“. Ta je „induktivně odvozená ze zkoumání 

jevu, který reprezentuje“. (Strauss, Corbinová, 1999, s. 13–14) Tento typ kvalitativního 

výzkumu je specifický tím, že nezačíná volbou teorie, ale nejdříve data sbírá a až jejich 

následná analýza umožní vznik nové, zakotvené teorie. Dle Hendla (2005, s. 105) však 

cílem případové studie není testování hypotéz nebo navrhování teorií. Právě z toho 

důvodu a zároveň proto, že nemá stanovené přesné specifické analytické procedury, 

bývá považována za neplnohodnotnou strategii. Každá případová studie je tak 

individuální a může být zpracována různými způsoby. 

V našem případě je však případová studie pro záměr porozumět případu 

dostačující, avšak za využití induktivního postupu. Ten je úzce propojen s kvalitativní 

strategií, jejíž výhodou „je získání hloubkového popisu příkladů“, při kterém 

výzkumník nezůstává pouze na jejich povrchu (Hendl, 2015, s. 51). Technika analýzy 

různých typů textů v přirozeném prostředí přináší komplexní obraz. Snaží se o 

interpretaci jevů a významů, které jim dáváme. Takový výzkum umožňuje i průběžnou 

změnu výzkumných otázek, jejich doplnění během procesu, sběru dat či během analýzy, 

čímž můžeme zjišťovat stále nové rozměry a nepopsaná témata (Hendl, 2005, s. 50). 

Dle Švaříčka a Šeďové (2007, s. 14) existují tři základní metody, jak získat 

kvalitativní data: prostřednictvím dotazování (rozhovorů), pozorování a analýzou 
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dokumentů, respektive fyzických dat. Jde vlastně o zjednodušení definice Dismana jako 

„nenumerického šetření“, které je typické pro kvalitativní přístup (Švaříček, Šeďová, 

2007, s. 15). Pro tento výzkum je nejvhodnější volbou právě analýza dokumentů – 

v tomto případě mediálních výstupů. 

2.2.3 Analýza obsahu dokumentů založená na kódování 

Pro kvalitativní analýzu dokumentů a zaznamenávání tohoto zkoumání je 

potřeba vhodná organizace výsledků – pro účely této práce je nevhodnější forma 

analytická, a to kódováním. Jde o „systematické prohledávání dat s cílem nalézt 

pravidelnosti a klasifikovat jejich jednotlivé části“. (Hendl, 2005, s. 226) Nejdříve je 

nutné segmentovat obsahy na jednotlivé prvky, tzv. kódovací jednotky, a vymezit 

začátek a konec dané jednotky, přičemž cílem je stanovit co nejsnazší definici jednotek. 

Díky tomu budou veškeré analyzované obsahy zaznamenávány pomocí číselných 

hodnot. Cílem analýzy prostřednictvím kódování je výsledky interpretovat v určitém 

celku. 

Kódování je technika využívaná v rámci zakotvené teorie. Využíváme několik 

druhů kódování – otevřené, axiální a selektivní. V případě otevřeného kódování se jedná 

o data, která jsou rozčleněna do menších fragmentů (neboli indikátorů – mohou to být 

úryvky z výpovědí a dat, slovo, sekvence slov, věta, odstavec), které se následně 

přiřazují k určitým konceptům neboli kódům (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 90–91). 

Koncepty jsou pak podrobeny kategorizaci a vznikají z nich určité kategorie sloužící 

k tvorbě teorie. „Kódovací jednotka je jednotkou mediovaného obsahu, k níž se váže 

naše měření obsahu. Tvoří základ pozdějšího vyhodnocování. Kódovací jednotky se 

člení do různých kategorií. Kategorie popisují vlastnosti mediovaného obsahu, které 

jsou relevantní pro naše téma. Slouží jako indikátory pro různé prvky našeho 

dotazování. Každá kódovací jednotka se zařazuje ve vztahu ke každé relevantní 

kategorii (proměnné).“ (Schulz, 2011, s. 38) 

Dalším krokem po otevřeném kódování je axiální kódování, které slouží 

k utváření „vazby mezi kategoriemi a subkategoriemi“, kdy „vzniká kompaktní pohled 

na sledovaný jev“. (Gulová, Šíp, 2013, s. 57) „Axiální kódování je souborem postupů, 

pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány novým způsobem, 

prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi. To se činí v duchu kódovacího 

paradigmatu, které zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, strategie jednání, interakce a 

následky.“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 70). 
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Následně se výzkumník dostává k selektivnímu kódování. Přezkoumávání dat a 

kódů vede k získání obrazu o určitém jevu a již může ilustrovat témata, provést 

porovnání a vytvořit jeho popis. „Selektivní kódování je proces, kdy se vybere jedna 

centrální kategorie, která je pak systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. 

Tyto vztahy se dále ověřují a kategorie, u nichž je to třeba, se dále zdokonalují a 

rozvíjejí.“ (Strauss, 1999, s. 86) 

2.3 Výzkumná a zkoumaná jednotka 

 Po zvolení vhodné metodologie je důležitý výběr vhodných výzkumných dat. 

V tomto případě se jedná o textové materiály (články) vybraných zdrojů (určitých 

českých médií), které jsou základem pro stanovení vzorku a kritérií jeho výběru pro 

účely výzkumu této práce. Následují výzkumné otázky, které vycházejí z cílů výzkumu 

a které reflektují, jaké informace chceme ze zvolených dat získat. 

2.3.1 Zdroje výzkumných dat 

Do výzkumného vzorku byla zařazena česká tištěná média s nejvyšším 

prodaným nákladem (i s ohledem na čtenost od roku 2012). Předpokladem jejich výběru 

bylo zpravodajsko–publicistické zaměření, proto byly z výzkumu vyňaty deníky Blesk a 

Aha! (společenské deníky), Sport (se sportovním obsahem) a zároveň byly vyloučeny 

regionální noviny (Deník) nebo denní tisk rozdávaný zdarma (Metro, E15). Deník 

Hospodářské noviny je sice nejméně čtený a zaměřuje se především na politiku a 

ekonomiku, ale vzhledem k tomu, že patří pod vydavatelství Economia, byl 

upřednostněn před Lidovými novinami, které patří stejně jako Mladá fronta DNES pod 

mediální skupinu MAFRA. Z výše zmíněných důvodů byly tedy vybrány deníky Mladá 

fronta DNES, Právo a Hospodářské noviny. 

S cílem dosáhnout co nejkomplexnějších výsledků pracuje výzkum zároveň 

s českými tištěnými týdeníky, které nabízejí zpravodajsko-publicistický obsah. Unie 

vydavatelů tyto týdeníky definuje jako zpravodajské a řadí mezi ně týdeník Reflex, 

Respekt, Týden, také Týdeník Květy či Téma. Poslední dva jmenované nebyly zařazeny 

do vzorku s ohledem na jejich lifestylový a společenský obsah. Pro účely výzkumu tak 

byly zvoleny tyto publicistko-zpravodajské týdeníky: Reflex, Týden a Respekt (časopis 

Instinkt je dle Unie vydavatelů společenského charakteru). 
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2.3.1.1 Mladá fronta DNES  

Mladá fronta DNES je aktuálně druhým nejprodávanějším novinovým deníkem 

v České republice (po bulvárním deníku Blesk). Začal vycházet pod francouzskou 

společností Socpresse 1. září 1990 v návaznosti na předrevoluční list Mladá fronta 

ústředního výboru Socialistického svazu mládeže. V roce 1995 jej převzal německý 

koncern Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH. Od počátku se 

jednalo o seriózní denní tisk, aktuálně má kromě pražské centrály 14 regionálních 

redakcí. Na přelomu tisíciletí list vynikal investigativními kauzami, komentáře do něj 

psali uznávaní publicisté a politologové, profiloval se jako středopravicové liberální 

médium. Jeho pověst utrpěla snahou o masovost (zařazování lifestylových témat, 

povrchnější analýzy témat) a poté i převzetím společností Agrofert v roce 2013, který 

vlastnil současný ministr financí ČR Andrej Babiš. V rámci zákona o střetu zájmu však 

musel Babiš své firmy včetně Agrofertu převést do svěřeneckého fondu, vlastníkem tak 

není pouze formálně. 

ISSN: 1210-116 

Průměrný denní prodaný náklad (Unie vydavatelů ČR, únor 2017): 136 138  

Šéfredaktor: Jaroslav Plesl 

Mediální skupina: MAFRA a.s. 

Webová mutace deníku: www.idnes.cz  

2.3.1.2  Právo 

Deník Právo jsou české noviny, které v roce 1990 navázaly na komunistický list 

Rudé právo (k přejmenování došlo až 18. září 1995) a píší pro mírně levicově zaměřené 

čtenáře. Mají blízko k sociálně-demokratickému proudu spíš než k rétorice 

komunistické strany, ostatně psala pro ně řada signatářů Charty 77. Zdeněk Porybný byl 

před Sametovou revolucí zástupcem šéfredaktora a v roce 1991 list zprivatizoval. 

Aktuálně je jeho většinovým vlastníkem (59 % akcií) a zároveň nejdéle sloužícím 

polistopadovým šéfredaktorem. Až do roku 2009, kdy Zdeněk Bakala koupil většinový 

podíl v deníku Hospodářské noviny, bylo Právo považováno za jediný ryze český deník.  

ISSN: 1211-2119 

Průměrný denní prodaný náklad (Unie vydavatelů ČR, únor 2017): 77 379  

Šéfredaktor: Zdeněk Porybný 

Mediální skupina: Borgis a.s. 



   

 

44 

  

Webová mutace deníku: www.novinky.cz  

2.3.1.3  Hospodářské noviny 

Hospodářské noviny byly založeny v roce 1990 a patří pod vydavatelství 

Economia a.s., jehož hlavním akcionářem byla v letech 1994 až 2008 firma 

Verlagsgruppe Handelsblatt. Ta následně prodala svůj 88,3% podíl vlivnému českému 

investorovi a podnikateli Zdeňku Bakalovi, který je aktuálním vlastníkem a také šestým 

nejbohatším Čechem. Svým politickým zaměřením se pohybují ve středo-pravicovém či 

liberálně-konzervativním smýšlení. Ačkoli jsou v obecném měřítku považovány za 

politický a ekonomický deník, jelikož se výrazně věnuji ekonomickým a hospodářským 

tématům i politickému zpravodajství, značná část příspěvků je publicistického 

charakteru.  

ISSN: 1213-7693 

Průměrný denní prodaný náklad (Unie vydavatelů ČR, únor 2017): 30 363 

Šéfredaktor: Martin Jašminský 

Mediální skupina: Economia a.s. 

Webová mutace deníku: www.ihned.cz  

2.3.1.4  Respekt 

Týdeník Respekt, komentující především aktuální dění v domácí i zahraniční 

politice, ekonomice a společnosti, byl založen v roce 1989. Jde o liberální, kritický 

časopis, který se netají sympatiemi k hodnotám bývalého prezidenta Václava Havla. 

Obsah Respektu je na vyšší intelektuální úrovni, pro názorově vyhraněné čtenáře je 

synonymem kvality, dbá se v něm na důslednost a důvěryhodnost. Pro tyto přednosti 

získal i řadu ocenění od čtenářů, Unie vydavatelů či od World Press Review, obdržel 

také cenu Alice Garrigue Masarykové od amerického velvyslanectví. V redakci 

časopisů působilo několik známých spisovatelů, kritiků a žurnalistů, pravidelně 

překládá aktuální texty prestižního britského časopisu The Economist.  

ISSN:  0862-6545 

Průměrný týdenní prodaný náklad (Unie vydavatelů ČR, únor 2017): 33 790 

Šéfredaktor: Erik Tabery 

Mediální skupina: Economia a.s. 

Webová mutace deníku: www.respekt.cz  
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2.3.1.5  Reflex 

Týdeník Reflex vychází taktéž od roku 1990 a jeho hlavní náplní jsou 

společenská, politická, kulturní a publicistická témata. Vydává jej mediální společnost 

Czech News Center, vlastněná Danielem Křetínským (50 % akcií), Patrikem Tkáčem 

(40 %) a Romanem Korbačkou (10 %). Časopis obsahuje několik signifikantních rubrik 

včetně komiksu Zelený Raoul, opakuje několik již tradičních projektů, jako je Canabis 

Cup a AKTY X, a v jeho redakci pracují známí novináři, fotografové, recenzenti a 

komentátoři. Reflex je známý svými kritickými publicistickými články, věnuje se 

kultuře a obrazovým reportážím. Jeho reportéři mají své vyhraněné publikum 

očekávající konkrétní názorově zabarvené texty.  

ISSN: 0862-6634 

Průměrný týdenní prodaný náklad (Unie vydavatelů ČR, únor 2017): 56 001 

Šéfredaktor: Marek Stoniš 

Mediální skupina: Czech News Center a.s. 

Webová mutace deníku: www.reflex.cz  

2.3.1.6  Týden 

Časopis Týden se vyznačuje zpravodajsko-společenským zaměřením, začal 

vycházet v roce 1994 a od té doby obsahuje rubriky Události, Svět, Ekonomika, Kultura 

a Moderní život. Časopis používá analytický náhled formou grafů a infografiky, jeho 

publicistika pojímá řadu veřejných kauz ze společenského pohledu. Čtou jej především 

vzdělanější obyvatelé větších měst, avšak napříč politickým spektrem od středo-

levicového po středo-pravicové smýšlení. V minulosti médium patřilo švýcarskému 

vydavatelství Ringier, poté pod Mediacop a aktuálně je vlastněno společností Empresa 

Media, jejímž vlastníkem je mediální magnát Jaromír Soukup.  

ISSN: 1210-9940 

Průměrný týdenní prodaný náklad (Unie vydavatelů ČR, únor 2017): 42 636 

Šéfredaktor: Daniel Köppl 

Mediální skupina: Empresa Media a.s. 

Webová mutace deníku: www.tyden.cz  
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2.3.2 Výběr a popis vzorku 

 Pro účely této práce tvoří vzorek publicistické články a komentáře výše 

zmíněných periodik, které se věnují tématu Pussy Riot. Jedná se o texty deníků Mladá 

fronta DNES, Právo, Hospodářské noviny a týdeníků Respekt, Reflex a Týden.  

 Za nejmenší zkoumanou jednotku je považován publicistický článek, jehož autor 

je jmenován u článku a nejedná se o text přejatý (nebo i částečně přejatý) z tiskových 

agentur. Do vzorku jsou vybrány články, jejichž hlavním tématem jsou Pussy Riot. 

Nerelevantní jsou tak texty postavené na několika různých tématech, která spolu 

nějakým způsobem souvisejí či komentují nějakou vzniklou událost a kolektiv Pussy 

Riot je v nich zmíněn jen okrajově. Těmito kritérii chceme dosáhnout získání 

relevantních článků, které se věnují kauze Pussy Riot a jejichž autoři měli možnost se 

pomocí pro ně zásadních informací a zdrojů k této kauze vyjádřit a zpracovat názorově 

zabarvený obsah. 

 Jeden z původních konceptů – další redukce článků skrze vybrané rubriky 

daných médií – nakonec nebyl uplatněn, a to z důvodu, že nepřinesl žádné relevantní 

změny. Publicistické články důležité pro tento výzkum se vyskytovaly napříč různými 

rubrikami – i těmi, které jsou běžně využívány pro zpravodajství. V případě týdeníku 

Reflex a velmi malého počtu mediálních výstupů by zúžení vzorku pomocí rubrik ani 

navíc nebylo možné uplatnit. Časové období pro výběr vzorku je stanoveno zhruba od 

počátku kauzy – tedy od února roku 2012 – až do současnosti – míněno do konce března 

roku 2017.  

 Analýza šesti vybraných českých periodik proběhla dle stanových kritérií. Sběr 

dat byl proveden skrze monitorovací systém NEWTON Media, který nabídl po filtraci 

časového úseku a vybraných titulů sousloví „Pussy Riot“ v celkem 692 zprávách. Výčet 

článků z každého periodika byl podroben další selekci. Vybrány byly pouze 

publicistické články, které měly svého autora (autor byl přiznán v textu), text se ve své 

plné šíři věnoval tématu spojenému s Pussy Riot (s jedinou výjimkou u týdeníku Reflex, 

který po zvolených kritériích nenabídl žádné články, proto byly v tomto případě filtry 

upraveny) a článek nebyl primárně textem převzatým z tiskových agentur (předpokládá 

se, že v některých článcích autoři využívali informace a citace z agenturních zdrojů, 

které doplňovaly jinak subjektivní sdělení komentářů, sloupků, názorových článků, glos 

apod.). Celkově tak bylo pro analýzu založenou na kódování vybráno 26 článků 

v týdenících a 39 článků v denících.  
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 Následně bylo provedeno otevřené kódování, při kterém se v datech hledala 

témata, která měla vztah k výzkumným otázkám či teoretickým informacím, ale také šlo 

o zcela nové úvahy, které je při zevrubné analýze textu možné najít. Kódování bylo 

provedeno v programu Atlas.ti (software určený k analýze kvalitativních dat), tedy jeho 

klíčové části. Vzhledem k tomu, že pro účely výzkumu byla k dispozici pouze omezená 

verze tohoto programu limitující počet kódů, citací a dalších kroků, bylo každé 

periodikum analyzováno zvlášť jako samostatný projekt, což ale zpracování dat 

získaných z kódování nijak neomezovalo. Kódovány byly slova, odstavce a sousloví 

s cílem tematicky rozčlenit zkoumaný text. Součástí této první části bylo samozřejmě 

poznámkování, při kterém byly zapsány důležité poznatky, obsažené ve výsledné 

zprávě. Podle Trampoty (2010, s. 106) se postup, při kterém se nejdříve prozkoumá 

vzorek, na jehož základě se utvoří kategorie, nazývá emergent kódování. 

Kategorizování mělo primárně za cíl zredukovat vybraná data. Následně bylo 

provedeno axiální kódování, při němž se hledaly další kategorie, vztahy a koncepty 

napříč jednotlivými kategoriemi.   

 Analýza nejčtenějších, a v zásadě tedy nejdůležitějších, českých deníků poskytla 

podhled na to, jak tyto primárně zpravodajsky zaměřené tituly prezentovaly hnutí Pussy 

Riot v publicistických článcích s ohledem na stanovené výzkumné otázky. Výběr 

deníků Mladá fronta DNES, Právo a Hospodářské noviny měl za cíl poskytnout široký 

záběr mediálních výstupů, které nabídnou rozdílné zpracování kauzy Pussy Riot.  

 V nejčtenějším zpravodajském deníku se heslo Pussy Riot objevilo ve 217 

zprávách, přičemž na základě stanovených kritérií byl jejich počet zúžen na 18, v nichž 

se autoři deníků v plné míře věnovali právě tématu Pussy Riot. Právo nabídlo při zadání 

hesla Pussy Riot celkem 177 článků, na základě stanovených kritérií byl zkoumaný 

vzorek zúžen na 9 článků. V Hospodářských novinách se tématu Pussy Riot 

věnovalo celkem 136 článků, přičemž pro kvalitativní analýzu obsahu bylo dle kritérií 

vybráno 12 z nich. 

 Výběr vhodných týdeníků byl značně jednodušší, než tomu bylo u deníků. 

Především s ohledem na jejich primární publicistické zaměření byly zvoleny týdeník 

Respekt, Reflex a Týden. Každý z nich představoval odlišné zaměření a zpracování 

článků, o to více byla zajímavá analýza kauzy Pussy Riot napříč těmito tituly.  

 V týdeníku Respekt se heslo Pussy Riot objevilo v 79 článcích, přičemž pro 

potřeby výzkumu bylo vybráno 10 z nich. V rámci stanoveného časového úseku vyšlo v 

týdeníku Reflex 37 článků, které obsahovaly sousloví Pussy Riot. Tento vzorek byl dle 
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kritérií zúžen, přičemž zbyl jediný článek, který se v plném znění tématu Pussy Riot 

věnoval. Proto byla v tomto případě kritéria zmírněna a využity byly i ty články, které 

se Pussy Riot věnovaly okrajově, zmiňovaly je např. v jednom odstavci nebo v rámci 

jiného tématu. Vzorek nakonec 11 vybraných článků u tohoto výrazně názorově 

zabarveného titulu přinesl vhled do toho, jakým způsobem zde byly konstruovány 

významy spojené s Pussy Riot. V časopisu Týden vyšlo za vytyčené období 46 článků, 

v nichž se dotyčné sousloví objevilo. Pro účely výzkumu bylo vybráno 5 článků, které 

splňovaly všechna kritéria, vyjma jednoho, který zmiňoval Pussy Riot jen jako součást 

určitého tématu, avšak jeho zabarvení a kontext byly pro výzkum přínosem 

2.3.3 Výzkumné otázky 

 Pro výzkum jsou klíčovým bodem výzkumné otázky. Ty byly s ohledem na 

pozdější zpracování práce a zúžený výzkumný vzorek blíže specifikovány. Teoretická 

východiska této práce nám podala ucelený vhled do historie, aktivit, kontextu a cílů 

hnutí Pussy Riot a zároveň s tím také zobrazila jevy spojené s jejich prezentací ve 

sdělovacích prostředcích. S ohledem na kvalitativní výzkumné bádaní je možné, že 

výzkum povede k novým otázkám, které by mohly být přínosné s ohledem na 

zkoumaný vzorek. 

 Úkolem hlavní výzkumné otázky je najít komplexní odpověď na celou mediální 

konstrukci kauzy Pussy Riot. Práce tak bude zjišťovat, jakým způsobem česká tištěná 

média informovala o kauze Pussy Riot s přihlédnutím k práci se zdroji a vyváženosti. 

Média také poskytovala prostor pro různá témata ve spojení s Pussy Riot, což byl 

bezesporu další klíčový aspekt analýzy. Pokusíme se tak zjistit, jak média rámcovala 

kauzu Pussy Riot – zda mediální výstupy zahrnovaly konkrétní témata, která konstrukci 

významů ve spojení s Pussy Riot vkládala do určitého kontextu. 

 V neposlední řadě se chceme věnovat konkrétnímu odkazu k Pussy Riot. Tedy 

jaká přesná slova a klíčová sousloví byla k reprezentaci Pussy Riot v médiích užívána. 

S ohledem na teoretická východiska a témata aktivismu, feminismu, genderu a LGBT se 

otázka, jakým způsobem byly Pussy Riot jako kolektiv definovány, sama nabízí. 

 Specifická reprezentace je také velmi úzce propojená se symbolickou anihilací, 

které se média často dopouští. Další výzkumnou otázkou také je, jaké výrazové formy 

sdělení a jazykový styl byly v médiích využívány. 
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3. Výzkumná část 
 Kvalitativní analýza obsahů vybraných médií prozradila, jaké významy média 

konstruovala a spojovala s Pussy Riot. Spolu s výsledky je však nutné zohlednit i 

interpretaci zazpívané punkové modlitby a performativů tvořených Pussy Riot samými.  

 Modlitba v sobě skrývala mnoho kritizujících bodů – především směrem 

k Putinovi – což byl pro mnohé jasný znak politického protestu. Ve verších členky hnutí 

zmiňovaly omezování svobody, zákonné represe proti LGBT skupině, vztah Kirilla 

s Putinem i jejich participaci v KGB. Další verše popisovaly konkrétní situace, které se 

v tehdejší době udály – v komplexním měřítku šlo o jasnou kritiku režimu a Putina 

samého. Tento fakt česká média zaznamenala a interpretovala vesměs správně a téměř 

vždy. Mezi klíčová slova patřily pojmy jako „punková modlitba“, místo konání „chrám 

Krista Spasitele“, název písně „Svatá Bohorodičko, vyžeň Putina“ či přečin, za který 

byly Pussy Riot odsouzeny. Týdeník Respekt dokonce jako jediný titul uveřejnil text 

zazpívané punkové modlitby, věnoval se feministickým vlivům a genderové agendě 

Pussy Riot. Takový přístup byl v českých i světových médiích (na základě zmíněných 

analýz obsahů) velmi vzácný.  

 Fakt, že šlo o kritiku Putina (nikoli církve), byl celým soudním procesem popřen 

a Pussy Riot byly odsouzeny na antináboženském základě. To byl pro česká média 

pravděpodobně klíčový aspekt – tento postup často kritizovala a díky tomu soud 

znehodnocovala. Tento přístup byl velmi znatelný např. v deníku Právo, který – na 

rozdíl od deníku Mladá fronta DNES, ve kterém autoři neustále opakovali jen základní 

informace o punkové modlitbě jako v případě zpravodajství – využil tento prostor pro 

detailnější rozkrytí jak pozadí událostí, především justičních selhání (pomocí přesných 

popisů, co se událo při soudních líčeních, navíc s dávkou ironie), tak skandálů 

v ortodoxní církvi (majetek Kirilla I., kauza jeho vyretušovaných drahých hodinek nebo 

poukázání na fakt, že chrám Krista Spasitele je spíše obchodní centrum než 

svatostánek). Klíčové sdělení hnutí Pussy Riot, tedy kritiku silné vazby Kirilla a Putina, 

mohli čtenáři zaznamenat napříč českými médii, což byla primární snaha Pussy Riot – 

rozvířit diskuzi o tomto problému. Ve prospěch uskupení a většímu porozumění činu 

členek Pussy Riot sloužil také způsob, jak byly v českých médiích popisovány detaily 

událostí. Převážné definování modlitby jako politický protest bylo velmi zásadní. Jen 

v několika málo případech byl čin Pussy Riot interpretován nikoli jako politický 

aktivismus, ale jako protináboženský akt (což bylo typické pro ruská média a občas i 
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pro ta západní), aniž by bylo toto tvrzení podrobeno detailnímu prozkoumání či byla 

zohledňována fakta (např. že členky Pussy Riot několikrát veřejně prohlašovaly, že jsou 

věřící, že využívaly pasáže z Bible ve svých skladbách i obhajobách), pravděpodobně 

na základě klasifikace jejich trestného činu.  

 Protest Pussy Riot proběhl v několika rovinách – v řečové, hudební (nejen forma 

představení a zpívání skladeb, ale také tvorba hudebních videí) i tělesné a pohybové 

(genderově zabarvené – média se neustále zaměřovala na to, že jde o dívky či mladé 

ženy v kombinaci s kytarami, punkem). Česká média z tohoto hlediska využívala 

mnoho různých příměrů, např. „feministky“, „aktivistky“ – s odkazem na to, co zaznělo 

v zazpívané skladbě, aby se Panna Marie stala feministkou a zbavila je Putina, či na 

disent (reflektování kauzy Milady Horákové nebo v kontextu informování o ruských 

politických vězních). Ve většině případů bylo o Pussy Riot pojednáváno jako o 

„hudební kapele“, „punkerkách“ a „rockerkách“, a to v návaznosti na formu protestu 

(přirovnávání k Plastic People of the Universe), ale také jako o „matkách“, „divoškách“, 

„dívkách“ či „ženách“, tedy výrazy, které již vytvářely různé sociální statusy členek 

Pussy Riot.  

 Právě tato slova a mnoho dalších, která nesla silné zabarvení, nastínila, jak česká 

média prezentovala členky Pussy Riot jako takové. V některých případech docházelo 

k znevažování jejich postavení, zesměšňování a ironizaci – činil tak zásadně časopis 

Reflex, jehož prezentace Pussy Riot byla velmi odlišná od zbylých českých médií. 

Ačkoli se i v dalších titulech občas vyskytla zabarvená slova s negativními konotacemi 

popisující členky Pussy Riot, v obecném měřítku se média stavěla na jejich stranu, 

pravděpodobně s cílem obhajovat demokracii a svobodu slova s odkazem na 

komunistickou minulost Československa. Důvodem mohl být také sílící trend této 

kauzy, který podporovala celosvětová vlna solidarity napříč západními médii a 

politickou i kulturní sférou. Autoři také stavěli členky jako osobnosti do různých 

sociálních rolí a označovali je negativně zabarvenými pojmy, ale v celkovém znění 

článků je v zásadě obhajovali. Ačkoli je tedy definovali jako „uličnice“, „nepokojné 

ženy“, které šly proti systému a očekávání ženské sociální pasivity, vyvolávali i určité 

pochopení či soucit. Tím ale zároveň degradovali jejich status „bojovnic“ za lidská 

práva – o to víc, když o nich téměř vždy mluvili jako o „matkách“, což byl jeden 

z klíčových aspektů mediální konstrukce Pussy Riot. Opačný přístup vykazoval týdeník 

Respekt, který využíval vesměs pozitivní performativy vyzdvihující vzdělanost, 
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důstojnost, odvahu či angažovanost a působení Pussy Riot s těmito vlastnostmi 

ztotožňoval.  

 V obecném kontextu autoři kritizovali nejasné kroky a praktiky soudu, ruskou 

justici obecně či autoritářský režim Vladimíra Putina a především tak konali s určitou 

ironií či znevažováním politického procesu a soudu. Často se nesoustředili pouze na 

jeden aspekt kauzy, ale na celou její šíři, která povětšinou vyústila v personifikaci 

pomocí kultu osobnosti Naděždy Tolokonnikovové, což byl v západních médiích 

typický jev. Ačkoli taková prezentace vedla k podpoře Pussy Riot, to, že šlo o mladé 

matky, dívky a studentky, činilo kauzu od běžných justičních a politických případů 

velmi odlišnou, atraktivnější a čtivější. Tím více také konstrukce tíhla právě 

k zabarvenému popisu členek a jevům jako např. sexistickým projevům, ageismu, 

bulvarizaci apod. 

 Napříč všemi médii se vyskytovaly určité společné rysy co do formy a obsahu. 

Hojné využívání citací členek Pussy Riot, jejich přívrženců, ale také opozičních stran 

přinášelo vyvážené sdělení, které je ovšem typické spíše pro zpravodajství než pro 

publicistické texty. Články, které byly zařazeny do publicistických rubrik a pod kterými 

byl uveden autor (a jevily se tedy jako publicistické), často obsahovaly tvrzení i celé 

odstavce, které byly zkopírovány ze zpráv ČTK nebo Reuters, aniž by byl uveden zdroj. 

Pouze v deníku Mladá fronta DNES se objevila snaha přiznat zdroj u některých 

z tvrzení – nejčastěji se tak stávalo v případě informací o soudním procesu. Jednoduše 

tak docházelo k tomu, že autor převzal určitá fakta, která neměl ověřená, a dopustil se 

např. dezinterpretace či mystifikace čtenáře. V případě, že by čtenář pročítal více 

periodik (což není zcela běžné), narazil by stejně jako v této analýze na identické 

pasáže. Tím se také dotýkáme faktu, že tematická agenda byla často udávána právě 

zprávami z tiskových agentur, autoři se tak často věnovali specifickému tématu a 

prostřednictvím dostupných citací a tvrzení ho rozvíjeli. Na druhou stranu převzaté 

citace např. samých členek Pussy Riot napomohly k tomu, že se jejich klíčová vyjádření 

dostala až ke čtenáři, aniž by autor musel vynaložit úsilí k jejich získání. Mohl jimi 

doplnit zabarvený text a ucelit téma, ale zároveň tím Pussy Riot získávaly status 

věrohodného zdroje obhajujícího a vysvětlujícího celé dění a mohly šířit pro ně samé 

hodnotné výpovědi, které často souvisely s jejich záměry. 

 Obecně vzato lze potvrdit jednu z teorií zmíněných v teoretických východiscích, 

a to teorii předpokládající, že kauza Pussy Riot byla pro západní média velkým 

lákadlem právě díky kriminalizaci členek Pussy Riot. Potvrdila to tematická agenda 
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napříč všemi médii, v nichž bylo odsouzení členek klíčovým tématem, ze kterého 

vycházely další bližší informace či jednotlivá témata s celou kauzou úzce propojená. Je 

však stále otázka, zda si samy členky neuvědomovaly reálnou hrozbu odnětí svobody, 

díky které náhodně získaly neuvěřitelnou medializaci napříč celým světem, nebo zda 

v rámci taktického uvažování počítaly s možnými následky a daná medializace byla jen 

vyústěním toho, co od takového aktu samy očekávaly. Ač je taková úvaha spíše 

odbornou otázkou, spekulace o tom, že si Pussy Riot byly vědomy následků, se 

v českých médiích také objevily (např. navzdory ruským médiím, která naopak 

veškerou samostatnou aktivitu a strategické smýšlení Pussy Riot popírala). 

3.1 Pussy Riot: prolínající se role disentu a hudební kapely 

 Analýza obsahů napříč českými médii poukázala na jeden zásadní jev, a to 

zasazování konání Pussy Riot do disidentského prostředí. Tím, že aktivity hnutí 

směřovaly proti (postsovětskému) ruskému režimu, se nabízelo přirovnání k českým 

disidentům, kteří se za dob komunismu v Československu vymezovali vůči tehdejšímu 

totalitnímu režimu. V médiích se tak vyskytovaly případy přirovnávající situaci Pussy 

Riot k procesu s Miladou Horákovou nebo autoři vysvětlovali pozadí kauz politických 

vězňů jako např. Chodorkovského, Litviněnka či Navalného. V Mladé frontě DNES 

takové příměry kritizovali, v Reflexu je doslova zesměšňovali a ironizovali, ale v Týdnu 

a Respektu s nimi autoři zásadně pracovali. Takové odlišné přístupy poukazují na 

rozdílné vnímání kauzy. Autoři pravděpodobně zohledňovali různá fakta – že šlo o 

mladé ženy, které vyjadřovaly politický protest prostřednictvím punku a elektrických 

kytar, že k tomu využívaly křiklavé oblečení včetně pokrývek hlavy, které se staly 

doslova trendem, že mohlo jít o protináboženský akt s ohledem na místo konání atd. 

 Často bylo hnutí přirovnáváno k hudebníkům z Plastic People of the Universe. 

Pussy Riot byly velmi často popisovány jako „punková skupina“, „rockerky“, 

„punkerky“ a využity byly všelijaké ekvivalenty těchto zásadních označení. Ačkoli 

pojem „skupina“ může mít několik různých významů, může se jednat i o seskupení lidí 

v hnutí, sousloví „hudební skupina“ už bývá vnímáno v jiném kontextu. Snáze si lze 

představit, že jde o kapelu, která primárně tvoří hudbu a skrze písně a texty sděluje své 

názory na aktuální (nejen politickou) situaci. Příměr k Plastic People byl tedy zásadní, 

ale pro konstrukci kulturních a politických významů ve spojení s Pussy Riot i 

zavádějící. Mohl navazovat na sílu undergroundového protestu Plastic People nebo 

mohla být taková „rezonance“ i pozůstatkem Havlova poselství o svobodě slova a o 
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jeho podpoře undergroundu. Některá média dokonce polemizovala nad tím, co by se 

stalo, kdyby členky Pussy Riot vtrhly do sv. Víta v den pohřbu Václava Havla a říkaly o 

Havlovi, že byl fašista. Tyto úvahy musely pravděpodobně vzniknout ve zprávách 

z agenturních zdrojů, jinak nelze jejich častý výskyt ani důvod uveřejnění napříč 

analyzovanými médii vysvětlit. To se samozřejmě týká také přirovnávání k procesu 

s Miladou Horákovou a informacím o politických vězních v Rusku.  

 Taková přirovnávání a propojování prezentaci Pussy Riot nijak neublížila, avšak 

autoři členky stavěli do předem určených rolí. Zásadně se tu mísila role disidentská, ale 

také role hudební, obě pramenily z příměru Pussy Riot k Plastic People, ale i z hudební 

a punkové formy jejich představení. To, že bylo o členkách pojednáváno jako o 

politických aktivistkách, které režim perzekvoval, poskytlo mediální prostor právě 

politickým, náboženským a justičním tématům. Česká média se tak mnohdy detailně 

věnovala justičním selháním, politickým aspektům kauzy s důrazem na vazby ruské 

církve a státu, stavěla se k situaci velmi otevřeně a nebála se kritizovat veškeré 

nejasnosti a praktiky, které byly kdysi typické pro naše komunistické prostředí. Až na 

některé případy (např. Reflex, Mladá fronta DNES) z tohoto pohledu čin Pussy Riot 

sice vyloženě neobhajovala, ale zastávala se jich.  

 Tento aspekt se ale zároveň mísil s hudební povahou aktivit Pussy Riot. Role 

hudební skupiny jim byla přisuzována již od počátku kauzy napříč světovými médii, 

stala se i bodem mnohých dezinterpretací. Zajímavé je, jak rozdílnou konotaci má slovo 

„punkerky“. V západním světě – např. v Anglii – jde nejčastěji a původně o žánr 

levicového protestu nižších tříd proti neduhům kapitalismu, v českých zemích byli 

punkerky a punkeři naopak proti komunismu (v 70. a 80. letech), přikláněli se k pravici, 

individualismu a nezávislosti. Samy Pussy Riot využívaly punk jen jako formu protestu 

(v teorii bylo zmíněno, že punk v Rusku nikdy nebyl využíván k aktivismu), avšak to, 

že začaly být definovány jako „hudební kapela“, mohlo snižovat vážnost jejich 

politického protestu. Pojednávat o někom jako o politickém vězni a zároveň jako o 

hudební kapele (která má z podstaty cíl performovat, bavit, tvořit) už může mít zcela 

jiné konstrukce obrazu, než tomu bylo v minulosti (např. v dobách Plastic People). 

Velmi zřídka se totiž v článcích pracovalo s pojmem hudby a punku jako s pouhou 

formou protestu tohoto hnutí, což mohlo být v rámci performativity a pochopení 

představení Pussy Riot pro čtenáře klíčové. Článek, který se věnoval Pussy Riot 

v kulturním kontextu primárně v rámci propojení s hnutím Riot Grrrl (klíčové hnutí pro 

jejich inspiraci a formu feministického a punkového protestu), byl nalezen v jediném 
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případu. Jak bylo zmíněno v teoretických východiscích, v případech západních médií 

(USA) bylo i přes prokazatelné propojení obou hnutí (Riot Grrrl a Pussy Riot) pro 

čtenáře toto srovnání matoucí a konstrukce obrazu o Pussy Riot byla dezinterpretována 

z důvodu odlišnosti cílů hnutí Riot Grrrl. Přesněji řečeno, tomuto konkrétnímu sdělení 

chybělo zasazení do kontextu v ruském prostředí, což byla dle analýz západních médií 

častá chyba v amerických sdělovacích prostředcích i interpretacích samotných 

feministických ikon hnutí Riot Grrrl. Tento jev je velmi podobný přirovnávání Pussy 

Riot k Plastic People v českých médiích. Vzpomínky na komunistickou minulost 

Československa, boj za svobodu slova a uvěznění Plastic People za údajné výtržnictví 

pro takové srovnání nabádaly, ale cíle a forma protestu těchto skupin byly odlišné, a to i 

co do zcela jiné politické a náboženské situace v dnešním Rusku. I možná proto se 

autoři v některých médiích snažili tento příměr kritizovat. 

3.2 Prezentace sociálních statusů členek Pussy Riot  
 
 Jak bylo zmíněno v odstavcích výše a také v teoretických východiscích, Pussy 

Riot byly v kontextu témat např. politických či kulturních označovány určitými 

performativy. Tak se dělo i v případě konstrukce sociálních statusů jejich osobností. 

3.2.1 Pussy Riot jako matky 

 Velmi výrazným jevem napříč českými médii bylo vyobrazování Pussy Riot 

jako „matky“, což vycházelo z faktu, že dvě odsouzené členky Pussy Riot měly v době 

protestů malé děti. Toto využívané označení nabízí několik rovin interpretace. Matky 

jako rodičky a vychovatelky svých dětí mají pasivní sociální status a předpokládá se, že 

se budou starat o chod domácnosti, což je aplikovaný stereotypní vzorec patriarchální 

společnosti. V takovém případě se role „matky“ mohla střetávat s kritikou veřejnosti i 

médií, podle které členky neplnily zásadní sociální role rodiče a svým aktivismem a 

výtržnictvím zásadně ohrožovaly výchovu svých dětí. Jak bylo zmíněno v teoretických 

východiscích, takový přístup zastávala převážně ruská média. Naproti tomu se nabízí 

rovina polehčující, která členky Pussy Riot stavěla do role „matek“, které za takový čin 

nemají být odsouzeny k několika letům vězení právě s ohledem na to, že vychovávají 

malé děti.  

 

„[...] ale proč kvůli tomu mají být malé děti dlouhé týdny bez svých matek?“ 

(Dražanová, 2012a, s. 6) 
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 Takový přístup byl zmíněn např. v analýzách západních médií. Snaha autorů 

vyvolat určitou formu lítosti a tím i trochu zlehčovat čin Pussy Riot byla znatelná i 

napříč českými médii. Aniž by byly nutně využívány nějaké typicky zastávající formule 

nebo pozitivně laděné výklady o Pussy Riot, byly některými výroky a využitím určitých 

druhů citací podporovány, primárně v kontextu, „jak za takový nezávažný čin musí 

trávit měsíce ve vazbě a být odsouzeny, navíc jako matky malých dětí“.  

 Na druhou stranu je nutné zmínit, že česká média hojně referovala o souložícím 

vystoupení skupiny Vojna v národním biologickém muzeu, kterého se zúčastnily členky 

Jekatěrina Samučevičová a Naděžda Tolokonnikovová – ta na akci souložila 

v pokročilém stádiu těhotenství se svým mužem. I pouhé konstatování takových faktů 

(bez provedené hlubší analýzy) zásadně podrývalo status zodpovědných matek a na 

členky a jejich sociální role vrhalo kritický pohled. 

3.2.2 Pussy Riot obrazem genderové nerovnosti a věkové 
diskriminace aneb Nerozvážné dívky vs. vzdělané ženy 

 Pussy Riot velmi takticky využily pokrývky celé hlavy nejen proto, aby byly 

anonymní pro policejní složky, ale také aby nedocházelo k jejich identifikaci na základě 

věku, účesu apod. Snaha odvrátit se od sexualizace a ageismu se ale změnila právě ve 

chvíli, kdy byly členky postaveny před soud a jejich vzhled a další rysy byly odhaleny a 

staly se prostředkem konstituce jejich genderové identity. 

  Pro autory českých médií to byly primárně „dívky“, které seděly ve vazbě a 

byly odsouzeny. V zásadě můžeme konstatovat, že věk vězněných členek sehrál v celé 

kauze zásadní roli. Využití takto genderově a ageisticky zaměřených slov podrývá 

sociální status dospělých vzdělaných lidí a je na hraně s vnímáním žen jako statusově 

nižších a méně významných bytostí. S dalšími výrazy jako „děvčata“, „mladé 

punkerky“, „mladé ženy“, „mladé členky“, „křehké dívky“, „nerozvážné ženy“, 

„uličnice“ autoři vyvolávali pocit mladické nevinnosti, neuváženosti, až asexuality – 

popisovaly dívky jako rebelující dcery nebo teenagerky. Na rozdíl od pojmu „žena“ 

nebo dokonce „děvka“ má podle mého názoru pojem „dívka“ konotaci mladistvou, 

nevyzrálou, zlehčující (jako polehčující okolnost) či dokonce znevažující. Autoři těchto 

článků byli výhradně muži, kteří mohli vnímat mladé členky Pussy Riot jako 

potenciální dcery a přistupovat tak k jejich popisu. Výskyt tohoto výrazu měl konotaci 

pozitivní (autoři se jich zastávali, bránili je), ale někdy také negativní (znevažovali 
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jejich nerozvážné konání, sráželi sociální status, snažili se pokárat prostřednictvím 

kritiky, nebo dokonce nabádáním k užití násilí ve výchově – pravděpodobně s odkazem 

na špatnou výchovu dívek –, případně se souslovími jako „pubertální rebelie“, 

„nedospělý lid“ atd., tedy silně negativně zabarvenými výrazy, dopouštěli infantilizace 

členek Pussy Riot). V obou pojetích můžeme mluvit o nerovnosti založené na věku a 

genderu, která je tématem genderově motivované vzpoury třetí vlny feminismu, k níž 

Pussy Riot odkazovaly a proti které bojovaly. 

 

„[...] pardon, ruského režimu, který má potřebu za projevy pubertální rebelie zavírat 

nedospělé lidi do vězení. Mnoho českých intelektuálů pak při performanci dívek 

v centru Prahy zjistilo, že podporují něco, za co by vlastním dětem dali tak maximálně 

pár facek.“ (Redakce, 2012, s. 8) 

 

 Přestože byly Pussy Riot také definovány označením „ženy“, bylo to téměř vždy 

doplněno o pojem „mladé“, což značí velký důraz na identifikaci členek s ohledem na 

jejich věk, ačkoli cílem Pussy Riot bylo vymezit se vůči hodnocení na základě genderu, 

věku či orientace. Projevující se ageismus byl potvrzen např. i bulvárním jevem – 

číselnými ukazateli věku v závorkách nebo pouze jmenným výčtem jejich celého jména.  

 

„TŘI HLAVNÍ HRDINKY, Naděžda (22), Jekatěrina (30) a Marija (24), se díky soudu a 

odsouzení staly ztělesněním boje Rusů proti zřízení, jež zosobňuje prezident Vladimir 

Putin.“ (Knapková, 2012, s. 12) 

 

 V případech, ve kterých byly využívány a stále opakovány věty s uvedeným 

věkem členek Pussy Riot či využitím označení „dívky“ („uvězněné dívky“, „univerzitně 

vzdělané mladé dívky“), byl konstruován obraz o mladých vězněných (až heroických) 

dívkách, který mohl zároveň podporovat sympatie ze strany čtenářů i přes zmíněné 

negativní aspekty takových označení. V několika případech bylo užito také slov 

„studentky“. Výlučně se tak dělo v Respektu, kde bylo mnohokrát zmiňováno, že jde o 

„studentky“, „absolventky vysokých škol“, „univerzitně vzdělané ženy“, které studují, 

dobrovolně se angažují a jsou součástí různých prospěšných aktivit či seskupení. 

Vesměs šlo o pozitivní performativy, které byly v kontextu využity v případech, ve 

kterých na čtenáře působily primárně emočně. To, že bylo členkám přiznáváno 

hodnotné postavení žen ve společnosti, především skrze jejich vzdělanost, mohla být 
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snaha o intelektuální elitismus. Taková konstrukce obrazu byla výjimečným jevem, 

který poukazoval na stereotypy, které svým aktivismem Pussy Riot bořily (např. 

univerzitně vzdělaná dívka nesouloží v muzeu (viz. níže), neběhá na veřejnosti v kukle 

a s elektrickou kytarou  apod.). Klíčovou roli ze ale hrál pojem „žena“. Pussy Riot byly 

totiž zcela běžně bez jiných příznaků zařazeny do „kategorie ženy“ (která sama udává, 

kdo do této kategorie patří, co má taková žena dělat a nedělat) právě i přes pro mnohé 

„extrémní“ aktivity a výrazové prostředky, které často evokují chování neslučující se s 

tím, jak by se ženy měly ve společenském systému chovat.  

3.2.3 Pussy Riot jako revoltující aktivistky a feministky s ohledem 
na homogenizaci, sexismus a dezinterpretaci 

 To, jakým způsobem se Pussy Riot projevovaly, revoltou, punkem, atypickým 

pestrobarevným oblečením, tedy veškerými atributy, které jdou proti stanoveným 

femininním projevům genderu a společenským normám, mohlo vybízet k tomu, aby byl 

jejich obraz médii konstruován v různě zabarvených konotacích.  

 V některých článcích nesly označení negativně zabarvenými slovními spojeními 

jako „bizarní postavy“, „troufalé výtržnice v krátkých sukénkách a barevných kuklách“, 

„ruské exhibicionistky“, „revolucionářky-kriminálnice“, „stíhané mučednice“ nebo 

„provokatérky“. Ta Pussy Riot stavěla do rolí méněcenných žen, jejichž činy byly 

z patriarchálního hlediska spíše směšné. Tendence členky či jejich aktivity zesměšňovat 

a přisuzovat jim negativní konotaci v textech skutečně byly. Až na několik výjimek byl 

tento přístup výhradou časopisu Reflex. V tomto titulu byla výrazně uplatňována 

symbolická anihilace. Obecně vzato se autoři snažili ke kauze Pussy Riot postavit zcela 

opačně, než tomu bylo v jiných médiích (západních i českých), která dle názoru 

zaznívajícího v článcích zastávala primárně pozitivní pohled. Popularita, velký zájem 

médií i veřejnosti a určitý trend této kauzy mohl být důvodem, proč zde byl výskyt 

informací o Pussy Riot opravdu skromný. Přitom celá kauza nabízela mnoho vážných 

témat, která mohla být publicisticky zpracována. Typická pro tento titul byla také 

banalizace problému. Jejich aktivita byla popisována podobně negativně, a to termíny 

jako „staly se rozbuškou politických vášní“, „jejich únorové extempore“, „divoké 

plesání před oltářem“ nebo „žertovný protest“. Problémem tohoto týdeníku může být 

relativně častá kontroverze s ním spojená. V nedávných měsících se titul 

prostřednictvím editorialu šéfredaktora Marka Stoniše výsměšně a negativně opřel do 

homosexuálních coming-outů. Hrana kontroverze, na které týdeník Reflex často 
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bilancuje, je mnohokrát překročena a relativně často je tak konáno v souladu s jasnou 

agendou – téma např. Pussy Riot, které je populární jinde, se v Reflexu spíše neobjeví 

anebo je určitým způsobem bagatelizováno či ironizováno.  

 Napříč českými médii se o Pussy Riot mluvilo primárně také jako o 

„feministkách“, „aktivistkách“, téměř vždy bylo odkazováno právě na feministickou 

punkovou skupinu. Klíčové užití sousloví „feministická skupina“, které naznačovalo 

pravou podstatu hnutí, popíralo tendenci vnímat Pussy Riot čistě jako hudební kapelu a 

přiznávalo uskupení feministické ideje, vlivy či cíle. V kontextu, ve kterém se pojem 

feminismus zcela běžně v médiích nevyskytuje, tak bylo jeho užití pozitivním aspektem 

konstrukce obrazu Pussy Riot. Tento jev mohl být dán tím, že členky Pussy Riot 

v punkové modlitbě vyzývaly Pannu Marii, aby se stala feministkou. Tím napomohly ke 

své kategorizaci, aniž by autoři tušili, do jaké míry byly jejich aktivity ovlivněny druhou 

vlnou feminismu. Velmi podobně tomu bylo v případě jejich vystoupení. Členky Pussy 

Riot autoři popisovali jako „umělkyně-aktivistky“, „členky ruské umělecké skupiny“, 

„performerky“, jejich akt popisovali jako „politické umění“ či „uměleckou 

performanci“. Tedy výrazy, které jasně definovaly jejich čin jako umělecké vystoupení, 

čímž vytvořili zcela odlišnou konstrukci jejich obrazu. Umění a umělecké performance 

mají totiž často zcela jiné atributy – stále častěji se snaží prosadit ve veřejném prostoru 

a volají po pochopení, nikoli přímé kritice. Často také nepřímo poukazují na nějaký 

problém. Veřejnost a média tak na takovou formu prezentace nahlížejí s určitým 

odstupem.  

 Média sice využívala pejorativní performativy, ale nikoli v přímém spojení 

s feminismem a ženským aktivismem. Slovo feministky se může – bez autorovy 

pozitivní podpory – jevit v českém kontextu jako nadávka už samo o sobě. Je to dáno 

rozdílným pojetím feminismu na Východě (v postkomunistických zemích) a na Západě, 

kde se otázky rovnosti žen a mužů intenzivně řeší o několik desetiletí déle. V České 

republice se například po Sametové revoluci používal pojem feministky téměř jako 

nadávka –západní feministky byly prezentovány jako hysterky a jejich požadavky (jako 

např. potírání sexismu v reklamách, zákaz pornografie nebo sexuálního harašení na 

pracovištích) byly vnímány jako nadměrné až absurdní.7  

                                                
7 Viz např. Článek Věry Sokolové „Don´t Get Pricked“: Representation and the Politics of Sexuality in 
the Czech Republic.“ In Over the Wall/after the Fall: Post-communist Cultures Through an East-
West Gaze, Indiana University Press, 2004. 
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 Kvůli tomu, že byly Pussy Riot vnímány jako aktivistky, feministky, docházelo 

k homogenizaci právě feministického aktivismu, která se nesla nejen napříč západními 

médii, ale také těmi českými. Bez širšího rozkrytí agendy je „feminismus“ velmi široký 

pojem, a jak bylo zmíněno, jen v omezeném množství případů se medializace kauzy 

Pussy Riot soustředila na specifické feministické cíle skupiny. I proto také došlo 

k určitým dezinterpretacím, např. příměrem k feministické aktivistické skupině 

FEMEN, jejíž protesty jsou typické využíváním vlastních nahých těl. Jak bylo zmíněno 

v teoretických východiscích, média propojovala hnutí Pussy Riot a FEMEN – ta však 

měla zcela jiné cíle i formy protestu. Stalo se tak, když členka skupiny FEMEN zničila 

pravoslavný kříž v Kyjevě a na svém polonahém těle měla užito slovo „riot“. Média 

tento symbol interpretovala jako podporu skupině Pussy Riot, ačkoli se od tohoto 

tvrzení obě strany distancovaly. Česká média tento protest zaznamenala (až na výjimky) 

velmi podobně jako ta západní, kvůli čemuž došlo k dezinterpretaci a také chybnému 

propojení těchto dvou feministických skupin.  

 

„Ukrajinské feministky z hnutí FEMEN včera na podporu Pussy Riot zničily 

pravoslavný kříž v Kyjevě.“ (Dražanová, 2012b, s. 1) 

 

 Navíc propojování tohoto veřejně přiznaného protináboženského činu skupiny 

FEMEN s Pussy Riot vedlo k tomu, že i vystoupení členek Pussy Riot bylo 

klasifikováno jako protináboženské. Tato interpretace tak mohla vést k mystifikaci 

čtenáře a pro mnohé mohla být jakýmsi potvrzením soudem vydaného rozsudku (za 

hanobení víry).  

 Právě v kontextu homogenizace feministického aktivismu a ageismu se v textech 

objevovaly sexistické narážky. Pro upoutání pozornosti musejí aktivistky často využít 

právě tělo jako formu protestu (viz FEMEN). I Pussy Riot se pro mnohé staly při svých 

performancích sexuálním objektem, ačkoli primárně jim šlo o politický proces. Taková 

forma protestu může být důvodem pro stereotypní vnímání či zesměšňování ze strany 

novinářů. Ačkoli během vystoupení v katedrále nevyužívaly prvky, které by přímo 

zdůrazňovaly sexualitu, v rámci konstrukce jejich obrazu bylo často referováno např. o 

zmíněném vystoupení Vojny v biologickém muzeu. 

 

„Tuto idiotskou akci provedla ukrajinská feministická bojůvka nahých prsou Femen… 

holky z ukrajinských Femen se producírují nahaté na veřejnosti. Femen, Vojna a Pussy 



   

 

60 

  

Riot cíleně pracují se sexem, protože je to dnes fetiš, který ovládá veřejný prostor.“ 

(Mitrofanov, 2012, s. 6) 

 

 S tím byl úzce propojen i vyskytující se jev napříč českými a západními médii, 

jehož podstatou bylo vytvoření kultu osobnosti z členky hnutí Pussy Riot Naděždy 

Tolokonnikovové. Ta „otevírala“ mnoho titulních stran, článků a stala se hlavním 

bodem pozornosti v příbězích i v justičních tématech (ve kterých se velmi angažovala). 

Představa mladých dívek bojujících proti režimu byla v českých i západních médiích 

velmi líbivá, čímž získávaly na vyšší medializaci, avšak právě jejich atraktivita, 

mladistvost, fotogeničnost byla často důvodem pro využívání stereotypů a předsudků v 

redakcích.  

 

„A takové Naděždě Tolokonnikovové to navíc tolik sluší (na snímku vpravo).“ (Macek, 

2012, s. 49)  

3.3 Novinářské tendence využité při konstrukci obrazu Pussy 
Riot 

 Napříč médii se vyskytovaly jevy, které pramenily z určitých 

postupů novinářské práce. Využívání různých zdrojů a nastolování agendy úzce 

ovlivňovalo konstrukci obrazu Pussy Riot. Ačkoli není možné na základě analýzy 

přesně definovat valenci analyzovaných článků, dá se říci, že díky konkrétním 

novinářským krokům byla podpora Pussy Riot citelná. 

3.3.1 Zdroje formující agenda setting 

 Napříč médii bylo znatelné využívání informací v publicistických článcích 

z agenturních zdrojů. Ne vždy se jednalo o čisté publicistické články, byly to spíše 

jakési „hybridy“ mezi publicistikou a zpravodajstvím a častý výskyt stejných vět, 

odstavců napříč médii poukazoval na fakt, že informace v těchto konkrétních článcích 

byly přejaty ze zpráv ČTK nebo Reuters. V mnoha případech se ale takové články 

jevily, jako by je autoři sami napsali (výjimečně byl zdroj řádně odcitován), což by se 

dalo posoudit jako porušení autorských práv. Z novinářské praxe není zcela jasné, zda 

využívání placených služeb zpravodajských agentur vyžaduje uvedení zdroje, na druhou 

stranu takové konání často vedlo k tomu, že autoři převzali názor, fakt, který sami 

neměli potvrzený z jiného zdroje, a dále tak šířili informaci, která mohla být 
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dezinterpretací. Potvrzujícími příklady jsou např. propojování FEMEN a Pussy Riot, 

tvrzení, že Pussy Riot nebyly věřící, a další. ČTK i Reuters jsou považovány za 

věrohodné zdroje informací, přesto se budoucí novináři ztotožňují s povinností získat 

dva ověřené zdroje pro své články. Praxe a realita jsou často odlišné světy, avšak 

v tomto případě se jasně ukázala potřeba toto pravidlo respektovat. 

 Časté využívání informací ze zpravodajských agentur také vedlo k tomu, že 

skrze tyto zprávy byla udávána témata s Pussy Riot nějakým způsobem propojená. 

Docházelo tak k běžnému jevu, jehož podstatou byla velmi podobná tematická agenda 

napříč různými médii. Technologický aspekt dnešní novinařiny a nutnost být co 

nejrychlejší je v zásadě úskalí, které vede k urychlování a zjednodušování práce. Ač by 

se dalo předpokládat, že publicistické články budou specifické svým zpracováním a 

budou přinášet zcela odlišné pohledy na kauzu (nejen) Pussy Riot, tento přístup se zcela 

nepotvrdil (i s přihlédnutím k faktu, že se jednalo o články s prvky zpravodajství). 

Autoři jako gatekeepeři se jen ve výjimečných případech pokusili o detailnější rozbor 

kauzy Pussy Riot (za využití vlastních, jiných než agenturních zdrojů a osobního 

názoru), v takovém případě byly Pussy Riot popisovány v tématu jim velmi blízkém a 

prostor získala také agenda hnutí, cíle, náboženský a politický přesah kauzy, 

feministické vlivy apod. Prostor tak dostaly i menšinové zájmy, které pro čtenáře 

nemusejí být vždy tak zajímavé. Lze se tedy domnívat, že pokud by agenda nebyla do 

takové míry určována zprávami z ČTK či Reuters a autoři je plnohodnotně nevyužívali, 

kauza Pussy Riot by v médiích mohla získat zcela jinou pozornost s větší snahou 

zpracovat článek na základě různorodých zdrojů a názoru autora. Takové možnosti se 

nabízely o to víc s přihlédnutím k faktu, že členky Pusy Riot užívaly pro sdílení 

důležitých informací s kauzou spojených mnoho onlinových kanálů. A jak bylo 

zmíněno, i ty jsou dnes zcela plnohodnotnými a věrohodnými zdroji. 

 Předchozí domněnku (určování témat články zpravodajských agentur) lze ale 

vyvrátit další novinářskou tendencí. Kauza Pussy Riot byla pro mnoho autorů jakýmsi 

odrazovým můstkem, který využili jako příklad jiného, vzdáleného tématu nebo 

jako konkrétní událost, kterou rozvíjeli v rámci širších problémů, např. otázky 

politických vězňů, vězeňství v Rusku apod. Tento přístup částečně reflektuje 

nastolování takové agendy médii, která kauzu Pussy Riot využívala spíše okrajově. A ač 

to může být prvotně vnímáno spíše k neprospěchu Pussy Riot, s ohledem na jejich cíle 

mohl být právě tento přístup ideální – jejich performance a celý proces měly vést nejspíš 

k tomu, aby poukázaly na určité tamní problémy. Média, která takto postupovala, tak 
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plnila klíčovou úlohu, když čtenáře informovala právě o problematice vězeňství, justice, 

politického a náboženského prostředí v Rusku, navíc ve spojení s kauzou Pussy Riot, i 

když okrajově. Na druhou stranu se jevila zásadní i tendence médií zcela se od Pussy 

Riot odklonit a téma rozvíjet zcela jiným směrem. 

3.3.2 Citace jako forma pozitivní konstrukce obrazu Pussy Riot 

 Právě využívání informací ze zpravodajských agentur mělo v důsledku vliv na 

výskyt citací v publicistických článcích. Ve většině případů se v článcích nacházely 

citace z úst členek Pussy Riot nebo jejich přívrženců, zastánců, v menší míře to byly 

citace opozičních stran nebo kritiků. Takový přístup demonstroval jakousi náklonnost 

věnovat prostor primárně členkám Pussy Riot. Ten navíc umožnil sdílet i velmi důležité 

informace, které byly často v jiných médiích přehlíženy či tabuizovány (např. tematika 

genderu a feminismu), přitom byla klíčová pro ucelení názoru na čin Pussy Riot.  

 

„[...] řekly členky reportérovi časopisu Vice: ‚Ženský pohlavní orgán by měl být 

beztvarý a přijímající. On však znenadání odstartuje rebelii proti pravidlům, která se ho 

stále snaží definovat a vykázat do patřičných míst. A stejně jako sexisti mají představy, 

jak by se ženy měly chovat, má i Putin představy, jak by Rusové měli žít. Bojovat s tím – 

to je Pussy Riot.‘“ (Turek, 2012, s. 53) 

 

 Kromě propojení státu a ROC, oficiální podpory Kirilla I. ve znovuzvolení 

Putina jako prezidenta či minulosti obou zmiňovaných ve službách KGB média zmínila 

i fakt, že vystoupení Pussy Riot v chrámu Krista Spasitele trvalo jen několik málo 

vteřin, že samotná modlitba v něm nezazněla, že chrám nepatří církvi a nejde v zásadě o 

svatostánek, ale o obchodní centrum. Tyto informace byly v teoretických východiscích 

definovány jako ztracené v překladu s ohledem na fakt, že i když šlo o klíčové detaily, 

některá západní média a zřetelně ta ruská je zcela přehlížela. Zásadně však přispívala 

k pozitivní konstrukci významů spojených s Pussy Riot a reálné kritice vůči ruskému 

státu, církvi a justičním krokům proti členkám hnutí. 

 Citace byly užívány s jistou ironií, především při citování opozičních stran. Byly 

totiž publikovány právě takové výroky, na které bylo v demokratickém prostředí 

západního světa nahlíženo s despektem. Analýzou nebylo možné zjistit, zda byly i tyto 

citace přejímány z ČTK (s ohledem na pravděpodobně stejné postupy v práci novináře 

nejspíš ano), avšak i tak se můžeme domnívat, že napomohly nastolit agendu a 
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zabarvení zpráv analyzovaných médií. Spojení primárně negativně a kriticky laděných 

komentářů na politické, náboženské a justiční aspekty této kauzy s citacemi především 

zastánců Pussy Riot a jich samotných vedlo k ne příliš pestré prezentaci tématu a 

k postoji jasně se zastávajícímu Pussy Riot.  

 

„Putinův neosovětský režim tak dostal příležitost jejich politickou opovážlivost 

exemplárně ztrestat pod zástěrkou potírání náboženské nesnášenlivosti.“ (Macek, 2012, 

s. 49) 

 

„Pokud nemáte vlivné příbuzné nebo velké peníze, vaše šance na to, že v Rusku uslyšíte 

slovo ‚nevinen‘, jsou stejně přízračné, jako měly v pátek členky Pussy Riot.“ (Soukup, 

2012, s. 8) 

 V Hospodářských novinách a v Právu byla výjimečná snaha pomocí citací a 

mnoha pasáží věnovaných vyjádřením a faktům ze strany kléru seznámit čtenáře 

s pozicí církve v Rusku, vytvořit o situaci jasnější obraz a navíc polemizovat, jak 

klíčovou roli měla církev právě v kontextu kauzy Pussy Riot a z jakého důvodu tomu 

tak bylo. Střet dvou zcela odlišných názorů patří k vyváženému zpravodajství, avšak 

v těchto případech často chyběla přidaná hodnota autora. 

3.4 Úspěšné a neúspěšné performativy Pussy Riot 
v mediálním sdělení 

 Pussy Riot vyzývaly v modlitbě Pannu Marii slovy „Mary, Mother of God, is 

with us in protest!“, což mělo také jistou performativní sílu. Podobné formulace věřícím 

dodávaly sílu po staletí. I v tomto kontextu Pussy Riot navázaly na tradici, ve které 

Panna Marie posilovala ty, kteří se ocitli v menšině, pomáhala vyděděncům, vyvrhelům, 

nepochopeným, ale ze srdce věřícím. V jejich situaci měla Pussy Riot dodat sílu a šanci 

vyhnat Putina. Už v samém tvrzení, že je Panna Marie na jejich straně, se z jejich 

slovního protestu stával čin věřícího, který volá po obnově čistoty víry, nezaujatosti a 

přímém vztahu k Bohu. Na tomto příkladu lze vysvětlit další aspekt performativů 

jakožto řečových aktů („speech acts“). Dle Austina (2000, s. 10–11) totiž mohou být 

buď úspěšné (felicitous), nebo neúspěšné (infelicitous). Pokud jsou úspěšné, znamená 

to, že ze slov se opravdu během promluvy stanou „činy“. Čili že určitá slova nebo 

slovní spojení opravdu něco (v ruské, české) společnosti „udělala“. Butlerová (1990, s. 

140) definovala performativy jako činy a vysvětlovala také přeznačování pojmů. O to se 
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ve svých textech snažily členky Pussy Riot, když přeznačovaly performativy 

z negativních na pozitivní, např. pojmem „bitches“, jak v textech nazývaly své kolegyně 

a oslovovaly jím své podporovatelky, případně kategorii „ženy,“ kterým dodávaly (pro 

Rusko) netradiční konotace.8 Dá se říct, že většina analyzovaných médií performativy, 

jako bylo vyhánění Putina nebo vyzývání síly Panny Marie, pochopila. Pochopila i to, 

že šlo o politický protest, i to, na které konkrétní jevy Pussy Riot upozorňovaly.  

 Samotný akt punkové modlitby tedy necílil na to, předvést parodii nebo rouhání. 

Čin Pussy Riot byl především politicky zaměřený a měl spoustu („performativních“) 

efektů – lidé nejen v Rusku např. začali přemýšlet o autoritářství církve a Putina, tedy 

došlo k něčemu, co by se za normálních okolností v křesťanství nedělo, pořádali 

protestní stávky a akce. Tento fakt – autoritářství – byl zohledněn i v českých médiích, 

která se náboženskému a politickému aspektu často věnovala. Úzká vazba mezi 

Kirillem I. a Putinem byla běžnou informací, která v článcích zaznívala.  

 Ve většině případů bylo pojednáváno o Pussy Riot jako o „hudební kapele“, 

„punkerkách“, „rockerkách“ (občas s odkazem na Plastic People of the Universe), aniž 

by byl detailně rozkryt účel využití punku. Performativy Pussy Riot tak zafungovaly 

neúspěšně vzhledem k faktu, že primární cíl Pussy Riot nebyl hudební přednes nebo 

ambice stát se hudební kapelou a prostřednictvím koncertů tvořených „kapitalistickým 

systémem“ vydělávat peníze. V tomto případě zafungoval úspěšně v médiích v USA 

(pouze v jednom případě i v českém titulu), kde byl punk a rockový projev jasným 

odkazem na hnutí Riot Grrrl a jeho formu protestu.  

 Dle Austina (2000, s. 10–11) performativ totiž nemusí být vždy úspěšný. Jde 

vždy o kontext, o situaci, kdo performativ vysloví, s jakou autoritou, kdo ho již vyslovil 

dříve a s jakým výsledkem. V některých médiích nebyla performativní síla Pussy Riot 

pochopena a vnímána vůbec (takovým příkladem byl časopis Reflex). V některých zcela 

naopak (primárně v týdeníku Respekt) „zvěst“ Pussy Riot jako performativ zafungovala 

a věci se daly tzv. „do pohybu“ tím, že se jich autoři zastávali, dávali prostor 

informacím či citacím, které je zobrazovaly v pozitivním světle nebo jen rozkrývaly 

klíčová fakta, aby je čtenář při povrchním seznámení se s kauzou nemohl ihned 

odsoudit. 

                                                
8 Patriarch Gundyaev believes in Putin
 Bitch, better believe in God instead. 
 The belt of the Virgin can’t replace mass-meetings. 
 Mary, Mother of God, is with us in protest! (Pussy Riot, 2012) 
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 Pojem „feminismus“ mohl mít v kontextu činu Pussy Riot negativní konotaci. 

S ohledem na performativitu to mohlo být zapříčiněno právě snahou emancipujících 

aktivistek vyjádřit nesouhlas s určitými problémy navzdory stanoveným genderovým 

sociálním rolím. Cílem Pussy Riot bylo tento pojem přeznačit prostřednictvím žádosti, 

aby se Panna Marie stala feministkou. Není jednoznačné, zda tento řečový akt měl za 

následek to, že média pojem „feminismus“ ve spojení s Pussy Riot využívala bez 

sebemenších problémů (na základě výše zmíněné teorie novináři věřili v čtenost článků 

s takovým heslem), zásadní však bylo, že se převážně vyskytoval bez negativních 

doplňujících slov (adjektiv). V Týdnu se sice objevila citově zabarvená slova ve 

spojeních jako „výstřední“ feministky, „drzé“ feministky či „radikální“ feministky, 

potvrzující neúspěšnou performativitu a negativní valenci, avšak snaha přeznačit 

negativní pojem na neutrální či pozitivní se ve zbylých českých médiích dá považovat 

za spíše úspěšnou.  

 Pussy Riot se snažily ustavovat/performovat svoji vlastní genderovou identitu 

jako ženy a feministky, které nechtějí být omezovány a regulovány společenskými 

zákony. Tyto jejich snahy byly pochopeny nebo vyslyšeny pouze v minimální míře. Jak 

bylo zmíněno, hodnocení na základě věku, vzhledu a s nimi propojené stereotypní 

chování jako sexismus a ageismus byly napříč českými médii relativně běžným jevem. 

Performativy zde tedy nebyly úspěšné, jelikož autoři jejich ženskou roli s ohledem na 

jejich chování zpochybňovali – takový přístup se slučoval s předepsanými normami 

společnosti, jak se žena má a nemá chovat. Avšak v některých případech, ve kterých 

autoři označovali Pussy Riot jako „ženy“ bez jakýchkoli snah o degradaci jejich ženské 

identity a požadavku plnit femininní ideály daného genderu, byly jejich performativy 

úspěšné. S odkazem na Butlerovou (2016, s. 23) lze konstatovat, že v těchto případech 

média akceptovala identitu ženy, jak ji Pussy Riot vytvořily vlastní aktivitou, a pomohla 

podrývat a přetvářet genderovou identitu pomocí subverzivního otáčení, přeznačení a 

neustálého opakování identických výrazů. 
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Závěr 
Pojem Pussy Riot se stal po celém světě fenoménem. Při zběžném pohledu byla 

„punková modlitba“ několika členek Pussy Riot v chrámu Krista Spasitele činem, za 

který byly patřičně potrestány vězením, po detailním rozkrytí všech důležitých aspektů, 

pozadí a zasazení do ruského prostředí je však možné mluvit o uměleckém aktu 

politického protestu. Ohledně této kauzy se dosud střetávají strany a zastánci 

protilehlých názorových proudů, avšak v mediálním světě se odehrál příběh zcela jiný. 

Západní média čin spolu s mnoha známými osobnostmi odsoudila, naproti tomu 

minoritní tamní (ruská), především prostátní média podporovala názor svého prezidenta 

a církve a čin odsoudila. Celý případ byl velmi složitý, ať už z pohledu náboženského, 

politického, justičního, nebo performativního. Pussy Riot se pomocí svých slov, činů, 

umělecké performance a feministických odkazů vydaly na velmi tenký led, avšak jedině 

díky kontroverzi dokázaly získat zájem médií po celém světě. 

Snahou Pussy Riot bylo nejenom poukázat na konkrétní problémy sužující 

Rusko, ale také pomocí subverze změnit pohled na ruské ženy. Na tuto problematiku je 

nicméně nutné nahlížet ruskou perspektivou – a to se může podařit jen těm, kteří se 

kauze věnují podrobně. U nás, v zemi s komunistickou minulostí, byl zájem o události v 

Rusku a politické procesy tak trochu předurčen. Tento případ byl však specifický tím, 

že se téměř vším lišil od předchozích ruských procesů s Michailem Chodorkovským, 

Alexejem Navalným a dalších. Šlo totiž o mladé ženy, matky, emancipované, hlásící se 

k feminismu, navíc sebevědomé, ale také vzdělané, sečtělé a věřící. Navíc to byly ony, 

které měly místo studia a péče o děti trávit několik let v trestanecké kolonii. Všechny 

tyto aspekty se projevovaly v medializaci nejen v mezinárodních médiích, ale i 

těch českých. 

Česká média o kauze referovala jen z dostupných zdrojů, což v případě ruského 

prostředí mohl být problém, avšak moderní onlinové kanály umožnily získat relativně 

ověřené informace tzv. přímo od zdroje. Navzdory tomu byly často využívány zdroje 

jako ČTK nebo Reuters a pracovalo se s informacemi a tématy, které jim tyto agentury 

často předurčovaly. Snahou autorů bylo bezesporu podat detailnější vhled do celé 

kauzy, avšak pravděpodobně kvůli rychlosti dnešního mediálního světa (a omezené 

agendě) neměli možnost důkladně ověřovat určitá tvrzení a fakta. Dopouštěli se tak 

(možná nevědomky) dezinterpretace či mystifikace, na druhou stranu se ale také nechali 

strhnout pozadím událostí (praktiky ruského aparátu a justice) a Pussy Riot se zastávali. 
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S ohledem na performativitu sdělení i ruský kontext tak média často vůbec nepostřehla, 

co chtěly Pussy Riot světu sdělit (kromě kritiky Putina a jeh spojení s Kirillem), a 

přistupovala ke konstrukci negativních označování, stereotypů, trivializaci, sexismu, 

ageismu apod. 

Takové postupy volili pravděpodobné už jen z toho důvodu, že mediální obsah 

je dnes tvořen proto, aby byl zajímavý pro čtenáře, který by si měl výtisk určitého 

periodika koupit (a ideálně i ty následující). Proto se obecné aspekty jako kriminalizace 

mladých žen, mučednic, bojovnic proti režimu a matek v obsazích vyskytovaly na úkor 

klíčových faktických informací – míněno feministická, genderová, LGBT témata atd. 

Převládající pozitivní konotace významů, s jakým byly Pussy Riot v českých médiích 

konstruovány, byly ale relativně překvapivé. 

Kauza Pussy Riot, která se napříč médii vyskytuje již dlouhých pět let, ještě není 

ve svém závěru. Doposud se média věnovala aktuálním aktivitám už jen dvou členek 

hnutí Pussy Riot a pravděpodobně o nich bude ještě slyšet.  
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Summary 
Pussy Riot has become a phenomenon worldwide. At first glance, the “punk 

prayer” of several of the Pussy Riot members in the Cathedral of Christ the Saviour was 

an act which earned them a well-earned prison sentence; however, upon a detailed 

scrutiny of all the important aspects, background, and the context of Russian 

environment, it may be considered an artistic act of political protest. Different sides and 

supporters of contrasting opinions on the case keep colliding, but a completely different 

story unfolded in the media world.  

The Western media and numerous well-known personalities condemned the 

punishment; however, the minority local (Russian), especially pro-state, media 

supported the opinion of the president and the Church and denounced the act. The 

whole case was highly complicated, being it from the religious, political, legal, or 

performative point of view. Through their words, acts, performance and feminist 

references, Pussy Riot entered thin ice, but it was only thanks to the controversy that 

they managed to capture the attention of media outlets worldwide.  

Pussy Riot attempted to point out not only the specific problems plaguing 

Russia, but also to change the view on Russian women through subversion. 

Nevertheless, this issue must be perceived in Russian perspective, and this may be 

achieved only by those who concentrate on the case in great detail. In our country, a 

country with a communist past, an interest in the events in Russia and show trials was 

partially inevitable. Nevertheless, this case was highly specific by differing form 

previous Russian show trials with Mikhail Khodorkovsky, Alexei Navalny and others. It 

centred around young, emancipated women endorsing feminism, confident, educated, 

well-read and religious mothers. Furthermore, it was them who were to spend several 

years in prison instead of studying and raising their children. All these aspects emerged 

in the interpretations of not only international media, but also in the Czech Republic. 

The Czech media reported on the case solely from accessible sources, which 

might have been a problem in the case of Russian environment, but modern online 

channels enabled to gather relatively verified information directly from the source. 

Despite that, sources like Czech News Agency and Reuters were often used, resulting in 

developing information and topics pre-determined by these agencies. The journalists 

undoubtedly aimed to provide a more detailed insight into the whole case, but, probably 

because of the speed of today's media world (and a limited agenda), they did not have 
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the possibility to thoroughly verify certain statements and facts. As a result, they slipped 

(possibly inadvertently) to misinterpretation and mystification. On the other hand, they 

were also captivated by the events' background (the practices of the Russian power and 

justice) and defended Pussy Riot. With respect to the performative character of the 

message and the Russian context, the media often completely disregarded the content of 

Pussy Riot's statements (apart from their criticism of Putin and his connections with 

Kirill), and concentrated on the construction of negative denotations, stereotypes, 

trivialization, sexism, ageism, etc. 

These approaches were highly likely simply for the reason that media content is 

currently created to be interesting for the reader, who is supposed to buy the issue of the 

specific newspapers (and preferably also the following issues). This is why the general 

aspects, such as criminalization of young women, martyrs, protesters against the regime 

and mothers, were more frequent in the content, compared to the key factual 

information – feminist, gender, LGBT issues, etc. The overall positive connotations, 

which were constructed in the Czech media in relation to Pussy Riot, were relatively 

unsurprising. 

 

The case of Pussy Riot, which has been present in the media for over five years, 

is far from concluded. Recently, the media have been focusing on the current activities 

of only two Pussy Riot members, and they will likely be discussed in future as well. 
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