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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá genderovou analýzou polostrukturovaných rozhovorů, 

zachycujících zkušenosti žen, které absolvovaly duchovní kurzy pro ženy. V teoretické 

části představuje esencialistický a konstruktivistický přístup k sexualitě, zabývá se 

ekofeminismem a spiritualitou, která neodpovídá tradičním náboženským systémům, a 

předkládá koncepty pojetí bohyně. Ve své praktické části analyzuje, jak účastnice 

výzkumu pojímají svoje ženství, tělesnost, sexualitu a spiritualitu, zabývá se i hlediskem 

moci a významem duchovních kurzů pro ženy.  

Klíčová slova: gender, bohyně, spiritualita, ekofeminismus, ženství, sexualita 

 

 

 

 

Abstract: 

Diploma thesis deals with gender analysis of semi-structured interviews depicting the 

experience of women who have attended women's spirituals workshops. The theoretical 

part presents an essentialistic and constructivist approach to sexuality, deals with 

ecofeminism and spirituality that does not correspond to traditional religious systems, and 

presents concepts of the goddess. The practical part represents how the participiants of the 

research assume their femininity, embodiment, sexuality and spirituality. It also deals with 

the aspect of power and meaning of the spirituals workshops for women.  

Key words: gender, Goddess, spirituality, ecofeminism, femininity, sexuality 
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1 ÚVOD 

Fenomén ženy jako bohyně je v současné době pro značnou část žen aktuálním 

tématem. V komerční oblasti se nabízí mnoho kurzů a seminářů, určených především 

ženám, které je mají vést ke své „podstatě". Často navazují na tradici tzv. ženských kruhů, 

ve kterých si ženy po staletí mezi sebou předávaly moudrost a zkušenosti, objevovaly svoji 

sílu, poznávaly posvátnost ženského těla, jeho cykly, sdílely svoje radosti a strasti a 

nacházely mezi sebou podporu a pocity sounáležitosti. I dnes určité množství žen 

v Čechách i na Moravě tato setkání praktikuje. Ženy se zpravidla scházejí u někoho doma, 

nebo si pronajmou nějaký prostor a složí se na jeho nájemné. Takové kruhy nemívají 

lektorku ani jinou vůdčí osobu, obvykle se jedna nebo více žen ujímá organizace, nijak 

však z toho ekonomicky neprofituje. Jiné kurzy jsou již v komerční oblasti, mívají jednu až 

dvě lektorky, konají se zpravidla v meditačním středisku, ležícím v přírodní oblasti, a 

jejich cena se pohybuje v řádu několika tisíc korun za víkend. Existují i tzv. „červené 

stany“ navazující na starověkou tradici a poskytující ženě bezpečný prostor, kam se může 

(nejen v době menstruace) uchýlit. Také se pořádají cesty na posvátná „ženská“ místa, do 

Avalonu, na Krétu atd. Vznikají školy kněžek, které mají obnovovat archetypální roli 

kněžky. V létě roku 2017 se koná druhý ročník Konference Bohyně. Je samozřejmě 

otázkou, nakolik jsou tyto aktivity, oživující bohyni v každé ženě, komerční záležitostí, a 

nakolik ženám pomáhají v jejich osvobozování se od genderových stereotypů. 

Téma spirituality žen a současného rozmachu fenoménu bohyně mě zasáhlo 

v několika rovinách, osobně jako ženu, manželku, matku, jako duchovní bytost, ale i 

v rovině pracovní a vědecké, proto jsem se rozhodla zpracovat ho ve své diplomové práci. 

Tato práce si neklade za cíl zobecnit získané poznatky na všechny ženy, ale „pouze“ 

zprostředkovává a analyzuje zkušenost několika žen s jejich pojetím bohyně a spirituality. 

Obecná „pravda“, která by byla platná pro všechny ženy, neexistuje, protože každá žena 

má jiné zkušenosti, jiný životní příběh, pochází z odlišného prostředí, a to vše, a nejen to, 

utváří její pohled na spiritualitu, ženství, partnerství a život vůbec.  

V průběhu mého studia na Katedře genderových studií jsem se občas setkala 

s odmítavým postojem vůči ženským, duchovně zaměřeným kurzům s odůvodněním, že 

jsou esencialistické. Sama jsem dříve podobné kurzy navštěvovala a v osobní rovině mě 

značně obohatily. Zároveň jsem nemohla přijmout pro mne zjednodušující pohled, že se 

jedná o esencialismus. Tím netvrdím, že žádný z nich není esencialistický, to rozhodně ne. 
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Viděla jsem několik rozhovorů s různými lektorkami podobných kurzů, které chápaly 

ženství esencialisticky a ukotvovaly genderové stereotypy. Na druhé straně se však bráním 

generalizujícímu pohledu na všechny tyto kurzy. Některé se v ženách snaží podporovat 

jejich autenticitu1 a svobodné rozhodování, opomíjet genderové stereotypy (neutvrzovat je, 

ale ani nevyvracet) a podporovat ženy na jejich vlastní cestě, ať je jakákoliv. Tento přístup 

je svým způsobem ekofeministickým 2  a, jak uvedu dále, může být pojat i 

konstruktivisticky. 

V teoretické části práce představuji analytické koncepty, ze kterých vycházím. 

Tematicky jsem si stanovila tři pilíře: sexualitu, spiritualitu a ekofeminismus. Na sexualitu 

nahlížím z různých úhlů pohledu – nejen na její konstruktivistické či esencialistické pojetí, 

ale také z pohledu radikálního feminismu, psychoanalýzy a rovněž představuji i novodobé 

holistické pojetí sexuality, zahrnující „tantrické“ kurzy. V části o spiritualitě se nejprve 

odrážím od křesťanství, které, jako prakticky jediná duchovní možnost u nás, formovalo 

spiritualitu člověka. Dále představuji některé koncepty feministické teologie a feministické 

spirituality, jež nahlíží na tradiční náboženský diskurz z feministického hlediska, a rovněž 

kult Bohyně Matky a jeho archetypální projevy. Následuje kapitola o ekofeminismu, kde 

hledám spojitosti, ale i problematická místa mezi feminismem a spiritualitou.  

V analytické části pak zkoumám praktický dopad duchovních kurzů a životních 

zkušeností mých komunikačních partnerek na jejich sexualitu a spiritualitu. Zaměřuji se 

především na interpretaci pojmu „ženství“ a „ženská energie“, který komunikační 

partnerky používaly s naprostou samozřejmostí a rovněž na to, čím je pro ně bohyně. Dále 

zkoumám, jako mnoho feministických výzkumů, hledisko moci a v neposlední řadě mě 

zajímají samotné duchovně zaměřené kurzy pro ženy, kterých se moje komunikační 

partnerky účastnily, v tom, jaký dopad měly na jejich život. 

Mojí snahou bylo propojit oba zdánlivě protichůdné postoje – feministický ve smyslu 

konstruovanosti genderu, a „ženský“ ve smyslu jakési esence, která ženy spojuje. Touto 

esencí nemusí být nic hmatatelného, fyzického ani psychického. Může jí být něco 

nepoznatelného, spirituálního, božského. Nebo tato esence neexistuje. Právě rozpor těchto 

                                                           
1 Pojmem autenticita rozumím možnost a schopnost jednání a myšlení podle své vlastní vůle a nikoli podle 

předepsaných a společensky předurčených rolí. 
2 Ekofeminismem se zabývám dále – je mu věnována celá kapitola. 
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dvou přístupů, z nichž jsou mi oba svým způsobem blízké, mě přiměl k prozkoumání této 

problematiky, jež vyústila napsáním mé diplomové práce. 

K zachycení spirituální zkušenosti žen a jejímu zasazení do genderového kontextu 

jsem zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů. Zaměřuji se v nich nejen na 

duchovně laděné kurzy pro ženy, které v ženách mají probouzet jejich „ženství“, ale chci 

také poznat, čím je pro narátorky výzkumu Božství / Bohyně / Bůh. Otázky, na které 

hledám odpovědi v analytické části práce, jsou tyto: 

1. Co pro účastnice mého výzkumu znamená spiritualita? 

2. Jak ovlivňuje podle účastnic výzkumu spirituální (duchovní) zkušenost 

sexualitu žen? 

3. Jaký význam má pro účastnice výzkumu bohyně? 

4. Jaký vliv na spiritualitu žen a vnímání jejich vlastního těla mají podle účastnic 

výzkumu duchovně zaměřené kurzy pro ženy? 

Cílem této mé práce je zaznamenat žitou zkušenost několika žen, nahlédnout na ni 

prostřednictvím vybraných feministických teorií a aplikovat je na analýzu sebraného 

materiálu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vymezení základních konceptů  

Spirituální (duchovní) život a vědění každé/ho z nás je z velké části osobní 

záležitostí a domnívám se, že nelze stanovit univerzální pravdu, která by byla platná pro 

všechny. Jak poznamenává Michel Foucault (2003), není jedna pravda, jedno vědění. 

Vědění je svázáno s mocí a záleží na tom, kdo ho produkuje. Všichni jsme součástí 

určitých diskurzů, které ovlivňují už jenom to, co slyšíme a vidíme, přesněji řečeno, čemu 

umíme naslouchat a co můžeme vidět. Všichni jsme téměř od narození těmito diskurzy 

interpelováni, je nám ukazováno, jak a co si máme myslet, čemu věnovat pozornost a čemu 

ne. Naše svoboda je do značné míry iluzí, protože se nikdy nedokážeme zcela oprostit od 

naučených mechanismů a diskurzů, které nás obklopují. Přijmu-li toto stanovisko za svůj 

výchozí bod, shledávám, že značná část vědecké oblasti produkuje typ vědění, podléhající 

různým diskurzům, zpravidla těm dominantním. Věda se v současné době chce prezentovat 

jako objektivní a nezávislá, předkládající fakta a skutečnosti. Ovšem i ona podléhá 

mocenským diskurzům a není možné, aby zohlednila veškeré zkušenosti a individuality. 

Domnívám se, že pozitivistický (či postpozitivistický) vědecký přístup by měl být 

vyvažován přístupy rovněž vědeckými, ale takovými, které přiznají svoji „pozici“, svůj 

úhel pohledu (a tedy nemožnost objektivity) na danou problematiku a zprostředkují 

čtenářce / čtenáři zkušenost, zasazenou do kontextu. To je možné například v rámci 

konstruktivistického paradigmatu, který předpokládá, že neexistuje jedna poznatelná 

„objektivní“ pravda, a z něhož zde také vycházím. Podrobněji se k němu vyjadřuji 

v metodologické části.  

Jsem přesvědčena, že každý člověk, bez ohledu na svoji genderovou identitu3, je 

spirituální bytostí. Nebudu posuzovat, zda se spiritualita žen a mužů liší,4 a také nemohu 

nijak generalizovat, poněvadž můj výzkum bude kvalitativní, nikoli kvantitativní. Já jsem 

ve své práci zkoumala pouze ženy. Ale jistě by bylo zajímavé a přínosné učinit výzkum i 

na spiritualitu mužů. Ve své práci se zabývám pouze ženami z několika důvodů. Jednak jde 

                                                           
3 Jsem si vědoma problematičnosti binárního dělení na spiritualitu mužů a spiritualitu žen, přesto považuji 

v některých případech za nezbytné ho používat. Nehodlám nahrazovat biologický determinismus sociálním 

konstruktivismem, ale, jak uvádí Renzetti a Curran (2003: 90), transformovat vývoj genderu zahrnutím jak 

biologického, tak i sociálního aspektu. 
4 Pokud bych tyto odlišnosti zkoumala, nabízela by se dvojí interpretace: esencialistická (spiritualita mužů a 

žen se liší, neboť jsou v principu odlišní) a konstruktivistická (pokud se liší, je to dáno rozdílnou socializací 

mužů a žen). 
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o skupinu lidí, jejíž součástí se cítím být, a se kterou se identifikuji. Za další jsem chtěla 

dát prostor pro hlas ženám, které byly historicky více umlčovanou skupinou než muži. A 

v neposlední řadě si myslím, že spiritualita žen prožívá v současnosti velký rozmach, i 

proto, že v minulých staletích byly ženy (např. v euroamerickém prostoru) odkázány 

prakticky jen na „povolené“ patriarchální náboženství. Ženské kulty (snad kromě kultu 

Panny Marie) byly perzekvovány a postupně (téměř) vymýceny. Tomu se budu podrobněji 

věnovat v kapitole o náboženství a spiritualitě.  

Chtěla bych ještě upozornit na problematičnost kategorií žena a muž, jejichž 

používání se ve své práci nemohu vyhnout. Jsem si plně vědoma problematičnosti 

dichotomického dělení, protože už to samo o sobě je prvním krokem k homogenizaci 

uvnitř těchto skupin i k jejich případné hierarchizaci. Rozlišuji genderovou příslušnost na 

biologické i sociální rovině. Zkušenosti, které zde zaznamenávám, pocházejí od žen, které 

jsou (či cítí se být) ženami z mnoha rovin genderu a samy se takto identifikují (biologicky, 

psychologicky i sociálně). Gaytri Chakravorty Spivak (1996) kritizuje používání kategorií 

(např. kategorie ženy) jako homogenizující, a naopak vyzdvihuje jejich rozmanitost, 

vnitřní pluralitu a neostré hranice mezi nimi. V případě politického vyjednávání za práva 

menšin však umožňuje, ba dokonce vidí jako výhodné, zastávat dočasně a s vědomou 

reflexí esencialistickou pozici, tzv. strategický esencialismus (Spivak, 1996: 204-205, 

Parente-Čapková 2005: 26-29, Barker 2006: 180-181). 

Podobně i vědění, které zde předkládám, je ovlivněno mými zkušenostmi, mým 

postojem. V průběhu práce se budu snažit tuto svou lokaci a pozicionalitu reflektovat. 

K tomu využívám koncept silné objektivity Sandry Harding (1991), který vede 

k objektivnějšímu přístupu ve vědě. Harding upozorňuje, že není možné zachovat absolutní 

nestrannost. Kulturní prostředí a jeho společenský a historický kontext ovlivňuje nejen 

postoje a názory badatelek a badatelů, ale i vědu jako takovou. Je tedy nezbytné objasnit a 

reflektovat nejen své postoje, morální hodnoty a názory, ale také výsledky svého výzkumu 

(Harding, 1991: 142).  

Teoretická východiska, na kterých svoji práci stavím, vycházejí z ekofeminismu a 

radikálního feminismu, a to z toho důvodu, že kulturní větev radikálního feminismu vidí v 

„ženskosti“ dosud opomíjené hodnoty, podobně jako ekofeminismus, který rovněž usiluje 

o jejich uznání, a to nejen ve spojitosti s přírodou, ale také z archetypálního pojetí ženy 
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(ženství). Nutno dodat, že ekofeminismus je proud, který se neustále vyvíjí, mezi jeho 

současné významné představitelky patří např. Vandana Shiva, které se věnuji dále 

v kapitole o ekofeminismu. Radikální feminismus tak propojuji s aktuální úrovní 

teoretického bádání i s autorkami třetí vlny (Kiczková, Shiva, Spretnak, Warren a další). 

Jejich koncepty se podrobněji zabývám v dalších kapitolách. V teoretické části práce jsou 

pro mne klíčové dvě oblasti – sexualita ženy a spiritualita ženy.  

Gender chápu jako analytickou, sociálně konstruovanou kategorii pro pochopení 

podob maskulinity a feminity. Nejedná se tedy o biologickou danost, tzv. esencialismus5, 

neboť to, co maskulinitu a feminitu charakterizuje, se mění v průběhu historie i napříč 

různými kulturami. Při práci s kategorií genderu je tedy nutné vždy brát v potaz i kontext, 

ve kterém se nachází. Znamená to, že gender nutně nemusí korespondovat s biologickým 

pohlavím. 

2.2 Pojetí sexuality 

2.2.1 Konstruktivistické a esencialistické hledisko 

Dříve než se ponořím do problematiky samotné sexuality, vysvětlím paradigmata 

konstruktivismu a esencialismu, kterými na ni lze nahlížet.  

Esencialistické pojetí předpokládá, že jsou vrozené, přírodou dané rozdíly mezi 

ženami a muži (Jarkovská, 2005: 27). Znamená to, že ženy (i muži) jsou si navzájem 

v něčem podobní, mají podobné charakteristiky, jejichž popíráním bychom šli „proti 

přírodě“. Tento přístup je problematický, neboť snadno vede ke stereotypizaci a 

homogenizaci žen a mužů. Dalším podstatným úskalím je, že dichotomické rozdělení často 

nadřazuje jednu kategorii nad druhou.  

Konstruktivistické paradigma nahlíží na rozdíly mezi ženou a mužem jako na 

vytvořené kulturním a sociálním prostředím (ibid). Od útlého dětství přistupujeme 

k dívkám a chlapcům odlišně, i nevědomky. Děti vnímají, jaké chování od nich rodiče i 

společnost očekává a snaží se jí přizpůsobit. Nelze jednoznačně říci, že ženy jsou např. 

více pečovatelské, protože k tomu mají „přirozeně“ sklony, ale protože se v rámci 

socializace naučily, že takové chování je od nich žádoucí a očekávané. Konstruktivismus 

nepopírá biologické rozdíly mezi ženou a mužem, ale nedává jim objektivní sociální 

                                                           
5 Např. Tong, 2009: 8  
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význam – ten jim přisuzuje společnost (Renzetti, Curran, 2003: 98). Jinými slovy obsah 

kategorie žena a muž jsou prázdné6, záleží na jednotlivci, společnosti, kultuře, čím je 

vyplní. Toto paradigma ve své práci zastávám a je pro mne klíčovým zejména v analytické 

části práce. 

Sexualitu považuji za jeden z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují život ženy. 

Tato formulace však platí i naopak – život a sebepojetí ženy ovlivňuje i její sexualitu. 

Sexualita se prolíná většinou oblastí našeho života, ať už přímo, nebo zprostředkovaně 

skrze kulturní prostředí. Sexualita ovlivňuje to, jak chodíme oblečeni, jaké mezilidské 

vztahy si hledáme, způsob, jak se chováme a mnohdy dokonce i to, co jíme. Na sexualitu 

se ve své době zaměřil i radikální feminismus. Se spojením pojmů pohlavně-genderový 

systém (sex-gender-system) vystoupila jako jedna z prvních badatelek Gayle Rubin (1975). 

Ve svém eseji „Obchodování s ženou: Poznámky k „politické ekonomii“ pohlaví“ ukazuje 

na společenský konstrukt spojení biologického pohlaví se sociální sférou. Genderem 

označuje taková uspořádání, kterými společnost transformuje biologickou sexualitu do 

různých produktů lidské aktivity, jež uspokojují již transformované sexuální potřeby 

(Rubin, 1975: 167-169) 

Dalším rozvíjením této definice můžeme dospět k tomu, že příčinou ženského 

útlaku je právě sexualita v kontextu genderového řádu. S touto myšlenkou přišel 

v šedesátých letech dvacátého století proud radikálního feminismu v rámci druhé vlny 

feministického hnutí a na rozdíl od liberálního feminismu, který usiloval, zjednodušeně 

řečeno, o práva žen jakožto lidských bytostí bez genderové specifikace, se zasazoval o 

osvobození žen i v oblastech, jež jsou v rámci socializace i biologie pro ženy specifické 

(Tong, 1998). Posléze se radikální feminismus rozdělil na dvě větve – libertariánskou a 

kulturní.  

Považuji za příhodné uvést zde Kate Millett (1970), jednu z prvních představitelek 

libertariánské větve radikálního feminismu, která navrhla ideál androgynní bytosti setřením 

rozdílů mezi pohlavími. Pro Millett je pohlaví politické, neboť vztah muž – žena je 

paradigmatem pro všechny vztahy moci. Pro odstranění patriarchálního systému jako 

příčiny ženského útlaku chce odstranit gender jako takový, a to především pečlivou 

                                                           
6  Konstruovanost kategorií žena a muž potvrdila mimo jiné např. i Margaret Mead v knize Pohlaví a 

temperament u tří primitivních společností. Jde o etnografickou studii, která ukazuje proměnlivost mužských 

a ženských rolí v různých kulturách – někde je např. pečující osobou muž, nikoli žena.   
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dekonstrukcí kategorie muž a žena, neboť ženy samy si internalizují genderové stereotypy 

(Millett, 1970).  

2.2.1.1 Východiska radikálního feminismu 

Kulturní větev radikálního feminismu, představovaná např. Mary Daly, je 

přesvědčena o tom, že „ženskost“ je lepší než „mužskost“ a veškeré mužské atributy 

odmítá. Ve své knize Gyn/Ecology (1978) nabádá ženy k nalezení vlastní přirozenosti či 

návratu k ní, k bytí sebou samými (na základě této tzv. přirozenosti) a k odmítnutí 

patriarchálních požadavků, např. ve smyslu přijímání genderových stereotypů a 

genderových rolí. Teprve pak mohou ženy odhalit svoji skutečnou originalitu a krásu. 

Odmítá nabízený ideál androgynní osoby, a to jeho pluralistickou (ženy i muži mají 

oddělené, ale rovnocenné a komplementární vlastnosti) i asimilační formu (není jasně 

určeno, které vlastnosti jsou mužské a ženské, obě pohlaví mohou disponovat libovolnými 

vlastnostmi). Nenabízejí totiž argumenty, proč by měly být zachovány pojmy „maskulinní“ 

a „femininní“. Daly nabízí koncept divoké ženy, která si dovolí být sama sebou, právě 

taková, jaká je. S podobným konceptem přichází i Clarisa Pinkola Estés (1995). I ona 

nabádá ženy k tomu, aby v sobě (znovu)objevily archetyp divošky, ženy, která žije svůj 

život v kontaktu se svou instinktivní duší bez ohledu na společenské a politické systémy 

(Estés, 1995: 20-21). Mary Daly svým čtenářkám nabízí „Ráj“ na Zemi už nyní, právě tím, 

že se začnou stávat samy sebou bez ohledu na očekávání okolí (zatímco patriarchální ráj 

představovaný náboženskou mytologií nabízí ráj až po smrti kdesi v nebi). Ženská cesta, 

jak ji nabízí Daly, nechce měnit patriarchát, ale samu sebe (Daly, 1978: 7). O tento koncept 

se (kromě dalších) opírám v analytické části, neboť jeho myšlenky oslovují současné ženy, 

které se chtějí vymanit z genderových stereotypů. 

Daly přichází s termínem „metapatriarchát“, kterým míní změnu, transformaci, 

posunutí se „za“ patriarchát (ibid). Odmítá veškeré náboženské svatosti a mýty, které 

utvrzují mužskou nadvládu. Místo ní nabízí celistvost, tzv. „svatou ježibabu“, která 

zahrnuje to hezké, ale i to ošklivé (Daly, 1978: 48-50). Není možné být dokonalá, vždy 

usměvavá, milá, pečlivě upravená. Ačkoli tyto požadavky patří mezi nevyřčená očekávání, 

která má na ženy společnost, není prakticky možné jim v každodenním životě dostát. A 

právě proti takovým manipulujícím a svazujícím očekáváním se dnešní ženy často bouří, 

hledají na duchovních kurzech pro ženy potvrzení svého názoru a touží být samy sebou. To 
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však neznamená všechny tyto atributy „ženství“ šmahem odsoudit a zahodit, jde spíše o to, 

aby žena měla možnost volby bez ohledu na genderové role a očekávání společnosti.  

Radikální feministky, zvláště jejich kulturní větev7, upozornily na dosud skrytou 

moc, kterou muži pomocí sexuality uplatňovali na ženách. Tím se také značně lišily od 

libertariánské větve radikálního feminismu. „Radikálky“ odmítají veškeré praktiky, které 

podporují sexuální násilí na ženách (nebo je jakkoli sexuálně objektivizují) a usilují o 

odstranění všech patriarchálních institucí jakožto utlačitelských – pornografie, prostituce i 

rodiny 8 . Takový radikální postoj často vyznívá, resp. zejména v průběhu druhé vlny 

feminismu vyzníval, jako odmítání heterosexuálního styku a nabádání k lesbické sexualitě 

(Tong, 1998: 69-70). Mužská sexualita je v očích radikálních feministek nezodpovědná, 

orientovaná na moc a vlastní uspokojení, zatímco ženská sexualita je emocionální a 

založená na reciprocitě.  

Zde se zviditelňuje dichotomické rozlišení na tzv. ženskou a mužskou sexualitu, 

které je problematizované později i samotnými feministkami. Přesto bipolární rozdělení 

sexuality na mužskou a ženskou některé feministky, např. Luce Irigaray (1996), chápaly 

jako nutné vymezení se vůči Freudově teorii psychoanalýzy, která ženskou sexualitu 

odvozuje od mužské. Podrobněji se Irigaray a Freudovi věnuji níže. Problematičnost 

tohoto rozdělení spočívá v tom, že mužská či ženská sexualita se jeví jako přirozená, 

biologicky daná, a tedy i neměnná (viz. esencialistický přístup v úvodu kapitoly).  

2.2.1.2 Důkazy konstruovanosti sexuality 

Gender/pohlaví dekonstruovala kromě jiných také Judith Butler (1990). Butler 

odmítá rozdělovat biologické pohlaví a genderovou příslušnost (sociální a kulturní aspekt), 

odmítá jakékoli danosti (i tělo). Vymezuje se proti Foucaultovu pojetí těla jako „povrchu 

pro záznam událostí“ (Butler, 2003: 179), něčeho, co tu bylo dříve než diskurz. Pro Butler 

je takováto posloupnost nepřijatelná, těla chápe jako produkt genderového řádu a přichází 

                                                           
7  Zde se držím dělení podle Tong na dvě větve radikálního feminismu – libertariánskou a kulturní. 

Samozřejmě do druhé vlny můžeme zařadit i mnoho dalších, např. francouzská psychoanalytická škola 

(Irigaray, Cixous) nebo feminismus diference (Carol Pateman) a další. Cílem této práce však není podat 

kompletní výčet feminismů druhé vlny, avšak charakterizovat ty, jež jsou pro účely této práce relevantní. 
8 Pornografie totiž nevyjadřuje druh intimity, který představuje lásku mezi lidmi, ale poškozuje ženy tím, že 

povzbuzuje muže v násilném chování vůči ženám, hanobí ženy jako osoby, které přijímají nebo hledají 

pohlavní zneužívání a ukazuje nedůstojné zacházení mužů se ženami (Tong, 1998: 65-66). Pornografie je 

podle nich sexuální diskriminace poškozující lidská práva a je třeba ochránit ženy antidiskriminačními 

zákony. Nejedná se však o puritánství, ale o snahu definovat, jakou roli hraje sexualita a sexuální 

rovnoprávnost či nerovnoprávnost v mezilidských vztazích (ibid: 67-68). 
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s tzv. teorií performativity (Butler, 2003: 177-203). Podle této teorie nám sám diskurz 

vytváří představu naší vnitřní podstaty, našeho jádra (feminity či maskulinity). Znamená 

to, že na povrchu těla se vytváří efekt onoho domnělého jádra ve formě pocitů, emocí, 

tužeb atd., které je dále udržováno tělesnými znaky a jinými diskurzivními prostředky,9 za 

účelem regulace sexuality a reprodukce, což je především politickým zájmem. Jinými 

slovy Butler tvrdí, že všichni hrajeme jakousi hru na gender, jejíž opakovanou performancí 

se stává téměř skutečnou a přirozenou. Svojí dekonstrukcí genderu a těl vlastně odmítá 

jakékoli kategorizování. Zpochybněním existence vnitřního jádra tak polemizuje i 

s pojmem autentického ženství, jež se jeví jako pouhý produkt onoho domnělého jádra. 

Podle Butler je gender pouhou konstrukcí, ovšem jejím opakováním se jeví jako přirozený.  

Neustálé reprodukování ontického rozdílu mezi ženami a muži kritizuje také 

Gerlinda Šmausová (2002). Představuje genderovou a pohlavní identitu jako sociokulturní 

konstrukce. Vyzdvihováním nepatrných rozdílů ve vnější konstrukci a potlačováním 

podobností se vytváří dojem naprosté odlišnosti mezi pohlavími po biologické stránce 

(Šmausová, 2002: 16). Následně se upevňuje i sociologická představa genderu a ten se 

stává jakousi druhou přirozeností (ibid). Společenské struktury pak nedefinují své funkce, 

pozice a role genderově neutrálně, ale mužsky či žensky (ibid: 21). To pak následně 

způsobuje, že se neustále posilují konstrukty mužství a ženství. Jinými slovy, považujeme 

mužství a ženství za přirozené, ačkoli může být vštípené kulturně. 

Podobně nachází mechanismy udržování genderového řádu, kterými jsou 

konstrukce, naturalizace a zacyklení, i Pierre Bourdieu v knize Nadvláda mužů (2000). 

Stejně jako Butler si uvědomuje naturalizující mechanismy, tedy že konstruované se jeví 

jako přirozené, a promítání genderového řádu do fyzického těla (Bourdieu, 2000: 11-12, 24 

a 33). Sociální i genderové vztahy se somatizují a tím budí zdání přirozenosti. Navíc je tělo 

sexualizované, to znamená, že veškeré naše jednání je ovlivněno sexualitou, kterou jsme 

ovšem naturalizovali jako přirozenou. Na rozdíl od Butler však nevidí problematičnost 

genderového uspořádání pouze v diskurzu, ale rovněž ve strukturách, ve kterých žijeme. 

Androcentrický řád je podle něj zakořeněn jak v institucích (školství, církev, rodina, stát), 

tak i ve věcech a v samotných tělech (ibid: 13, 25). Na rozdíl od Butler předpokládá 

určitou existenci přirozených těl, která ovšem nemůžeme nikdy odhalit, neboť na ně vždy 

                                                           
9 Těmito prostředky myslím například různé normy, společenská očekávání i zákazy, tabu atd., vycházející 

z kulturních a společenských norem, odvozených z nadřazené heterosexuality. 
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pohlížíme naučenými schématy, kterými jsme v procesu naturalizace ovlivňováni (ibid: 

11-12). 

Další důkaz o konstruovanosti sexuality podává Leila Rupp (2001) na příkladu 

setkání původních kultur Ameriky a přistěhovaleckých Evropanů (Rupp, 2001: 21-47). 

Zatímco pro původní obyvatele Ameriky nebyla sexualita tajná ani špatná, ale přirozená a 

radostná, evropští přistěhovalci se ji pokoušeli svazovat a omezovat nejrůznějšími pravidly 

a představami nejen v tom smyslu, jaké sexuální chování je či není přijatelné, ale 

definovali i jasné rozdíly mezi ženami a muži pod rouškou racionalizace náboženského 

příkazu. Podobný názorový střet se odehrál i během setkání kultury afrického a 

amerického kontinentu. I Afričané mířící do Ameriky oplývali mnohem větší sexuální 

otevřeností, než bylo charakteristické pro dominantní evropské společnosti (ibid: 35). 

Některé jejich kultury se vyznačovaly mezigeneračními vztahy, převrácenými 

genderovými rolemi, transgenderovými vztahy i vztahy s osobami stejného pohlaví10 (ibid: 

35). Leila Rupp tedy poukazuje na to, že sexualita může pro každého člověka znamenat 

něco více či méně jiného. Není rigidním prvkem lidského chování, ale různě se proměňuje 

napříč kontinenty i časovými údobími. Jinými slovy stejné termíny neznamenají vždy 

totéž.  

Historickou konstrukci heterosexuality líčí ve svém eseji Jonathan Katz (2013). 

Uvádí, že významná změna v sexualitě se udála na přelomu devatenáctého a dvacátého 

století, kdy dochází k posunu od normality rozmnožování k normalitě potěšení (Katz, 

2013: 5-6). Katz dokazuje konstruovanost termínů homosexuality a heterosexuality 

postupně ukotvovaným lékařským konsenzem. Heterosexualitu označuje za vynález, tedy 

konstrukt. Bylo třeba ustanovit jakousi společenskou normalitu (normu), která je žádoucí, a 

ty ostatní odsunout jako perverzní až patologické. Spolu s nástupem modernity je tělo 

postupně vnímáno jako prostředek spotřeby a potěšení a vytváří se komodifikovaná kultura 

potěšení. Roste moc a prestiž lékařů, kteří nově definují erotismus a zdravou sexualitu. 

Katz se domnívá, že sexuální touha po opačném pohlaví je uměle posilována 

celospolečenským i mediálním vlivem. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že není možné chápat sexualitu pouze jako biologicky 

danou. Vycházím z toho, že je konstruovaná v závislosti na kulturním, historickém a 

                                                           
10 Rupp ovšem upozorňuje na problém s prameny – nedochovalo se jich mnoho (str. 37). 
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společenském kontextu. Na druhé straně připouštím, že v přitažlivosti jednoho člověka ke 

druhému hraje tzv. „chemie“ určitou roli, nechci popírat veškeré rozdíly.  Nahlížet na 

sexualitu jako na konstruovanou mi umožňuje přistupovat k ní bez předpojatosti a 

odhalovat její naturalizované mechanismy.  

2.2.1.3 Aspekt moci 

Hledisko moci je důležitým faktorem, který ovlivňuje pozici ženy. Upozornily na 

něj nejprve radikální feministky formulováním sex-genderového systému. Moc 

tematizovala např. i Gerlinda Šmausová (2002) v konceptu „hegemonních mužů“ 11 

(Connell, 2005). Tvrdí, že kategorii žena a muž lze dekonstruovat, a že gender je udržován 

především stávajícím mocenským řádem, v jehož čele stojí tzv. hegemonní muži. Jsou to 

muži v biologických pozicích moci, ale i ženy v případě, že budou zastávat pozici, 

prostřednictvím které pomáhají uchovávat heteronormativní a hegemonní řád.  

Na moc lze nahlížet z více úhlů. Ze sociologického hlediska je moc a svoboda 

v protikladu a obě představují dvě proti sobě jdoucí síly. Mocný je ten, kdo dokáže 

prosadit své zájmy (nebo zájmy své kolektivity) proti zájmům ostatních členů a komunit: 

„možnost prosadit svou vůli i proti odporu ostatních“ (Jandourek, 2001: 161). Jinými 

slovy jde o prosazení vlastního cíle, bez ohledu na ostatní. Poněkud odlišně nahlíží na moc 

psychologické hledisko. Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2000: 321) definuje moc 

jako „nadvládu, dovednost, schopnost jedné osoby docílit zamýšlené účinky na chování 

nebo city osoby či osob druhých“. Moc zde tedy představuje ovlivnění ostatních osob tak, 

aby přistoupily na postoj mocné osoby. Zcela jinak pak nahlíží na moc Michel Foucault. 

Ten si nepokládá otázku, co je moc, ale jak se moc vykonává (Foucault, 2003: 210). Podle 

Foucaulta je moc vztahová, vždy se projevuje v interakci mezi (nejméně dvěma) lidmi, 

podmínkou jejího vykonávání je svoboda subjektu a jejím projevem je více či méně 

reflektované jednání, které řídí chování jednotlivců či skupin (Foucault, 2003: 116-117).  

Moc, kterou ženy měly, mají, nebo mohou mít, je tematizovaná v mnohých mýtech 

a legendách, stejně tak i v moderních interpretacích dávné historie, jak ukážu níže u Rianne 

Eisler (1995) nebo Marie Gimbutas (1982). Postupnou ztrátu moci u žen dokládá i Annis 

                                                           
11 Koncept hegemonní maskulinity byl poprvé představen ve zprávách z oblasti studií sociální nerovnosti na 

australských středních školách v 80. letech, empiricky byl uchopen R. W. Connell (Connell: 1982. Class, 

patriarchy, and Sartre’s theory of practice. Theory and Society 11:305-20 1983. Which way is up? Essays on 

sex, class and culture. Sydney, Australia: Allen and Unwin)  
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Pratt (1981) ve svém pojetí literárních archetypů. V tzv. „artušovských archetypech“12 je 

ženská síla oslabována a dominuje síla mužská.  

2.2.2 Problematika teorie sexuality 

2.2.2.1 Freudova psychoanalýza a její feministická kritika 

Rozhodla jsem se v práci zmínit psychoanalytickou teorii Sigmunda Freuda 

z několika důvodů. Jednak je to proto, že jeho pojetí sexuality je stále pro značnou část 

laické i odborné veřejnosti platné a opírají se o ní, dále proto, že z ní částečně vychází i 

jeho žák Carl Gustav Jung, jehož teorie a práce s nevědomím je značnou inspirací 

duchovně zaměřených kurzů pro ženy, a také se vůči němu vymezuje Luce Irigaray, jejíž 

koncept ženské sexuality využívám ve své analýze. Sigmund Freud sexualitě zasvětil 

značnou část svých vědeckých prací, z feministického hlediska však mnohdy 

problematických. Naopak pro feminismus významnou je jeho teorie psychoanalýzy, 

zejména teze, že sexualita je konstrukt (tzn. není dána biologicky). Podle Freuda není 

sexualita normálně se vyvíjejícím lidským pudem, ale učícím procesem – dítě se postupně 

vyhraňuje z vrozené bisexuality k orientaci na jedno pohlaví13 (Mitchell, 1975: 17). Jeden 

z klíčových konceptů Freudovy teorie pak představuje tzv. Oidipovský komplex. Ve 

zkratce řečeno znamená, že dítě podvědomě touží po sexuálním styku se svým rodičem 

opačného pohlaví, chlapec po matce a dívka po otci14. U chlapce se pak pod tímto tlakem 

projevuje kastrační úzkost neboli strach, že otec jeho touhu odhalí a zbaví ho penisu. 

Řešení je podle Freuda zdánlivě jednoduché: chlapec se ztotožní se svým otcem, přesněji 

řečeno s jeho mužskou identitou. U dívek je tento problém složitější. Ty se podle Freuda 

po zjištění, že nemají penis, považují za již vykastrované, cítí se být nedostatečné a 

podvědomě touží po penisu (Freud, 1925: 336). Dívka se pak podle Freuda identifikuje 

                                                           
12 Postupnou degradaci žen ilustruje na příkladech Morgany a Guinevry, které jsou v lidových pohádkách 

popisovány jako obdivuhodné a respektované, v patnáctém století se pak o nich autoři vyjadřují s 

pohoršením. Ženy, pokud vůbec v příběhu jsou přítomné, mají roli pouhého prostředku k vyjádření mužské 

síly. Sexualita ženy je zde podřízena mužovým potřebám a odráží mužský pohled – např. víla, pokud muže 

inspiruje, je kladná hrdinka, pokud narušuje jeho integritu, je zobrazována záporně (Knotková-Čapková, 

2010: 23-24). Úcta je věnována díky jejímu mateřství snad jen Panně Marii, ve které jsou sloučeny přednosti 

předkřesťanské panny do koncepce římskokatolické cudnosti, v jejíž formě bohyně přetrvává do středověku 

(Pratt, 1981: 174-175). 
13 Freud dále rozděluje vývoj sexuality do několika fází: orální, anální, falické, období latence a genitální 

fáze (Freud, 1997: 234-235). 
14 Ačkoli první osobou, kterou dítě miluje, je vždy matka, u dívek se stane v oidipovské fázi předmětem 

lásky otec (viz. Freud, 1997: 402). 
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s matkou coby soupeřkou o penis svého otce a přijímá „normální“ pasivní ženskou 

sexualitu (ibid: 337).  

Toto tvrzení je pro feministky nepřijatelné – kritizují ho např. Luce Irigaray (viz. 

níže), Annis Pratt, Drucilla Cornell a mnohé další. Vymezují se proti Freudovi pomocí 

argumentů, které kritizují jeho binární dělení na mužský aktivní a ženský pasivní element. 

Kromě toho se Freud věnuje sexualitě žen značně omezeně a vesměs v binární opozici vůči 

sexualitě mužské (Freud, 1997: 399-414). Závěry jeho prací by se daly vyložit i tak, že 

skutečnost, že ženy nemají penis, je příčinou jejich neustálé podřízenosti mužům (Morris, 

2000: 114).  

Freudovo pojetí sexuality, jež se odvíjí od myšlenky, že muž je „normální“, 

kompletní a žena díky absenci penisu nedostatečná, kritizuje francouzská psychoanalytička 

a feministická filosofka Luce Irigaray a nazývá tento přístup falocentrickým (1996). 

Poukazuje na skutečnost, že Freud vychází pouze z jednoho (mužského) pohlaví, které buď 

přítomno je, nebo není, a označuje ji pojmem „logika stejného“. Podle této logiky je muž 

„normou“, která poskytuje měřitelnou hodnotu a paradigma prožívání sexuality. Žena je 

pak pojímána pouze jako negace muže 15 . Kritizuje Freudovo a Lacanovo 16 

upřednostňování zraku a důrazu na oidipovskou fázi při konstrukcích sexuality. Namísto 

toho Irigaray klade důraz na předoidipovskou fázi a prvotní zážitek mateřské lásky 

(Morris, 2000: 127), zejména na haptiku, mnohočetnost a důvěrnost, jako na způsob 

metaforické reprezentace ženské sexuality (Irigaray, 1996: 23-34). Principiální součástí 

ženské sexuality není klitoris (Freudem označovaný jako atrofovaný penis, (ibid: 69)), ale 

dva „rty“, které se navzájem stále dotýkají (komunikují). Irigaray také vybízí k ženskému 

způsobu psaní17, s jehož pomocí by bylo možné konstruovat pozitivní reprezentaci ženské 

identity (Morris, 2000: 142). Samozřejmě i zde je na místě říci, že pojetí Irigaray je 

esencialistické, a to především v tom, že skupině (biologických) žen připisuje určité 

schopnosti a dovednosti, které (biologičtí) muži zřejmě nemají, například již zmíněný 

                                                           
15 V podobném smyslu se vyjadřovala už Simone de Bevoir v knize Druhé pohlaví v r. 1949 (česky vyšla 

poprvé v roce 1966), kde ženy jako ty Druhé přijímají vše, co mužské já odmítá (pasivita, nenásilnost). Není 

definována tím, co je, ale tím, co není. 
16 Jacques Lacan chápe podobně s Freudem gender jako konstrukt. Na rozdíl od něj však nevidí příčinu 

ženského podřízení v biologii –  absencí penisu, ale v symbolickém řádu používání jazyka (Lacan, Jacques. 

1980: Ecrits: A Selection. Přel. Alan Sheridan. Travistock). 
17 O ženském psaní také viz. Heléne Cixous (Cixous Heléne. 1976: The Laugh of the Medusa. Translated by 

Keith Cohen and Paula Cohen. The University of Chicago Press. pp. 875-893). 
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ženský způsob psaní. Na druhou stranu její pojetí chápu jako podporu ženám v hledání a 

projevování své vlastní osobité sexuality, nejen té odvozené od mužské. V tomto ohledu je 

mi Irigaray inspirací a její koncept využívám i ve své analýze. 

Touha žen po sexuální svobodě je patrná nejen z pojetí Luce Irigaray, ale i z pojetí 

Aniss Pratt, která zkoumala archetypy žen v literatuře psané ženami. Podle Pratt vyjadřují 

nejen touhu po sexuální svobodě a autonomii, ale i smysluplné naplnění své sociální role 

(Pratt, 1981). O osvobození ženy (nejen) v sexuální oblasti usiluje i Clarissa Pinkola 

Estés 18 . Připomíná kdysi uctívané kulty Bohyně, vyznávající nemravnou posvátnou 

sexualitu. Nemravnost je zde ve smyslu nikoli hanlivém, ale spíše takovém, kde si žena 

dovolí nechovat se podle společenských pravidel, která ji dusí. Uvolnění z takového 

sevření vede k novému a plnému nadechnutí. (Estés, 1999: 286). Podle ní se dá o sexu 

hovořit jako o hlubokém spojení s Bohem.  

2.2.2.2 Vztah sexuality a krásy 

Feministka Naomi Wolf nejprve zkoumala tzv. Mýtus krásy (2000) a později i 

ženský orgasmus a ženskou sexualitu (Vagina, 2014). Ve své analýze se zabývám mýtem 

krásy i sexualitou, proto považuji za nezbytné její koncepty představit.  

V prvně jmenované knize Wolf kritizuje mýtus, že ženská krása „objektivně 

existuje“ a její ztělesnění je pro ženy imperativem (Wolf, 2000: 15). Mýtus krásy 

nevychází ze sexuality, ale je politickým zájmem (ibid: 27), Wolf ho přirovnává 

k novodobému náboženství. Spolu s mizením mýtu ženskosti během druhé vlny feminismu 

docházelo ke vzniku mýtu krásy tím, že pracovní trh převzal hodnoty manželského trhu, 

aby i nadále sloužil mocenským strukturám (ibid). Tomuto mýtu podléhají muži i ženy. 

Současná kultura, vytvořená převážně muži, objektivizuje ženy do objektů krásy či 

ošklivosti. Ve všech sférách současného společenského života se krása žen hodnotí a stává 

se nejen komoditou, ale i měřítkem kvalit ženy. Oproti tomu mužské tělo zdaleka 

nepodléhá takové kritice. Wolf touto skutečností tvrdí, že zatímco člověk, tedy muž, byl 

                                                           
18  Autorka je uznávanou psycholožkou. Vychází zejména z jungiánské psychologie a pracuje pomocí 

příběhů. Právě na nich ukazuje to, co je uloženo v našem nevědomí.  Sledováním příběhu z pozice 

nezainteresovaného pozorovatele lze spatřit i neviditelné, ale mnohdy mocné vlivy, které ovlivňují náš život. 

Archetyp divoké ženy se line celou knihou jako červená nit a v každém příběhu odkrývá nějaký aspekt 

(ženské) duše, o kterém žena nemusí vědět, nebo o něm ví, ale nechce si ho přiznat či ho považuje za 

negativní. 
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stvořen k obrazu božímu, žena je stvořena z jeho části a je vždy nedokonalá19 (ibid: 117). 

Dokládá to výzkumy, které potvrzují, že zatímco ženy svá těla zkreslují a nahlíží na ně 

nerealisticky negativně, muži tak činí nerealisticky pozitivně20.  

Naomi Wolf také analyzuje vztah krásy a sexuality. Zatímco do poloviny 

šedesátých let byla sexualita spíše intimní záležitostí, s jejím osvobozováním se dostala do 

masové kultury a začala určovat nejen ideál krásy, ale i ideál sexuálně přitažlivé ženy 

(ibid: 153-154). Detabuizace sexuality však nepřinesla ženám její hlubší poznání, málokdy 

sexualita zobrazuje ženskou sexuální touhu, intimitu, lásku. Spíše na ženy „upletla nový 

bič“ takového erotizovaného těla, které by se líbilo především mužům. Opět tedy 

uspokojuje primárně mužskou a nikoli ženskou sexualitu (ibid). Wolf odděluje krásu od 

sexuality, podle ní je jejich souvislost kulturním vzorcem, který má ženskou sexualitu 

regulovat (ibid: 170). Sexuální objektivace žen nemá sloužit k uspokojování mužů, ale má 

je ochránit před jejich strachem z vlastní sexuální nedostatečnosti (ibid: 172). 

V knize Vagina (2014) Wolf zaznamenává svůj kulturně společenský průzkum. 

Propojuje v něm neurofyziologické a psychofyziologické poznatky s osobními prožitky 

žen. Jednu z klíčových rolí zde zastává dopamin, který Wolf chápe jako základní 

feministickou chemikálii (ibid: 63)21 22. Neméně významnou roli však hraje i degradace 

ženské vaginy a ženské sexuality obecně v rámci křesťanské ideologie (ibid: 124), ale i její 

ovládnutí medicínským diskurzem a podmaněním (ibid: 134).   

                                                           
19 Tuto tezi jsem již v práci zmiňovala u kritického postoje Luce Irigaray na J. Lacana, S. Freuda a další. 
20 Goleman. Daniel: Science Times. In: The New York Times 15. marca 1989, cituje Fallon, April – Rozin, 

Paul: Sex Differences in Perceptors of Body Size. In: Joumal of'Abnormal Psychology, roč. 4, 1983. Také 

Collins, John K. a kol.: Body Percept Change in Obese Females After Weight Loss Reduction Therapy. In: 

Journal of Clinical Psychology, roč. 39, 1983: „Všechny ze 68 žen ve věku 18 až 65 let se považovaly za 

tlustší, než ve skutečnosti byly“. 
21 Studiu vzniku a účinků dopaminu se věnuje mnoho odborných studií, jejich autorky i přesná díla jsou 

k nalezení např. v Poznámkách knihy Naomi Wolf Vagina (Wolf, 2014: 304). 
22 Dopamin se v těle tvoří například očekáváním nebo provozováním dobrého sexu, ovšem toto očekávání 

musí být naplněno. Wolf uvádí, že při frustraci ze sexuálního styku postupně dopaminový systém přestane 

fungovat. Nefungující dopaminový systém má za následek nízké libido až deprese a naopak (Wolf, 2014: 59-

61). Zajímavé je, že zatímco u mužů po orgasmu hladina dopaminu výrazně klesá, u žen nikoli. Žena, která 

prožívá více orgasmů za sebou, si i více zvyšuje hladinu dopaminu (Wolf, 2014: 63). Dopamin je ale i podle 

neurologů (např. Simon Le Vay: The Sexual Brain. 1993. Cambridge, MA: MIT Press. Str. 71-82) základní 

látkou pro spuštění závislosti na orgasmu. Kromě toho je prokázané i tzv. třetí sexuální centrum v oblasti 

děložního čípku, které způsobuje touhu po druhém člověku, po stimulaci, kterou nemůže uspokojit např. 

autoerotika (Wolf, 2014: 70-71). Z uvedeného vyplývá, že žena může pociťovat abstinenční příznaky, pokud 

se jí nedostává sexuálního uspokojení s danou osobou a její chování se pro okolí může jevit jako absurdní až 

hysterické (Wolf, 2014: 72-74). Zároveň ukazuje, že po několika neuspokojivých sexuálních zážitcích může 

upadat libido nebo dojít až k sexuální frustraci. Wolf poukazuje na to, že prožívání sexuality u mužů a u žen 

je odlišné, a i když genderově citlivá výchova je dnes v popředí zájmu, apeluje na zdůrazňování skutečnosti, 

„že právě křehké propojení mysl-srdce-tělo je ženskou sexuální odezvou“ (Wolf, 2014: 82-83). 
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Wolf tedy chápe sexualitu nejen jako biologicky podmíněnou, ale také jako 

společenský konstrukt, zároveň však značný význam klade na propojování i psychických, 

sociálních a duchovních aspektů, zahrnující emocionalitu, vztahy apod. v jeden celek. 

Nelze podle ní jednoznačně říci, že sexualita, která ženu uspokojuje, závisí pouze na 

jednom faktoru, ale odráží ženu jako komplexní bytost, zahrnující všechny zmiňované 

aspekty. Wolf toto shrnuje následovně: „Mýtus zavedl do kreslených vtipů takovýto 

stereotyp sexuality: 

Na jednom pólu zvaném „mužský“, posilněném klasickou pornografií, je anonymita, 

opakování a dehumanizace; na druhém pólu, „ženském“, není sexuální touha jako něco 

odtrhnutého od života, ale jako něco, co poznamená celý život, a co není spojené jen 

s genitáliemi, ale co se rozlévá po celém těle; je to osobní, hmatatelné a senzibilizující. 

Tyto póly nejsou biologicky dané. Ženy vychovávané svobodně, jsou nepochybně založené 

sexuálněji, jsou zdravě sobečtější, agresívnější, zvědavé na mužská těla, než dovoluje 

ženský pól; muži vychovávaní svobodně jsou pravděpodobně více citově zainteresovaní, 

zranitelnější, citlivější a smyslnější vzhledem k vlastnímu tělu, než dovoluje mužský pól. 

Sexuální krása patří tak mužům i ženám a schopnost fascinace je genderově slepá. Když se 

muž a žena na sebe dívají bez ohledu na mýtus krásy, vyvolá to mezi pohlavími větší 

erotický náboj i větší otevřenost.“ (Wolf, 2000: 198). 

Pojetím (nejen) sexuality z celkového pohledu se zabývá holistický přístup. Chápe 

tělo jako jeden celek, z něhož nelze jednotlivé aspekty oddělovat. Sexualita tedy odráží 

vnitřní stav člověka a naopak. Tělesnost a sexualita jsou integrovány do žen jako jejich 

přirozená součást a potřeba. Někdy je dokonce sexualita chápána nejen jako tělesná, ale i 

duchovní a spirituální záležitost, podobně jak v předešlé kapitole upozornil odkaz na 

Naomi Wolf.  

Navzdory vzrůstajícím osobním svobodám a možnostem žen sociologické výzkumy 

ukazují, že ženy ve srovnání s muži uvádějí stále větší nespokojenost se svým sexuálním 

životem23. Příčin může být samozřejmě mnoho, od stále vzrůstajících nároků v profesním 

životě až po nově se otevírající, avšak nenaplněné možnosti sexuálního uspokojení. 

Značnou měrou pravděpodobně přispěla i detabuizace sexuality – dnes se o ženské 

sexualitě hovoří otevřeněji, což se dříve nedělo. Také se však může jednat o prosté 

                                                           
23 Např. Douglas Wile. 1992. Art of the Bedchamber: The Chinese sexual Yoga Classics, Including Womens 

solo Meditation Texts. Albany: State University of New York Press, str. 9. 
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nenaplňování psychických potřeb žen. Těmi potřebami jsou podle Wolf zdánlivě prosté 

„maličkosti“: úcta k vagině, k ženě samotné, ocenění, dostatek času a příjemné prostředí, 

objetí, hluboký pohled do očí, naslouchání a mluvení (Wolf, 2014: 247-275). Wolf 

zdůrazňuje, že každá žena je jiná a tyto potřeby rozhodně nemají všechny ženy stejné. 

Přesto lze říci, že po některých z nich mnoho žen touží a vyhledávají proto „tantrické“ 

kurzy.  

2.2.3 Pojetí sexuality v kontextu kulturní jinakosti 

Inspiraci k jinému pojetí sexuality hledají tvůrkyně a tvůrci duchovně zaměřených 

kurzů pro ženy, jichž se všechny moje komunikační partnerky účastnily nebo je vedly, a 

jež je podle jejich vlastních slov velice ovlivnily, i v jiných kulturách. Často skloňují slovo 

„tantra“, proto považuji za důležité tuto oblast zmínit.  

V evropských společnostech a křesťanské mainstreamové tradici byla sexualita do 

značné míry tabuizována. V jiných kulturách (např. čínské, indické) tomu tak nebylo. Tím, 

jaké jsou tělesné a psychické sexuální potřeby žen (a mužů), se věnuje tantrická a 

taoistická nauka. Ačkoli „tantra“24 v současnosti v rámci tzv. „tantrických kurzů“ zřetelně 

rozlišuje ženskou a mužskou sexuální energii a přiznává jí různé funkce, vyvaruje se 

srovnání, která sexualita je nadřazená či významnější25. Chápe, že se obě prolínají a jsou 

na sobě závislé.  

Původní tantrismus vychází z hinduistického náboženství, konkrétně ze sekty 

šaktismu. Podle Otokara Pertolda (1966) je tantrismus starší než buddhismus i védsko-

hinduistická tradice26. Tantrismus zpochybňuje vše, co hlásají jiná náboženství, dalo by se 

říci, že jde „proti proudu“. Spojuje mužský a ženský prvek v rituálním obřadu soulože a 

harmonizuje protiklady v kosmu (Základy asijských náboženství, 2004: 132). Tantru 

kromě jiného charakterizují právě sexuální rituály, vedoucí k osvobození sexuální energie. 

Tyto rituály jsou často prováděny s více partnerkami či partnery. Čakrapúdžá je rituál 

několika párů, kteří se oddalováním orgasmického vyvrcholení dostávají do jiné dimenze 

duchovní extáze mimo běžnou zkušenost (Bellinger, 1998: 160). Bhairavačakra uctívá 

ženský princip (např. v podobě bohyně) a jóginíčakra, vycházející ze sexuální jógy, je 

                                                           
24 Uvozovky znamenají, že dnešní pojetí tantry je značně odlišné od jejího původního významu, jak bude 

dále vysvětleno. 
25 Toto dualistické pojetí ženské x mužské může být sporné, jak uvidíme v kapitole Ekofeminismus. 
26 Jednalo se o tajnou ezoterickou nauku, předávanou pouze v okruhu zasvěcenců, z toho důvodu je o ní 

velmi málo věrohodných poznatků 
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rituál, kde jeden muž přivádí k orgasmickému vyvrcholení několik žen (ibid). V tantrismu 

jde podle Dušana Zbavitele také „o odstranění nežádoucí duality ve veškerenstvu a její 

nahrazení původní ideální jednotou“ (Zbavitel, 1997: 141). Tato teze je pro moji práci 

podstatná, tématem duality se zabývám v analytické části práce. 

V současné době může mít tantra v některých aspektech pejorativní význam. Je 

spojována především s uvolněnou sexuální morálkou. Množství „tantrických“ kurzů a 

masáží, které jsou v současnosti u nás k dispozici, svádí k povrchnímu vnímání tantry jako 

k módní, ezoterické a komerční sexuální vlně. Tantra se stává zmateným pojmem – někteří 

pod ním hledají duchovní učení a filosofický směr, jiní v ní spatřují sexuální praktiky. 

Tantrismus však rozhodně není převážně (nebo dokonce výhradně) sexuální záležitostí 

(Zbavitel, 1997: 140). André Padoux27 sám připouští, že není snadné definovat tantrismus. 

Podle něj je tantrismus odmítnutím ortodoxních védských pravidel a myšlenek hinduismu 

a buddhismu. Různé skupiny pak mají různý více či méně tantrický ráz, který zahrnuje 

různé lokální zvyklosti, přesvědčení, kulty, náboženské chování a magické i jiné praktiky 

(Padoux, 2002, online). Také Dušan Zbavitel přiznává obtížnou definici tantrismu a rovněž 

se přiklání k výkladu, že jde o „revoltu indického ducha proti tradičním přístupům 

k nejzákladnějším otázkám lidské existence“ a zároveň hledání cest nových, pokud možno 

co nejodlišnějších (Zbavitel, 1997: 137-138). Podobně popisuje tantru i francouzská 

spisovatelka a učitelka Margo Anand: „Tantra původně vznikla jako vzpoura proti 

represivním a moralistickým přikázáním organizovaných náboženství, proti asketickým 

způsobům bráhmanů – příslušníků kněžské sekty – a především proti převládajícímu 

názoru, že předpokladem osvícení je potlačení sexuality“ (Anand, 1997: 10). Lze tedy 

zjednodušeně říci, že tantrismus v původním smyslu je jakousi revoltou proti 

dominantnímu řádu.  

Tantričtí mystikové28 velmi často narušovali a nabourávali konvenční představy29 

„správného“ života, ukazovali, že lze propojit posvátné i světské, duchovní i sexuální, že 

jedno není lepší než druhé a že zahrnutím všech aspektů osobnosti do svého „já“ se 

staneme celistvými a budeme žít radostnějším a bohatším životem (Anand, 1997: 10). 

                                                           
27 André Padoux je francouzský indolog a učenec v oboru tantrismu. 
28 Anand uvádí např. tyto: Saraha, Marpa, Milarepa, Drupka Kinley, Yeshe Tsoguel (Anand, 1997: 10-11). 
29 Je bohužel smutnou skutečností, že ačkoli tito mystikové nabourávají stávající pořádky, nezohledňují 

genderové hledisko a neusilují nijak významně o mužsko-ženskou vzájemnost ani o rehabilitaci ženské 

sexuality. 
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V centru pozornosti byl ovšem tantrik – muž, žena byla v podstatě prostředkem k jeho 

vysvobození z koloběhu životů 30 . Na ženu se pro změnu tímto pojetím, připomínají 

koncept „svaté ježibaby“, zaměřila Mary Daly (1978).  

Taoismus rovněž nenadřazuje (alespoň ne ve všech směrech) mužský princip nad 

ženský. Tao, prazdroj bytí, je nedefinovatelné absolutno (Bellinger, 1998: 208). Tao lze 

pojmout jako všeobjímající princip, ze kterého vše vzniklo (ibid) a zároveň se tao „může 

nahlížet jako matka světa“ (ibid). Je to právě tao, které je nadřazeno nejstaršímu a 

nejvyššímu bohu nebe Šang-timu (Bellinger, 1998: 209), pro Lao-c’ je „současně božskou 

matkou všech, bytostí, jejíž chválu v Tao-te-ťing zvěstuje ještě předtím, než v pozdější době 

zaujal vládnoucí postavení patriarchální bůh nebe“ (Bellinger, 1998: 210). Jak je vidět, 

mateřský princip je zde nadřazen otcovskému (patriarchálnímu). 

2.3 Gender a spiritualita 

Jak jsem poznamenala dříve, spiritualita je nedílnou součástí každé lidské bytosti. Co 

však spiritualita je? Křesťanství chápe spiritualitu jako životní styl inspirovaný a řízený 

Duchem svatým (Smékal, 2002: 19). Spiritualita však nutně nemusí být spojována 

s náboženstvím, respektive s určitou náboženskou institucí, ba ani s určitým náboženským 

systémem. Spiritualitu můžeme chápat také jako něco, co náš život oživuje, oduševňuje a 

prohlubuje (ibid: 20). „Spiritualitou se nejčastěji míní osobní náboženská zkušenost a její 

uskutečňování v životě“ (ibid: 22). Franz Werfel, pražský židovský spisovatel uvádí, že 

„spiritualita je nadšený úžas nad divy všedního života“ (Werfel in Smékal, 2002: 21). I 

Kushner popisuje spiritualitu podobně: „znamená životní praxi, způsob vnímání a 

osobního zacházení s tím, co člověka přesahuje: s Bohem, s božským, s transcendencí. Lze 

ji též definovat jako rozměr života, „v němž si uvědomujeme Boží přítomnost“.“ (Kushner, 

2005: 27). 

Ve většině Evropy byla spiritualita spojována výhradně s křesťanským 

náboženstvím. Používání termínu spiritualita i pro nekřesťanské oblasti nesou ještě 

v dnešní době někteří zástupci křesťanů nelibě: „Je nesporné, že zájem o spiritualitu mezi 

lidmi narůstá, ale není vždy uspokojován kvalifikovaně a se zřetelem ke zvyšování hodnoty 

života zájemců“ (ibid: 18). Z uvedeného vyplývá, že ke spiritualitě je zapotřebí určité 

                                                           
30 Všechny tantrické kulty nejsou známé, také k tantrismu patřil kult silných bohyň. Je ovšem otázkou, do 

jaké míry se toto týkalo pozemských žen 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transcendence
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kvalifikace, kterou, podle některých křesťanských představitelů, nesou pouze náboženské 

instituce. Ty však málokdy berou v potaz genderové hledisko31 a svoji víru předkládají 

jako patriarchální. S tím se samozřejmě nemohou smířit nejen feministky. Vznikl tak obor 

feministická teologie, který ovšem není totožný s pojmem feministická spiritualita, jak 

vysvětlím dále v textu. Je třeba rovněž vzít v úvahu skutečnost, že interpretace božstev 

podléhala androcentrickému diskurzu posledních tisíců let. Ženská božstva 

v předkřesťanském období oplývala značnou mocí a některými vlastnostmi, jako např. 

moudrost a odvaha, později připisovanými maskulinitě (Renzetti, Curran, 2003: 424). 

V současnosti mnoho žen usiluje o navrácení spirituálních kompetencí do vlastních rukou, 

jak dále rozvedu v analytické části. 

2.3.1 Křesťanství jako významný faktor utváření genderové identity  

Jelikož s křesťanstvím byla většina z nás (stejně tak i účastnice mého výzkumu) 

během svého života určitými způsoby konfrontována, považuji za důležité zmínit, jaký 

mohlo mít dopad na utváření současné podoby genderové identity.  

Křesťanské, stejně jako židovské náboženství, uznává jednoho jediného Boha, který 

sice není zobrazován a nemá materiální podobu, ale i tak je pro věřící zřejmé, že je živý, a 

co je pro mě podstatné – je maskulinizován. Jeho maskulinizace však nevychází 

z židovsko-křesťanské tradice, došlo k ní v průběhu času androcentrickým zkreslením 

(Opočenská in Knotková-Čapková, 2008: 68). Skutečný biblický Bůh přesahuje kulturní 

kategorie a jeho boží láska je pro všechny lidi bez rozdílu (ibid). Bůh v judaismu sám sebe 

nenazývá, je jakýmsi neohraničeným bytím (viz. např. Pojar in Základy asijských 

náboženství, díl 1: 41). Křesťanství (i judaismus) nastoluje a utvrzuje komplementaritu a 

hierarchii genderových rolí, které chápe jako esenciální a dichotomní. Obě náboženství 

jsou také přísně heteronormativní a snaží se o kontrolu ženské sexuality, ať už zákazem 

cizoložství 32  nebo specifikací panenství (Opočenská in Knotková-Čapková, 2008).  

Vedoucí funkce v raném křesťanství byly v rukou žen i mužů, postupně byly ženy 

z vedoucích rolí vyloučeny a staly se z nich v rámci křesťanství občanky druhé kategorie. 

Již sto let po vzniku církve fungovala mužská hierarchická struktura (Bellinger, 1998: 261, 

Renzetti, Curran, 2003: 436). S kritikou hierarchizující sociální i genderové tradice 

přichází v době raného křesťanství postava Ježíše Krista s radostným poselstvím spásy a 

                                                           
31 Některé náboženské instituce se již snaží genderové hledisko zahrnovat. 
32 Skutková podstata cizoložství však nebyla pro ženu a muže stejná, žena byla pokládána za mužův majetek. 
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boží lásky, které je určeno všem lidem bez rozdílu (Bellinger, 1998: 271, Opočenská in 

Knotková-Čapková, 2008: 71). Zastává se diskriminovaných lidí etnicky, genderově i 

sociálně. Archetypálně oplývá Ježíš femininními vlastnostmi, jako je soucit, láska 

k bližnímu, schopnost vztahů tvořivé vzájemnosti a nehierarchický životní styl 

(Opočenská, 1995: 86-88), ačkoli biologicky je pohlaví mužského33. Podrobně je jeho 

postava rozebírána v protestantské feministické teologii.  

Oproti Ježíšově poselství rovnosti významně zasáhl do genderového pojetí 

v křesťanství apoštol Pavel se svým hierarchickým přístupem, jehož spisy využívaly 

křesťanské autority k legitimizaci a propagaci podřízení žen (Renzetti, Curran, 2003: 436). 

V Korintských listech píše: „…hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou 

Krista je Bůh. Muž… je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy 

mužovy… Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže“ (1 K 11,3-16). 

Nevycházel z hebrejského textu Genesis, ale interpretoval mýtus stvoření muže a ženy 

optikou řecké filosofie, která přisoudila ženám „druhou“ 34  roli, odvozenou od muže. 

V dalších listech nabádá Pavel ženy k mlčení a postupně v nich roste nepřátelské 

stanovisko vůči ženám. Bádání poslední doby však ukazuje, že tyto pozdější texty 

nepocházejí od sv. Pavla, ale byly mu podvrhem připisovány o několik generací později 

(Schottroff, 1998: 661).  

S křesťanstvím jakožto patriarchální institucí se pokoušely vyrovnat různými 

způsoby mnohé feministky. Mary Daly ve své první knize Beyond God the Father (1991: 

20, 24) kritizuje, že v křesťanství je Bůh transcendentální, nadřazený člověku, je 

subjektem, tím, kdo řídí a určuje chod věcí. Navíc je někde mimo Zemi, vzdálený, a to 

vede člověka k oddělení se od něj. Naproti tomu žena je spojována s přírodou a ve vztahu 

k muži (a samozřejmě i Bohu) je v podřízeném postavení, stává se tedy subjektem. Toto 

propojení vede k hierarchickému postavení a udržuje ženy v podřadné roli. Daly místo 

toho nabízí model „imanentního“ Boha, takového, který je součástí přírody a nás všech, 

nevytváří hierarchické vztahy subjekt – objekt, ale spíše vztahy subjekt – subjekt. Bůh je 

jakési „bytí“, kde není hierarchie a ženy i muži jsou si před ním rovni. Daly také vybízí 

                                                           
33  Nakolik postava Ježíše naplňuje nebo vyvrací genderové stereotypy je dále zkoumáno v christologii 

(Opočenská, 1995, str. 84). 
34 Viz. Beauvoir, 1967 
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ženy k tomu, aby odmítly patologizované ženské rysy a pseudomorální hodnoty. Teprve 

pak se skutečně osvobodí a mohou se stát skutečnými etickými osobnostmi. 

To, jak silný vliv mělo křesťanství na představu lidí o bohu dokládá i Renzetti a 

Curran (2003), kteří představují průzkum, jakou podobu si lidé spojují s bohem. Vyplývá 

z něj, že většina lidí si boha představuje jako osobu s mužským genderem (pán 48,3 %, 

otec 46,8 %, soudce 36,5 %, vykupitel 36,2 %, další mužské role jsou pod hranicí 30 %). 

Dotazovaní mohli zvolit více než jednu možnost. Pouhá 3,2 % dotázaných lidí si boha 

představují jako matku (Renzetti, Curran, 2003: 424). Z toho lze vyvodit, jakou moc má 

řeč – tím, že se o bohu mluvilo převážně (snad dokonce i výlučně) v mužském rodě, 

ukotvila se v našich myslích představa boha mužského genderu. Není proto překvapující, 

že se ženy nechtějí identifikovat a vztahovat se k maskulinnímu vzoru, a hledají proto 

formy božství jiné, které budou zrcadlit jejich zkušenosti, a budou lépe odpovídat jejich 

genderové identitě. 

Genderovou konceptualizací spirituality se mimo jiných zabývá Blanka Knotková-

Čapková, která používá neutrální pojem božství, a uvádí čtyři typy náboženských systémů 

z hlediska genderu: 1. Božství není definováno. 2. Božství je definováno jako bezrodý 

duchovní princip. 3. Božský tvůrčí princip je založen na dualitě a komplementaritě 

maskulinity a feminity. 4. Božský princip je abstraktní a teoreticky bezrodý, prakticky má 

maskulinní charakteristiky božství (Knotková-Čapková, 2005: 17-19). 

2.3.2 Feministická teologie 

Feministická teologie představuje směr, který se drží v mezích náboženského 

diskurzu a „usiluje o revizi maskulinních atributů božství“ (Knotková-Čapková, 2008: 12). 

Přistupuje k (v Evropě dominantnímu křesťanskému) náboženství různě. Jedna část, 

nazývaná také jako reformní feministická teologie, usiluje o zpřístupnění stávajícího 

systému ženám, chce prosadit ženy do náboženských funkcí a ukázat, že „židovství a 

křesťanství obsahuje dosud nevyužité možnosti pro revizi tradiční teologie, že rovnost obou 

pohlaví je pravým smyslem Písem a že tento fakt se může stát ještě zřetelnějším jejich 

lepším překladem a exegezí“. (Opočenská, 1995: 9).  

Druhá část feministické teologie, nazývaná radikální (nebo také feministická 

teologie osvobození) též staví na židovsko-křesťanské tradici, ale není pro ni výlučná ve 

smyslu jejího mainstreamu, a jejích kanonických textů. Zahrnuje i texty a díla 
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deuterokanonická a heretická. Reflektuje také mocenské struktury a hierarchické rozdělení 

společnosti (Opočenská, 1995: 9-10). Snaží se o překonání tohoto modelu, kdy na vrcholu 

pyramidy je Bůh a postupně pod ním Ježíš, andělé, muži, ženy, děti, zvířata, rostliny, 

země, chaos a zlo (ibid: 39), kde to, co je výš, ovládá to, co je níže. Nemusí jít jen o 

negativní vztahy, jde však o mocenské uspořádání. Vztahy nadřazenosti a podřízenosti pak 

ovládají každý lidský vztah (ibid: 39-40). Křesťanský feminismus chce tento model 

transformovat ve vztahy vzájemnosti a partnerství.  

Feministická teoložka Jana Opočenská dále řadí pod feministickou teologii jako 

třetí proud rovněž feministickou spiritualitu matriarchální, která odsoudila biblickou tradici 

jako patriarchální, hledá své kořeny v předkřesťanské době a usiluje například o obnovení 

kultu Bohyně matky (Opočenská, 1995: 9-11).  

Kromě Opočenské se svým způsobem feministickou teologií zabývají i další 

autorky. Zmíním zde např. Dorothee Sölle, která se zaměřuje především na 

zneviditelňovanou úlohu žen v rámci křesťanství (Sölle, 1992: 70), také R. R. Ruether, jež 

pojímá feministickou teologii jako feministickou kritiku pojetí genderu v teologické sféře 

(Ruether, 2004: 3) a i Terezie Dubinová, která se snaží propojit židovství a ženskou 

spiritualitu (Dubinová, 2013). 

2.3.3 Feministická spiritualita 

Zatímco teologie je chápána jako nauka o Bohu a v našem kulturním kontextu je 

spojována s křesťanstvím, spiritualitu chápu jako ryze individuální záležitost, prožitek, 

lidskou potřebu, hledání něčeho, co nás přesahuje a k čemu se lze vztahovat, nemusí však 

jít o Boha, Bohyni či Božství. Spirituální neboli duchovní může být člověk nejen v kostele, 

ale kdekoli. Spiritualitu chápu jako pojem širší než pojem teologie, proto ho nezařazuji 

„pod“ něj, ale stavím na jeho úroveň. 

Feministická spiritualita staví především na osobní zkušenosti a zahrnuje různé 

aspekty, např. smyslovost, sexuální energii, spojení s přírodou, tělesnost atd., které 

integruje v jeden celek. Podle Spretnak jde o sounáležitost se všemi prvky Vesmíru 

(Spretnak, 1999: 157). Moje diplomová práce se zabývá především feministickou 

spiritualitou, nikoli feministickou teologií, a to proto, že narátorky mého výzkumu nejsou 

stoupenkyněmi žádného oficiálně uznávaného náboženského systému. Jejich společným 
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rysem je „víra v něco nedefinovatelného, co nás přesahuje“. Oním „něčím“ bývá často 

Bohyně35. V analytické části práce budu proto vycházet právě z tohoto konceptu. 

Zásadním předpokladem feministické spirituality je domněnka, že planeta Země je 

živoucí bytost. Je stejně jako žena cyklická tím, že prochází stále stejnými fázemi36 . 

Charlene Spretnak37 (1994) se při hledání nepatriarchálních duchovních zdrojů inspiruje 

následujícími duchovními směry: buddhismus, náboženství Severní Ameriky, 

monoteistická náboženství a předkřesťanské kulty bohyní. Podle Spretnak Bohyně 

symbolizuje jednotu a propojení. Všechny formy bytí jsou propojené v Jedno, neustále se 

cyklicky opakující zrozením, dozráním, smrtí. Bohyně zahrnuje maskulinní i femininní, 

veškeré bytí je její součástí, neoddělené (Spretnak, 1982, in The Politics of Womens 

spirituality: xvii, srov. Zbavitel, 1997: 141). Pro Spretnak spiritualita znamená sepětí 

vědomí s přírodou, sounáležitost s celým Vesmírem, pocit Jednoty (Spretnak, 1999: 157).  

Pro Starhawk38 je feministická spiritualita projevem ženské smyslnosti a definuje tři 

principy „spirituality zakořeněné v zemi“, kterými jsou imanence, pospolitost a komunita 

(Starhawk, 1999: 22). Jana Opočenská o feministické spiritualitě píše: „K této spiritualitě 

patří respekt pro to, co je „svaté“, a úcta vůči veškerenstvu. Rozpolcení mezi svatým 

a profánním se pociťuje jako základní problém, který je nutno odstranit. Ve feministické 

a ekologické spiritualitě se objevuje  úžas a obdiv pro jednotu všeho života. (Opočenská, 

1995: 135). A Elisabeth Schüssler Fiorenza 39  uvádí, že „feministická spiritualita 

nepovažuje celistvost, uzdravení, lásku a duchovní sílu za hierarchickou, za moc nad 

někým či něčím, ale za sílu, která má sloužit k umožnění a posilnění (Fiorenza 1979: 137). 

                                                           
35 Bohyně, která ženy „oslovuje“, bývá často (ale ne výlučně) spojená s přírodou a jejími cykly. Podstatným 

prvkem víry v Bohyni je, že není vzdálená (jako Bůh) mimo Zemi, ale je její součástí (viz. např. Daly35 

(1990: 6), Christ35 (2008: 7), Starhawk35 (1999: 22) a další). Mircea Eliade (2004) vidí symboliku Bohyně 

v aspektech Měsíce, Vody, Země a Ženy (Eliade, 2004: 109). Aspekt Měsíce představuje ženu (Bohyni) ve 

třech podobách: panna, matka a stařena. Smrt je symbolizována úplným zánikem (novoluní) a následuje celý 

koloběh rození znovu (Georgeová, 2008). Ukazuje důležitost všech tří aspektů včetně smrti, neboť i ta je 

nezbytná pro obnovu. Žena je rovněž spojena s Měsícem svým menstruačním cyklem (např. Grey, 2011). 

Aspekt spojení vody a ženy podrobně předkládá Zdeňka Kalnická (2007). Žena – voda je jak zdrojem života, 

ať už v podobě čisté vody ve studánce nebo plodové vody nutné k vyvinutí dítěte v děloze, tak i zdrojem 

smrti v podobě potopy, bažin atd. (Kalnická, 2007: 26). 
36 Zima – období klidu, u ženy stáří, menopauza, u menstruačního cyklu období krvácení, jaro – růst, mládí, 

období po menstruačním krvácení, kdy se opět vytváří děložní sliznice, léto – mateřství, ovulace, plodnost, 

podzim – zralost, poovulační fáze. 
37 Spretnak je profesorka filosofie a náboženství v Institutu integrálních studií v San Francisku 
38 Starhawk je představitelka hnutí Wicca. Vlastním jménem Miriam Simos. 

39 Elisabeth Schüssler Fiorenza, se ve svém výzkumu soustředí na biblické a teologické teorie poznání, 

hermeneutiku a řečnictví.  
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Z uvedeného vyplývá, že klíčovou tezí feministické spirituality je jednota, 

celistvost, která zahrnuje veškeré atributy bez hierarchického oddělování. 

2.3.3.1 Zkušenost  

Klíčovým pojmem v oblasti spirituality je individuální zkušenost. V židovsko-

křesťanské tradici byla zkušenost žen opomíjena, zatímco mužská zkušenost se zobecnila 

na ženy i muže. Toto kritizuje Simone de Beauvoir ve své knize Druhé pohlaví (1966). 

Poukazuje zde na to, že muž je v heteronormativním diskurzu považován za univerzálního 

člověka, tedy normu40, a žena je „ta druhá“ – jakási odchylka od normy.  Feministické 

teologii však nejde o to, stavět tyto zkušenosti do opozice, ale spíše o to, dát prostor i 

ženským zkušenostem, které byly po tisíce let umlčovány a devalvovány (Opočenská, 

1995: 19, 24). Ženy byly nuceny žít ve stínu mužů, v kulturní roli ženského chování, která 

jim byla určena muži, ale i k používání slovní komunikace, kterou utvářeli především muži 

(viz. např. Cheris Kramarae: A Feminist Dictionary, 1985, Pandora Press) a která 

neumožňovala či zesměšňovala vyjadřování jiným způsobem. Ženskou (spirituální) 

zkušenost je třeba nejen zviditelnit, ohraničit, popsat, ale také analyzovat41.  

2.3.3.2 Mystická zkušenost 

Významným atributem individuální zkušenosti je mystická zkušenost. Vzhledem 

k tomu, že některé komunikační partnerky mají vlastní mystickou zkušenost, považuji za 

přínosné tuto oblast zmínit. Dorothee Sölle (2015) se zabývá formami mystiky v rámci 

různých náboženství napříč historiemi a kulturami. Mystický prvek je v náboženství stejně 

důležitý, jako prvek institucionální a intelektuální (ibid: 17). Mystickou zkušeností pak 

                                                           
40 Teze, že muž představuje normu, od které se odvozuje žena, je kritizována i dalšími feministkami (např. 

Luce Irigaray), jak jsem uvedla dříve. 
41 C. P. Christ a Judith Plaskow dělí ženskou zkušenost na zkušenost tradiční, kam patří všechny zkušenosti 

ženského těla, partnerského života, zkušenosti kulturní i institucionální, a zkušenost feministickou, 

zkoumající svůj útlak i osvobození (Christ a Plaskow, 1979: 8). Jiné dělení do pěti skupin nabízí Pamela 

Dickey Young, a to na zkušenost biologickou, socializovanou, feministickou, historickou a individuální 

(Young, Feminist Theology / Christian Theology: 53-56 in Opočenská, 1995: 26). Tyto kategorie se mezi 

sebou prolínají, a prolíná se v nich i vztah k vlastní sexualitě. Biologická zkušenost žen je často spojována 

s rozením dětí a plozením dětí, a tedy i sexualitou. Sexualita však byla prostředkem rozmnožování, nikoli 

potěšením. Se značně omezenými (ne-li zcela vyloučenými) prostředky antikoncepce pak pro ženu 

představovala další budoucí zátěž v podobě dítěte, přičemž starost o něj byla z valné většiny na bedrech 

ženy41. Socializovaná zkušenost se odvíjela od normy (vytvořené a kontrolované muži), že žena se má chovat 

cudně, že je intelektuálně slabší než muž a měla by tedy být poslušnou. Feministická zkušenost se pak týká 

toho, zda určitá formulace ženy osvobozuje nebo naopak utlačuje. V oblasti sexuality by se pak jednalo např. 

o situaci, kdy žena jasně vyjádří, co chce, případně nechce, a zda je jí pak vyhověno, nebo je označena za 

„přisluhovačku ďábla“. Historická a individuální zkušenost pak odráží, jak vnímaly samy sebe ženy 

v minulosti, a jak ženy dnes. 

https://www.kosmas.cz/autor/25006/dorothee-solle/
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Sölle označuje jev, kdy „Já vystoupí ze svých předem daných a smyšlených hranic. Opustí 

svět všednosti a zároveň sebe sama jakožto bytost definovanou tímto světem.“ (ibid: 51). 

Mystika je ve své podstatě zkušenost jednoty s Bohem (ibid: 74). Ještě krajnější zkušeností 

je mystická extáze, to znamená „objevit omezenost ducha a zároveň překročit její meze“ 

(ibid: 54). Jinými slovy to znamená odhodit závoj iluzí a omezení, uvidět je, ale přitom od 

nich neutíkat, leč pokusit se je transformovat. Cole rozumí pod mystickou zkušeností 

prožívání pocitu jednoty všeho ve své nejhlubší podstatě (Cole, 2003: 64). Je pro něj téměř 

nemožné vyjádřit ji běžnými slovy. 

Mystická zkušenost není „vyhrazena“ jen jednomu pohlaví. Jak Sölle dále 

poznamenává, mystiku lze chápat jako antiautoritativní náboženství (ibid: 64), rozměr 

poznání Boha nezávislý na hierarchii, tedy prakticky pojato, přátelský k ženám (ibid: 77). 

Ženy se díky mystické zkušenosti mohly dostat blíže k Bohu, k jeho hledání a poznávání, 

když byly z oficiálního náboženství svým způsobem vyloučeny (ibid).  

2.3.3.3 Víra 

Druhým klíčovým pojmem spirituality je podle mého názoru víra. Často je víra 

založena na zkušenosti, jsou spolu provázané a jedno ovlivňuje druhé. K tomu, aby žena 

získala novou zkušenost, potřebuje mnohdy opustit svoje jistoty. Někdy se pro to rozhodne 

sama, jindy čelí životní události bez předchozí „přípravy“. A často nezbyde nic jiného, než 

prostě důvěřovat a věřit, jak se vyjádřila jedna z narátorek mého výzkumu: „spiritualita mě 

úplně posunula zkoušet věci nový, na starý kolena měním zaměstnání, vlastně jsem… 

pouštím jistotu a jdu vstříc nejistotě a zároveň, zároveň mě to vede někam, kde mě to 

vždycky hodně obohatí, takže ten spirituální život, ta důvěra, že je vše v pořádku, mi 

pomáhá poznávat víc svět, vylézt z tý ohrádky, která byla bezpečná, to mi to přineslo…“. 

(Klára) 

K tomu lze vztáhnout cestu k Bohu v konceptu „Oblaku zapomnění“ a „Oblaku 

nevědomí“, jak jej popsala Sölle (Sölle, 20015: 93–94). Sölle (2015) podobně jako Cole 

(2003) si uvědomují nedostatečnost jazyka. Ten, kdo zažil mystickou zkušenost, nemá 

prostředky, jak tuto svou zkušenost vyjádřit a předat, protože slova na popsání onoho 

prožitku nestačí. „Oblak zapomnění“ znamená, že si přestaneme dělat existenciální 

starosti, „zapomeneme na ně“ a „naložíme je na oblak“. Teprve když máme pod sebou tzv. 

oblak zapomnění, můžeme stoupat k Bohu, dostat se k němu skrz oblak nevědění. A čím 
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blíže jsme Bohu oblakem nevědění, tím zřetelněji poznáváme jeho nepoznatelnost a 

nemožnost konvenční řeči. Víra tedy může zahrnovat něco, co nelze sdělit, neboť je to 

běžnou řečí nesdělitelné (Sölle, 20015: 93–94). 

2.3.3.4 Způsoby spirituálního vývoje 

V duchovních kurzech pro ženy se rozlišuje jinakost spirituálního vývoje žen a 

mužů, proto považuji za důležité tento přístup zmínit. Vybrala jsem koncept Joan 

Borysenko, přední americké lékařky a odbornice, zabývající se duchovním světem žen, i 

proto, že nepojímá tuto rozdílnost esencialisticky (2005). Přichází s tezí, že v rámci 

psychospirituálního vývoje neexistuje pouze jeden model, jak ho nabízely náboženské 

systémy, založené na mužském způsobu uvažování. Ve své knize představuje dva systémy, 

označené metaforicky jako Jákobův žebřík a Sářin kruh (Borysenko, 2005: 75).  

Jákobův žebřík lze nazvat archetypem „mužského“ spirituálního vývoje. Mnoho 

psychologů (mužského pohlaví) pojímá spiritualitu právě jako cestu vzhůru (např. J. 

Piaget, E. Erikson, D. Levinson, i někteří Jungovi stoupenci – J. Hillman, T. Moore). 

„Duch je nahoře na konci žebříku a duše je tady dole. Duch je transcendentní, má mnoho 

podob, je odvážný a hrdinný… duše je naproti tomu čímsi zanedbatelným, co leží pod 

povrchem, a čím se muži zvláště v této kultuře nemají ve zvyku zaobírat“ (ibid: 77).  

Sářin kruh naopak znamená nejít za nějakým cílem, ale pohybovat se spíše 

intuitivně a sledovat vztahy na různých rovinách. „Středem kruhu je pro ženu její srdce, 

vnitřní světlo, intuice, božský hlas… Sářin kruh je cestou propojení s ostatními poutníky“ 

(ibid: 86, 87). Jinými slovy pohyb po Jákobově žebříku znamená dostat se pomocí různých 

cvičení, meditací a duchovní praxe k poznání Boha, pohybem po kruhu můžeme božství 

dosáhnout kdykoli. Střed kruhu, kolem nějž probíhá naše duchovní cesta neboli náš životní 

vývoj, se nazývá v různých náboženských systémech různě: Vnitřní světlo (kvakeři), rigpa 

(tibetští budhisté), Šechina (Židé), átman (hinduisté), orenda (Senekové) (ibid: 87–88).  

Borysenko zdůrazňuje, že model Sářina kruhu není využíván výlučně ženami a 

naopak. Oba modely jsou pro obě biologická pohlaví a žádný není nadřazen tomu 

druhému, ani lepší nebo horší, jen je nám jedna cesta nebo druhá biologicky, kulturně nebo 

vývojově bližší. Teprve spojením obou cest a vzájemným respektem lze najít domov (ibid: 

88). Borysenko kritizuje důsledky tzv. univerzálního lidství (podobně jako Beauvoir, 

Irigaray a další), tedy aplikaci poznání o mužích univerzálně i na ženy. Stejná paralela platí 
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i v duchovní oblasti. Jinými slovy to, že muži „objevili cestu k bohu“ neznamená, že stejná 

cesta platí i pro ženy a měly by jí následovat. Naopak, ženy mohou mít i cesty jiné. Jde o 

to, aby si ženy mohly svoji cestu zvolit a nebyly nuceny jít po té „jediné správné“. 

Podobně nahlíží na mystickou zkušenost i Dorothee Sölle (2015: 119). Uvádí 

rovněž metaforu žebříku, ale i další podobné metafory (schody, údolí, stupně atd.). 

Zahrnuje sem různá cvičení, pojmenovávání jednotlivých kroků na cestě k Bohu. Druhým 

způsobem, paralelou k Sářině kruhu, je podle Sölle „pozemská stanice“ (ibid). Sölle však 

obě cesty propojuje, nestaví je do vzájemné opozice, a uvádí na mystické cestě ke 

zkušenosti tři zastávky: žasnutí (nad zázraky existence, kterými mohou být i všední 

zážitky), oprošťování se (od falešných potřeb) a vzdorování, které vede k uzdravování sebe 

i Země (ibid:136). 

2.3.4 Nová náboženská hnutí, Wicca 

Nová náboženská hnutí jsou významným faktorem, ovlivňující ženskou spiritualitu, 

proto jsem se rozhodla je ve své práci rovněž uvést. Jak jsem zmínila dříve, šedesátá léta 

dvacátého století se otevřela svoji uvolněnou atmosférou vzniku nejen druhé vlny 

feminismu, ale i dalších hnutí, včetně nových náboženských proudů. Značná část z nich se 

obracela k přírodě, k dobám předkřesťanským, ke kultu Matky Země a úctě k Bohyni. Tato 

hnutí lze nazvat novopohanská a jednou z jejich hlavních charakteristik je rozvoj 

regionální náboženské tradice (Lužný, 2005: 98). Významný prostor v těchto hnutích 

zaujímá hnutí Wicca. 

Hnutí Wicca se rozmohlo ve Velké Británii po vydání knihy „Witchcraft Today“ 

Geralda B. Gardnera v roce 1954. Zoe Kratochvílová ve své práci uvádí, že vzestup zájmu 

o Wiccu byl zapříčiněn rostoucím zájmem o okultismus, lidové náboženství a folklor a 

zrušením posledního zákona proti čarodějnictví v roce 1951 (Kratochvílová, 2009: 16). 

Postupně se hnutí štěpilo na různé větve, z nichž se žádná nestala ortodoxní. Každá z nich 

má svoji tradici, svoje kulty a rituály, svoje kněžky a kněží, vykonávající obřady.  

Wicca není primárně feministickým hnutím, nicméně je pro ženy atraktivní jednak 

svým spojením s přírodou, a také tím, že zde není patriarchální model běžný v křesťanství. 

Funkce kněžky a kněžího mohou vykonávat ženy i muži. Kratochvílová dále uvádí: 

„Hlavním prvkem magie, která je součástí také praktik hnutí Wicca, je rovnováha 

mužských a ženských sil. Oproti křesťanství, kde je vyzdvihována důležitost mužů, je ve 
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Wicce zdůrazňována rovnováha sil, které však mají občas právo mít jedna nad druhou 

trochu navrch.“ (ibid: 27).  

Dalším důvodem, proč je Wicca přitažlivá hlavně (nikoli však výlučně) pro ženy, 

může být skutečnost, že je spojována s magií a čarodějnictvím. Ve středověku byly tisíce 

žen obviněny z čarodějnictví a upáleny a tato tradice se stala téměř mrtvou. 

Prostřednictvím Wiccy mohou ženy znovuobjevit své, byť třeba i domnělé, magické 

schopnosti.  

2.3.5 New Age 

Považuji za důležité zmínit i hnutí New Age, které odmítá dualisticky orientovaný 

obraz světa. Namísto toho klade důraz na „…integraci a humanizaci, celost a spiritualitu, 

světový názor, jehož klíčovým slovem je „jednota“: jednota vědy a mystiky, světa a Boha, 

člověka a přírody, ducha a těla, hlavy a břicha, muže a ženy, sexuality a erotiky; jednota 

celého lidstva a všech náboženství na této planetě Země…“ (Bellinger, 1998: 345). Ačkoli 

hnutí New Age není nijak organizované zvenčí, má značný vliv. Spadají do něj různé 

kurzy a semináře, organizované jednotlivci či různými skupinami a sdruženími, týkající se 

převážně poznávání a osvobozování sebe sama, meditace a „práce na sobě“ vůbec. Jde jim 

o jednotu, harmonii a humanismus. Mohou být inspirovány i východními naukami včetně 

buddhismu. Právě kurzy, které účastnice mého výzkumu navštěvovaly, navštěvují či 

pořádají, spadají do této oblasti. 

2.4 Kult Bohyně Matky a její archetypální projevy 

Náboženství po dlouhá staletí utvářely a formovaly životy žen a měly (někdy stále 

mají) dominantní úlohu v tom, jak ženy přistupují ke své sexualitě a ke svému tělu. Za 

posledních přibližně dva tisíce let nás křesťanství a židovství se svým androcentrickým 

(patriarchálním) a hierarchickým přístupem indoktrinovalo, že Bůh je nadřazen člověku, 

muž je nadřazen ženě a lidé jsou nadřazeni ostatní přírodě. Mnohé současné ženy se 

s takovým podřadným postavením odmítají smířit a hledají jiné způsoby svého 

spirituálního vývoje, jiné vzory božství, se kterými by se mohly identifikovat. Argument, 

že muž je silnější než žena, tudíž je i mocnější, nabourávají archeologické nálezy a jejich 

interpretace i z jiného, než pouze z patriarchálního úhlu pohledu.  

Kult Bohyně Matky je prehistorické náboženství, známé z paleolitického a 

neolitického období. Tímto obdobím se zabývá např. archeoložka Marija Gimbutas (1982). 
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Podrobila nové analýze na tisíce archeologických nálezů. Snažila se o interdisciplinární 

přístup, kterým by vyjasnila a vysvětlila poněkud jiný obraz prehistorické doby. Využitím 

znalostí především z evropské mytologie, religionistiky, historie, lingvistiky a 

antropologie, ale hlavně nové technologie radioaktivního uhlíku, podle níž lze přesněji 

určit stáří archeologických nálezů, dokazuje, že paleolitické a neolitické období nebylo jen 

obdobím barbarství a válek, ale že zde existovala vyspělá kulturní civilizace42. 

To, jací byli naši předkové v paleolitické a neolitické době,43 se pravděpodobně ve 

skutečnosti nedozvíme. Můžeme se pouze dohadovat na základě archeologických 

vykopávek, jak žili, čemu věřili, co produkovali. Dosud převládal model ovlivněný 

mocenským diskurzem o dominanci mužů takový, že muž – lovec byl nadřazen ženě – 

sběračce. Že lov a další záležitosti vykonávané převážně muži, byl ceněn více, než např. 

mateřství a další činnosti, přináležející ženám. Tato „pravda“ má ovšem hned několik 

slabých míst. Mohli bychom se například ptát, jestli skutečně byl lov doménou mužů? 

Byly i ženy – lovkyně? Muž možná byl fyzicky zdatnější, na lov je však také třeba hbitost, 

bystrost, pohotovost, a tyto charakteristiky mohou být obou pohlaví. Kromě toho Eislerová 

(1995) uvádí, že hlavním zdrojem potravy nebyl lov, ale sběračství, a že přežití společnosti 

záviselo především na ženách jako nositelkách života. Další námitka spadá k otázce 

hierarchie – na základě jeskynních maleb vědci usoudili, že se jedná o přípravu či rituál 

lovu. Ovšem později jinou interpretací se ukázalo, že jde o oslavný rituál plodnosti. (Eisler, 

1995) A tak bychom mohli pokračovat a zpochybnit mnoho vědeckých „mýtů“ a „pravd“, 

jak učinila ve svých dílech např. již dříve zmíněná Marija Gimbutas. Ta se zaměřuje 

zejména na kult ženy, Bohyně, Matky, uctívání života a přírody.  

                                                           
42 Jak je možné, že podává odlišný obraz prehistorické doby, než jak ho známe z běžných archeologických 

výzkumů? Kromě výše zmíněného interdisciplinárního přístupu hraje velkou roli i fakt, že archeologové 

(většinou muži) opomíjeli množství sošek, ztělesňující ženy a nepřikládali jim takový význam, jaký ve 

skutečnosti mít mohly. Kromě toho i archeologická věda podléhala diskurzu, který dával jiný význam 

maskulinním kulturním a historickým artefaktům a jiný význam a důležitost femininním. Dalším důvodem, 

proč se tyto sošky odbývaly jako oslava kultu plodnosti, mohl být podle Scheily D. Collins fakt, že mají 

zvýrazněné poprsí a oblast genitálií (Collins, 1983). 
43 Marija Gimbutas  (1921-1994) svůj archeologický výzkum orientovala na tzv. Starobylou Evropu - území, 

které sehrálo důležitou úlohu v dějinách Evropy. Starobylá Evropa se rozprostírala přibližně od severu 

Egejského a Jadranského moře až do střední Evropy, Jižního Polska a západní Ukrajiny.  Gimbutas kulturu 

Starobylé Evropy datuje přibližne od roku 7000 př.n.l do roku 3500 př.n.l. v závislosti na oblasti nalezišť 

(Gimbutas, 1982: 19-34). 
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Ovšem neméně zajímavé je i to, co tehdejší umění (nástěnné malby, mýty, sochy, 

obrázky, rytiny atd.) nezobrazuje, a tím je zobrazení násilí, krutosti a moci. Nenajdeme 

velké zásoby zbraní, vojenská opevnění ani stopy po mocných vládcích (Eisler, 1995: 45).  

2.4.1 Performance Bohyně Matky 

Kult Velké Matky můžeme nalézt na mnoha místech světa a má vždy podobné 

charakteristiky. Je spojován s plodností a koloběhem rození a smrti, neboť právě tyto 

faktory ovlivňovaly přežití či zánik našich předků. Matka je spojena se zemí – stejně jako 

v ženině lůně vzniká nový život, tak plodí i země. To, co zemře, se vrátí zemi, aby se v ní 

transformovalo a dalo opět vzniknout novému životu.  

Jak jsem již uvedla, kult Velké Matky byl součástí života lidí v prastaré Evropě, ale 

nacházíme ho i na druhé straně světa, v Indii. Pro bohyně Indie je charakteristické, že se 

v ní odrážejí dva protiklady: milující matka jako dárkyně života a ničitelka (Mytologie, 

2002: 370). Kult Bohyně Matky je zde zobrazován (a rovněž i uctíván) v binární opozici 

dobré, mateřské, plodivé (Šakti) a zlé, kruté a ničivé (Durga, Kálí). U zobrazování bohyní 

můžeme někdy vidět, že jedna bohyně má obě tváře zároveň, tedy že nejsou „dobré“ a 

„zlé“ bohyně, ale oba aspekty tvoří jednu ucelenou bytost. Pro ilustraci uvedu např. 

Artemis, bohyni plodnosti i bohyni lovu, nebo tzv. Medúzu, která svými dvěma „tvářemi“ 

charakterizuje podstatu ženství (viz. Cixous, 1976). 

Ještě lépe je pluralita projevů Bohyně Matky zřetelná v trojjediném lunárním 

aspektu této bohyně – panna, matka a stařena44. Toto vyjádření ukazuje nejen proměnlivost 

bohyně, ale také její moc. Tyto aspekty mohou být archetypy ženského spirituálního 

vývoje, to znamená, že představují pravzor, energetický otisk, součást kolektivního 

nevědomí. 

2.4.2 Bohyně Matka z pohledu archetypů 

 Archetypy poprvé 45  pojmenoval Carl Gustav Jung jako součást kolektivního 

nevědomí, které v sobě zahrnují vzorce psychické percepce společné všem lidem. Jedná se 

o funkční formu, tzv. „obraz“, nemající žádný obsah, avšak disponující určitou silou, 

                                                           
44 „Za první projev této trojjedinosti je považován reliéf z Francie 12 000 let př. n. l., na kterém tři spojené 

ženy vystavují své vulvy“ (Dubinová, 2013: 193) 
45 Jung sám přiznává, že s myšlenkou nevědomí i pojmu archetyp není první (Jung, 1997: 72-74). Odkazuje 

na Platona, Freuda a mnohé další. Nicméně je první, kdo takto propojil pojem archetyp s kolektivním 

nevědomím a definoval jej.  
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projevující se v mýtech, umění, náboženských představách atd. (Jung, 1997: 137-138). Je 

to tedy jakýsi pravzor, opakovaný fenomén, jež ovšem nelze jednoduše formulovat. „Je to 

nádoba, již nemůžeme nikdy vyprázdnit ani naplnit. Archetyp jako takový existuje pouze 

potenciálně, a jakmile nabude hmotné podoby, už není tím, čím byl. Trvá po tisíciletí a 

vyžaduje přesto stále nový výklad. Archetypy jsou neotřesitelné prvky nevědomí, svůj tvar 

ovšem stále mění. “ (ibid: 187). Z uvedeného vyplývá, že na archetypy lze pohlížet jako na 

konstrukty, které jsou podmíněné kulturně a jsou závislé na kontextu času a prostoru.   

Jung popsal dva polární archetypy – anima a animu, „doplňující“ muže a ženy 

svými vlastnostmi, které „přirozeně“ nemají a jež se neprojevují navenek. Tento samotný 

„objev“ je do jisté míry přínosný, neboť umožňuje překračovat hranice mezi feminitou a 

maskulinitou. Jeho limity jsou však v hierarchickém postavení anima a animy. Zatímco 

muž má jako doplňující archetyp animu, která ho svými „ženskými“ vlastnostmi rozvíjí, 

žena má anima, archetyp nižší hodnoty, jenž činí ženu méně „ženskou“. A přestože Jung 

popsal archetypy, představující ženskou sílu (např. archetyp matky), jen zřídka je popisuje 

jako zdroje síly prospěšné ženám. Toto genderové hodnocení kritizuje např. Annis Pratt 

(1981). 

Mnohé autorky (např. Dubinová, Estés), zabývající se feministickou spiritualitou, 

rovněž odmítají Jungovo patriarchální pojetí anima a animy. Tyto archetypy však 

neodsuzují, ale interpretují je pro ženy přívětivějším způsobem. Estés např. označuje anima 

jako „sílu, která pomáhá ženám jednat ve vnějším světě samostatně, za sebe… pomáhá jí 

vyjádřit její specifické a ženské vnitřní myšlenky a pocity konkrétními způsoby.“ (Estés, 

1995: 266). Je ovšem třeba, aby byl v rovnováze, aby byl v ženě v roli „pomocníka“ a 

nikoli „vládce“.  

2.4.3 Panna – instinktivní a celistvá žena, divoká žena 

Archetyp panny nepředstavuje absenci sexuální zkušenosti, jak ji vnímáme 

v současnosti. Panenský atribut bohyně znamená, že žena patří sama sobě, je celistvou. 

Pokud má partnera, není „jeho“, ale jsou rovnocenní. Není protějškem bohů ani jejich 

ženskou verzí. Je si vědoma své vlastní přirozenosti a instinktů, je nezávislá (Dubinová, 
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2013: 221). S podobným konceptem ženské síly přichází i Annis Pratt46  (1981) v tzv. 

„déméterovských archetypech“. Vycházejí z rituálů oslavující znovuzrození a vykazují 

rysy matriarchálního řádu. Ženská moc je zde v plné síle a dosud neoslabena. Muž je 

nepostradatelným, nicméně poněkud rušivým elementem a vystupuje pouze v roli svůdce 

nebo dobyvatele, zatímco žena překonává smutek a útrapy, jejichž prožitím se může zrodit 

něco nového. Transformační síla lidského vývoje zde vychází ze vztahu žen k ostatním 

(ibid: 172-173). Instinktivní a nezávislou ženu prezentuje i Clarissa Pinkola Estés (1995) 

v archetypu divoké ženy. Tento archetyp je v mé práci klíčový, proto se mu zde věnuji 

podrobněji. 

Clarissa Pinkola Estéss ve svém díle Ženy, které běhaly s vlky (1995) hledá 

společné charakteristiky archetypu divoké ženy a vlčice. Podle ní je žena ve své podstatě 

divoškou, jinými slovy, každá v sobě máme archetyp divošky, který bývá ovšem často 

potlačen nejrůznějšími vlivy, například výchovou v rodině, staletími a tisíciletími 

utlačování a znehodnocování ženství, vlastním sebehodnocením, sebevědomím a 

vědomými i nevědomými pocity, které o sobě samých máme. Divoška představuje ženskou 

spirituální sílu, která se projevuje jako nepoddajná, nezávislá, autonomní, výjimečná a 

dravá. „Divoška prochází ženami. Když jsou utlačovány, tlačí se na povrch. Jsou-li ženy 

svobodné, je i ona volná. Naštěstí není důležité, kolikrát je ohnuta, vždy se opět narovná. 

Nezáleží na tom, kolikrát je zakazována, ponižována, oslabována, rozmělňována, mučena 

a osočovavána jako nespolehlivá, nebezpečná, bláznivá či jakkoli jinak zesměšňovaná. 

Vystupuje z žen na povrch, takže i ta nejtišší, nejomezovanejší žena má pro ni v sobě tajné 

místo. I ta nejutlačovanější žena má tajný život s utajenými myšlenkami a city, které jsou 

bujné a divoké – přirozené. I ta nejpodrobenější z žen si hlídá místečko svého divokého Já, 

protože intuitivně ví, že jednoho dne se objeví možnost útěku, skulina, šance, kterou 

popadne a osvobodí se. (Estés, 1999: 21).  

Estés se snaží přivést ženy ke svému bytostnému já, které je velmi často ukryté za 

nánosy společenských norem a požadavků. Pomocí příběhů, které podrobně analyzuje, 

vynáší na povrch a odkrývá nejen specifickou vnitřní moc, kterou ženy měly a mají, ale i 

jejich další (zapomenuté) charakteristiky, jakými jsou například dvě tváře ženy, spojení 

                                                           
46 Anniss Pratt (1981) ve své analýze zkoumá literární díla angloamerických spisovatelek a označuje tři typy 

archetypálních proncipů: déméterovské mýty, artušovské legendy a čarodějnictví (Pratt, 1981: 172). Všechny 

vyjadřují touhu žen po sexuální svobodě, smysluplné sociální roli a oslavě ženství. 
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ženy s koloběhem života – smrti – života, prastarou ženskou moudrost, vztah ke svému 

tělu a sexualitě, nikoli tak, jak je vnímáme dnes většinovou společností, ale spíše jako 

instinktivní povahu. Estés ukazuje, že zdaleka ne všechno, co se dnes v civilizovaném 

světě jeví jako negativní, ve skutečnosti i negativní je. Právě naopak. Estés 47  nabádá 

k tomu, abychom si uvědomily naše instinkty, intuici, emoce, abychom je, pokud to 

uznáme za potřebné, i projevily, pohřbily to, co už je mrtvé, a naopak vdechly život tam, 

kde cítíme, že má růst. Tento koncept je v mé práci klíčový, přestože kniha je do jisté míry 

esencializující. Autorka odkrývá „pravou podstatu ženy“, odlupuje nánosy civilizačních a 

genderových požadavků a předsudků, dostává se k jádru pravého ženství, společného všem 

ženám – toto alespoň sama tvrdí. Domnívám se, že archetyp divoké ženy, tak, jak jej Estés 

představuje, symbolizuje ženu svobodnou ve smyslu vnitřní emancipace a osvobození od 

vnitřních stereotypů. A svobodnou, nezávislou část své osoby v sobě může najít každá 

žena. Ženy žily v podřízeném postavení, svoji svobodnou vůli nemohly vždy vyjádřit. 

Estés svou knihou vede ženy k odhození stereotypů, které je v podřadném postavení 

udržovaly či udržují. Metaforicky řečeno ukazuje ženám, že jejich klec, ve které dosud 

byly zavřené, je již otevřená a stačí z ní vyletět. Komunikační partnerky, jejichž výpovědi 

analyzuji ve druhé části práce, se vydaly na cestu hledání svého „já“, své podstaty. Chtějí 

se osvobodit od stereotypních rolí, které ve svém životě zastávají. Instinktivně tuší, že 

život má hlubší rozměr než ten, který nabízí společenský mainstream. 

2.4.4 Archetyp mateřství jako tvořivý potenciál 

Estés (1995) se osobitým způsobem obrací k ženám jako stvořitelkám nového 

života, nikoli však ve smyslu omezeném na početí a porod dítěte, ale (především) jako k 

tvůrkyním vlastního života, jimiž se stávají odhozením vnucených genderových stereotypů 

a nalezením své podstaty. Ukazuje ženám, aby sytily „hladové“ aspekty své duše, aby se 

staly celistvými a autentickými (pojem autenticity jsem vysvětlila v úvodu pod čarou) 

bytostmi bez ohledu na to, co po nich požaduje okolí. Není to aspekt mateřství ve smyslu 

rodit děti, ale dovolit zrodit svoji „divokou“ povahu, kterou v sobě údajně všechny máme. 

                                                           
47 Estés o svém přístupu k příběhům doslova píše: „Existuje mnoho způsobů, jak přistupovat k příběhům. 

Profesionální folklorista, jungiánský nebo freudovský analytik či jakýkoli jiný analytik, etnolog, antropolog, 

teolog, archeolog, každý z nich má odlišnou metodu pokud jde o sbíraní příběhů stejně jako o způsob jejich 

výkladu. Studiem analytické a archetypální psychologie jsem si vypracovala vlastní způsob práce s příběhy. 

Během studia psychoanalýzy jsem více než půl desetiletí studovala podrobnosti o leitmotivech, symboliku 

archetypů, světovou mytologii, starověkou i moderní ikonologii, etnologii, světová náboženství a výklad 

pohádek. K příběhům jsem se však dostala instiktivně, jako cantadora, vypravěčka a sběratelka starých 

příběhů.“ (Estés, 1999: 28). 
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Rovněž Eisler (1995) ve své knize zdůrazňuje ženy, kterým připisuje značné 

množství zásluh a objevů48. Uvádím ji zde proto, že se snaží o subversivní výklad historie, 

kterým poukazuje na nepodložené domněnky, chápané jako skutečnost, a na základě 

nových důkazů je vyvrací. Na mnohých příkladech dokládá, že ženy v minulosti zastávaly 

významné pozice a disponovaly určitou mocí, čímž „narovnává“ historickou genderovou 

nevyváženost. Z genderového hlediska se jeví poněkud problematické to, že žena je 

uctívána jen jako matka a dárkyně života. Z toho lze usoudit, že žena, která matkou není, 

má pak horší společenské postavení. Podívám-li se však pozorně na to, co bylo uctíváno, 

tak je to především „tvořivá a aktivní ženská síla“. Nejen rození dětí, ale tvořivost ve všech 

oblastech života. Tvořivá je svým způsobem každá žena, tudíž uctívání Bohyně jako 

tvořitelky nevylučuje nikoho. Navíc, jak uvedu dále, svět se ve Staré Evropě příliš 

nepolarizoval na mužský a ženský. Lidé zastávali v životě různé role a uctíváním Bohyně a 

kultu života – smrti – života neoslavovali ženu jako takovou, ale spíše koloběh života 

symbolizovaný (i těhotnou) ženou. Je možné, že právě v „těhotenství“, ztvárněném velkým 

břichem a výživou, ztvárněnou velkými prsy, naši předci shledávali symbol pro zrod 

nových nápadů a dostatek prostředků (výživy) k jejich zrealizování.  

Mateřství je také jedna ze složek tzv. trojjediné bohyně (panna, matka, stařena), jak 

bylo uvedeno výše. Mateřství lze v tomto kontextu chápat jako plodnost (nápadů, plodnost 

země). Tato bohyně znázorňuje ženu v jejích prolínajících se životních fázích, někde se 

rovněž aplikuje na menstruační cyklus49.  

V Indii, ještě před příchodem patriarchálních pasteveckých Árjů (a tedy před 

vznikem samotného hinduismu, který se vyvíjel splýváním obou kultur, árjovských a 

původních), uctívali původní obyvatelé matriarchální kult plodnosti, znázorňovaný 

zejména Bohyní Matkou, ale i jiné ženské bohyně a božstva (Knotková-Čapková, 2008: 

147). Šakti (síla), spojující mužský a ženský prvek, souvisí s uctíváním Bohyně Matky 

jako udržovatelky rodu (Knotková-Čapková, 2008: 148). Jedná se o Šivovu tvořivou sílu 

v ženské podobě. Bohyně Matka představuje významný aspekt mateřství především tím, že 

při jejím zobrazování byly zdůrazňovány partie poprsí, břicha, jóni50, zdobný opasek a 

                                                           
48 Eisler ve své knize přisuzuje ženám mnoho objevů, dosud přiznávaným mužům, včetně např. písma, 

hrnčířství, zemědělství apod. (Eisler, 1995: 100-108). 
49 Viz. např. Miranda Gray: Rudý měsíc. 
50 Pod pojmem jóni se rozumí lůno, děloha, zevní pohlavní orgány, tedy přeneseně zrození, zdroj, původ. 
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někdy i dítě na levém boku (ibid: 149). Mateřství souvisí s tvůrčí silou, která je připisována 

ženám.  

Rovněž v Evropě byl uctíván kult Bohyně Matky. Matky bohyně byly spojovány 

s úrodností země i s individuálním blahobytem (Mytologie, 2002: 255) a samozřejmě i 

s plodností a mateřstvím51. Spolu s mužským bohem se účastnily rituálů hieros gamos, 

které měly zajistit plodnost země i lidí. 

Gimbutas dále poznamenává, že „ve Staré Evropě se svět mýtů nepolarizoval na 

mužský a ženský, jak tomu bylo u Indoevropanů a dalších kočovníků a pastýřů. Oba 

principy existovaly ruku v ruce. Mužské božstvo v podobě mladého muže nebo zvířecího 

samce zřejmě stvrzovalo a posilovalo tvořivou a aktivní ženskou sílu. Nikdo není podřízen 

nikomu, vzájemným doplňováním se jejich síla znásobuje.“ (ibid), že „maskulinní svět 

nevznikl ve Staré Evropě, ale byl na ní navrstven.“ (ibid: 238). Některé symboly a 

představy původní Staré Evropy splynuly s novými, jiné byly nahrazeny, jiné přetrvávaly 

zároveň s novými, což způsobovalo chaos. Opět zde chci upozornit na aspekt jednoty. 

Mužská a ženská božstva jsou sice oddělená a každé z nich má jiné funkce, nedochází zde 

však k nadřazování jednoho nad druhé (viz. např. Zbavitel, 1997: 141). 

Elisabeth Moltmann-Wendel také zkoumá staré kultury a podobně jako Gimbutas 

se snaží o „jiné čtení“ obrazů, symbolů a mýtů. V matriarchálních dobách byly podle ní 

bohyně (ženy) uctívány nejen jako dárkyně života, ale představovaly také sociální 

spravedlnost a soulad s přírodou (Moltman-Wendel, 1995: 118). 

Bohyně matka oplývá tedy určitým typem moci, ovšem jiným, než má bohyně 

v dalším aspektu – stařena. Tato moc vychází z moudrosti, kterou stará žena přirozeně 

oplývá. Nemusí však být vždy jen laskavá. Často ji ukazuje jako opozici ke své laskavé, 

milující, mateřské části. Jde o temnou, ničící, destruktivní sílu.  

2.4.5 Temná bohyně, stařena, čarodějnice 

Tzv. Temná matka, Temná bohyně, symbol chaosu, vagina dentata či čarodějnice 

představuje destruktivní moc, krutost, nemilosrdnost, ničivou sílu, ovšem takovou, která je 

                                                           
51 Gimbutas dochází k závěru, že „centrálním bodem uctívání byla oslava narození dítěte. Dítě, jako symbol 

nového života a naděje přežití, je objímáno maskovanou Bohyní, Hadem, Ptákem a Medvědem… Mužský 

Bůh, prvotní Dionýsos, je uspokojen významem úzce souvisejícím s Velkou Bohyní ve svém aspektu Bohyně 

panenské přírody a Bohyně plodnosti. Všechny jsou Bohyně přirozeného životního cyklu týkající se smrti a 

znovuzrození a všechny byly uctívané jako symboly bohatého života“ (Gimbutas, 1982: 237). 
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z patriarchálního hlediska neuchopitelná a nelze s ní „bojovat zbraněmi“. Pro svoji 

neuchopitelnost představovala v androcentrickém řádu značnou hrozbu. Jde v podstatě o 

jakousi přírodní sílu, za kterou lze „schovat“ povodně, zemětřesení, kouzla a magie, ale i 

osobní krize.  

Aspekt destrukce a ničení bývá vykládán negativně – jako pohroma, tragédie, 

ukončení prosperující záležitosti. Je na místě zamyslet se nad touto interpretací. Tato 

negativita může být pouze zdánlivá, neboť je interpretována v androcentrickém diskurzu. 

Jinou optikou lze za těmito destrukcemi spatřit, že jsou negativní pouze zdánlivě, ve 

skutečnosti ničí něco, co je již nefunkční, nebo zkrátka proto, aby mohlo vzniknout něco 

dalšího. Temnou Bohyni lze v tomto kontextu chápat jako obnovovatelku, neboť nikdy 

nezničí vše, ale ponechá prostor pro vznik nového. Dubinová ji charakterizuje takto: 

„Temná Bohyně je energií, jež nás provádí nejhlubší proměnou. Uvrhne nás do 

nepředvídatelných, nekontrolovatelných stavů a situací a nechá nás poznat i překročit 

vlastní hranice. Přijde nepozvána a nepřednese žádný plán a časový rozvrh svého 

odchodu. Prostě jen „teď jsem tady já“. Až s odstupem, po vylízání ran a novém narození 

jsme schopni pochopit a přijmout její lekci…Člověk je příliš pohodlná bytost, než aby ji 

nepotřeboval“ (Dubinová, 2013: 194). 

V hinduismu představuje temnou bohyni např. Kálí. Není však vnímána negativně, 

naopak, je stále uctívána, neboť zánik a smrt, které způsobuje, vedou k novému zrodu a 

jsou ve svém smyslu pozitivní – „je symbolem koloběhu života a znovuzrození“ 

(Knotková-Čapková, 2008: 151). Prvek moci představuje i bohyně Durga, jedna 

z personifikací Šakti. „Slučuje v sobě všechny charakteristiky původní Bohyně Matky: 

ženskost a plodnost, destruktivní násilí, šarm i hrozivou krutost“ (ibid: 150) 

K této temné bohyni lze přiřadit i archetyp čarodějnice. Čarodějnictví a magie je 

svým způsobem rebelie proti stávajícímu mocenskému řádu. Zatímco víra předpokládá 

přijetí boží vůle (Knotková-Čapková, 2008: 42), magie a čarodějnictví představuje určitou 

moc a sílu ovlivňovat zdánlivě nevyhnutelný „boží záměr“, ať už v podobě nemoci nebo 

vynucené poslušnosti. Tento archetyp definuje ve své literární analýze také Annis Pratt 

(1981). Podle ní zahrnuje lidovou tradici, přírodní léčení, víru v reinkarnaci atd. (Pratt, 

1981: 175). K jeho příslušnicím patřily zejména porodní báby, léčitelky a další. Svými 

postoji a vírou v přírodní síly narušovaly patriarchální řád. I proto jich bylo mezi 14. a 18. 
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stoletím více než devět milionů zabito jako podvratný ženský element. Svoje znalosti si 

předávaly ústně z generace na generaci. Archetyp čarodějky přežil desítky tisíc let až do 

současnosti, dnes ho najdeme např. v náboženství Wicca.  

Proč je v současné době tak populární návrat k Bohyni? Proč se kultem Bohyně 

zabývá stále větší množství žen? Co tyto ženy hledají? Touží snad po znovunavrácení úcty 

k ženě? Touží po moci? Chtějí pozvednout femininní hodnoty na úroveň maskulinních? Už 

mají dost soutěžení s muži a vyrovnávání se jim na „jejich domácím hřišti“? Carol P. 

Christ (1982) vidí v oslavování Bohyně symbol života a smrti, rostoucí i klesající energie 

v celém vesmíru i v nás samých (ibid: 71). Na první úrovni je nejzákladnějším a 

nejjednodušším vysvětlením, že Bohyně představuje potvrzení pravdivosti ženské energie 

jako dobrotivé a nezávislé síly (ibid: 75). Další rovinu tvoří implikace Bohyně jako 

ztělesnění ženského těla a životního cyklu (ibid: 77). Ženské tělo je spojeno s životními 

cykly – porod, smrt, znovuzrození, menstruační cyklus. Symbolizuje také trojitý aspekt 

Bohyně – panna, matka, stařena (mládí, dospělost, stáří), přičemž všechny aspekty jsou 

stejně důležité, na rozdíl od křesťanství, které uctívalo pouze mládí a mateřství v podobě 

Panny Marie – stáří představovalo čarodějnici, obvykle spojenou s peklem a ďáblem (ibid: 

79). Bohyně pak představuje docenění ženského těla, spojeného i s přírodou, mající 

pozitivní vliv i na ekologii Země. Na třetí úrovni Bohyně ztělesňuje energii mezi přírodním 

a lidským světem, která roste vzýváním, zpěvem a tancem, např. během rituálů (ibid: 80).  

2.5 Ekofeminismus – sjednocující princip? 

Feministky si uvědomovaly útlak žen, ze kterého není snadné se vymanit. Zároveň 

nebylo možné si nevšimnout i útlaku, který lidská společnost vytvářela na přírodu. 

Propojení ženy a přírody se tak nabízí hned z několika úhlů pohledu. První je ten, že obě 

kategorie, žena i příroda, jsou utlačované mocnějšími (muži, korporace, ekonomické 

zisky), viz. např. Elshtain (1999). Druhé hledisko spojuje ženu s přírodou od pradávných 

časů. Jak jsme viděly v kapitole o neolitických kulturách, žena byla spojována s přírodou 

jako dárkyně života, plodností i smrtí (Ortner, 1998: 102). Z tohoto spojení se rozvinul 

ekofeminismus. Ekofeminismus, lépe řečeno ekofeminismy, protože jeho směrů je, 

podobně jako u feminismu, více, však nevychází pouze z historického spojení. Kromě 

feministického aspektu zahrnuje i aspekt ekologický.  
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2.5.1 Je ekofeminismus esencialistický? 

 Zde je namístě sdělit, že ekofeminismus se může jevit svým nazíráním na 

propojenost ženy a přírody jako esencialistický. To by samozřejmě bylo problematické, 

protože esencialismus předpokládá nějakou „esenci“, něco, co je všem ženám / mužům 

společné. Konstruktivismus se naopak snaží zpochybňovat veškeré zdánlivě přirozené 

danosti, které se však liší v kulturním i historickém kontextu.  

Z archeologických nálezů víme, že žena 52  byla propojována s přírodou již před 

devíti tisíci lety (Gimbutas, 1982: 19). I v pozdějších obdobích bylo toto propojení patrné, 

nejen tím, že žena „dává nový život“, ale často byla spojována s léčitelstvím (v pozitivním 

smyslu), čarodějnictvím (v negativním smyslu), magií a samozřejmě také v zemědělství 

žena měla a stále má většinové, i když přehlížené postavení53. V dnešní době je mnoho 

žen, které toto propojení vnímají, ale pochopitelně ho nemusí vnímat všechny ženy. Na 

druhou stranu můžeme namítnout, že propojení s přírodou vnímá i mnoho mužů a zasazují 

se o její ochranu. I v neolitické a paleolitické době byli propojeni s přírodou tak, že se 

věnovali zemědělství, chovu dobytka. Nepopírám, že mnozí z nich měli a mají k přírodě 

blíž než mnohé ženy. (Možná by bylo zajímavé provést výzkum o propojenosti mužů 

s přírodou.) Propojenost člověka jakéhokoli pohlaví s přírodou je nasnadě a je patrně 

závislá na kulturním kontextu (jinak ji bude vnímat člověk z města a jinak např. ten, kdo 

v sepětí s ní žije každodenně), tuto schopnost výlučně ženám nepřisuzuji. 

Samotné rozdělování oblastí na „přírodu“ a „kulturu“ se mi jeví jako problematické 

a ukotvuje uvažování v binárních opozicích. Spojením ženy s přírodou ji de facto 

vyloučíme z kultury a naopak. Toto dualistické dělení přičítám patriarchálnímu řádu, neboť 

v pradávných dobách se tyto oblasti takto neradikalizovaly. Jak žily ženy před 5 000 lety, 

nezjistíme, můžeme usuzovat jen na základě archeologických vykopávek, mýtů a možná i 

podle genderu božstev, která tehdy lidé uctívali. V Sumerské říši muži vykonávali práci, na 

kterou byla potřeba fyzická síla, ženy se kromě péče o děti, léčitelství, věštění staraly o 

domácnost, vedly a kontrolovaly její ekonomické záznamy – musely být tedy gramotné54 

                                                           
52 Domnívám se, že i muži byli s přírodou více spjati než dnes, stejně jako ženy. Žena však byla spojována 

s přírodou především kvůli své plodnosti. 
53 Větší podíl žen v zemědělství potvrzuje např. studie United Nation, Food and Agriculture Organisation 

(FAO) z roku 1985, která říká, že ženy jsou zodpovědné za 80 % světové produkce potravin (Buckingham 

Hatfield, 2000. Gender and Environment. London: Routledge 2000: 74). 
54 Gramotnost tehdejších žen nepřímo potvrzuje i sumerská bohyně moudrosti a vzdělanosti písařka Nisaba, 

která je rodu ženského. 
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(Dubinová, 2013: 132). Mnohé další důkazy o tehdejším nerozdělování na kulturní a 

přírodní sféry uvádí Eisler (1995).  

Některé feministky se však spojení s přírodou vyhýbají, protože v něm vidí příčinu 

ženského útlaku. Francouzská filosofka Simone de Beauvoir ve své knize Druhé pohlaví 

(1967: 58-59) vidí ženu, stejně jako přírodu, jako „to druhé“ ve vztahu k mužům a kultuře, 

a proto je vůči nim v podřízeném postavení. Domnívá se, že k osvobození ženy je třeba 

rozdělit její propojení s přírodou. Propojení ženy s přírodou důrazně odmítá i Sherry B. 

Ortner ve své eseji „Má se žena k muži jako příroda ke kultuře?“ (Ortner, 1998: 89-114). 

Propojení ženy a přírody vidí jednak v připoutání matky k dítěti fyziologickými procesy, a 

tím i matky k celé rodině. Muži, kteří se v rodině tolik neangažují, neboť tam pro sebe 

nenacházejí vhodnou roli, přísluší oblast kulturní, a to jak ve smyslu lidských výtvorů, tak i 

jako aspekt lidského myšlení – právo, náboženství atd. (ibid). Ortner upozorňuje i na 

oblasti kultury, na které žena vliv má, a kde ji reprezentuje: zprostředkovává socializaci 

dítěte a přetváří potraviny v produkt – jídlo. Spojení ženy a přírody vidí jako 

problematické proto, že devalvuje ženy, ale současně i připouští, že „ženské utváření 

vztahů má v kulturním procesu mocnou a významnou úlohu“ (ibid: 108).  

Jiné feministky však propojení ženy a přírody podporují a vidí v něm posílení 

ženskosti i přírody. Patří mezi ně například filosofka Carolyn Merchant. Žena ve spojení s 

přírodou představuje jednak zdroj obživy, je dárkyní života, ukazuje přírodu mateřskou a 

laskavou, ale na druhé straně i přírodu divokou, zabíjející, přinášející pohromy a 

nezvladatelnou (Merchant, 1980: 127). Příroda tedy představuje určitý druh moci, který 

kultura, představovaná civilizací a technologickým pokrokem, nedokáže zkrotit. Paralelně 

tedy i žena oplývá mocí, někdy laskavou a někdy krutou, často nevyzpytatelnou, kterou 

muž chce zkrotit. (Zde se nabízí paralela s archetypem čarodějnice.) Merchant ve své knize 

„The death of nature“ (1980) vidí vědeckotechnickou revoluci jako jednu z dominantních 

příčin změny postavení přírody (potažmo ženy). Snaha přeměnit živý svět na mechanický 

byla cílená, neboť mechanismus (stroj) se lépe ovládá (Javorská, 2010: 20). 

Další významnou ekofeministkou, která chápe přírodu a ženu jakou související 

entity, je současná indická spisovatelka, ekoložka a feministka Vandana Shiva. V Indii 

jsou ženy nedílnou součástí přírody jak ve smyslu ideologickém, kdy je příroda 

ztělesněním ženského principu, tak ve smyslu praktickém, kdy feminita / příroda dává 
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nový život a poskytuje obživu (Shiva, 1991: 38). Shiva ovšem nevidí ženy a přírodu jako 

pasivní oběti, ale jako průkopnice nového myšlení a transformace, kreativní a udržující 

život (ibid: 47). Shiva se vymezuje proti pojetí feminity jako „té druhé“ u Simone de 

Beauvoir i proti stereotypnímu dichotomnímu pojetí, které staví na jednu stranu pasivitu, 

nenásilí a feminitu, a na druhou stranu aktivitu, tvořivost s násilím a maskulinitu. Místo 

toho přichází s tzv. „trans-gender konceptem“, který připouští nezávislost femininních 

hodnot na pohlaví. Ženský princip představuje jako princip aktivity a tvořivosti v přírodě, 

u žen i u mužů. Je tedy jakousi nepatriarchální, negenderovou kategorií nenásilí (ibid: 52). 

Tento konceptuální rámec pomáhá vytvořit novou celistvost, přesahující gender jakožto 

ideologický, sociální a politický konstrukt. Zasazuje se tak o oživení ženského principu 

v přírodě, ženě i muži. Doslova to specifikuje: „V přírodě to znamená vidět přírodu jako 

živý organismus. U žen to znamená, vidět ženy produktivní a aktivní. A konečně, u mužů 

obnova ženského principu znamená přemístění činnosti a aktivity život posilující, ne život 

snižující a život ohrožující společnosti.“ 55  (ibid: 53). Jinými slovy se vymezuje vůči 

ideologii na základě pohlaví. Kritizuje rovněž redukcionismus, který pojímá přírodu pouze 

jako hospodářskou činnost, kdy jedinou hodnotu představuje zisk a peníze. Peníze ovšem 

mají vůči životu v přírodě asymetrický vztah – využívání přírody je zdrojem peněz, 

zároveň však ubírá život a život podporující procesy (ibid: 25).  

Propojenost ženy a přírody lze tedy nahlížet z různých stran. Ekofeministky, které 

se zasazují o oddělení ženy a přírody, nechtějí, aby ženy byly dále „kroceny“ jako příroda. 

Naopak ženy, které toto spojení podporují, v něm spatřují možnosti zastavení drancování a 

zneužívání přírody (a ženy) znovuobjevením a posilováním jejich přirozené síly. Takovéto 

spojení však ženy oslabuje a staví je do nevýhodné pozice. Kromě toho, že je 

esencialistické a předpokládá tudíž určitou „přirozenost“ tohoto propojení, znemožňuje 

ženám vymanit se z podřadného postavení, jaký vůči kultuře příroda má. 

Noël Sturgeon (1997: 263-264) předkládá pět druhů ekofeministických přístupů. 

První z nich kritizuje propojení ženy a přírody proto, že jsou v patriarchální společnosti 

v podřadné pozici. Chce pomocí feministické analýzy tento vztah zkoumat a tím i měnit. 

Druhý přístup preferuje environmentální analýzu, pomocí které by zpochybnil dualistické 

vnímání ženy a přírody versus muže a kultury a „narovnal“ by současné hierarchické 

                                                           
55 Překlad autorka textu. 
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uspořádání. Třetí přístup je dekonstruktivistický a vychází z rozdílné zkušenosti mužů a 

žen. Nepopírá propojení ženy a přírody, nechápe ho však esencialisticky jako dané, ale 

spíše jako sociálně ukotvené zkušeností právě proto, že ženy díky své sociální roli 

(zemědělská produkce, řízení domácnosti, vaření, výchova dětí) byly s přírodou více spjaty 

a mohou tak dříve upozornit na environmentální problémy. Čtvrtý přístup argumentuje tím, 

že ženy mají k přírodě blíž na základě svých biologických (reprodukčních) charakteristik. 

Pátý ekofeministický přístup vychází z feministické spirituality, uctívání bohyní, 

cykličnosti. Poslední dva přístupy se mohou jevit jako esencialistické. Všechny přístupy 

však směřují k vyzdvihnutí ženy a přírody z podřadného postavení.  

2.5.2 Dělení ekofeminismu(ů) 

Přehledně rozdělila ekofeministické proudy do třech kategorií Zuzana Kiczková 

v knize „Príroda: vzor žena!?“ (1998). První, radikálně feministický přístup, vychází 

z myšlenky, která spojuje chápání ženy a přírody jako „jiného“, na kterém se páchá násilí 

(Kiczková, 1998: 145). Ženu a ženskost univerzalizuje a homogenizuje a vyzdvihuje 

aspekt mateřství proto, že se opírá o biologický determinismus Často dochází ke spojení 

„jiné rovná se lepší“ (ibid: 146). Radikální (eko)feministky často nejen že 

neproblematizují dualismus (biologické versus sociální), ale často také přenášejí 

zodpovědnost za záchranu naší „matky přírody“ na ženy (ibid). Tímto přístupem ženy ze 

svého podřadného postavení neosvobozují, ale utvrzují je v něm. 

Druhý přístup, rovněž esencialistický, nazývaný kulturní feminismus, neklade 

důraz na biologickou stránku ženy, ale spíše na psychologickou. Ženě přisuzuje určité 

charakterové rysy a vlastnosti (emocionalita, péče, pasivita atd.), které ženu přibližují 

přírodě (Kiczková, 1998: 147). Kiczková však upozorňuje, že ani tento typ ekofeminismu 

ženy nemohou přijmout, protože jim upírá racionalitu. 

Třetí proud Kiczková označuje jako sociální ekofeminismus (Kiczková, 1998: 150). 

Tento přístup esencialistický není, neboť nespojuje ženu a přírodu prvoplánovitě, na 

základě tělesných nebo duševních charakteristik, ale o tomto spojení uvažuje jako o 

historickém a společenském konstruktu se zaměřením na etiku péče (ibid). Schopnost péče 

mají ženy i muži, nicméně ženy měly možnost ji v průběhu staletí více rozvíjet, proto je u 

nich rozvinutější, zatímco muži byli historicky více v roli „pánů“. Kiczková připouští 

biologický základ rozdílnosti mezi pohlavími, ale jednoznačně odmítá esencialistickou 
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genderovou dichotomii. Toto sociálně-historické zdůvodnění vysvětluje tím, že ženy 

rozvíjely v soukromé sféře právě onu péči, starost, spolupráci a důraz na mezilidské 

vztahy, zatímco muži byli orientovaní na sféru veřejnou, ve které se soustředili na etiku 

práva a spravedlnosti a vyrovnávali se s konkurencí (ibid: 151). Morální vnímání 

s důrazem na etiku péče se pak jeví jako východisko vhodného přístupu nejen k planetě 

Zemi, ale i k dalším mezilidským vztahům (Kiczková, 1998, dále např. Gilligan, 2001, 

Nagl-Docekal, 1995). 

Jiné autorky dělí ekofeminismus do poněkud odlišných kategorií podle jiných 

kritérií, viz. např. Mellor (1997) nebo Merchant (2005). Mary Mellor (1997) uvádí 

McLaughtlinových pět větví radikálního enviromentalismu, kterými jsou lidsky 

orientovaný environmentalismus, sociální ekologie, hlubinná ekologie, ekofeminismus a 

bioregionalismus (Mellor, 1997: 131). I přes toto uvedené dělení Mellor nezastává třídění 

ekofeminismu do různých kategorií a řadí ho chronologicky. Carolyn Merchant dělí 

ekofeminismus na čtyři směry: liberální, kulturní, sociální a socialistický (Merchant 2005: 

188-197). Liberální ekofeminismus se zasazuje o změnu přístupu k enviromentalismu, a to 

především přijetím legislativních opatření a zvýšením kompetencí žen (ibid: 188-189). 

Kulturní ekofeminismus se snaží znovuobnovit a pozvednout „ženské“ hodnoty, neboť 

v současnosti převládají „mužské“ (ibid: 194). Sociální ekofeminismus nechce polarizovat 

femininní a maskulinní hodnoty, je proti dualistickému pojetí i spojování ženy a přírody 

(ibid: 195). Socialistický ekofeminismus vychází z Engelse a zabývá se otázkami 

produkce, reprodukce, sociální transformace a tím, jakou roli v nich ženy představují (ibid: 

196).  

2.5.3 Problematický dualismus 

 Z hlediska ekofeminismu pokládám dále za zásadní uvést přístup filosofky Karen 

Warren, která analyzovala vznik a trvání nadvlády nad přírodou a ženou. Popsala pět 

principů, které tvoří tzv. patriarchální konceptuální rámec (Warren, 2000: 46-47): 

1. Hodnotově-hierarchické myšlení, pohybující se „vertikálním“ směrem, přičemž 

hodnotnější je to „vyšší“ 

2. Myšlení „buď – anebo“, které rozděluje realitu do binárních opozic, z nichž jedna 

strana je hodnotnější 

3. Moc, která legitimizuje vztahy nadvlády a podřízení 
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4. Privilegia, která posilují nerovné vztahy a zvýhodňují určité skupiny nad jinými 

5. Logika dominance, která argumenty upevňuje a logicky vysvětluje vztahy 

dominance a podřízenosti. 

Podle Warren je třeba tento patriarchální konceptuální rámec spolu s dualistickým 

pohledem na svět a dichotomickými strukturami (muž – žena, kultura – příroda, tělo – 

duše, rozum – cit, aktivní – pasivní, soukromé – veřejné) rozbít. 

 Samozřejmě ne všechny feministky se s tímto postojem ztotožňují a podporují ho. 

Nicméně, jak připomíná Spretnak, všichni lidé na Zemi ve všech kulturách prožívali a stále 

prožívají okamžiky, kdy si sepětí s přírodou, Jednotu, uvědomují (Spretnak, 1994: 15). Na 

tom je třeba podle ní stavět, na nedualistickém vidění světa a na posilování vzájemných 

vztahů.  

Domnívám se, že ekofeminismus, respektive některé jeho přístupy, může být svým 

celostním pohledem vhodnou cestou mezi krajním konstruktivismem a esencialismem. 

Nabízí opustit dualismus, myšlení v binárních opozicích, které předurčuje k hierarchizaci. 

Je třeba dekonstruovat a podrobovat kritické analýze proces sebeurčování žen, hledat, 

z jakého kulturního prostředí pochází, tedy jaký sociální a jazykový svět jej utvářel 

(Kiczková, 1998: 157), a zároveň se vzdát principů, které mají platit vždy a všude (ibid). 

Kiczková 56  navrhuje soustředit se více na „meziprostory, mezičasy“, orientovat se na 

vztahovost, propojenost a kontextuálnost (ibid). Problematické je podle Kiczkové 

hierarchické pojetí dualismu, kdy opačné strany nejsou komplementární a navzájem se 

doplňující, ale jedna je doplňkem druhé. Místo toho radí připomínat si princip monismu, 

Jednoty (ibid: 158). Je třeba začít používat jiný jazyk, metafory a připustit si i jiný způsob 

myšlení: „Vyžaduje si to opustit stanovisko jednostranného proti, hierarchického nad a 

přijmout (vzájemné) působení s.“ (Kiczková, 1998: 159, přeloženo ze slovenštiny).   

Riziko esencializujícího spojení ženy a femininních hodnot s přírodou spočívá 

v tom, že může potvrzovat podřadné postavení ženy tím, že kopíruje patriarchální 

konceptuální rámec – jen ho de facto inverzně otočí. Kiczková upozorňuje, že je třeba 

rekonceptualizovat pojmy femininní, maskulinní a příroda, které byly dosud vymezeny na 

základě dichotomického a hierarchického způsobu myšlení (ibid: 167). Pojem příroda je 

                                                           
56 Podobně jako v diskuzi o konceptu transgender Mirek Vodrážka, viz. Mirek Vodrážka, "Život mezi". 

In Gender, rovné příležitosti a výzkum 3:3/2001 
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podle ní výsledkem politických, kulturních a sociálních diskurzů. Samotná příroda podléhá 

mocenskému diskurzu a při její dekonceptualizaci je třeba brát v úvahu to, kdo, proč a jak 

přírodu konstruuje (ibid: 168). 

V teoretické části jsem ukázala, že moc žen a jejich síla byla postupně, hlavně 

během křesťanství omezována a oslabována. Role, za kterou je žena ceněna, se zúžila na 

roli matky. Poukázala jsem na to, že sexualita je do značné míry konstruována a její 

podoba nevychází z žádné „přirozenosti“. Představila jsem několik přístupů, které se snaží 

o navrácení úcty k ženám (nejen jako matkám) a o osvobozování žen z jejich genderových 

stereotypů.  
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 Metodologie  

3.1.1 Paradigma výzkumu 

Aby mohl být jakýkoli výzkum přijat jako relevantní a přínosný, je nutné objasnit, 

v jakém paradigmatu se výzkumník/výzkumnice pohybuje a jeho/její pozicionalitu, tedy 

postoj k dané problematice, jeho/její hodnoty, zkušenosti, případně i víry a předsudky, 

prostředí, ze kterého pochází a další případné okolnosti, které mohou mít vliv na průběh a 

výsledky výzkumu. Ačkoli se věda snaží být objektivní a nezaujatá – zejména v rámci 

pozitivistického paradigmatu, ve většině případů mohou být data interpretována různými 

způsoby právě podle přístupu výzkumníka/výzkumnice. Je proto přinejmenším čestné, ale 

pro celkový obraz výzkumu nezbytné, osvětlit pozici, bod, ze kterého 

výzkumník/výzkumnice na daný jev nahlíží.  

Evon Guba a Yvonna Lincoln (1994) označují paradigmatem základní představy 

nahlížení na svět, na to, co je poznání, co je realita a jak toto poznání reality interpretovat, 

na základě epistemologického, metodologického a ontologického hlediska. Uvádějí čtyři 

paradigmata: pozitivismus, podle nějž je pravda jedna a je poznatelná, postpozitivismus, 

který stále trvá na tom, že realita je jedna, ale nemůžeme ji zcela poznat. Dále kritická 

teorie, která tvrdí, že realita je proměnlivá v čase, je ovlivňována různými faktory, které na 

ni působí a její poznání je částečně subjektivní, ale může být i objektivní. Kritický 

realismus se snaží objevit a pochopit konstrukce, jež nás obklopují a ovlivňují, a také je 

změnit. A konečně konstruktivismus, z něhož ve své práci vycházím. Konstruktivistické 

paradigma neuznává, na rozdíl od pozitivistického přístupu, že existuje pouze jedna 

uchopitelná realita, již je třeba poznat. Naopak, z ontologického hlediska připouští mnoho 

realit a tvrdí, že naše poznání je podmíněno kulturou, ve které žijeme. Chápe svět jako 

prostor, kde si každý vytváří na základě své vlastní nebo převzaté zkušenosti svoji pravdu. 

Dalo by se říci, že konstruktivistické paradigma vychází ze zkušeností jednotlivých lidí, 

z prostředí, které na ně působí a svým tlakem nebo naopak volností je utváří, ze zkušeností, 

představ i požadavků ostatních lidí, které člověk vnímá na vědomé i nevědomé úrovni. 

Z pohledu epistemologie už samotným zkoumáním se ono zkoumané ovlivňuje. 

Konstruktivismus se tedy snaží pochopit konstrukce, kterými je celá společnost, potažmo 

celý svět, protkán, a na kterých de facto stojí. Z těchto konstrukcí nevyvozuje žádné 
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dopady. V otázce metodologické používá konstruktivistické pojetí reality především 

kvalitativní metody sběru dat. 

Pro svoji práci jsem zvolila výzkum kvalitativní. Na rozdíl od kvantitativního 

výzkumu, kde se podle Morrow (1994) nestuduje jednotlivec, ale skupina subjektů, kteří 

nejsou ve vzájemné interakci, vyžaduje kvalitativní výzkum hlubokou znalost zkoumaného 

systému a používání „přirozeného“ jazyka namísto formálních kvantitativních zastoupení. 

Kvalitativní výzkum klade důraz na poznání zkoumaného jevu. Snaží se o porozumění 

lidem v různých sociálních situacích a jejich interpretaci. Je pružnější než kvantitativní, lze 

ho pozměnit v jeho průběhu. Zjištěné výsledky však nelze zobecňovat, má proto poměrně 

nízkou reliabilitu, avšak pro svou nízkou redukci zjištěných poznatků má vysokou validitu. 

Můj výzkum je rovněž feministický. Gay Letherby (2003) poukazuje na to, že 

z metodologického hlediska není jednotná metoda pro feministický výzkum. 

Charakteristikou feministického výzkumu je respekt ke komunikačním partnerkám a 

uznání subjektivity výzkumnice (Letherby, 2003: 5). Sulamit Reinharz (1992) chápe 

feministický výzkum ne jako metodu, ale jako perspektivu (Reinharz, 1992: 241). Podle ní 

je třeba používat vědecké metody, a zároveň na ně nahlížet (a na jejich výsledky rovněž) 

z feministické perspektivy. Lze použít jakoukoli metodu, důraz je kladen na to, aby byla 

použita feministickým způsobem, to znamená, aby výzkumnice či výzkumník reflektovali 

svoji pozicionalitu nejen k cílům a výsledkům výzkumu, ale především k lidem, kteří se na 

výzkumu podílejí, a to tak, aby nebyli stavěni do role objektu, ale subjektu výzkumu. 

Hlavním cílem feministického výzkumu je možnost dát „hlas“ těm, kteří nejsou příliš 

slyšet. Jde o to, aby ženy samy formulovaly své pocity, myšlenky a zkušenosti (Reinharz, 

1992: 19).  Feministický výzkum je také zaměřený na nerovnosti a snaží se odhalit 

genderový řád. Pracuje s feministickými teoriemi a konceptem moci. 

3.1.2 Moje pozicionalita 

Jak jsem se již zmínila, pro zachování určité objektivity výzkumu je nezbytná 

reflexe pozice výzkumnice.  

O téma spirituality žen se zajímám řadu let. Musím připustit, že mi semináře pro 

ženy s duchovní tematikou v mnohém pomohly a v mnohém mě posunuly k hlubšímu 

vědomí sebe sama. Tuto svoji zkušenost s kurzy i praktikování meditačních a spirituálních 

technik chápu v určitém smyslu pro tento výzkum jako výhodu. Jednak jsem s tématem 
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velmi dobře obeznámena, mohu se do něj hlouběji ponořit, klást otázky, které mohou tuto 

problematiku přiblížit a také se na dotazované ženy „naladit“. Domnívám se, že takový 

výzkum může přinést hlubší poznatky. Na druhou stranu si jsem vědoma i limitů, které mi 

moje pozice přináší. Mám už na tuto tematiku utvořený určitý názor, který je ovlivněn mou 

osobní zkušeností. Chápu jako nezbytné, abych se během výzkumu pravidelně oprošťovala 

od případných předsudků, snažila se o maximální možnou vyváženost a nezaujatost a 

nezahrnovala do výzkumu své osobní zkušenosti a názory. V průběhu celé práce jsem si 

dávala pozor, abych nepromítala do otázek své osobní postoje, nevkládala narátorkám do 

úst mé vlastní očekávání a závěry, abych nezjednodušovala a nehomogenizovala jejich 

zkušenosti.  

O duchovní a spirituální tematiku jsem se začala zajímat v roce 2003. Ve svém 

životě jsem postrádala nějaký hlubší aspekt než „jen“ chodit do práce a vychovávat děti. 

Vůbec první kurz se týkal intuitivního malování, následovaly několikaleté školy reiki57. 

Tam jsem poznala práci s energií, ale i s vědomím a nevědomím. Díky Oshovým 

meditacím58 a dalším technikám jsem mohla poznávat, kým jsem, respektive kým nejsem. 

Skrze katarzní a transovní techniky59 jsem odhazovala předsudky, přetvářky, potlačené 

emoce a křivdy. Našla jsem komunitu lidí, která ode mne neočekávala nějaké určité 

chování, dovednosti, znalosti či vzhled. Bylo to pro mne bezpečné prostředí, kde si 

nemusím „na nic hrát“.  

Po několika takto strávených letech jsem vnímala jako velkou potřebu poznat, co 

jsem vlastně jako žena. Role matky, manželky a pracovnice v nadnárodní společnosti mě 

zcela neuspokojovaly. Přihlásila jsem se na Ženskou tantrickou iniciaci u Mgr. Ivany 

Megové. Jednalo se o celoroční „školu“ několika víkendů, kdy každý byl nějak 

tematizován (např. vztah k tělu, sexualitě, matce, magii apod.). Tato škola mi poskytla 

                                                           
57 Reiki zde byla chápána jako univerzální energie, kterou je možno využít k léčení, jako podporu a ochranu 

člověka a k sebepoznání. 
58 Osho, vlastním jménem Rajneesh Chandra Mohan Jain, byl indický filosof a mystik. Jeho meditace jsou 

typické tím, že zahrnují „tělo, mysl i srdce“.   
59 Katarzní techniky jsou druhy meditace, během kterých je žádoucí pustit zábrany, které jsme si vytvořili a 

nahlédnout „pod slupku sebe sama“. Zpravidla probíhají v bezpečném prostoru se šátkem na očích za 

zvukového doprovodu. Každý účastník/účastnice je zde „sama pro sebe“, nenavazuje kontakt s jinými, 

následuje „pokyny“ od svého těla (např. chce-li se jí plakat, smát se, tančit, křičet apod., nepotlačuje to, ba 

naopak, dovolí si to udělat a prožít. Transovní techniky jsou takové, kdy se opakujícím se rytmem a tancem 

„vypne“ mysl (respektive uvažování a hodnocení, zda to je či není vhodné) a tělo se jaksi „samo“ začne 

hýbat (tančit apod.), aniž by si člověk uvědomoval, že je unavený apod. Člověk se tímto pohybem dostává do 

změněného stavu vědomí. 
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další prostor k poznání sebe sama. Zajímavá nebyla jen náplň kurzů, ale také to, co se dělo 

mimo program. Sdílení ženské zkušenosti, příběhů, sounáležitost a spojenectví s ostatními 

ženami. Bylo to něco, co jsem doposud nezažila. Nejen že jsem získala nové informace, ale 

poznala jsem i to, že ženy sobě navzájem nemusí být rivalkami, že si jsou v jistém ohledu 

blízké, a přitom je každá úplně jiná. Některá přátelství z těchto ženských kruhů trvají 

doposud. 

Katedra genderových studií mi poskytla zase zcela jiný pohled na problematiku 

ženství a žen, toho, co je či není jejich podstatou a jak je (či zda vůbec) definovat. I s tímto 

pohledem souzním. Otevřel mi nové perspektivy pohledu nejen na ženu, ale i na svět 

okolo. Ženské kruhy jsem (i z časových důvodů) opustila a věnovala se studiu genderu. Na 

„rozvoj ženství“ a jiné ženské skupiny jsem se dívala kriticky. Jednou mi však zavolala 

Ivana, zda bych nechtěla přijít na nějaký „ženský“ večer. Řekla jsem si, proč ne, alespoň 

uvidím, jak se zde uplatňují genderové stereotypy a budu to sledovat nejen s nově 

nabytými znalostmi, ale i kritickým odstupem. Ovšem byla jsem zaskočena tou silnou 

„ženskou“ energií60, která mě celou prostoupila, ačkoli jsem se jí bránila. Silné pocity mě 

provázely ještě dlouhou dobu. 

Rozhodla jsem se proto, že téma svojí diplomové práce zasvětím prozkoumání 

tohoto fenoménu. Chtěla bych se pokusit propojit koncept feminismu a ženské spirituality, 

jak to činí například ekofeminismus.  

K pozicionalitě patří i bod, ze kterého se na problematiku dívám, optika, kterou 

nahlížím. Ačkoli se snažím o kritický pohled, na výpovědi narátorek nahlížím rovněž 

z jejich hlediska, z jejich „strany“. Je to jednak z etických důvodů, vážím si jejich důvěry a 

otevřenosti a ctím jejich přesvědčení a zkušenosti, které nehodlám zpochybňovat. Chci 

přinést jejich svědectví, obohatit vědění o další zkušenosti, další nahlížení reality, nechat 

zaznít jejich „hlasy“. Rovněž jsem žena, cítím se jako žena ve všech možných 

genderových významech. 

                                                           
60 Pojmem „ženská energie“ se zabývám v analytické části práce. Pro mě osobně je to určitý pocit sebe-

vědomí, vědomí toho, že ať jsem, jaká jsem, je to v pořádku. Je to pocit sounáležitosti s ostatními ženami, 

pocit jednoty a síly, svobody a bezpečí. Takový pocit „ano, tady jsem doma, tady si nemusím na nic hrát“. 

Pocit blízkosti a porozumění si s ostatními ženami i beze slov, jakoby plynutí na jedné vlně.  
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3.1.3 Produkce61 dat 

3.1.3.1 Výběr metody 

V tématu spirituality žen se mi, po důkladném zvážení většiny metodologicky 

známých postupů, jako nejvhodnější jevila metoda polostrukturovaných rozhovorů. Chtěla 

jsem zachytit žitou zkušenost žen a zasadit ji do kontextu feministických teorií. Očekávala 

jsem, že z polostrukturovaného rozhovoru získám přístup k myšlenkám komunikačních 

partnerek a jejich zkušenostem, vyjádřených vlastními slovy. Sulamit Reinharz (1992: 18-

45) označuje metodu rozhovoru pro feministický výzkum jako velice vhodnou. Rozhovory 

totiž poskytují výzkumnicím nahlédnout do myšlení a vzpomínek jednotlivých 

komunikačních partnerek, protože naslouchají jejich vlastním slovům, ne těm, které už 

někdo nějak interpretoval. Poskytují tak badatelkám prostor nejen pro vytváření teorií, ale i 

pro diskuzi. Rozhovor tak maximalizuje poznání prostřednictvím informací o skutečném 

prožívání dotazovaných. I Zuzana Kiczková (2006) zdůrazňuje, že feministicky laděný 

rozhovor navozuje důvěru narátorky, nestaví ji do role objektu, ale subjektu, a dává jí 

prostor mluvit o tom, o čem ona mluvit chce, či potřebuje. Tím, jak reflektuje své 

myšlenky a zkušenosti prostřednictvím jazyka, ale i gest, miminky a dalších neverbálních 

prvků, spoluvytváří obsah i formu rozhovoru (Kiczková, 2006: 20-23).  

Sulamit Reinharz (1992: 25, 34) upozorňuje na to, že rozhovor vyžaduje i značné 

nároky na výzkumnici. Především je to umění víc naslouchat tomu, co narátorka sděluje 

než získání konkrétní odpovědi na otázku za každou cenu, umění udržet pozornost a 

důvěřovat, že narátorka povede rozhovor správným směrem. Samozřejmě je zde vždy 

riziko, že narátorka nebude plně pochopena i přes veškerou snahu badatelky. 

3.1.3.2 Výběr komunikačních partnerek 

Jak jsem uvedla dříve, téma ženské spirituality mě osobně zajímá a jsem v něm 

zainteresovaná. Uvažovala jsem, zda si mám pro rozhovor zvolit ženy, které znám a o 

kterých vím, že se tímto tématem zabývají, nebo hledat ženy, se kterými žádné vazby 

nemám. Nakonec jsem vybrala několik narátorek z okruhu mých známých, většinou 

bývalých účastnic seminářů, na kterých jsme byly spolu, nebo na kterých byly jen ony, 

s jinými účastnicemi. Chtěla jsem však také, aby výzkum nezahrnoval jen tu oblast 

                                                           
61 Záměrně používám slovo produkování dat, nikoli sběr dat. U rozhovorů jsou data produkována, jsou 

získávány nové informace (Reinharz, 1992). 
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spirituality žen, ve které se pohybuji já, proto jsem požádala některé mé přítelkyně o 

doporučení dalších žen, se kterými se stýkají a které jsou spirituálně aktivní. Měla jsem tak 

příležitost uskutečnit rozhovory s blízkými ženami i ženami zcela neznámými. Tento 

model sběru dat je také označován „metoda sněhové koule“. Tématem rozhovorů v rámci 

feministického výzkumu se kromě zmíněné Sulamit Reinharz zabývá i britská socioložka 

Ann Oakley, která spatřuje rozdíl mezi vědeckým dotazováním vyžadujícím objektivitu, a 

feministickým dotazováním, které potřebuje otevřenost, důvěru a má perspektivu 

dlouhodobějšího vztahu. Vyvinula novou metodu – dotazování s důrazem na intimitu, 

sebeodhalení a důvěru v dotazovaného. Navrhuje, aby feministické dotazování zahrnovalo 

i tvorbu vztahu mezi výzkumnicí a narátorkou (Oakley in Reinharz, 1992: 28).  

Narátorky, které mi poskytly rozhovor, se účastnily (nebo stále účastní), vedly 

(nebo stále vedou) semináře (nejen) pro ženy s duchovní a spirituální tematikou. Tyto 

semináře je svým způsobem zasáhly a nějak změnily jejich nahlížení na spiritualitu. Mým 

záměrem bylo mít skupinu žen do jisté míry různorodou. Podařilo se mi oslovit ženu 

vdanou, rozvedenou i svobodnou, ženu s dětmi i bezdětnou. Co se týká sexuální orientace, 

ve vzorku jsou pouze ženy heterosexuální. Nesetkala jsem se, a ani nevím o nikom, kdo by 

se setkal se ženou, zajímající se o tuto problematiku, která by nebyla heterosexuální. 

Většina z nich má vysokoškolské vzdělání, ostatní středoškolské. Diverzita vzorku je i 

v oblasti věku narátorek a pohybuje se od 25 do 58 let. Vzorek tak zachycuje zkušenost 

téměř dvou generací žen. To vnímám jako podstatné hledisko, i proto, že jsem 

přesvědčena, že spiritualita v lidském životě jistým způsobem dozrává.  

3.1.3.3 Průběh rozhovorů 

Zvolené narátorky jsem kontaktovala emailem, abychom si domluvily schůzku. 

Bylo pro mne důležité, aby se rozhovor uskutečnil v klidném prostředí nejen z důvodu 

kvalitního audio záznamu, ale i proto, aby se navodila příjemná a důvěrná atmosféra. 

Nejčastěji se rozhovory uskutečnily u narátorek doma, v době, kdy jsme tam byly samy a 

nebyly jsme ničím a nikým rušeny. Předem jsme se domluvily na dostatku času, aby se 

narátorka cítila uvolněně, bez stresu. Pouze v jednom případě u mimopražské narátorky byl 

rozhovor uskutečněn v kavárně a pod mírným časovým tlakem z důvodu odjezdu 

autobusu. 
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Mým záměrem bylo, aby se dotazovaná žena cítila příjemně a uvolněně. Snažila 

jsem se maximálně přizpůsobit jejím časovým i jiným možnostem, i když to pro mne 

nebylo z pracovních a rodinných důvodů vždy snadné. Chtěla jsem však každé ženě 

poskytnout dostatek prostoru k vyjádření se, a sebe sama jako plně naslouchající, 

nehodnotící a podporující spolutvůrkyni rozhovoru. K dokreslení výpovědi jsem věnovala 

pozornost i neverbální stránce rozhovoru. Držela jsem se zásad správného vedení 

rozhovoru, tj. neklást navádějící a sugestivní otázky, nehodnotit, přitakávat, parafrázovat, 

klást doplňující otázky a pobízet k rozhovoru. Myslím si, že se mi to do značné míry 

podařilo, protože loučení s narátorkou probíhalo vždy vřele a uvolněně. Kromě jednoho 

případu mi ženy vždy děkovaly za možnost si o tomto tématu promluvit, protože si i samy 

leccos v průběhu rozhovoru ujasnily, definovaly, možná i pochopily. I pro mě byly 

rozhovory přínosné, často jsem cítila dojetí, a i jakousi propojenost s dotazovanou ženou. 

Ve výzkumu jsem měla možnost porovnat, jak probíhá rozhovor se známou i zcela 

mě neznámou ženou. Tuto problematiku zmiňuje i Reinharz (1994). Uvádí, že některé 

výzkumnice se dostaly více k podstatě problému, pokud s dotazovanými ženami měly 

přátelský vztah, jiné naopak zjistily, že „cizí“ ženy jim toho řeknou víc. Moje zkušenost 

z výzkumu je taková, že se známými ženami se mi rozhovor dělal mnohem snadněji. 

Jednak jsem se tolik neostýchala ptát se jich i na intimní témata, také byla mezi námi už 

určitá důvěra. I já sama jsem se cítila uvolněněji a bylo pro mne jednodušší se na ženu 

„naladit“. Myslím si, že jsem se u nich skutečně dostala hlouběji k podstatě, ačkoli musím 

připustit, že i ženy, které jsem doposud neznala, mě překvapily svojí upřímností a 

otevřeností ke sdílení i těch velmi intimních informací. 

Rozhovory byly pro mne obohacující i v tom smyslu, že mi každý uskutečněný 

rozhovor ukázal něco i o sobě samé. Tento, dalo by se říci vedlejší efekt rozhovoru pro 

badatelku, oceňuje i Reinharz (1994). Sebereflexivní formu vyjádření během rozhovoru 

chápe jako krok novým směrem, který může napomoci rozkrýt další metodologická a 

etická dilemata.  

3.1.3.4 Struktura rozhovoru 

K rozhovoru jsem měla připravených šestnáct otázek. Týkaly se okruhů, které mě 

osobně zajímaly, a které sledovaly cíle mé práce. Naučila jsem se je nazpaměť, abych je 

mohla klást podle toho, kam se rozhovor ubíral. Nepokládala jsem je tedy ve stanoveném 
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pořadí, ale vždy tak, aby navazovaly na to, co narátorka právě sdělovala. Tím jsem zajistila 

plynulost a „přirozenost“ rozhovoru. 

Ještě před samotným začátkem rozhovoru jsem každé narátorce sdělila, čeho se 

bude týkat, že rozhovor může kdykoli přerušit nebo na otázku neodpovídat. Že rozhovor 

nebo jeho část smažu a nepoužiji ani ve výzkumu, pokud si to bude přát i se zpětnou 

platností (samozřejmě do doby jeho zpracování). Sdělila jsem jim, že zachovám jejich 

anonymitu a změním veškeré údaje, které by je mohly identifikovat. Ve dvou případech mi 

ženy sdělily, že si za svými postoji stojí a mohu klidně uveřejnit i jejich jména. Jedna 

z nich mě po skončení rozhovoru požádala přece jen o zachování anonymity. Narátorky 

byly obeznámeny s tím, že rozhovor budu nahrávat a přepisovat, věděly, že číst ho budu 

jen já a případně vedoucí mé diplomové práce a že mohu v práci citovat úryvky rozhovoru. 

Všechny mi daly souhlas s uskutečněním a nahráním. Pečlivě jsem dbala na to, abych 

neporušila etiku feministického výzkumu a aby se ženy necítily pod sebemenším nátlakem. 

Pracovaly jsme v rovině subjekt – subjekt. Všechna jména v komunikačních partnerek i 

osob, které jmenují, jsou v této práci změněna. 

3.1.3.5 Způsob zpracování rozhovoru 

Po uskutečnění rozhovoru jsem se ho snažila vždy co nejdříve přepsat. Tato 

strategie se mi osvědčila. Jednak jsem měla v živé paměti to, jak rozhovor probíhal, a 

mohla jsem si k němu dopsat poznámky o mých pocitech a celkové atmosféře, a také se mi 

nehromadily nahrávky. K přepisu jsem používala doslovnou transkripci se zaznamenáním i 

neverbálních, ale postřehnutelných projevů (smích, zamyšlení apod.). Vždy po přepsání 

rozhovoru jsem si ho přečetla a udělala si pro sebe jakousi zpětnou vazbu. Co bylo dobré, 

na co si příště musím dát pozor, jaké postřehy jsem dostala od narátorek. Například po 

prvním rozhovoru mi narátorka sdělila, že byla zaskočena otevřeností otázky na vztah 

k tělu a k sexualitě, že na to nebyla připravena (ačkoli v úvodu věděla, čeho se bude 

rozhovor týkat). V dalších rozhovorech už jsem tuto otázku uváděla citlivěji: „Teď se 

zeptám na hodně osobní věc…“ atd. V jiném případě jsem nepoložila třeba nějakou otázku, 

protože jsem měla dojem, že už se k ní narátorka vyjádřila. Teprve při přepisování 

rozhovoru jsem si říkala, že jsem se přece jen zeptat měla. U dalšího rozhovoru jsem 

otázku položila přesto, že už o této oblasti narátorka hovořila a k mému potěšení toto téma 

rozvedla ještě hlouběji a dále. Dalším příkladem bylo, že jsem u prvního rozhovoru 

položila otázku hned, jak narátorka domluvila. Opět zpětně mě napadlo, že bych měla 
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nechat víc času na vyznění odpovědi a případné zamyšlení narátorky, která by k tomu 

mohla chtít něco dodat. Tyto (a i jiné) připomínky jsem pak zapracovala do dalších 

rozhovorů.  

3.1.4 Analýza rozhovoru 

V analýze rozhovorů se do značné míry inspiruji metodou otevřeného kódování 

v rámci zakotvené teorie (Strauss, Corbin, 1999). I podle Švaříčka a Šeďové je otevřené 

kódování univerzální a velmi efektivní způsob, jak zahájit analýzu dat (Švaříček, Šeďová, 

2007: 211). Znamená lokalizování a označování jednotlivých témat v textu výstižným 

slovem (slovy). Kódování není analýza, jak upozorňují Coffey a Attkinson (1996: 26), je 

pouze prvotním krokem k analýze. Souhlasím s jejich pojetím, které přistupuje ke 

kódování nejen jako k organizaci dat, ale také, a to je podstatné, k jejich dalšímu rozvíjení 

a zasazování do kontextů (ibid: 29). Druhým krokem je interpretace dat (ibid: 46), jenž 

data pečlivě analyzuje.  

Postupovala jsem tak, že jsem si doslovně přepsané rozhovory vytiskla s širokým 

pravým okrajem, na nějž jsem si při několikerém pročítání zapisovala jednotlivé kódy, 

poznámky a postřehy. Nejprve jsem se pokoušela najít společné kódy, tedy určité 

kategorie, které zahrnují společné teze. Pozornost jsem věnovala i neverbálním 

komunikačním znakům, které jsem rovněž zahrnula do transkripce, a které mi pak 

pomohly pochopit význam sdělení a sledovat i to, co je tzv. „za“ sdělenou větou. Kódy 

jsem posléze přiřazovala ke zvoleným kategoriím, abych si udržela jejich přehlednost, a 

vkládala jsem i příslušné citace z rozhovorů. Některé kategorie byly dané předem, neboť 

jsem se na ně ptala záměrně, jiné vznikly postupně z jednotlivých kódů. Kódy jsem 

postupně slučovala a hledala jejich nadřazenou kategorii. Některé kódy jsem měla 

v několika různých kategoriích a bylo pro mě těžké je jasně definovat a přiřadit pod jednu 

kategorii. Postupným přeskupováním a slučováním jsem z původních osmi kategorií došla 

na pět: Kurzy, Mateřství, Ženská polarita, Sexualita a Spiritualita. S těmito kategoriemi 

jsem dále pracovala a v textu jsem pro lepší přehlednost některé ještě dále specifikovala: 

ženství, tělo, sexualita, mateřství, božství, kurzy, moc a příroda. 

3.1.5 Medailonky narátorek 

Pro lepší porozumění zkušenostem narátorek a jejich zasazení do kontextu jsem se 

rozhodla uvést o každé z nich krátký medailonek. Považuji za důležité zmínit jejich věk, 
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neboť životní zkušenosti a „moudrost“ jsou často (ale nejenom) určovány věkem. Uvádím i 

jejich vzdělání a povolání, abych přiblížila oblast, ve které se pohybují, a která je do 

značné míry ovlivňuje, stejně tak jako rodinný stav a náboženské vyznání. 

Narátorka Simona je vdaná, nyní na mateřské dovolené se dvěma dětmi. Předtím 

pracovala v nadnárodní firmě. Má vysokoškolské vzdělání. Je jí 34 let. Na kurzy s ženskou 

tematikou začala jezdit ještě jako svobodná a bezdětná. Nehlásí se k žádnému náboženství. 

Pochází z ateistické rodiny. 

Narátorka Lucie je rozvedená, ale žije v dlouhodobém partnerství s mužem, se 

kterým vychovávají společné dítě. Lucie má ještě dospělé dítě z prvního manželství. Je jí 

49 let, je vysokoškolsky vzdělaná a pracuje ve školství. Na kurzy jezdí mnoho let a sama 

také ve volném čase kurzy vede. Pochází z ateistické rodiny, babička byla věřící 

(praktikující křesťanka). 

Zuzana je matkou tří dětí a pracuje jako ekoložka. I ona má vysokoškolské 

vzdělání, je vdaná a je jí 44 let. Pochází ze silně katolické rodiny, ale sama se k této víře 

nehlásí. Na kurzy jezdí několik let, v současné době se připravuje na vedení kurzu v jiné 

spirituální rovině, než jsou ženské kurzy. 

Pavla je také vysokoškolsky vzdělaná, je jí 58 let. Po mnoha letech práce úřednice 

je nyní bez práce, opustila město a žije na venkově, téměř na samotě v horách. Má 

dospělého syna, je rozvedená a žije sama. Na kurzy jezdí několik let. K žádnému 

náboženství se nehlásí. 

Kláře je 51 let, je vdaná, má dvě dospělé děti a brzy se stane babičkou. Pracuje ve 

školství, má vystudovanou střední školu. Ani ona nevyznává žádné oficiální náboženství. 

Andrea je nejmladší ženou mého výzkumu, je jí 25 let, má vystudovanou střední 

školu a pracuje v soukromé firmě. Kromě toho píše články, knihu, provádí osvětovou 

činnost zejména v „ženské oblasti“. Je svobodná a bezdětná. Nevyznává oficiální 

náboženství, babička „chodila do kostela“. 

Renata je svobodná bezdětná žena, žijící v dlouhodobém partnerství. Je jí 37 let. 

Má vysokoškolské vzdělání, pracuje ve školství a zdravotnictví. Pochází z částečně 

křesťanské rodiny. Sama neví, jestli je věřící nebo ne, říká, že „ano, ale ne 100 %“. 
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3.2 Analýza dat 

Před samotnou analýzou bych chtěla ještě jednou připomenout, že není mým cílem 

v této práci přinést jakousi objektivní pravdu, která bude univerzálně platná pro všechny 

ženy. Snažím se zachytit, jak účastnice výzkumu vnímají bohyni a svoji spiritualitu, hledat 

společné rysy i postihnout individuální postoje a proniknout do otázky, jak ovlivňuje jejich 

život. K jednotlivým analytickým kategoriím, které představují názvy kapitol, jsem 

dospěla tak, že jsem je vysledovala a vygenerovala z jednotlivých odpovědí – jsou to 

témata a koncepty, na které se komunikační partnerky soustředily. 

3.2.1 Analýza konceptu ženství 

Ženství, ženskou energii, vnitřní ženu (a vnitřního muže) v rozhovorech uváděly všechny 

komunikační partnerky jako něco samozřejmého, běžného, normálního, přirozeného. Téma 

ženství se prolíná všemi rozhovory jako červená nit a hraje v životě komunikačních 

partnerek velmi podstatnou úlohu. Samotný pojem ženství je z genderového hlediska 

problematický především tím, že může potvrzovat mužskou dominanci – je totiž opakem 

pojmu mužství, které má v patriarchálním uspořádání světa nadřazenou pozici. Tato 

skutečnost je pro mnoho žen důvodem, proč se odmítají identifikovat jako ženy – nechtějí 

se dostat do podřadného postavení vůči mužům. Jak jsem uvedla v teoretické části, už Luce 

Irigaray (1996) kritizovala Freudovo a Lacanovo pojetí ženy jako nedostatku muže.  

Co si však komunikační partnerky pod oním ženstvím představují? Žádná 

z komunikačních partnerek nepopsala nějakou jeho konkrétní formu, čímž potvrzují tezi 

Irigaray, že ženství jako takové by nemělo být definováno. Implicitně jejich charakteristika 

ženství připomíná již zmíněný archetyp divoké ženy. To, že ženství je ryze individuální 

záležitost každé ženy, dokládá Andrea: 

„… tak je to… hmmm, takové naladění na to ženství, do takového ženství, které my 

ženy potřebujeme, často to nevíme, že ho takhle můžeme prožívat, nechci říkat, že takhle by 

to mělo vypadat, protože to je na každé z nás, jak to bude nebo nebude vypadat…“ 

(Andrea) 
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3.2.1.1 Ženství a mužství – binární opozice nebo komplementární části jednoho 

celku? 

 V celém vesmíru, makrokosmu i mikrokosmu, můžeme pozorovat interakci polarit 

(magnetické póly Země, elektron a proton, samec a samice atd.). Energie se (kromě jiného) 

vytváří i díky polaritám. Narátorka Zuzana, která je doktorkou přírodních věd, říká:  

„Bůh a Bohyně pramení ze zdroje, který je prostě… který je prostě nerozlišený a 

vlastně jsou to dvě formy projevení energie. Plus a minus a mezi těmahle dvěma pólama se 

uskutečňuje existence, vlastně interakce těchto dvou pólů, že když se podíváte do atomů, 

když se podíváte do chemie, tak všechno, co drží pohromadě, tak drží pohromadě na 

základě rozdílných nábojů, a pak tam máme ještě třetí sílu, která není vázaná na náboje, 

což je gravitace, což můžeme vlastně brát jako to, co není vázaný na polaritu, vlastně 

existuje samo bez polarity, ale gravitace vzniká, když máte dostatečně velkej objem hmoty, 

vy si potřebujete nejdřív vypálit dostatečně velký množství polarit, aby vznikla gravitace.“ 

(Zuzana) 

Všechny narátorky zřetelně oddělují ženství a mužství, a to nejen na fyzické úrovni. 

Žena a muž mají podle nich zcela jiné vnímání, jiné chápání světa, odlišný přístup k životu. 

Nikoli však lepší nebo horší k ženám, ale navzájem se doplňující a respektující. Obě tyto 

polarity komunikační partnerky chápou jako součást jednoho celku, jako navzájem 

komplementární, stejně jako Charlene Spretnak (1994). Podobně uvádí i Dušan Zbavitel, 

že v tantrismu jde o překonání nežádoucí duality a nastolení ideální jednoty (Zbavitel, 

1997: 141). U žádného rozhovoru jsem nevypozorovala, a to ani skrytě naznačenou, 

převahu jednoho pólu nad druhým. K dokreslení komplementárního pojetí mužské a 

ženské energie použiji úryvek z rozhovoru s Lucií: 

„…jin a jangový pojetí není o soupeření, ale o neustálý vlně pohybu, která 

vyrovnává krajnosti. A stejným způsobem to vnímám jako mužskou a ženskou podstatu.“ 

(Lucie) 

To rovněž odpovídá konceptu hnutí Wicca (Kratochvílová, 2009: 27), i když 

narátorka to takto nedefinovala. Z uvedeného dále vyplývá, že polarita sama o sobě nemusí 

být problematická. Rozdíl mezi dualitou a polaritou chápu tak, že zatímco dualita je podle 
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mého názoru myšlenkový konstrukt 62 , který rozděluje jevy do dvou kategorií, čímž 

nevytváří žádné „mezi“, polarita vytváří mezi svými dvěma póly energetické pole, kde se 

vyrovnávají a „harmonizují“ ony polaritní extrémy. Tento koncept „mezi“ nebo „trans 

genderu“ je propagován mnohými ekofeministkami, např. Kiczková 1998), Shiva (1991). 

Je nasnadě, že zatímco v pojmu duality snadno vznikají vztahy ordinace a subordinace, 

používáním, a především celkovým pojetím a pochopením pojmu polarita, 

k hierarchickému uspořádání nedochází. Podobně jako v přírodě vlna, která je chvíli 

nahoře a chvíli dole, není někdy lepší či horší, stejně tak i počasí, den a noc, samec či 

samice. Zdánlivé protiklady se pouze doplňují, teprve dohromady tvoří jeden celek. 

Hierarchické dualistické myšlení je zažitým konstruktem, vzniknuvším z různých důvodů. 

Může to být náboženství, které preferovalo muže (v našem kontextu křesťanství), může to 

být potřeba pořádku v rámci vědeckotechnické revoluce, kdy bylo zapotřebí stanovit, které 

informace jsou důležité a které ne, a dát chaosu (ženský, nechtěný princip) jakýsi řád 

(mužský princip).  

Dichotomické a bipolární dělení kritizovala i Karen Warren (2000), jak uvádím 

v teoretické části. Narátorky sice oddělují feminitu a maskulinitu, nikoli však ve výše 

kritizovaném dualistickém pojetí, ale v pojetí polaritním. V přírodě (a celém vesmíru) 

existují polarity, jsou však vyvážené a žádná z nich nemá vyšší hodnotu. Podobně i ženský 

a mužský princip jsou v pořádku za předpokladu, že mužský princip není nadřazen 

ženskému. Konstruktem se pak stává jejich interpretace, a to taková, kdy jeden prvek má 

vyšší hodnotu než druhý. Proč by kupříkladu aktivita nebo soutěživost měly být hodnoceny 

jako důležitější, než pasivita a spolupráce? Bez jednoho by nebylo druhé a oba aspekty 

mají svoji rovnocennou hodnotu.  

3.2.1.2 Ženská a mužská energie 

Mužskou a ženskou vnitřní energii, tak jak o ní hovoří komunikační partnerky, lze 

interpretovat jako soubor vzorců chování, které jsou specifické pro muže a ženy. Ženská 

energie představuje potenciál ženskosti – určitých charakteristik (spolupráce, citlivost, 

vnímavost, chaos, divokost, emocionalita, cykličnost, intuice, plynutí, pasivita), mužská 

energie zase potenciál mužskosti (soutěživost, orientace na cíl, lineárnost, racionalita, 

                                                           
62 O významnou obnovu dualismu se zasloužil v 17. století René Descartes (viz. např. Wikipedie, cit. René 

Descartes. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2017, 

15.1.2017 [cit. 2017-02-24]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes) 
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rozhodnost, výkonnost, aktivita). Podle narátorek mají ženy (nejen ženy) k dispozici obě 

dvě polarity, ženskou i mužskou energii, „vnitřní ženu“ a „vnitřního muže“, což jsou jakési 

entity, které každý člověk „má v sobě“. Tím, že má každý / každá k dispozici obě dvě, 

může si „vybrat“ tu, která je pro danou chvíli nebo činnost vhodnější. Mohou se tedy 

ponořit do libovolné z nich v závislosti na činnosti, kterou právě vykonávají (nebo na 

momentální náladě a psychickém rozpoložení), a kterou podpoří ta či ona energie, jak jsem 

již uvedla dříve. To odpovídá konceptu hnutí Wicca. Jinými slovy, když mají např. soudní 

proces, zapojí „mužskou, racionální část“, a když pečují o dítě, zapojí více emocionální 

část. Ženskou energii charakterizují jako „jemnou, poddajnou, měkkou, je uvnitř“ (Klára), 

„cyklickou“ (Klára, Andrea, Renata), „chaotickou“ (Lucie). Křehkost a jemnost je podle 

Kláry však pouze zdánlivá, ve skutečnosti je „ženská energie silnější než mužská“. Toto 

tvrzení dokazuje konstruovanost spojení ženy a křehkosti. Odkazuje na artušovský 

archetyp Annis Pratt (1981), kde je ženská síla postupně oslabována a je ženám ponechána 

jen v jejich nadpřirozené formě (víly, elfové atd.). Přijetí svého ženství je podle Kláry 

zdrojem síly, a naopak odmítáním ženství se žena své síly zbavuje. Mužská energie pak 

představuje „urputnost, nutná 63  píle, zaměření na cíl, kontrola myšlenek“ (Lucie), je 

„tvrdá, průrazná a jde ven“ (Klára) a je „přímější“ (Renata).  

Dalo by se říci, že dělení na mužskou a ženskou část je orientační a je patrně 

stereotypně odvozené, není ovšem nijak určující. Je otázkou, zda ženy přirozeně mají více 

tzv. „ženské energie“ a muži „mužské“. K tomu se narátorky nevyjádřily. Svorně ovšem 

tvrdily, že každá žena má nějakou ženskou energii: 

„Já si myslím, že každá žena má obě ty části, a že v každý ženě… (odmlčí se) 

skutečně si myslím, že v každý ženě, když si opatrně ošahá tu svou ženskou tvář, přestože 

má velmi silnou mužskou a používá tu mužskou, tak v každý ženě, když pootevře tu ženskou 

část a spočine v ní, tak se v ní cítí dobře.“ (Lucie) 

Tím, že obě pohlaví mají obě formy energie, může dojít k subverzi té ženské, neboť 

i ona je součástí mužů. S podobným konceptem přišel Jung – označil archetyp animy u 

mužů a anima u žen. Jeho pojetí však hierarchické bylo a nevedlo k subverzi, jak jsem 

ukázala v teoretické části. 

Rozdílnost obou energií charakterizuje Pavla takto: 

                                                           
63 Nutnou píli Lucie vysvětlila jako něco, co muže pohání, od čeho si nemohou pomoci. 
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„No… ten rozdíl tam samozřejmě je, … ano, zkušenost poslední zimy mě ukázala, 

že jsou tam ty rozdíly, ale všichni máme svého vnitřního muže a vnitřní ženu, a já jsem si 

musela zastat všecky ty role. Když je na to člověk sám, tak všechny ty rozdíly se stíraj, to ne 

že bych se litovala, ale prostě je to tak. Takže přimělo mě to i k zamyšlení, jestli teda i v 

rámci toho partnerství je to otázka prostě jenom toho nastavení. Jak si to kdo nastaví, co 

kdo bude dělat. Já myslím, že… tak chlap neporodí a nebude kojit, že jo, to je jasný. Ale vo 

dítě se postarat zvládne. Takže… samozřejmě ženská nebude vzpírat balvany a s tím 

kácením stromů by se do toho taky nemusela hnát, že jo, ale to jsou spíš… to jsou spíš ty 

vnější okolnosti.“ (Pavla) 

Z uvedeného úryvku je vidět, že rozdílnost narátorka vnímá především 

v biologických dispozicích a limitech. Pak už mužské a ženské role nechápe předpojatě, 

naopak, otevírá prostor pro charakteristiky ženství a mužství bez předsudků a stereotypů. 

Podle několika komunikačních partnerek je dlouhodobé bytí v tzv. mužské energii 

pro ženu vysilující. Nemyslí tím ovšem genderovou příslušnost k danému pohlaví, ale 

model chování, který zahrnuje soutěživost, přílišnou aktivitu, tlak na výkon apod., jak 

dokládá následující úryvek: 

„…nejde vo to, kdo myje nádobí, ale… že vlastně já jako ze svý rodiny jsem hodně 

naučená, že ta žena si bere hodně tý mužský energie. Nebo používá…  Což na první pohled 

je dobrý, že jako je samostatná, že se umí rozhodnout a tak… Ale já myslím, že to 

nepřináší, nebo aspoň ne mně… to nepřináší klid a je to vlastně velmi vyčerpávající, bere 

to hodně energie, a ti muži, co já znám v mým životě, se tomu, tak samozřejmě se tomu jako 

podřídí, nemůžou bejt dva generálové, takže von se tomu jakoby podřídil, do určitý míry, 

ale von je taky nespokojenej, a ta žena je taky nespokojená. Protože ta žena přebírá hodně 

těch mužských kompetencí tím, že má hodně tý mužský energie. A to dneska vidim, že není 

dobře. Nebo aspoň že mě to nevyhovuje.“ (Simona) 

„Možná moje výchova, možná moje osobnost, možná okolí, mě v mládí učilo být 

výkonná a mít tah na branku. Že to je to správný. A být soutěživá a úspěšná. A to jsou ty 

mužský věci. Takže… abych já se cítila spokojená, tak musím vědomě posouvat tu druhou 

složku, tu svojí část. Takže já nejsem jako typicky žena, ve smyslu, že bych oplývala všema 

těma ženskejma věcma. Ale je mi v nich dobře, když si jich, když si je umožním a když si 

nastavím svoje okolí tak, abych se do nich mohla ponořit.“ (Lucie) 
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Toto rozdělení na mužskou a ženskou energii nemusí (ale v určitém ohledu může) 

být pro ženy limitující. Připomenu problémová místa dualistického dělení tak, jak je 

definovala Warren (2000). Jsou jimi jednak náznaky hierarchického myšlení, sklony 

k homogenizaci, ale také určitý mýtus opozitních kategorií. Jako kdyby ženství bylo 

opakem mužství. Tyto binární opozice vedou spíše k oddělování obou polarit než k jejich 

propojování. Mohou způsobit to, že muži se cíleně budou vyhýbat tomu, chovat se 

stereotypně jako žena. Přitom všude okolo nás je vidět, že extrémy jsou skutečně extrémy, 

tedy nejsou převládající, a většina jevů se pohybuje na škále MEZI těmito extrémy. Tento 

koncept tzv. „mezi“ podporuje např. Zuzana Kiczková (1998) i Vandana Shiva (1991) 

v tzv. „trans-gender konceptu“. To znamená, pokud se pro názornost budu pohybovat ve 

stereotypních kategoriích žena a muž, že v každém muži je jistý podíl ženy a naopak, že 

něha obsahuje i agresi, že mezi bílou a černou je mnoho odstínů šedé atd. Takový koncept 

nevede ani k hierarchizaci, ani k binárnímu rozdělování. 

3.2.1.3 Ženství jako konstrukt 

V otázce kategorie „mužství“ a „ženství“ (jakkoli jsou kategorie samotné 

problematické, viz. Buttler) zastávám, podobně jako většina feministických teorií, 

stanovisko o jejich konstruovanosti – jejich obsah je závislý na kulturním a společenském 

kontextu, zároveň nepopírám rozdíly mezi nimi. Tento přístup mi umožňuje hlouběji 

dekonstruovat a analyzovat, jak ženství chápou moje komunikační partnerky. Rozhodně se 

vymezuji proti zjednodušenému, a podle mého názoru stereotypnímu výkladu esencialismu 

a konstruktivismu ve smyslu, že esencialismus znamená, že ženy jsou „od přírody“ 

empatické, pečovatelské, citlivé apod., a muži naopak agresivní, racionální, průbojní (viz. 

např. Wyrobková, 2007).  

Tvrzení narátorek, že ženy mají v sobě obě části, ženskou i mužskou, a mohou si 

v dané chvíli či situaci zvolit tu vhodnější, odkazuje na jungovské archetypy anima a 

animy a implicitně dokazuje, že se jedná o konstrukt a nikoli esencializující pojetí toho, co 

znamená být ženou. Mužům a ženám byly společenským řádem předurčeny určité role, 

které jejich vzorce chování formovaly. Tato skutečnost potvrzuje existenci „pohlavně-

genderového systému“, jak jej popsala Gayle Rubin, a jak jsem uvedla v teoretické části 

práce. Tento stereotyp se pak stal základem pro to, co se označuje za mužskou a ženskou 

vnitřní energii, či vnitřního muže a vnitřní ženu. Otázkou zůstává, zda toto dělení na 

vnitřní ženu a vnitřního muže je dnes již pouhou mnemotechnickou pomůckou k označení 
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určitých charakteristik, nebo zda nadále formuje chování žen a mužů. Jinými slovy, zda 

přispívá ke genderové rovnováze, nebo zda utvrzuje stereotypní pojetí ženy a muže. Na 

tento aspekt poukazuje Šmausová (2002) a uvádí, že neustálým reprodukováním 

konstruktů mužství a ženství se pak stávají druhou přirozeností a je obtížné se z nich 

vymanit. Z analýzy ovšem vyplývá, že ženy spíše osvobozuje: 

„Být ženou znamená bejt v pohodě, aby ti ostatní byli v pohodě, a že je to otočený, 

že dřív jsem brala, že jako musí bejt nejdřív ty ostatní v pohodě a pak já budu jako ta 

dobrá žena, matka, bla bla bla… a teď to mám obráceně, že jako já… že, že mám právo, 

nebo že je úplně v pořádku, ale ne právo, ale že je v pořádku, abych já pečovala o sebe, 

jako žensky, abych si jako prostě… chodila na masáž, abych si chodila tancovat a tak… a 

pak že ty vostatní, že to taky bude dobrý.  Takže v tom vidim tu ženskost. Že to je jako… že 

to je v pořádku že ta žena se nemusí jako sedřít, což jsem si dřív myslela.“ (Simona) 

Přesto komunikační partnerky někdy chápou kategorii „ženství“ (potažmo 

„mužství“) do určité míry stereotypně, ale neznamená to, že by se do ní snažily „vejít“: 

„…nebudu to dělat jenom proto, že mám pocit, že se to má. Jo, takže bych řekla, že 

každá v sobě máme určitý druh empatie, a můžeme se sice naučit trošku být empatičtější, 

ale nemůžeme překročit svůj stín. A když se budeme tlačit do něčeho, co nám není vlastní, 

tak to prostě neuděláme. Jo, takže… mě třeba baví někdy něco spravit… a někdy mě baví 

nechat to partnerovi. Je to pro mě pohodlnější. Jo. A stejně tak i s pečovatelstvím. Já moc 

nevařim a tak, vaří můj muž, a zároveň někdy se mi votevře srdce, tak je k sobě přivinu, ale 

nedělám věci, který se maj, ale který buď cítím nebo necítím. Že i žena, která není 

pečovatelkou, tak má nějakou jinou složku svý osobnosti, která je… třeba že je usměvavá, 

nebo že… je naslouchavá a trpělivá. A vůbec to neznamená, že musí ostatním dělat péči a 

vobvazovat jim rány. Může mít jinou část, která jí dostane do takový tý polohy… Jo, takový 

tý která jde s tím proudem.“ (Lucie) 

Irigaray se brání definovat, co ženství je, neboť by tato definice odpovídala 

mužskému modelu racionality a logiky. Ve svém díle „The Sex Which Is Not One“ 

v ženskosti propojuje tělesnost a jazyk, klade důraz na vztahy mezi nimi. Celé ženské tělo 

je podle ní sexualizované a přináší ženě slast. Tomuto tvrzení by částečně odpovídal výrok 

Zuzany: 
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„Být ženou je být tou, která se vědomě odevzdává, která se nechává proniknout, 

která může zažít asi, teda v mém podání, asi 3 – 4 typy orgasmů (smích), která se může 

zdobit, když chce, která taky může být obdivována a ctěna, někdy takový to vědomí od 

muže, je úžasnej pocit, prostě jako když… se dostanu nějakým způsobem do ženský energie, 

nebo když… někdy jsem objevila, že může bejt i zábava nechat se fotit, udělat si hezký 

fotky, tak pak skrz ty fotky člověk vidí něco úplně jinýho , co v něm je, určitou kvalitu nebo 

esenci, která tam byla, která tam je, a kterou pak třeba vidí i ostatní skrz ty fotky, tak je to 

takový, být ženou pro mě vlastně znamená i vnášet tuhle ženskou esenci, která se ve mně 

projevuje, do existence. A můžu to dělat skrz fotky a můžu to dělat, i když, teda teď jsem 

měla takovou docela zajímavou zkušenost, když předávám odbornou zprávu, tak prostě 

jsem klientovi přivezla zprávu a ukazovala jsem mu, na co jsme přišli a jak jsme to všechno 

zvládli a najednou jsem si uvědomila, že toho muže i těší ta moje přítomnost, jako ta 

přítomnost tý ženský esence, ale tak jako hezky, ne tak jako v tom že by měl potřebu se 

mnou flirtovat, ale v tom potkání mužskýho a ženskýho elementu jakoby. A tyhlety chvíle 

jsou pro mě hodně zajímavý a magický. A někdy to nejde, někdy je člověk sám je staženej a 

je tam nějaká agrese v něm, že nemá chuť, někdy narazí na muže, se kterým to prostě 

nejde, a někdy taky ten muž, ti muži jsou taky hodně zraněný a dost často když člověk 

vymezí hranice, tak nějakým způsobem do toho zranění a pak vlastně tam vzniká velká 

disharmonie, no…“ (Zuzana) 

Z uvedeného citátu vyplývá, že ženství není jen konstruované, ale zahrnuje i určitou 

esenci ženství. Co se pod touto esencí skrývá, nemohu definovat. Během rozhovorů mě 

bohužel nenapadlo se komunikační partnerky zeptat, co onou esencí myslí. Zda je to 

půvab, šarm, sex-appeal, nebo nějaký vnitřní pocit, který se odráží na fyzickém těle? 

Existence této esence je patrna i z dalších rozhovorů, ačkoli není nikde takto implicitně 

zmíněna. Judith Butler (2003) ovšem takovou esenci odmítá, je podle ní jen efektem na 

povrchu těla, vycházející z domnělého vnitřního jádra osobnosti.  

Specifický je i ženský jazyk, 64  který charakterizuje nelineárnost, plynulost, 

souvztažnost, mnohorozměrnost (srov. Cixous, 1976). Mužskost a ženskost chápe jako dva 

póly jednoho celku, žádný nemůže být nadřazený tomu druhému.  

                                                           
64 Zde je nutno připomenout, že ženský jazyk není odvozen od ženského pohlaví, ale je metaforou pro určitý 

druh vyjadřování. Mohou jej tedy využívat i biologičtí muži. 
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Chci zdůraznit, že žena, která v sobě rozvíjí tzv. ženskost, tím zároveň nepotlačuje 

tzv. mužskost a nestaví se do podřízeného postavení. Naopak, znovunalézáním a 

projevováním své divoké povahy se stává celistvější (Estés, 1995). Každý máme více 

složek osobnosti, které jsou různě rozložené. Jsou ženy, které mají vysoce rozvinutou tzv. 

mužskou složku (soustředění, soutěživost, orientaci na cíl a výkon atd.). Neznamená to 

však, že v sobě nemají ženskou část osobnosti. Podobně je to i u mužů. Teprve když v sobě 

integrujeme všechny složky své osobnosti, můžeme dojít k pocitu štěstí (Daly, Fiorenza, 

Starhawk). Lucie dodává, že každá žena má v sobě mužskou i ženskou část, ale mnoho žen 

potlačuje ženskou část své osobnosti, a to zejména proto, že tzv. ženské hodnoty (péče, 

soucit, empatie atd.) jsou současnou společností hodnoceny jako nežádoucí. Zpravidla totiž 

nevedou k materiálnímu zisku a hodnota peněz je podle Lucie nadřazena ostatním. I proto 

se snaží znovunavrátit hodnotu tzv. „ženským charakteristikám“, což odpovídá kulturnímu 

ekofeminismu podle Merchant (2005: 194). Lucie říká:  

„Já si myslím, že každá žena má obě ty části… Problém je, že protože ta společnost 

oceňuje toho vnitřního muže, nebo ty kvality mužský, tak mnoho žen, aby uspělo, tak se 

mnoho částí tý vnitřní osobnosti soustředí na toho vnitřního muže, a tu ženskou část tak 

jako vypustí, neoceňuje, a dokonce někdy i se na ni dívá s pohrdáním. Což… což třeba… 

jako říká: mě je líp mezi chlapama, nebo… já nemám ráda ten ženskej babinec a vlastně 

tím jakoby vlastně část svý osobnosti zadupává někam, co je jakoby špatně. A ve svý řeči 

oceňuje všechny ty jakoby lineární věci, který jdou odněkud někam – za úspěchem, za 

rozhodností a tak dále, takže si myslím, že je dobrý používat obě věci, ale není dobrý mít 

jednu část sebe úplně zamčenou. A myslím si, že to tam mají všechny ženy. Úplně všechny, 

bez ohledu na to, jak jsou velký myslitelky, tak v okamžiku, kdy se ženě otevře srdce a může 

se schoulit k někomu do náručí, tak jí je vždycky dobře. Myslím si, že neexistuje žádná 

žena, který by to nedělalo dobře.“ (Lucie) 

Na tomto úryvku je zároveň vidět, že Lucie předpokládá tzv. ženskost do určité 

míry u všech žen, tzn. že ženy homogenizuje. Její přístup připomíná přístup Estés, která 

rovněž předpokládá divokou povahu v každé ženě. Na druhou stranu nepopírá či neodmítá 

ani její jiné (stereotypně označované jako mužské) schopnosti. Odkazuje tak na pojetí 

anima, který ženu svými vlastnostmi rozvíjí. Zde ho však nechápe hierarchicky jako Jung 

(1997), ale jako „pomáhající sílu“ (Estés, 1995: 266). 
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3.2.1.4 Potlačená žena 

Z rozhovorů vyplynulo, ačkoli to některé komunikační partnerky neřekly přímo, že 

i ony se dříve potýkaly s potlačováním svého ženství, své ženské stránky. Vždy se jednalo 

o nevědomý proces, způsobený různými vlivy, např. výchovou od rodičů, kteří si přáli 

syna, a tak dívku vedli k „chlapeckým“ zájmům, snahou dokázat okolí, že mohou dokázat 

to, co muži, vzepřením se tradiční výchově, která z dívek vytvářela poslušné manželky, 

pocitem prázdnoty a neuspokojení ze života, který tradiční ženská role nebyla schopna 

naplnit. Tyto a mnohé další důvody vedly moje komunikační partnerky k dalšímu hledání 

smyslu své existence.  

„Co pro mě znamená být ženou? Vopruz. Bejt ta, která aby byla uznaná, tak toho 

musí dokázat víc, než muži, jsou na ní kladený vyšší nároky, není ta, nebo nebyla jsem ta, 

která je žádaná, žádaná nebo vítaná vlastně, že jsem byla prvorozená dcera, která vlastně 

matka skrze mě nesplnila svůj patriarchální úkol dát světu skrze mě syna, takže tam vlastně 

už… na začátku je to hluboký zklamání… (mlčí) a být ženou pro mě znamená být lidskou 

bytostí, která žije život v ženským těle a… vlastně nějakým způsobem hledá kořeny, nějak 

se probudit zpátky, co to vlastně znamená být ženou, být ženou… možná ani ne tak ve své 

síle, ale ve své plnosti. To jsou vlastně ty výzvy, které ženství přináší a z dětství tam mám 

hlubokej otisk, že být ženou znamená jenom být tou, která trpí, tou, která je obětí, tou, která 

bolestivě každý měsíc menstruuje, která musí mít děti, který znamenají konec života 

v podstatě, a vlastně to, jak jdu životem, tak si tyhlety dětský vzorečky v sobě celej život 

nějak opravuju a jako zjišťuju, že je to jinak, nebo že to mám jinak, nebo že to můžu mít 

jinak.“ (Zuzana) 

Zuzana zde shrnula kulturní dědictví, které si mnoho žen nese s sebou jen proto, že 

se narodily s ženským biologickým pohlavím. Tato skutečnost formuje chování okolí 

k nim samotným včetně jejich nejbližších rodinných příslušníků. Zároveň je v tomto citátu 

sdělení, že i tento přístup lze změnit, že vzorce ženského údělu jsou svým způsobem iluzí. 

Nemyslím tím, že by nebyly skutečné, ale že je lze postupně rozbíjet. 

 I Lucie hledala cestu ke svému ženství: 

„Táta mě trošku vychovával jako kluka, a já jsem tím pádem musela tu cestu k sobě 

jako k ženě nalézt, což vlastně znamenalo víc se na ty věci podívat. … a to, že jsem se 

musela na to podívat z druhý strany, mě možná jakoby pomohlo v tom, že nebylo zbytí, 
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abych mohla já žít v nějaký harmonii se sebou, tak jsem musela napřít ty síly, abych mohla 

po tý cestě něco získat.“ (Lucie) 

O tom, že potlačovat svoje ženství není cestou k nalezení své síly hovoří Klára:  

„Každá bytost se zbavuje své síly, když nepřijímá… to, čím je, a to samý je u 

ženství. To je podstata věci. Že všechno může být krásný, když si to dovolí být takový, jaký 

to je.“  

Jinými slovy potlačováním ženství, i když jeho přijetí může být pro ženy bolestivé, 

přicházejí o svoji sílu. S tímto konceptem potlačené ženy rovněž pracuje Estés (1995), jež 

pomocí příběhů nabádá ženy k objevení (divoké) ženy v sobě a její integraci. 

3.2.1.5 Divoká žena 

Ačkoli ženské kurzy mají v ženách probouzet jejich ženství, narátorky jej nemají 

nadřazené nad mužstvím a naopak. Spíše v sobě znovuobjevují svoji dosud nerozvinutou či 

dokonce potlačenou složku své osobnosti. Koncept ženství, jaký si zvolily, jim napomáhá 

být svobodnou autentickou 65  bytostí bez nutnosti podřizovat se stereotypně přijatým 

normám o tom, jaká by žena měla být (Estés, 1995, Daly, 1978). Z některých odpovědí 

může sice vyplývat, že muž má větší moc a je ženě v určitém ohledu, především díky 

svému „mužství“ a tím i většími kompetencemi např. k rozhodování, nadřazený. Když ale 

chápu odpovědi v celkovém kontextu výpovědí narátorek, usuzuji, že daná žena spíše 

přenechává rozhodovací kompetence v určité oblasti partnerovi, a sama si přisuzuje 

rozhodovat v oblasti jiné, ve které se dosud, často i nevědomě, přizpůsobovala. Jinými 

slovy je pro ni pohodlnější se v některých oblastech tolik neangažovat a neprojevovat svoji 

„mužskou“ stránku, „dovolit si“ např. i pasivitu, neboť ji neshledává jako negativní (na 

rozdíl od patriarchálního usuzování). Posun v genderové vyrovnanosti vidím především 

v tom, že komunikační partnerky získávají větší sebedůvěru a přebírají více odpovědnosti 

za to, jak naloží se svým životem. Lépe si pro sebe dokáží obhájit rozhodování v oblasti, 

kde o to stojí a na druhé straně chápou, že se nemusí účastnit „soutěživých klání“ mezi 

muži, aby jim i sobě dokázaly svoji hodnotu. Stávají se sebevědomějšími, jistějšími, 

svobodnějšími. Nacházejí v sobě „přirozenou“ povahu divoké ženy (Estés, 1995) a 

nechávají ji žít, nezadupávají ji zpátky do země. Jinakost žen a mužů není třeba stavět proti 

sobě. Jejich sdělení interpretuji tak, že se přiklánějí spíše k metafoře např. rozlomeného 
                                                           
65 O autentickém ženství polemizuje Judith Butler (2003), která ho částečně chápe jako konstrukt. 
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kamene, jehož obě poloviny dávají jeden celek a nelze říci, že tyto poloviny jsou 

v protikladu 

To, že se komunikační partnerky nepokoušejí „naplnit“ kategorie muže a ženy 

podle společenských očekávání, nevnímají svoji roli esencialisticky a stereotypně, ale 

naopak v souladu se svojí „divokou povahou“ (Estés, 1995) dokládá i výrok Lucie: 

„… jako hra na něco, ať už je to na ženu nebo na muže bez ohledu na to, v jakým 

zrovna se nacházíš pohlaví, ve kterým ses narodila, je… s takovým člověkem ti není dobře. 

A ani jemu samotnýmu není se sebou dobře. Že ta cesta není o tom stát se pečovatelkou (na 

dotaz, jestli by žena měla být více „ženská“ – pozn. autorky), ale ta cesta je o tom, co já 

vlastně cítim.“ (Lucie) 

Z analýzy tedy vyplývá, že ženství v pojetí komunikačních partnerek je 

konstruované, je jím ve své podstatě jedinečná povaha každé ženy, oproštěná od 

patriarchálních představ, jaká by měla být.  Jinými slovy každá žena má jiné povahové a 

charakterové vlastnosti, a všechny jsou v pořádku. Není třeba chtít být jiná, tak jak to je, 

tak je to v pořádku. Je „pouze“ zapotřebí „odhodit“ naučené vzorce chování, předsudky a 

normy. Podívat se na svá zranění, která ovlivňují moji dnešní podobu. Jde o posilnění 

ženské osobnosti, odpovídající konceptu divoké ženy, jak jej představuje Clarissa Pinkola 

Estés a částečně i Mary Daly.  

3.2.2 A co ženské tělo? 

Doposud jsem se zabývala konceptem ženství, který není tak zřejmý a viditelný. 

K tomu, co pro ženy znamená být ženou, patří ovšem i druhá strana, pro někoho možná 

povrchní, ale i proto mnohem více viditelná – stránka tělesná. Cíleně jsem se 

komunikačních partnerek ptala, jaký mají vztah k vlastnímu tělu a jak prožívají svoji 

sexualitu. Kromě těchto odpovědí všechny ženy zmínily v různém kontextu svoje mateřství 

(skutečné nebo dosud neuskutečněné a s ním spojené tělesné projevy – především 

menstruace).  

3.2.2.1 Jsem krásná? 

Narátorky v mém výzkumu si jsou vědomy potřeb vlastního těla a snaží se je 

uspokojit. Své tělo vnímají vesměs pozitivně, mají jej rády, nebo se o to přinejmenším 

snaží a většinou se jim i líbí. Jsou s ním spokojené, jsou za něj vděčné, cítí k němu respekt. 



75 
 

Ani ony však nejsou schopny se vymanit z mýtu krásy, který je silnou optickou mřížkou 

toho, jak na sebe ženy pohlížejí. Mýtus krásy ve své stejnojmenné knize podrobně popsala 

Naomi Wolf (2000).  

3.2.2.1.1 Potřeba uznání 

Narátorky v mém výzkumu tvrdí, že podstatné je vlastní mínění, které o sobě 

samých mají. Že ocenění jejich krásy od partnera nemá valnou váhu, pokud ji žena 

nevnímá sama na sobě, „necítí ji uvnitř“ (Klára). Zdá se tedy, že v tomto ohledu se z mýtu 

krásy do určité míry vymanily. Lucie má zkušenost s mnoha ženami, protože je lektorkou a 

tvůrkyní duchovně zaměřených kurzů pro ženy. I ona tvrdí, že podstatné je to, co si myslí 

žena sama o sobě. Přesto dodává, že v dnešní době je to velmi těžké, neboť ženy jsou 

neustále bombardovány ideálem krásy, i proto ocenění od muže vede k většímu ocenění 

sebe sama.  

„A navíc jako mě je velkým pomocníkem i Honza, ten mě tak jako oceňuje pořád, 

což je pro ženu úžasný, právě proto, aby si ona taky… mohla sama sebe cenit“ (Lucie) 

Clarissa Pinkola Estés uvádí, že ženy touží po základním uznání své krásy od 

společnosti. Potřebují, aby s nimi bylo zacházeno s respektem a nevyžadovaly se od nich 

stereotypní požadavky na krásu (Estés, 1995: 176, Wolf, 2014: 247). O uznání jako 

základní lidské potřebě se vyjadřoval také Charles Taylor (2001), zneuznání je pak podle 

něj projevem diskriminace, protože vede k útlaku a pocitu méněcennosti. Uznání je zásadní 

proto, že jeho pojetí identity má dialogický charakter – identita jednotlivce je potvrzována 

signifikantními druhými, jinými slovy lidé si navzájem potvrzují svoji identitu. 

S požadavkem na uznání, ne však jako na základní lidskou potřebu, ale jako na důležitou 

složku sociální spravedlnosti, přichází i Nancy Fraser (2004). Klade důraz na ohleduplnost 

k odlišnostem. Společnost a často i partneři tlačí na ženu, aby se vešla do určitých měřítek 

krásy. Stejně tak Wolf v odkazu na knihu Genesis říká, že ženy potřebují oficiální 

potvrzení své krásy od mužské autority, protože právě muž ztělesňuje Boha – otce (Wolf, 

2000: 116). I samotné narátorky poukazují na to, že ačkoli chápou, že nejdůležitější je 

vlastní ocenění, vlastní pocit ze svého těla, pochvalu od mužů (a potažmo společnosti) 

potřebují k tomu, aby se ujistily, že jsou skutečně krásné. 

„Správně by to mělo vycházet ze samotný ženy, ale v současným světě je to tak 

těžký, kdy všecky ty idoly jsou tak odlišný od normálních žen, že musí ta žena napřít hodně 
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sil, aby si to udržela. Takže když k tomu ještě přibyde to ocenění partnera, tak je to pro tu 

ženu mnohem snazší a stojí to mnohem méně úsilí. Takže bych řekla, že málokterá žena má 

absolutní přijetí všeho, tak jak to leží a běží. Vždycky se o to musí aspoň trošku snažit. Jo, a 

nikdy to není úplně ideální.“ (Lucie) 

3.2.2.1.2 Sebepřijetí  

Na kurzech pro ženy se pracuje kromě jiného i na tom, aby ženy přijaly svá těla 

taková, jaká jsou a dokázaly v nich najít krásu. Svoji zkušenost popisuje Andrea: 

„…my jsme měly v rámci jednoho víkendu, kdy jsme se tam svlékaly, a pak jsme se 

vlastně viděly všechny, bylo to k uctění našeho těla a přijmutí nedostatků i jako všeho a 

vnímat to tělo jiným způsobem. Ale proč to říkám je to, jak jsme tam stály spousta žen 

v kruhu, tak najednou pochopení toho, že ty média nám ukazují jeden ideální tvar ženského 

těla, jedny prsa, jak mají vypadat prsa a najednou tam stojí 20 ženských a každá vypadá 

úplně jinak, každá je teda jedinečná a krásná, nejen tělesně, ale i v tom vnitřním slova 

smyslu, v tom… co každá žena jako dělá, nebo čemu se věnuje“ (Andrea) 

Tímto tvrzením přitakává konceptu „mýtu krásy“ Naomi Wolf, která jej ve 

stejnojmenné publikaci analyzuje. Tvrdí, že média předkládají žádoucí druh krásy nejen 

proto, aby mu lidé věnovali pozornost a kupovali je, ale také proto, aby kosmetický, 

potravinářský a farmaceutický průmysl bohatl na prodeji výrobků či služeb, které mají 

ženám „krásu“ přinést. Kromě toho dochází v médiích k cenzuře a prezentována jsou jen 

taková těla, která odpovídají současným měřítkům krásy (Wolf, 2000: 72-95).  

Andrea ve výše uvedeném citátu zmiňuje opět „vnitřní“ pohled. Jako kdyby vnější 

podoba ženy nehrála zdaleka tak významnou roli, jakou se nám snaží vnutit společnost a 

média. Svůj vnitřní pohled na krásu je zásadní i pro další komunikační partnerky: 

„Často se mi stává, že se svlíknu v koupelně před zrcadlem a líbím se sama sobě. 

Někdy se mi stane, že se svlíknu a nelíbím se sama sobě (smích). A obvykle se ale nelíbím 

sama sobě ani celkově v tu chvíli, ve smyslu… že se zrovna necítím dobře v životě – to je 

možná moc nadnesený, ale třeba v ten daný týden, nebo v tom daném období. A to se 

většinou projeví tak, že se nelíbím sama sobě ani tělesně. V okamžiku, kdy se cítím dobře 

obecně, tak se sama sobě líbím i tělesně.“ (Lucie) 
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„My, abychom se dobře cítily, abychom měly tu sebehodnotu, tak vlastně si tu 

sebehodnotu vztahujeme zvnejšku hodně, místo toho, abychom vlastně pracovaly na 

určitým spíš vnitřním pocitu“ (Zuzana). 

„Přitom si uvědomuju, že když si připadám krásná, tak se člověk tak jako víc 

usmívá, je víc v pohodě, a samozřejmě ta krása vyzařuje i jako automaticky, ta radost, to 

přijetí toho života, a když si zalezu do tý svý bubliny, tak se jakoby i víc mračim, a i člověk 

vysílá ty zprávy, jako že není v pohodě. A asi si to hodně děláme i my sami. Jako že se furt 

s někým porovnáváme a necháme se ovlivnit těma fotkama z časopisů.“ (Renata) 

Je zřejmé, že komunikační partnerky jsou si určitého mýtu krásy vědomy a snaží se 

z něj vymanit. Zvolily si k tomu způsob sebepřijetí. 

3.2.2.1.3 Čím starší, tím krásnější 

Velmi překvapivé pro mne bylo zjištění, že čím jsou ženy starší, tím více jsou se 

svým tělem spokojeny. Toto naprosto odporuje mýtu krásy podle Wolf, která uvádí, že věk 

a tloušťka jsou největšími nepříteli krásy, respektive se za krásu nepovažují (přesněji 

řečeno, muži je za krásu nepovažují). I proto ženy používají kosmetické prostředky a 

chirurgické zásahy k tomu, aby vypadaly mladě, a omezují se ve stravování proto, aby byly 

štíhlé. Mého výzkumu se účastnily ženy různého věkového spektra i různých tělesných 

proporcí. Spokojenost narátorek se svým tělem přímo úměrnou věku (bez ohledu na 

skutečné tělesné proporce) si vysvětluji jejich duševní zralostí a možná i duchovní 

vyspělostí. Během rozhovorů jsem si všimla, že podstatné pro ocenění sebe sama je 

přijmout sama sebe právě taková jaká ta která žena je. Nechtít být štíhlejší, mladší apod., 

ale být sama sebou, být divoškou (Daly, Estés). 

Klára si to vysvětluje následovně: 

„Navzdory tomu, že jsem byla starší, a už ne dokonale napnutá pleť a štíhlá a tak, 

jako když jsem byla mladá, ale když jsem se dívala na svoje mladý fotky, tak tam sice byla 

hezká holka, ale taková jako že nebyla v tom těle, taková, nebyla si vědoma sama sebe, no, 

to vědomí z toho nezářilo, takže… ono je to opravdu o tý lásce a o tom vědomí, všechno. Ta 

jiskra. Že když miluješ a když si seš vědomá toho, co máš a co seš, tak to teprve začne zářit. 

A má to ten náboj.“ (Klára) 
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A velmi podstatná je pravděpodobně i skutečnost, že ženy z mého výzkumu pracují 

na tom, aby se měly rády, a právě to je klíčové pro vztah k sobě sama. Propojují ducha a 

tělo, uvažují v souvislostech. Jejich zralost a zkušenosti jim ukazují komplexnost vztahu 

tělo-duše. Tato zkušenost je však nepřenositelná. Následující úryvky z rozhovorů jsou 

seřazeny podle věku narátorek od nejstarší po nejmladší a ukazují, jak s přibývajícím 

věkem roste sebeláska a sebepřijetí žen, jak vnímají krásu jinými měřítky, než jaká nabízí 

mainstreamová kultura: 

 „…zase trošku přišla na řadu sebeláska a sebedůvěra a sebevědomí, že si na tom 

jako pracuju a přicházejí mi hezký nástroje k tomu, ale prostě jsem se přistihla, že se na 

sebe dívám ráda, když jsem nahá (s úsměvem), že prostě to beru vopravdu jako dar to tělo, 

že to nejsem já, ale že je to príma, že jsem v tomhle těle, je to prostě takový radostný. A… a 

vlastně to vědomí, že já se můžu mít ráda a nemusím na nic čekat, je prostě tak krásný, že 

to nemusí mít žádnej důvod (s úsměvem)“ (Klára) 

„Já vidím na svý dceři, že je krásná, že si je toho celkem vědomá, ale že ta 

sebeláska má taky své jako… rezervy a moc bych jí přála, aby si to objevila dřív, aby si to 

užila.“ (Klára) 

„Často se mi stává, že se svlíknu v koupelně před zrcadlem a líbím se sama sobě.“ 

(Lucie) 

„Lepší a lepší (smích) čím jsem starší.“ (Zuzana) – odpověď na vztah ke svému 

tělu, pozn. autorky 

„není vždycky, že bych prošla kolem zrcadla a řekla si óóó, všechno je supr 

(smích), asi jako každá jiná žena prostě, že já tu kritičnost mám, tak jako celkově v sobě“ 

(Andrea) 

Tato posloupnost tvrzení implicitně dokazuje, jak velice důležité je vlastní 

sebepojetí a sebepřijetí. Estés rovněž tvrdí, že je úkolem divošky „…přijmout též svoji 

krásu, tvar své duše…“ (Estés, 1995:166). A právě sebepřijetí (a nejen to) je každodenní 

součástí spirituality žen. 

3.2.2.1.4 Všemocný ideál krásy 

Naomi Wolf poukazuje na to, že krásu ženy hodnotí už nejen muži ze své 

nadřazené pozice, ale i samotné ženy se chtějí přiblížit ideálu krásy a hodnotí tak samy 
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sebe podle měřítek nastavených muži (Wolf, 2000). Takovému sebehodnocení se 

nevyhnuly ani některé komunikační partnerky: 

„Vlastně teď mě momentálně moje tělo tak trošku štve, protože se tak jako vobalilo 

a narostly mi stehna trošku víc a bříško, než by se mi líbilo, na druhou stranu mám úplně 

nádherný prsa, protože po tom kojení byly takový trošku splasklý a teď jak jsem přibrala, 

tak mám nádherný prsa“ (Zuzana) 

„mohlo by to být lepší, ale máš, já nevím, máš teďka větší stehna, protože jsi nic 

nedělala, ale za to nemůžeš vinit svoje tělo, za to můžeš vinit jenom sama sebe.“ (Andrea) 

Wolf přirovnává mýtus krásy k novodobému náboženství a popisuje tzv. rituály 

krásy, které mají sloužit tomu, aby se „nedokončené“ ženské tělo zdokonalilo způsoby, 

které vymysleli muži (ibid:117) a odpovídalo tak stereotypním představám o ženské kráse. 

Těmto ženským rituálům ženy v mém výzkumu nepodléhají. Věnují sice pozornost a péči 

svému tělu, nikoli však proto, aby ho „zdokonalily“, ale spíše aby naplnily jeho potřeby. 

Krása podle narátorek nespočívá v pevných ňadrech, vypnuté kůži a štíhlé postavě, ale 

vychází zevnitř každé ženy a je zcela individuální z fyzické stránky (viz. Estés, 1995). 

Znamená to, že krásná může být jakákoli žena bez ohledu na své tělesné proporce – jde o 

to, jak se žena cítí. Některé ženy zdůraznily i význam nahoty – nahota je osvobozuje, 

odložením oděvu a obuvi se cítí volné a nespoutané a samy sobě se líbí. 

O důležité roli rozmanitosti krásy Estés uvádí: „Podporovat pouze jediný druh 

krásy znamená být nevšímavým k přírodě. Nemůže být pouze jediný druh ptáčka, jediný 

druh borovice nebo jediný druh vlka. Neexistuje jeden druh dítěte, muže nebo ženy. 

Nemůže existovat jeden druh ňader, jeden druh pasu a jeden druh kůže“ (Estés, 1995: 

175). Kritizuje měřítka krásy daná společností, vedoucí dívky a ženy k odmítání potravy a 

nízkému sebehodnocení. Stejně jako Wolf v rituálech krásy i Estés nesouhlasí 

s přemrštěnou pozorností obracející se ke svému tělu, neboť ta pak „okrádá ženy o velkou 

část jejich tvůrčího života a možnost upírat svou pozornost k jiným věcem“ (ibid: 177). 

Estés nabízí stejné řešení, ke kterému došly i komunikační partnerky, a tím je změna 

přístupu k sobě samotné, přijetí svého těla a plné prožívání vlastního života (ibid). Jde o to 

prožívat své pocity, být si vědoma moci ve svém těle. Tělo chápat jako bytost se svými 

právy, a ne jako břímě. Uvědomovat si svoji tělesnost a respektovat ji.  
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3.2.2.2 Tělesnost  

Co znamená pojem tělesnost? Tělesnost na základě analýzy rozhovorů interpretuji 

jako propojení vnímání vlastního těla se spirituální částí osobnosti. Estés tento aspekt ženy 

označuje jako „žár“. Je to „stav intenzivního vnímání, který zahrnuje její sexualitu, ale není 

jí omezován“ (Estés, 1995: 285). Tělesnost, anglicky „embodiment“, popisuje Susan 

Buckingham Hatfield (2000: 30) jako bytí ve větším kontaktu se svým tělem díky 

menstruaci, rození a výchově dětí. Tělesnost však nelze chápat v dualistickém způsobu 

myšlení, které by ženy odsouvalo na opačný pól od racionálního uvažování, ale ve smyslu 

širším, a to takovém, který ženy od jejich těl neodděluje, ale naopak potvrzuje jejich 

ženskou zkušenost. Toto propojení žádná z žen nezpochybnila, naopak, většinou ho cítí 

silně. Tělesnost jako propojení těla a ducha si také uvědomují komunikační partnerky: 

„Jsem zpomalená, víc se usmívám, méně věci tlačím, víc je nechávám plynout, je mi 

příjemný pobývat s ostatními lidmi a pobývat i sama se sebou, mám, ehmm, víc jako 

otevřený smysly na vnímání všech věcí okolo, víc přijímám informace z Vesmíru nebo 

smocností, je mi se sebou mnohem líp, častěji jsem schopna se pomilovat a jakoby plynuleji 

jít do toho sexuálního vzrušení, ale nemusí být přítomný, když není, to je takový jako že 

cítím svojí jóni, tak jako… nenutkavě přítomnou, a cítím, že mám i jiné části těla. Je to móc 

hezkej stav.“ (Lucie) 

Tělesnost je nedílnou součástí feministické spirituality (Spretnak, 1999). Lucie 

k tomu dále říká: „prožitek tělesnosti znamená větší plynutí a menší myšlení. To znamená, 

že méně analyzuji věci a víc cítím přítomnej okamžik“ (Lucie).  

Pro tělo podle Estés není důležité, jak by to mělo být, ale to, zda tělo cítí, zda je 

spojené s emocemi, duší a srdcem a zda se může hýbat a tančit. Právě to je podstatou 

tělesnosti (Estés, 1995: 184). K tomu vede na svých kurzech pro ženy i lektorka Lucie: 

„nutím ty ženy, aby se staly ztělesněnými teďka. Aby přestaly uvažovat o tom, co se 

děje, co ta společnost chce, i po mně, ale aby se zastavila v tom jedinečným přítomným 

okamžiku, a zjistila, co vlastně by teďka moc ráda. A na to potřebuje žena trošku času, a 

nesmí se na ni tlačit, nesmí se na tlačit ani… jako psychickým tlakem ve smyslu no tak 

dobře, tak teďka máš ten čas, tak teďka pět minut tady můžeš chvilku to… a pak už mi 

konečně řekni. Ona musí mít jakoby… klid na…, já tomu řikám uvnitřnění… a vlastně ona 
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se zastaví…, a stane se středem Vesmíru a zároveň Vesmírem celým, a pak tam najde i tu 

odpověď pro sebe, jestli se jí chce dělat ten čaj nebo ne.“ (Lucie) 

Narátorky se shodují v tom, že i muži prožívají spiritualitu a mají duchovní zážitky 

a jsou na tom podobně, jako ženy. Rozdíl mezi nimi vidí především právě v tělesnosti – 

zejména hlubším propojení ženy s přírodou, a to hlavně tak, že je to právě žena, která má 

blízko ke zrození a smrti, je více ve spojení se svým tělem, ať už díky porodům nebo 

menstruaci, a tím je pro ni jednodušší prožívat spiritualitu. Toto odkazuje na déméterovské 

archetypy Annis Pratt (1981), ve kterých je ženská síla spojena s plodností, koloběhem 

života – smrti – života, ale i Estés (1995), která ženu v tomto kontextu definuje. Mužská 

spiritualita je podle komunikačních partnerek odlišná, nikoli však slabší.  

Právě tělesnost jako propojení spirituality a vlastního těla chápou komunikační 

partnerky jako klíčové ve vztahu diference prožívání a pojetí božství mezi ženami a muži. 

Potvrzují tak pojetí feministické spirituality, jak ji charakterizuje Spretnak (1999). I zde se 

lze ptát, jestli toto propojení spirituality a těla, tedy tělesnosti, je výlučné pro ženy, a jak (či 

zda vůbec) je konstruováno. Spatřuji zde paralelu s „mocí“, kterou ženy mají už podle 

mýtů a historických vykopávek. (Gimbutas, Eisler), někde označovanou jako „anangu“. 

Podrobněji se k ní vyjadřuji v kapitole 3.2.5.   

3.2.2.3 Cyklická žena 

Se vztahem k vlastnímu tělu souvisí i postoj k sexualitě. Z analýzy vyplynulo, že 

komunikační partnerky mají svoji sexualitu propojenou se svým menstruačním cyklem. 

V době ovulace pociťují silné libido, s příchodem menopauzy pak jejich libido slábne. 

Vztah mezi fází menstruačního cyklu a libidem je zdůvodňována jednak v medicínském 

diskurzu pomocí ženských pohlavních hormonů, estrogenu a progesteronu, ale také 

„pradávnou ženskou moudrostí“, které si byly v původních kulturách ženy vědomy66 . 

Tělesnost a propojení ženy se svými cykly a s přírodou jsem rovněž již uvedla dříve, např. 

Christ, Spretnak. Svojí cykličností je žena propojována se Zemí i s Měsícem. 

„…k tomu máme snadnější cestu přes to prožívání a přes to tělo. Ale jak to mají 

muži, to nevím. Myslím těma porodama, menstruací, zase ne všechny ženy mají dar toho 

mateřství, ale stejně si myslím, že jsou schopny to zažít. I třeba přes ten menstruační 

                                                           
66 Cyklické fáze popisuje např. Miranda Gray v knize Rudý měsíc (2011. Praha: DharmaGaia.) 
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cyklus, nebo přes to spojení s těma ostatníma ženama. Myslím si, že přes ty emoce je 

k tomu snadnější cesta. K nějaký víře, nebo k plynutí, k tomu odevzdání se.“ (Renata) 

Tato teze se může jevit z genderového hlediska jako problematická. Co když žena 

nevnímá svoji cykličnost? Co když její libido neodpovídá fázím menstruačního cyklu? Je 

přesto plnohodnotnou ženou? Není ona cykličnost pouhým konstruktem, který má ženy 

udržet v „rozumných mezích“ sexuálního života? Výpovědi komunikačních partnerek 

nenaznačují, že by svoji cykličnost (nebo cykličnost jiné ženy) chápaly takto kategoricky. 

Slouží jim spíše jako nástroj k pochopení vlastního těla, toho, jak funguje. Pomocí něj si 

mohou vysvětlit, proč někdy pociťují vysoké libido a jindy, byť za podobných okolností, 

ne. Cykličnost nevztahují na jiné ženy a nehodnotí je, respektují individualitu každé z nich. 

Ani žena, která svoji cykličnost nevnímá, se nemusí cítit méněcenná. Nejedná se o 

univerzální koncept aplikovatelný na každou ženu. Každá žena je originál, každá je jiná a 

neexistuje nic, v čem by se měla podobat nebo přizpůsobovat ostatním ženám.  

Cykličnost je zahrnuta v ekofeministickém přístupu. Svým způsobem znamená 

změnu, proces, na který ekofeministky kladou důraz, na rozdíl od současné kultury, která 

jevy pozoruje, kategorizuje a zkoumá jako pevné a neměnné objekty (viz. např. Spretnak, 

1994: 33). Cykličnost jako změnu pojímají i narátorky v mém výzkumu. Necítí potřebu být 

vždy sexuálně aktivní. Prožívají fáze sexuálního útlumu a zvýšené touhy. V menopauze 

samy reflektují snížení sexuální touhy. Všechny ženy v mém výzkumu, které procházejí či 

prošly klimakteriem, se shodují na významném snížení libida. To ukazuje na určitou 

„přirozenost“ sexuality, která pravděpodobně vychází z biologických dispozic.  

Na konstruovanost sexuality ukazuje pro změnu jiný aspekt. Ženy, které prožívají 

svůj menstruační cyklus, uvádějí, že jejich libido na něm závisí. Je však docela dobře 

možné, že jde spíše o zvyk nebo rytmus, kterému se přizpůsobují. Toto tvrzení podložím 

následujícími úryvky: 

„byla jsem zvyklá na ten rytmus. Takže jsem se vždycky pomilovala dvakrát třikrát 

v době ovulace. A že jsem mívala menstruaci po třech nedělích a kousek, tak jsem věděla, 

že zase znova za nějaký tři neděle nebo 14 dní, než se jako dotočí ten cyklus, tak se zase 

pomilujem, tak takhle mě to vyhovovalo, Honzovi taky, v podstatě bylo to tak jako 

zavedený.“ (Lucie) 



83 
 

„že vlastně je dobrý jako vyhmátnout ty dny, v těch dnech se jako věnovat tý 

sexualitě, abych pak jako na to už nemusela myslet pořád…“ (Simona) 

Z těchto citátů vyplývá, že ženy mají v rámci svého menstruačního cyklu období, 

během kterého se věnují své sexualitě. Je tomu tak ale proto, že skutečně pociťují zvýšené 

libido, nebo se jedná o ustálenou partnerskou souhru? Podle Mirandy Gray (2011) a 

z velké části i medicínského diskurzu v době ovulace sexuální touha roste. Na druhou 

stranu jsem uváděla teze Katze (2013), Rupp (2001) i Šmausové (2002), podle kterých je 

sexualita do značné míry konstruovaná a stejně tak může být konstruovaná i v tomto 

případě. To znamená, že ženy se nevěnují sexualitě v určitou dobu, protože cítí / necítí 

sexuální potřebu, ale proto, že jsou v určité fázi cyklu, která si sexuální aktivitu vyžaduje / 

nevyžaduje. 

3.2.3 Je sex povinný? 

Zajímavým aspektem, který z rozhovorů vyplynul, je povinnost sexuality. Chápat 

sexualitu jako svoji povinnost vůči muži není bohužel v androcentrické společnosti až tak 

neobvyklé. Vychází zřejmě z dob křesťanství, které hlásalo, jak jsem uvedla v teoretické 

části, že žena má být poslušna svému muži. Žena nemohla projevit svou vůli a její tělo 

nepatřilo zcela jí samotné, ale do jisté míry bylo mužovým majetkem. Účastnice výzkumu 

se zaměřují na potřeby svého těla, jsou si ho lépe vědomy. Proto je pro mě překvapivé, že 

ačkoli se stávají sebe-vědomými a svobodnými ženami s „divokou“ povahou, mají některé 

z nich hluboko v sobě zakořeněný pocit poslušnosti vůči muži: 

„mám asi trošku tam ňáký myšlenky, že to je jako úkolem ženy uspokojovat toho 

muže a být mu jako… bejt jako pro něj tou milenkou“ (Simona) 

„…já, jak se někdy pomiluju, a někdy to bohužel občas ještě i udělám, protože 

právě teďka už nejsem řízená tím cyklem, tak se někdy pomiluju, protože mám třeba pocit, 

že jsem se už dlouho nemilovala… A někdy se pomiluju a necejtim, že ona (jóni, pozn. 

autorky) by to úplně tak chtěla.“ (Lucie) 

„Takže sexualitu vnímám jako mystickou, úžasnou, jako potěšení a někdy jako 

povinnost, protože abychom mohli na další level, tak musíme dělat tantrické meditace 

(smích).“ (Zuzana). 
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Toto zjištění je do jisté míry alarmující. Pokud povinnost sexuality někdy mají i 

ženy, které „pracují“ na svém osvobození z patriarchálních norem, jak pak tuto 

„povinnost“ vnímají ty, které si jejich úskalí neuvědomují? Snadno pak dochází k jejich 

objektivizaci a chápou ji, jak uvádí Bourdieu, jako přirozenou. Tento problém prezentovaly 

už v sedmdesátých letech radikální feministky, které usilovaly o odstranění patriarchálních 

institucí, kam řadily, kromě např. pornografie, i rodinu.   

Na druhou stranu kázalo křesťanství cudnost. Hříchem byly i samotné necudné 

myšlenky (Bellinger, 1998: 283). Estés, připodobňujíc ženu k vlčici, rovněž poznamenává, 

že se o nich mluví tak, jako by byl přípustný pouze určitý temperament, určité chování, 

(Estés, 1995: 173). Narátorky, které neměly problém s tím, že by nebyly poslušné muži, 

často čelily své „nadměrné“67 vášni: 

„donedávna, než ten přechod přišel, tak jsem se cejtila pořád jakoby… jako 

nevyužitá (smích) z této strany, jo, prostě co s tím? Prostě pořád jsem se cejtila jakoby 

frustrovaná tím a pak ten přechod byl takovej milosrdnej, že mi to tak jako upustil tady 

v tom (smích) a vlastně teď jsem tak jako plynoucí, bez očekávání“ (Klára) 

Wolf (2000) poukazuje na to, že žena vychovávaná svobodně má vyšší sexuální apetit a 

často i větší odvahu jej uspokojit. A naopak mnoho žen ovlivňuje předsudek, že sexualita 

je hříšná: 

„pro mě to bylo… jako ustát si to před jinými lidmi… jako že… jsem prostě měla 

nějaké sexuální partnery, a nebylo jich obrovské množství, ale nebyl to jenom jeden, když 

to řeknu jako takhle. Tak najednou jako stát sama před sebou, kdy jsem měla nastavení, už 

nevím, odkud jsem ho přejala, jsem si dycky představovala, že potkám toho muže, s tím to 

prostě bude a hotovo. … a potom přijde někdo takový, kdo mi na férovku řekne, no tak to 

seš teda ale jako hříšnice, když to takhle máš před svatbou, no, takže ustát si to s těmi 

zakořeněnými představami, se to učím… aktuální proces jako přijetí té sexuality, že není 

posvátná nutně jenom ta sexualita, která vede jako k plození dětí.“ (Andrea). 

Z uvedeného je zřejmé, jak je stále zakořeněná představa, že pokud je žena sexuální 

více, než odpovídá jakýmsi (nedefinovaným) společenským normám, je to špatně. Žena se 

pak cítí stigmatizovaná a mnohdy se snaží společenským normám přizpůsobit, i na úkor 

                                                           
67 Slovo nadměrné je v uvozovkách, neboť není stanovena žádná hranice pro to, jaká míra vášně je normální 

a jaká už ne. 
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vlastního strádání. Své touhy po sexuální svobodě některé ženy ventilovaly jinými 

způsoby, např. psaním literárních děl (Pratt, 1981). 

3.2.3.1.1 Posvátnost sexuality 

Feministické teoložky ve svých dílech často zdůrazňují aspekt tzv. „posvátné 

sexuality“. Ze starých textů i archeologického bádání vyplývá, že sexualita byla 

v předpatriarchálním období považována za přirozenou až posvátnou (Gimbutas, 1982, 

Eisler, 1995). Sexualita nebyla tolik opředena mýty a pravidly, jaká by měla či neměla být 

(Rupp, 2001). Tělesné části spojené se sexualitou byly opěvovány (nikoli používány 

hanlivě jako nadávky v současnosti). Později, se sílícím vlivem patriarchálních božstev a 

uctívání agresivity a nadvlády místo partnerství, se pojetí sexuality proměňovalo a žena se 

postupně stávala sexuálním objektem. Novodobé pojetí posvátné sexuality klade důraz 

především na to, aby ženám byla znovunavrácena úcta (Wolf (2014), Dubinová (2013), 

Borysenko (2005)). Úcta nejen ženám od mužů, ale i úcta „k sobě samému, svému tělu, 

duši i duchu, úcta k druhému, úcta k životu“ (Dubinová, 2013: 174). Posvátnou sexualitu 

chápu jako posvátnou i proto, že je pojímána jako spirituální zážitek, prožitek Jednoty, 

Božství (Spretnak, Starhawk). Neodsuzuje tělesnou nečistotu, tělesné funkce, nestaví 

ducha na vyšší úroveň a tělo na nižší. Je naopak propojením těla i ducha, lidského i 

božského, propojením všeho v Jedno (Starhawk). 

Zuzana otevřeně říká: 

„Dřív ta moje sexualita byla taková hodně jangová, klitoriální orgasmus, ale cítila 

jsem zvláštním způsobem, že tam něco chybí… mně tam chybělo to naplnění a možná mi 

tam chyběla i určitá energie od muže… (teď – pozn. autorky) sexualitu vnímám jako 

mystickou, úžasnou, jako potěšení…“ (Zuzana) 

„Hóódně velký vědomí těla jsem získala. Jako… to je jedna z velmi pozitivních věcí, 

co mi třeba přinesla tantra, vědomí těla. A i to, co vím, že tomu tělu dělá nebo nedělá 

dobře, a… a i to, že umím… se dostat do těla a vím, jaký to je, jak to funguje tyhlety věci u 

mě, byť to třeba trvá dlouho.“ (Lucie) 

Z citací je zřejmé, že narátorky zahrnutím dalších aspektů do své sexuality 

(psychických, duchovních i sociálních) z ní získaly hlubší prožitek. To je v souladu 

s tvrzením Naomi Wolf (2000: 198). Ženské kurzy měly u narátorek pozitivní vliv na 
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utváření a vnímání své sexuality, a to především v tom, že jim „pomáhaly“ zbavovat se 

předsudků, jaká by sexualita měla být, jak by ženy měly (či neměly) být sexuálně aktivní a 

vášnivé. Nečiní tak ovšem cestou dekonstrukce těchto předsudků, ale cestou posilování 

žen, jejich autenticity 68  a člověka jako originálu. Je ovšem sporné, jestli autenticita 

samotná není dalším konstruktem, jak upozorňuje Judith Butler (2003). Podle narátorky 

Simony stačí, že se téma otevře, může se o něm mluvit bez odsudků a jakýchkoli 

očekávání od ostatních.  

3.2.4 Dokonalé mateřství – nedostižný vzor 

Téma mateřství se objevilo skoro ve všech uskutečněných rozhovorech, ačkoli jsem 

na ně neměla konkrétní otázku. Ženy se o svém mateřství zmiňovaly mimochodem, 

některé se mu věnovaly velmi a některé okrajově, podle toho, jak malé děti zrovna mají a 

jak jim mateřství zasahuje do života. Proto, že téma mateřství zmínily v různé formě kromě 

jedné všechny komunikační partnerky, považuji za nutné pokusit se ho do určité míry 

analyzovat. Je to však obtížné, a to zejména proto, že každá žena k němu přistupuje jinak, 

každá se nachází v jiné fázi. 

Z toho, co mi narátorky sdělily o svém mateřství, jsem vytvořila kategorii 

„Nepohoda způsobená (ne)mateřstvím“69 a ilustruji ji na následujícím příběhu70: 

Stát se matkou je pro ženy zásadní životní milník (narátorky Zuzana a Pavla jako 

milník vidí už samotné těhotenství) a bezesporu zasáhne do jejich života. Při rozhovorech 

jsem se nesetkala ani s nejmenším náznakem, že by ženy svého mateřství litovaly. Přesto 

byly nuceny vyrovnat se s komplikacemi, které jim přineslo, nebo naopak, čelí 

pochybnostem o své schopnosti jako ženy, ať už samy od sebe nebo od společnosti, 

protože se matkou stát nemohou. 

Simona si téměř sáhla na dno, protože měla pocit, že mateřství nezvládá. Po 

druhém porodu byla vyčerpaná a nedařilo se jí naplnit jakýsi ideál dokonalé matky, o 

kterém si myslela, že je nezbytný. Měla za to, že normou je zvládat roli matky podle 

společenských očekávání, a cítila se frustrovaná, že je to pro ni nedostižné. Teprve tehdy, 

                                                           
68 Viz. Úvod 
69 Tím, že mateřství bylo většinou zmiňováno v negativní konotaci, označila jsem samotnou kategorii slovem 

„nepohoda“. 
70 Další příběhy se týkaly nemožnosti mateřství nebo toho, jak mateřství omezuje jejich potřeby. Jednalo se 

však o okrajovou záležitost v rozhovoru, proto zde tyto příběhy neanalyzuji.  
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když se svěřila ostatním, pocítila úlevu, a zároveň zjistila, že podobně mateřství prožívá 

mnoho jejích přítelkyň, které se prezentují jako šťastné a naprosto splňující společenská 

očekávání a měřítka úspěšnosti mateřské role.  

Fenomén dokonalé a nedokonalé ženy – matky je znám již několik desetiletí a stále 

je značně rozšířen. Jak je to možné? V pradávných dobách matka byla uctívána 71 . 

Společenský tlak, jak se má „správná“ matka chovat, co má dělat a jak vychovávat své 

potomky, se objevuje až v měšťanském modelu během osvícenství. Teprve tehdy 

docházelo k vykazování žen do soukromé sféry a mužů do veřejné s tím, že muž výchovu 

řídí a žena vykonává. Tehdejší myslitelé, např. Jean Jack Rousseau, John Lock a mnozí 

další psali publikace o „správné“ výchově, určené ženám. Muži se začali stavět do role, že 

vědí lépe než ženy, jak k dětem přistupovat. Následkem toho ženy začaly pochybovat o 

svých mateřských schopnostech a své kompetence postupně odevzdávaly do rukou mužů i 

institucí. Není divu, že mnohým z nich chybí sebedůvěra a sebejistota v naplňování vlastní 

mateřské role. Tento aspekt značných nároků patriarchální společnosti na ženy popsala již 

Mary Daly (1978) a navrhla koncept „svaté Ježibaby“, která v sobě zahrnuje všechny – 

světlé i stinné stránky osobnosti, jak jsem uvedla v teoretické části. 

Clarissa Pinkola Estés popisuje vztah s matkou a dalšími mateřskými postavami 

v našem životě jako klíčový pro vznik naší vnitřní matky, která je aspektem duše, jednající 

identicky se zážitky z dětství (Estés, 1995:152). Apeluje na její poznání, posílení některých 

jejích stránek a rozebrání a upravení jiných (ibid: 153). Východisko vidí v získání 

mateřského pudu pro vlastní vnitřní matku od skutečných žen, silných, divokých a 

moudrých (ibid:158).  

O temné straně matky píše Terezie Dubinová. Upozorňuje na to, že v patriarchální 

kultuře vštěpovaly matky svým dětem (lépe řečeno dcerám, které se s matkou jakožto 

ženou identifikovaly) mužský pohled na sebe sama. Matky upřednostňovaly muže před 

svými dětmi, neboť skrze ně se dostaly k moci, obživě a ochraně a přejímaly jejich pohled 

na sebe sama a své ženství (Dubinová, 2013: 190). 

Uctívání ženy pouze jako matky je z genderového hlediska problematické, neboť 

vylučuje ženy, které matkami nejsou. Mateřství znamená pro ženu novou roli nejen 

                                                           
71 Matka samozřejmě je stále uctívána, otázkou je, zda v prehistorické době byla uctívána s výhradami a jen 

pokud splňovala společensky daná měřítka, nebo bezvýhradně. 
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biologickou a psychologickou, kdy naplňuje potřeby dítěte, které je na ni minimálně 

v počátečním období svého života plně odkázané, ale je rolí i sociální, která trvá po zbytek 

jejího života. Společnost si bere právo posuzovat mateřské kompetence, soudit, jak se 

matka ke svému dítěti chová a zda je to pro dítě (nikoli pro ženu) dobré. „Neúspěchy“ 

dítěte (nebo když sejde ze „správné“ cesty) společnost často dává za vinu matce, nikoli 

otci. Mateřství je tedy pro ženu ve všech ohledech značně zatěžující situace. 

Je mateřství uctíváno a prosazováno i v komunitě ženských duchovních kurzů? 

Z odpovědí narátorek vyplývá, že nikoli. Mateřství ženy chápou jako individuální volbu 

každé ženy a nijak ji nesoudí: 

„Vždycky je třeba respektovat, to, co ta žena chce, nebo aspoň hlásá, že chce. 

Mnohokrát se mi stalo, že ta žena potřebovala mít jenom ten názor, že… aby byl uznaný 

názor, že jako děti nechce a nikdy mít nebude. A… vždycky vlastně ona toužila po tom, aby 

byla přijata i s timhle názorem. A já jsem k tomu úplně otevřená. A myslim si, že když ta 

žena je tlačená do něčeho, co necejtí, tak že s tím stejně nebude šťastná. A… že se jí má dát 

ten prostor… Ale když ta žena to má konzistentní, od začátku do konce, a i ve svý nejhlubší 

hloubce je šťastná, tak je to úplně v pořádku. Jenomže já někdy potkávám ženy, který to 

hlásají, ale vlastně ve svý vnitřní hloubce s tím rozhodnutím nejsou úplně šťastný, ani 

tenkrát v těch třiceti, ale to se jim ještě nesmí říct (úsměv). Protože by si myslely, že jako 

zpochybňuješ to jejich právo. Tak já to spíš mám ne bez ohledu na společnost, ale 

s ohledem na vnitřní spokojenost tý daný ženy teď a i třeba za třicet let.“ (Lucie) 

 Komunikační partnerky mateřství přeneseně chápou jako tvůrčí potenciál – žena 

může ve svém těle stvořit dítě, ale může svým tělem tvořit i cokoli jiného (projekty, 

výrobky atd.). Není tedy „omezené“ na schopnost ženy mít děti, ale uctívá ženu ve všech 

možných tvůrčích principech. Totéž tvrdí i Estés: dítě ženy může být symbolické, tvůrčí 

nebo biologické, může jím být její umění, milenec, zásady, potomek, duševní život (Estés, 

1995: 154). Rovněž potvrzuje archetyp mateřství jako tvořivý potenciál jako jednu z podob 

Bohyně Matky – v její archetypální podobě matky, značící nejen plodnost, ale i kreativitu a 

tvořivost i v jiných oblastech života než v mateřství. 

3.2.5 Moc – bytostná síla ženy 

Genderové hledisko se zabývá také aspektem moci. Pojetí moci, jakou oplývá podle 

narátorky Lucie každá žena, nekoresponduje s aspektem moci v žádném z významů 
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uvedených v teoretické části. Žena má podle ní moc jenom ze své podstaty a muži jsou 

touto mocí fascinovaní: 

 „…je to něco, z čeho vychází život, co tě jako zahrne tim teplem, čemu nerozumíš a 

zároveň tě to pohltí, a už to je ta moc… Anebo smrt, obojí (zrození, pozn. autorky), smrt je 

taky žena. Jo, je to to je vlastně velká náruč Bohyně, smrt, že se v tom ztratíš a zmizí tvoje 

ego a identita. A v tom je vlastně velká slast… Ta žena se stane touhle energií, tak ten muž 

vklouzne jako do tý její energie a nechá se jí pohltit, a už nic víc nepotřebuje. Proto má ta 

žena tu moc, prostě je vlastně takovou mucholapkou pro ty muže, jako že je něčím, těma 

feromonama, jakoby zahrne a ten muž už nic, po ničem nepotřebuje usilovat. Vlastně si 

přijde vodpočinout, jo, (pobaveně), muž tam jakoby spočine, odpočine, a pak ho něco jako 

donutí zase jít bojovat s tim drakem, ale kdyby jako nemusel, tak by tam nejradši zůstal 

navždy (úsměv). Tak to je ta moc. To není ta moc, že si ona řekne teďka tak já dostanu…“ 

(Lucie). 

Lucie zde popisuje moc, která svým dosahem přesahuje moc konstruovanou – 

politickou, psychologickou či sociologickou a lze ji označit jako esencialistickou. Je 

nasnadě, že patriarchální mocenský systém se snažil ženy od své moci oddělit, neboť byla 

pro něj neuchopitelná (viz. archetyp čarodějnice). Tato moc svým způsobem přesahuje 

člověka samotného, ženu i muže. Je to ta moc, o které hovoří i Carolyn Merchant (1980) 

v tom smyslu, že žena ve spojení s přírodou představuje takovou moc, jež nelze žádným 

způsobem zkrotit. V tradici indického (hinduistického) myšlení je tato ženská božská síla 

označována jako tzv. anangu (Knotková-Čapková, 2003: 60). Žena si této své moci 

mnohdy ani není vědoma72. Tato „ženská moc“ souvisí se sexualitou73 a byla součástí 

života předků, jak dokládají nejen mýty, ale i prastaré posvátné texty (viz. Gimbutas, 1982, 

Eisler, 1995, Dubinová, 2013).  

Dubinová např. popisuje rituál tzv. posvátného sňatku, který je znám z královských 

nápisů a ekonomických textů z doby 2700 let př. n. l. v Uruku, kdy král podstoupil obřad 

očištění a sebeponížení, aby obdržel skrze kněžku královskou moc od bohyně. Právě žena 

zde byla prostředníkem mezi boží silou a člověkem. Postupně vpády nájezdních kmenů (do 

                                                           
72 Lucie upozorňuje, že to není moc ve smyslu ženské rafinovanosti: „To není ta moc, že si ona řekne teďka 

tak já dostanu…“ 
73 Součástí božských mocí „me“ byla sexualita, která zahrnovala „úřad kněžek, líbání, soulož, prostituce, 

děvka chrámová, veřejný dům, kněžka nebe“. (Blahoslav Hruška: „Encyklopedie starověkého Předního 

východu“. Ed. Jiří Prosecký. Heslo „Erotika“ str. 97) 
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Sumeru Akkaďanů) docházelo ke zbožšťování králů a bohyně i kněžky o svoji moc 

přicházely (Dubinová, 2013: 160-161). Může to být také důvodem k tomu, proč chtěl mít 

patriarchální systém ženskou sexualitu pod kontrolou a označoval ji jako „ďábelskou“. 

Komunikační partnerky se tuto „moc“ snaží v sobě znovu objevit a integrovat ji v sobě.  

3.2.5.1 Sdílená moc posvátného 

O bytostné ženské síle hovoří i Klára: 

„…docela jsem se obávala toho, až budeme mít nějakou společnou techniku s muži, 

že asi budou, jak je člověk tak pořád slyšel zpovzdálí, tak posilovali tu mužskou sílu v sobě, 

tak jsem si říkala, že až je na nás pustěj, tak že to bude hrozný. A ono mě překvapilo, že my 

jsme měly velkou sílu, my ženy. Ti muži tam byli úplně jako zjemnělí (smích), byl to hodně 

zvláštní zážitek. (ticho) Takže je to hodně zdánlivý, ta naše křehkost a jemnost, my jsme 

hodně silný. A silný můžeme bejt teprve, když to přijmeme, že jsme ženami.“ (Klára) 

Z uvedeného vyplývá, že Klára očekávala, že se muži projeví podle stereotypních 

předpokladů: budou agresivní, rozhodní, dominantní, budou se žen chtít „zmocnit“. A 

místo nich přišli muži „zjemnělí“. Přesto, že několik dní posilovali mužskou sílu v sobě, ta 

se neprojevila tak, jak Klára očekávala. Znamená to, že bytostná povaha muže neodpovídá 

jeho stereotypně přiřazeným očekáváním? Že bytostná povaha muže, pokud vůbec něco 

takového existuje, může zahrnovat i jemnost? Z tohoto lze vyvodit závěr, že i „mužství“ 

(podobně jako „ženství“), tak, jak je stereotypně opakováno, je pouhým konstruktem. Tím 

se rovněž vracíme k problematice dualismu, jak jsem uvedla výše. Extrémy jsou pouze 

okrajovou záležitostí. Většina jevů probíhá „mezi“ a jednotlivé kategorie nelze 

homogenizovat.  

Univerzalizovat jakoukoli mužskou či ženskou povahu vede k homogenizaci a 

stereotypizaci daných kategorií. Můžeme ovšem vidět jiný závěr analýzy. Lze 

předpokládat, že po několika dnech meditačních technik a cvičení mimo společenské 

konvence se ženy a muži oprostili od společenských požadavků a předsudků. Ženy nebyly 

tlačeny do pozice, že jsou podřízené, slabé a neschopné, a mohly pocítit svoji sílu či moc. 

Muži rovněž byli osvobozeni od tlaku společnosti na to, aby splňovali kritéria mužskosti. 

Z toho důvodu lze Klářin postřeh chápat jako určitou dekonstrukci mužské a ženské 

podstaty. Dochází k tomu, že muži a ženy spolu o moc nebojují, ale mohou ji navzájem 

sdílet – jde o tzv. „sacred power“, sdílenou moc posvátného (Sölle, 2015:185). Podstatou 
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této moci není nadvláda nad druhými zprostředkovaná mocí, ale takové sdílení moci, kdy 

mají všichni zúčastnění podíl na moci života (ibid). Dualistické myšlení svádí 

k hierarchizaci, jak jsem uvedla dříve. Mystika erotiky, jak ji popisuje Sölle, nenadřazuje 

jedno druhému a nerozděluje je, ale chápe ji ve své vzájemnosti jako celistvou: „dávání a 

braní, toužení a zmocňování se, být milován a milovat v sebe neustále navzájem přecházejí, 

aniž by jedno bylo tím prvním, základním, a jiné tím druhým“ (ibid: 186). Tato vzájemná 

sdílená moc je významným aspektem v prožitku ženské sexuality u komunikačních 

partnerek, která tím získává zcela jiný rozměr. 

3.2.5.2 Temná bohyně alias vagina dentata 

Moc se rovněž může promítat i v destruktivním aspektu Temné Bohyně, tzv. vaginy 

dentaty, jak jsem popsala v teoretické části. I komunikační partnerky se potýkaly s tím, že 

ve svém životě byly „přinuceny“ ukončit i zdánlivě fungující vztahy, práci apod. Svoje 

spirituální zkušenosti často popisují tak, že po první vlně, která byla euforická, došlo k 

„temnému období“, kterým „musely projít“, aby našly opravdovou sílu samy v sobě.  

„Najednou mi nějak… protivítr možná, sfoukly plachty a já… a najednou už to tak 

nefrčelo a pak, pak prostě nastala bouřka, emoční bouřka, kdy já jsem přestala mít pocit, 

že vim, kam jedu, že to, kam jsem jela, že to je asi úplně špatně, už jsem, už jsem neměla co 

dávat, neměla jsem sílu, věděla jsem, že mám něco změnit, ale vzpomínka, že před tím jsem 

měnila, ale… jako kdybych… byla mlaďounká a všechno přede mnou a teďka najednou 

jsem měla pocit, že už všechno vím, jsem skeptická, a teď kam já eště jako ještě mám jít, jo, 

jako už jsem neměla další obzor, říkala jsem si jako, tak tohle nevim, jak teď vyjde, nemám 

na to ani sílu, nic novýho začínat… ten rok zpátky to byla taková velká krize a 

připodobnila bych to vopravdu k tomu, že jsem v temným lese, vůbec nevidím světlo ani 

kam jdu, ale vim, že tim lesem musím projít. A že nemůžu spěchat na to, kdy z něho vyjdu. 

A že všechno má svůj čas, ale přesto, tohle jsem věděla, ale přesto ve mně bylo 

netrpělivo… No, ale pak to najednou prostě, já jsem tím prošla a najednou přicházeli ty 

správný lidi, který mi něco řekli, nějaká informace přišla a byla jsem vyvedena za 

světlem.“ (Klára) 

„Když zmapuju těch posledních 11 let, tak napřed jsem musela zvládnout svoji 

diagnozu, já neříkám nemoc, mě nikdy nic nebylo, jo, ale ta diagnoza byla děsivá. Pak 

jsem se musela rozhodnout, že chci jít dál, a že mě ten manžel v podstatě jako by drží na 
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místě, takže odejít od něj, pak jsem se musela postavit na vlastní nohy z hlediska toho, že 

jsem musela i koupit auto a v padesáti se naučit řídit, to samozřejmě vedlo k tomu, že jsem 

najednou zjistila, že… je pro mě svět otevřený, že najednou nejsem vázána na jedno místo, 

a… a musela jsem si uvědomit, že v tý práci se dusim. … v podstatě kompletně překopat 

svůj život. Bylo v tom hodně zastavení, hodně přešlapování na místě, hodně jsem si říkala, 

jak to dám, a najednou člověk postupně dozraje k tomu dalšímu a dalšímu kroku a prostě 

jde dál.“ (Pavla) 

„To bylo vlastně poprvé v životě, kdy jsem vlastně ucítila dotek něčeho z vnějšku, že 

vnímám tou mojí psychikou, že tam něco je, protože tady za pravým ramenem (ukazuje) mi 

stál totálně temnej stín, já jsem se dívala na ty sošky, a teď jsem měla pocit, že vnímám, že 

to byly zlý ženy, který nenáviděly muže a… a… v podstatě vopravdu takovou tu… takovou 

jako až agresi jsem z nich cítila a ohromnej strach… a vlastně ty sochy byly přede mnou a 

tady za mnou ten temnej stín… a po týhle návštěvě Kréty vlastně… já jsem do tý doby byla 

šťastná, úspěšná žena, matka, manažerka, dva malí synové, a vlastně se ten můj život začal 

sypat jako domeček z karet, přišla partnerská krize…“ (Zuzana) 

Tento sestup je popisován v mnoha mýtických příbězích. Borysenko (2005) jej líčí 

na archetypálním příběhu ženského psychospirituálního zrání během sestupu Inanny do 

podsvětí74. Inanna je královnou země a nebes a bohyní lásky. Inannin motiv sestupu do 

podsvětí, do pekel, má různé interpretace. Podstatné je, že vstupem do podsvětí ztratí vše, 

co má, včetně svého života, ale projde transformací a vrátí se na svět silnější ve smyslu 

vědomí vlastní hodnoty a moci. Temný aspekt moci popisuje i Estés v příběhu o Vasilise a 

babě Jaze. Za babou Jagou vyslala Vasilisu její macecha, když přehodná matka Vasilisy 

zemřela75. Vasilisa babě Jaze slouží, pere její špinavé prádlo a uklízí jí v domě, aby si od ní 

mohla odnést světlo. Tento aspekt nalézáme i v déméterovském archetypu Annis Pratt 

(1981), kde Persefona, dcera Déméter, je odvlečena do podsvětí, a teprve jejím návratem 

znovu radostně ožívá její matka a s ní i celá země. Rovněž Dubinová (2014) tento projev 

ve své knize popisuje. Narátorky shodně líčily, že poté, co prošly temným obdobím, zase 

spatřily „světlo“ a nové možnosti, jinou optiku nazírání a byly „posilněny“. 

                                                           
74 Inannin příběh se zachoval na hliněných tabulkách a jeho autorkou byla žena, princezna Enheduanna ze 

sumerského Akkadu 2300 let př. n. l. (Borysenko, 2005:171). 
75 Zde lze vidět dvojí tvář matky, jak bylo uvedeno v teoretické části. Hodná matka musí zemřít, aby Vasilisa 

našla sebe samu. Nastupuje zlá Macecha, která nutí Vasilisu dělat i nepříjemné kroky, díky nimž se Vasilisa 

stane silnější a sebe-vědomější. 
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V některých kurzech, které jsou v současnosti v Čechách označovány za tantrické, 

je právě ženám přisuzována moc v tom smyslu, že jsou vnímavější než muži a mohou 

muže vést a posouvat dál v duchovní oblasti. Je zde zřejmá paralela s rituálem 

Bhairavačakra (Bellinger, 1998: 160). Narátorky ovšem svoji moc nechápou v tom smyslu, 

že by se snad obrátily role a ženy by se staly vůdci mužů. Žena tím, že má v sobě potenciál 

zrodit dítě, tak ať už se tak stane nebo ne, má podle narátorek schopnost „vnímat energie“. 

Tuto schopnost nevyužívá k tomu, aby muže ovládla a byla jim nadřazená. Přirovnala bych 

ji spíše k rodiči, který vede své dítě k tomu, aby umělo mluvit. Dítě má také potenciál 

mluvit, rodič už mluví. Není proto o nic lepší, jen už zvládnul jistou dovednost. I zde je 

třeba zdůraznit, že toto tvrzení nelze chápat univerzálně platným pro všechny. Nepochybně 

existují muži, kteří „energie“ dokáží vnímat daleko lépe než většina žen. Není třeba jim 

tyto schopnosti upírat nebo je umenšovat. Toto tvrzení vychází ze zkušenosti 

účastnic/účastníků a organizátorek/organizátorů těchto kurzů76.  

3.2.6 Božství  

Hned v úvodu této podkapitoly chci upozornit na to, že nepředjímám existenci 

ženské (potažmo mužské) spirituality. Zaměřuji se na to, jak ženy v mém výzkumu 

spiritualitu vnímají a čím pro ně je. V žádném případě nehodlám získané závěry 

generalizovat. Moje genderová analýza se tak bude týkat pouze úrovně individuálně-

psychologické77. Narátorky se nepřikláněly k žádnému konkrétnímu náboženství, ačkoli 

některé jím byly, vždy křesťanstvím, ovlivněny. Výstižně vztah k náboženství popisuje 

Andrea: 

„Jsem věřící, že jako nad náma něco je, ale nevnímám to jako že nad náma na 

obláčku sedí, to je pro mě hodně zjednodušená představa našeho mozku, který to podle mě 

ani jinak vymyslet nedokáže, nevím, nejsem křesťanka, nejsem muslimka, nejsem židovka, 

nic z tady toho, pro mě jako nerada se škatulkuju tady v tom, mě zajímá spoustu 

náboženství, ráda se nechávám inspirovat, ale nechtěla bych právě patřit jenom do té 

jedné škatulky, protože vlastně dycky se, ať se bavím s kýmkoli, teď hodně s kamarádem 

s muslimem jsme se bavili, tak hmmm… vlastně, my ty hodnoty máme stejně nastavené, my 

věříme ve stejné věci, ale jenom to jinak jako pojmenováváme a já si myslím, že to je právě 

                                                           
76 V kontrastu s tímto tvrzením je ale např. fakt, že mnoho tantrických kurzů organizují a vedou právě muži. 
77  Blanka Knotková-Čapková (2008:7) rozlišuje pojetí náboženství v rovině filosofické, institucionální a 

individuální – individuálně-psychologické. 
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to nepochopení tady toho, protože každý z nás vlastně věří v něco jiného, nebo každý má tu 

jinou interpretaci toho Boha a pak vlastně na základě toho, jak se každý chce, jako proč to 

vlastně děláme, jestli každý chce ujištění, že to jeho nebo, to je jedno, zkrátka když by 

někdo jiný řekl, že ta jeho interpretace je správná, tak bychom cítili nějakou nejistotu, že 

to, o co se opíráme není skutečné…“ (Andrea) 

3.2.6.1 Gender božství 

Rozlišují narátorky gender jejich božství? Preferují boha, bohyni, nebo má jejich 

božství androgynní povahu? Většina narátorek se shoduje na tom, že bůh a bohyně 

pocházejí z jednoho zdroje energie a představují dvě formy projevu této energie. Tuto 

energii nedokážeme pochopit ani obsáhnout. Často ženský božský princip představuje 

Zemi a mužský božský princip Univerzum, Vesmír. Toto pojetí odpovídá konceptu New 

Age (Bellinger, 1998) a částečně také konceptu feministické spirituality 78  (Spretnak, 

Fiorenza). Božství vnímají jako bezpohlavní či androgynní, které se projevuje ve dvou 

formách – femininní a maskulinní. Částečně by také toto pojetí odpovídalo třetímu typu 

podle Knotkové-Čapkové (2005: 17-19), jako dvou komplementárních rovnocenných 

součástí. Komunikační partnerky je navíc chápou jako součást Jednoty, která má 

androgynní povahu (Zbavitel). Celkově lze říci, že gender božství definován není.  

„…zakoušim určitej pocit sebepřesažení nebo vědomí boží přítomnosti, když to 

bude hóódně nadnesený s tím že ta boží přítomnost je něco, co vnímám jako bezpohlavní. 

Je to takový vědomí, že člověk je a že člověk je milován“ (Zuzana) 

„…skutečně cítím, že to není pohlavní bytost. A ani nevím, jestli bytost, už to je 

možná příliš omezující. Smocnost mi přijde lepší (smích). Existence možná víc asi (usmívá 

se). Já si stejně myslím, že Bůh je androgynní, když bychom to jako vzali. Ale já se víc 

častěji obracím k jeho ženský části, protože mám pocit, že ve světě chybí, a protože i ve 

mně potřebuju víc harmonizaci tý ženský části, tak se obracím k tý ženský.“ (Lucie)  

Z rozhovorů vyplynulo, že všechny komunikační partnerky jsou svým způsobem 

věřící, jedna z nich si není na sto procent jistá:  

                                                           
78 Rozlišení feministické spirituality a hnutí New Age spatřuji v tom, že ve feministické spiritualitě je to 

Bohyně, která zahrnuje jednotu, femininní i maskulinní apod., zatímco New Age Bohyni takto explicitně 

nedefinuje. New Age je také spíše hnutí, praktický koncept, zahrnující širokou oblast nestandartních 

duchovních směrů, zatímco feministická spiritualita je pojem užší a definuje explicitně teoretické koncepty, 

ze kterých vychází. 
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„Já to mám tak, že někde jsou, ale nemám úplně tu neochvějnou víru, jako něco 

konkrétního, a zároveň se bojím popřít, že něco takovýho není. Takový neuchopitelný. Je to 

pro mě něco, co nás přesahuje, nějaká vyšší moudrost.“ (Renata)  

3.2.6.2 Pojetí Bohyně 

Komunikační partnerky byly konfrontovány s patriarchálním pojetí křesťanství, 

které pro ně představovalo jedinou cestu ke spiritualitě. Zajímalo mne, zda věří v Boha 

nebo Bohyni, zda Bohyni potřebují.  To, jak obtížné pro některé z nich bylo, vyrovnat se 

s maskulinizací božství, dokládá tento citát: 

„Já jsem si uvědomila, že jako vopravdu vztah k Bohu, to byla dlouhá cesta, než 

jsem vůbec to slovo mohla vyslovit. A teď je to to první, k čemu se ráno obracím.“ (Klára) 

Mnohdy proto hledaly alternativu ve formě bohyně, ke které by se mohly 

vztahovat, a která by je vedla na spirituální cestě k sobě sama. Bohyni tak narátorky často 

vnímají jako alternativu boha, která tím, že pozvedá ženství, vyrovnává polaritu 

maskulinity a feminity a vyvažuje tak mužskou dominanci. Jiné ji pojímají tak, že se obrací 

k ženské části, která je umenšená, aby jí rovněž pomohly k pozvednutí. Nevyznávají tedy 

primárně takový kult Bohyně Matky, jaký zde byl před tisíci lety. Ten byl nadřazený všem 

ostatním, zatímco dnes komunikační partnerky pojímají boha a bohyni jako rovnocenné a 

navzájem komplementární. Jsou přesvědčené, že harmonizuje ženskou část osobnosti – 

není tedy určena výhradně ženám, podobně jako bůh není výhradně pro muže. Ženy 

bohyni potřebují proto, aby se nemusely připodobňovat k bohu a identifikovat se s ním. 

Tím, že je bohyně „tělesná“ podobně jako ženy (viz. kap. 3.2.2.2), usnadňuje jim cestu ke 

spirituálnímu prožitku. Spojitost bohyně či ženské energie s tělem zmínila i Andrea: 

„A jak jsme vyvolávaly kolo roku, a pak nakonec tu… tu Bohyni toho středu… a se 

mnou to tam seklo, prostě normálně, já jsem omdlela, já jsem nechápala, co se to děje, 

protože to byla tak silná energie, že já jsem to jako nedokázala… nedokázala… pobrat. 

A… a potom vlastně, když mě jako křísily a když mi masírovaly nohy a když jsem se jako 

dostávala k sobě, tak po tom ke mně přišla ta Julie a ptala se, jestli jsem v pořádku, a já jí 

říkam, ale to je síla, a ona: no, a co sis myslela? (smích), takže to bylo pro mě takové jako 

překvapení, řikám aha, wow, to není jako něco, ale že to fakt prochází tím tělem, to je, že to 

je cítit a je to silné“. (Andrea) 
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S bohyní se ženy mohou emočně lépe propojit, mohou s ní snadněji komunikovat. 

V současné době se podle některých bohyně „probouzí“. Na druhou stranu narátorky 

vnímají, že bohyně je dnes díky mnohým seminářům, které mají nevalnou kvalitu, do jisté 

míry zprofanovaná a je třeba tyto výrazy používat přiměřeně.  

„Pro mě je to součást skutečnosti (na otázku čím je pro vás božství, pozn. autorky). 

Něco, co můžu vnitřně prožít, k čemu se mohu vztáhnout, co není něco, co by tady bylo pro 

mě vždycky, ale co je zdrojem vnitřní síly, vnitřního vedení, a jsem moc ráda, že jsem to 

našla (úsměv)“. (Zuzana) 

Přestože bohyně a bůh mají být podle komunikačních partnerek propojeni a ve 

vzájemné harmonii, je to často bůh, který je první instancí, na kterou se ženy v nouzi 

obracejí. To pramení patrně ze značného vlivu křesťanství, které v rámci spirituality 

uznávalo jediného boha mužského genderu. Tato představa je v narátorkách stále 

zakořeněná, viz. výzkum Renzetti a Curran (2003: 424). 

Je patrné, že komunikační partnerky bohyni chápou jako protiklad boha, zatímco 

v neolitické a paleolitické době ztělesňovala Bohyně zemi a byla symbolem jednoty všeho 

života v Přírodě (Dubinová, 2013: 79). Pomyslnou Jednotu, opuštění dualistického 

myšlení, pro ně představuje Božství, které charakterizují často jako něco, co je přesahuje, 

co je neuchopitelné, co nelze pochopit.   

3.2.6.3 Mystická zkušenost 

Často narátorky zmiňovaly prožitek tzv. mystické zkušenosti. Díky němu se dostaly 

do stavu tzv. rozšířeného vědomí. Mystickou zkušeností Sölle označuje zkušenost jednoty, 

dokonalého štěstí, osvobození od strachu, vystoupení ze sebe (Sölle, 2015: 53). Není 

podmíněna žádnou náboženskou vírou. Je nezávislá na hierarchii a tím umožňuje prožít 

spojení s Bohem i ženám, kterým byla odepřena institucionální cesta (ibid: 77). Mystika je 

tak pro ženy příležitostí k duchovní cestě a hledání vlastního jazyka. Přesto mystičky a 

mystici se od převzatého náboženství neoddělovali, spíše hlouběji pochopili jeho smysl 

(ibid: 76). Mystická zkušenost byla často pro komunikační partnerky silným motivem 

k dalšímu spirituálnímu směřování. Chápou ji jako něco přelomového ve svém životě. 

Zároveň však tuto zkušenost nevidí jako něco, co se přihodí jen „vyvoleným“. Podle 

některých narátorek může mystický zážitek prožít kdokoli. Dokládá to Zuzana i Lucie: 
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  „…to není nic vyjímečnýho (mystický zážitek – pozn. autorky), že v naší 

společnosti tyhlencty techniky nejsou běžný, tak v podstatě tyhle stavy nezakoušíme jakoby 

cíleně, že vlastně dost často ta zkušenost toho rozšířenýho vědomí není až tak… hmmm…. 

výjimečná v tom smyslu, že jí do určitý míry zakoušíme třeba při poslechu krásný hudby 

nebo… když je člověk v kině a dívá se na přírodní film, nebo i jsem zjistila, že ten stav 

nastává, když člověk…, když jsem v kostele a poslouchám varhany…“ (Zuzana) 

 „Podle mě mystickej zážitek je už i to, že ucítím, jak je ta energie příjemná, že budu 

tam chodit jakoby zpátky, že se tim uvolnim, vyčistim si hlavu a dostanu se ke svýmu tělu, 

tak to je taky mystickej zážitek. A někdo ho má ve formě tělesný a někdo ho má ve formě 

vizuální… … Myslim si, že vnímání energie ze země se můžou naučit skoro všichni… A že 

to je jenom o tom, aby se scházeli dohromady a ti zkušenější říkali těm méně zkušeným co 

cítí v těle těm méně zkušeným, aby na to jaksi začaly existovat slova.“ (Lucie) 

Ke stejnému závěru, tedy že mystická zkušenost je dostupná každému, dochází i 

Dorothee Sölle, když říká, že všichni jsme schopní prorazit krustu vlastního Já, opustit 

sami sebe, být jiní, ponořit se do hloubky zkušenosti a všichni jsme schopni transcendence 

( ibid: 44). 

To, co komunikační partnerky označují mystickou zkušeností, je shodné i s pojetím 

Sölle (2015). Ta dále pojmenovává i časté oblasti mystické zkušenosti, kterými jsou 

příroda, erotika, utrpení, společenství a radost. Mystický zážitek mnoho žen zažívá i během 

porodu. Zuzana zmínila ten svůj: 

„V porodním procesu je změněný stav vědomí, kdy ta žena je ovlivněná 

hormonama, neprožívá tolik bolest a je opravdu ve stavu MEZI… a… vlastně já jsem se do 

tohohle stavu dostala, ale dostala jsem se do něj ještě trošku jinak, protože zhruba ve dvě 

ráno mi moje tělo jasně řeko, že přirozenej porod prostě nejde, že vlastně kontrakce jdou 

ze spodní částí bříška do zad a přední část dělohy nad těma dvěma jizvama už… 

nekontrahuje. A bylo to spojený s hlubokou vizí, kdy vlastně jsem se propojila… s Ježíšem 

na kříži, s obětí, se smrtí, a vlastně jsem… vstoupila… do prostoru žen, který při porodu 

zemřely, ta kolektivní zkušenost žen, který při porodu zemřely, pro mě je možnost zvolit tu 

zdravotnickou cestu… a bylo to… vlastně hodně hlubokej, spirituálně mystickej takovej 

prožitek…“ (Zuzana)  
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3.2.6.4 Víra, intuice, nebo…? 

Všechny komunikační partnerky prožívají kromě vnějšího, „normálního“ života 

také svůj vnitřní svět. Tento svět představuje pro každou ženu něco trochu jiného, na jeho 

pozadí je však hmatatelná stejná podstata. Tou je jakési plynutí, pocit vedení, následování 

své intuice, zkrátka jakési vedení, které komunikační partnerky cítí a jehož následování jim 

přináší pocit klidu, štěstí a uspokojení: 

„Já to vnímám spíš jako energii. Jako součást všeho. Není to žádná bytost pro mě. 

Dříve jsem se v tom tak jako plácala, co to je, ale teď to vnímám… jako podstatu všeho. A 

zároveň něco, co jako, k čemu se obracím a co je nad tím vším, no. Ale zároveň je to 

všechno, že jo. Ale spíš je to o těch prožitcích a pomáhá mi, hodně mi pomáhá, žít 

s otevřeným srdcem, když si řeknu, nebo připomenu si, že plně důvěřuju božímu záměru a 

zcela se odevzdávám do boží vůle, a tím se úplně uvolním a všechno pouštím…“ (Klára) 

Toto vedení nemá charakter boha ani bohyně, nesouvisí s náboženstvím nebo 

s vírou. Připomíná tak koncept Sářina kruhu (Borysenko, 2005). Spíše vychází z nich 

samých, z jejich nitra. Ony samy se s ním však neztotožňují. Toto vedení je návratem 

k nim samým, hlasem, který je volá zpátky k sobě. Estés tento aspekt ukazuje na příběhu 

„Tulení kůže, duševní kůže“ (Estés, 1995: 221-254). Pokud se žena vzdálí své instinktivní 

povaze, své duši, začne pomalu „vysychat“, trpí únavou a steskem po domově. Je to proto, 

že se příliš vzdálila sama sobě, žila víc pro druhé a snažila se plnit společenská očekávání. 

Podlehla svému egu, kterému dovolila ukrást svojí instinktivní kůži. Ego jí může držet 

v zajetí pod různými záminkami, např. že ji teď potřebují děti, muž, práce, cokoli, co ji 

zabrání věnovat čas sama sobě, navrátit se k sobě domů, jinými slovy dovolit si být sama 

sebou, dát si čas, dostatek času, aby objevila své skutečné potřeby, to, čím ve své nejhlubší 

podstatě je. Tento návrat Estés charakterizuje jako ponoření se do hlubin své duše.  

Estés ženám doporučuje praktikování záměrné samoty (ibid: 250-253), aby se 

dostaly do kontaktu se svojí duší. Tato samota však nemusí (ale může) být skutečnou 

samotou, jde spíše o to odpoutat se od rušivých vlivů (lidí, zvuků atd.). V tomto stavu 

samoty žena získává odpovědi na vyřčené i nevyřčené otázky, dostává se do kontaktu sama 

se sebou (se svou duší) a je „doma“. Právě tento aspekt potřeby samoty zmínily všechny 

komunikační partnerky: 
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„…bytostně potřebuju… ještě dál zase se zabývat sama sebou. A není tak 

podstatný, jestli je to někde na kurzu nebo sama, ale musím bejt sama u toho. Nebo 

s ostatníma lidma, ale nesmím se o nikoho starat… potřebuju mít… (hledá slova) pocit 

bezčasí. Potřebuju mít prostor jakoby dnů. Řádově dnů, abych mohla být sama a být 

v tom… tom prostoru sama se sebou. Na druhou stranu… když nebylo zbytí a ona (dcera – 

pozn. autorky) byla malá, tak někdy se to udělalo jako rychle. Mě připadalo, že jsem šla 

rychle dolů do hloubky, tam jsem sebrala tu informaci, která byla pro mne v tu chvíli 

jakoby podstatná, a zase jsem se vynořila… Ale pro mě je lepší v tom plynout.“  (Lucie). 

„…pustit práci, pustit vztah, jo, ale vlastně jít směrem k sobě, protože vlastně 

člověk jde pořád směrem za těma věcma, za těma lidma, ale opouští sebe. Tak to jsem si 

taky vlastně uvědomila v těch zážitcích, když jsem začla… přestávala držet ty věci, ty 

vztahy a všechno a já jsem vlastně najednou získávala sebe. To bylo teda takový euforický 

období.“ (Klára) 

„…součástí mojí duchovní cesty nebo praxe jsou rituály, je modlení, nevím, je… 

nějaká promluva s něčím vyšším, než jsem já, i promluva jako se mnou, protože to taky 

vnímám, že je část… část mne, a následování intuice, je to sledování nějakých znamení, 

které když chceme vidět, tak… ony přicházejí“ (Andrea) 

3.2.7 Žena a příroda aneb ekofeminismus                                 

Zajímalo mne, zda je pro komunikační partnerky důležité propojení ženy a přírody 

a jestli vnímají ženy jako spirituální bytosti. Propojení ženy a přírody potvrdily všechny 

komunikační partnerky. V tomto aspektu je zřejmá určitá paralela s hnutím Wicca. Toto 

propojení nechápou negativně, jako např. Beauvoir nebo Ortner, ale jako posilující. Je pro 

ně do jisté míry esencialistické, založené na tělesnosti, jak jsem uvedla dříve – cykly, 

menstruace, porod a smrt, mateřství. Zároveň to, kde cítí sílu, nevylučuje, aby cítily sílu i 

v kulturních artefaktech. A zároveň to, že ony cítí v přírodě určitou sílu, nevylučuje muže, 

aby ji cítili také.  I zde se tedy potvrzuje, že spojení ženy a přírody je konstruktem. Jinými 

slovy by se dalo říci, že příroda dodává ženám sílu, ale dodává ji i mužům. Příroda není 

výhradním místem pro prožitek jejich spirituality. Záleží na „energii místa“, které může 

být v přírodě, ale třeba i v kostele. Tato energie pak může mít mužský či ženský charakter: 

 „A příroda je pro mne velmi silnej, velmi cennej zdroj.“ (Lucie) 
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„Já, když přijdu do kostela, tak se často propojuju s Bohyní, a v přírodě vždycky, a 

v chrámu svatého Víta vždycky tu smocnost oslovuju Pane… No, tak tam tu smocnost 

nazývám Pane. A jako v přírodě ji nazývám Paní. Skoro vždycky. A vůbec to nějak neřeším 

(usmívá se).“ (Lucie) 

Může se zdát, že Lucie si stereotypně spojuje feminitu s přírodou a maskulinitu 

s kulturou (chrám). V následujícím úryvku se však tato dedukce vyvrací: 

„…je zajímavý že jsem, když jsem třeba byla u Bajkalu, tak tam mě to k Bohyni 

nepouštělo skoro vůbec. Bajkal je velmi silná mužská energie, velmi silná mužská energie. 

Takže tam jsem zkoušela, a tam mě to vůbec nefungovalo. Fungovaly mi tam jiný věci, bylo 

to jako moc pěkný, ale zrovna tohle mi tam nefungovalo.“ (Lucie) 

Lucie podle svých slov vnímá na různých místech různou energii, kterou označuje 

jako mužskou či ženskou a nijak nesouvisí se stereotypními očekáváními. Silnou 

„mužskou“ energii fyzicky pociťovala i Zuzana: 

„…ve Vatikánu, kde na tom velikánským náměstí jsem se málem sesypala, 

rozklepala jsem se, rozbrečela jsem se, když jsem na něj vstoupila, prostě hrůzou, 

vopravdu hrůzou, tam jsou vokolo postavy papežů, vopravdu hrůzou z tý chlapský moci 

jsem se normálně rozložila…“ (Zuzana) 

„…před Boticceliho Venuší… jsem měla pocit, že jsem konečně potkala Bohyni… 

vlastně tenhle obraz mě neskutečně zasáhl opravdu tou ženskou energií, která z něj čišela, 

já jsem prostě měla potřebu se před ním začít klanět jak ta kněžka tenkrát z tý úplně první 

vize, což jsem teda neudělala (smích), ale… vopravdu jsem tam před tou… před tim 

vobrazem pobrečela.“ (Zuzana)  

Tyto zážitky by se mohly považovat za mystické, nadpřirozené. Ovšem narátorky 

upozorňují, že to není nic výjimečného a že takové zážitky můžeme mít všichni, když se je 

budeme „učit“ vnímat a prožívat, když se jim zkrátka „otevřeme“.  

Ekofeministický přístup zahrnuje i spiritualitu (Sturgeon, Kiczková). Komunikační 

partnerky označují spiritualitu žen a mužů jako odlišnou, rozdílnou. Ženy jí prožívají více 

v souvislosti se svým tělem, muži duchem:  
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 „rozhodně že ženská a mužská spiritualita je odlišná, že ženská spiritualita je spíš 

o těle, může hodně souviset s porodem, s léčitelstvím, vlastně s oblastí vztahů, partnerství, 

a ta mužská bude spojená spíš s idealismem a s takovým něčím, co bych nazvala duchem. 

Ono se říká, že ženská spiritualita je duše a mužská spiritualita je duch.“ (Zuzana) 

„A muži, aby vlastně tyhle zážitky měli, jak říkám vision quest, prostě musí si 

někam jít sednout do trávy, aby toho byli schopni, potní chýše zase očista, tak muži chodili, 

aby si to dopřávali uměle, takovou očistou, fyzickou nebo i emoční, to je i na těch potních 

chýších hodně emoční, a ženy, těm se to děje jako samo od sebe, ta očista, i ta emoční 

(smích) u premenstruačního syndromu, i ta fyzická toho těla.“ (Andrea). 

 „Já si myslim, že ze zkušenosti, že ženy jsou hodně v kontaktu, víc v kontaktu s tim 

vnitřním světem a s tou spiritualitou takovou“ (Klára) 

Lucie v dalším úryvku sice hovoří o ženách, ale nijak nevylučuje muže. Spiritualita 

by tak byla součástí každé lidské bytosti – není důležité, jakého je člověk genderu. 

Podstatné je, aby měl „otevřené srdce“, neboli dával i přijímal lásku: 

„žena, když se otevře, a je ztělesněná a je plynoucí, tak je vždycky spirituální, podle 

mě úplně vždycky. Protože v okamžiku, kdy, aspoň tak jak já to vnímám, se propojíš s těmi 

zdroji, který můžou bejt v přírodě, v tanci, v sexualitě, nebo v objetí, a to už je jedno, jestli 

v objetí s mužem nebo se ženou, sexuální nebo nesexuální, prostě s otevřeným srdcem, 

protože… i dobré milování je vždycky jenom s otevřeným srdcem, pokud to je jenom na 

úrovni pohlaví tak to vůbec není o ničem. Takže vlastně možná, že ten, ta hlavní myšlenka 

je v tom otevřeným srdci, tak když se tohle uděje, tak se vždycky ta žena potká s nějakou 

duchovností. A je úplně jedno, jak ji nazve. Třeba síly přírody.“ (Lucie). 

Láska jako významná složka spirituality je zmiňována více komunikačními 

partnerkami, uvádím pro názornost sdělení Kláry: 

„Otvírám se lásce, napojovat se každou chvíli na lásku, ať člověk zvoře cokoli, ať je 

to blbý všechno jakkoliv, ať někdo má vůči mně něco špatnýho, tak pořád se balit do lásky, 

posílat lásku, bejt tam, prostě, v těch vibracích, a začít tam, kde se nacházím, s láskou 

v každým okamžiku… je to pořád jako to, co mě prostě drží nad vodou… Lásko má, 

svobodo nádherná, dáváš mi sílu jít, tam kde bych chtěla být.“ (Klára) 
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Láska a otevřené srdce jsou podle narátorek jedním z klíčů ke spiritualitě. Tyto 

atributy jsou dostupné všem bez ohledu na genderovou příslušnost. Carol Gilligan (2001) 

ve své knize Jiným hlasem popsala, jak se liší morální vývoj ženy a muže. Ženy jsou 

„učeny“ péči, citlivosti, empatii. Mohlo by se zdát, že mají k lásce vhodnější sklony. Toto 

tvrzení je ovšem opět konstruktem – kdyby k lásce a citlivosti byli vedeni i muži, i oni by 

ji patrně mohli stejně prožívat a projevovat.  

3.2.8 Kurzy – životní mezník?  

Poslední oblastí, kterou se ve své analýze budu zabývat, jsou duchovně zaměřené 

kurzy pro ženy. Nehodlám všechny kurzy homogenizovat a generalizovat závěry. Je 

zřejmé, že i mezi kurzy jsou nemalé rozdíly. Z doslechu vím, že mnohé kurzy pro ženy 

ukotvují genderové stereotypy a přisuzují ženě tzv. místo v domácnosti. Já zde prezentuji 

zkušenosti komunikačních partnerek z kurzů, kterých se ony účastnily. Jejich zkušenost je 

pro mne relevantní a nemám v úmyslu ji zpochybňovat. 

Jak jsem poznamenala v úvodu práce, všechny ženy měly nějakou zkušenost s 

ženskými „tantrickými“ kurzy, většina z nich má rovněž zkušenost se smíšenými 

„tantrickými“ kurzy. Ženské kurzy většinou slibují, že jejich cílem je v ženách probouzet 

jejich ženství, pomáhat jim nalézat samu sebe, poznávat své silné i slabé stránky. Ukazují, 

jak být sama sebou, jak být autentická (viz. v úvodu pozn. pod čarou), lépe prožívat 

sexualitu, poznat a probudit svoji tvořivou sílu. Mají být o objevení svého zdroje ženské 

síly, přijetí svých pocitů a svého těla, léčení psychických zranění a nalezení podpory 

v kruhu žen79. U všech narátorek tyto kurzy podle jejich slov podstatně změnily jejich 

život a vnímání sebe sama. 

Z dat, která jsem získala během výzkumu, usuzuji, že v „tantrických“ kurzech80, na 

kterých byly komunikační partnerky, je v první řadě uctíván ženský princip. Druhým 

pilířem „tantrických“ kurzů je oddalování sexuálního vyvrcholení, aby se naakumulovala 

sexuální energie, která umožní vyšší kvalitu orgasmu81. Tyto dva pilíře tak odpovídají 

tantrickým rituálům čakrapúdžá a bhairavačakra (Bellinger, 1998:160). V neposlední řadě 

                                                           
79  Převzato z různých webových stránek nabízející ženské kurzy, např. www.lilia.cz nebo 

www.zenskekruhy.cz.  
80  „Tantrické“ kurzy v České republice nemají s pradávným tantrickým učením mnoho společného (viz. 

kapitola Pojetí sexuality v kontextu kulturní jinakosti v teoretické části), i proto jsou v uvozovkách. 
81 Tento aspekt uvádí i Zbavitel: zabránění ejakulace vede ke stavu „velké blaženosti“ (Zbavitel, 1997: 142). 

Je ovšem škoda, že se v tomto ohledu tantrismus nijak nevyjadřuje k ženám 
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je to harmonizace a propojování mužského a ženského principu. Z toho je zřejmé, že 

stěžejní myšlenka tantrismu, tedy jakási rebelie proti dominantnímu řádu, zde chybí. 

Určitou rebelii lze spatřit snad jen v uctívání ženského principu a jeho nehierarchickém 

propojování s mužským. 

3.2.8.1 Emoce82 

„Tantrické kurzy“, kterých se narátorky účastnily, pracují jak s fyzickým tělem, tak 

i s tzv. energií. Pomocí různých cvičení se snaží „oprostit od mysli“ a vnímat více 

intuitivně a „tělesně“ než „mentálně“. Mysl často vidí jako překážku, jak se dostat ke své 

podstatě, „sama k sobě“. Neustále nás totiž nutí hodnotit, zvažovat a často právě myslet 

v binárních kategoriích – toto je dobré a toto ne. Dalo by se říci, že omezuje lidský 

potenciál a lidské chápání. Samozřejmě v civilizovaném světě, který je orientovaný na 

zisk, výkon, intelektuální schopnosti atd., se bez mysli neobejdeme. Je ovšem možné, že jí 

dáváme mnohem větší prostor, který nám pak znemožňuje využívat i jiné části osobnosti, 

např. emoční. Prožívání emocí ovlivňuje myšlení a naopak. Ačkoli emoční prožívání a 

kognitivní myšlení zpracovává jiná část mozku, jsou navzájem velmi těsně propojeny 

(Stuchlíková, 2002: 120). Emoce ovlivňují myšlenkový proces ve směru utlumení či 

povzbuzení, a naopak i myšlení může některé emoce znovu vyvolat, nebo naopak utlumit.  

Tím, že došlo k nadřazenosti rozumu nad emocemi, lidé často své emoce, zvláště pak 

negativní, potlačují a tolik neprožívají, protože by je to oslabovalo nejen před ostatními 

lidmi, ale i před nimi samotnými. Jejich projevení (nebo alespoň jejich uvědomění a 

integrace) by neukazovalo o nich tak líbivý obraz, jaký si o sobě utvořili sami, nebo jaký je 

společensky očekávaný.  

V poslední době dochází postupně ke změně tohoto diskurzu důležitosti rozumu 

nad emocemi. Narátorky v mém výzkumu dávají svým emocím a pocitům poměrně značný 

význam. Pokouší se je rozpoznat, prožít, odžít a přijmout je. Mají zkušenost, že prožitím 

                                                           
82 „Emoce jsou fenomenálně specifické a komplexní psychické jevy hodnocení situace či stimulace; mají 

komponentu zážitkovou (citovou), která je klíčová, protože konstituuje v jednotě s poznáváním významu 

situace, a dále komponentu behaviorální (inkluzivně výrazovou) a somatickou (zejména viscerální); jako 

takové jsou reakcí na životně významné situace, která vedle identifikace jejich významu zahrnuje také 

aktivaci individua k účelné adaptaci daným situacím. Emoce jsou klíčové fenomény, protože vytvářejí základ 

organizace i motivace chování, a tím mu propůjčují psychologický smysl. City jako hlavní složky emocí pak 

dávají lidskému duševnímu životu jedinečný kolorit.“ (Nakonečný M. 2000. „Lidské emoce“. Praha: 

Academia: 16) 
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emoce se jednak léčí jejich traumata a psychická zranění a také se jim zlepšuje intuitivní 

vnímání. Simona potvrzuje, jak úlevné to může být: 

„většina těch kurzů jsou zážitkový, prožitkový, tak to má jako daleko silnější účinky, 

aspoň na mě, než třeba čtení knížky, nebo poslechovej seminář, kdy člověk jenom jako 

poslouchá někoho, tak tím, že se ty kurzy, co jsem prošla já, vlastně, ať už se hrály nějaký 

konstelační role, nebo nějaký role prostě archetypální, tak se šlo, tak vždycky se člověk 

dostal někam na svoje ňáký bolavý místo a tím, že to prostě mohl vytáhnout a zároveň 

viděl, že i ty ostatní to sdílej, že to maj taky, ten problém, tím, že se to sdílelo v tom kruhu, 

tak to mělo takový léčivý účinky. Jednak že to má víc lidí, jednak že když se o tom mluví, že 

to není vlastně tak hrozný, a jednak i samotný to proběhnutí nebo prožití si tý bolavý 

události třeba, se to prostě léčí, třeba, takže bych řekla, že… no, je to takovej dobrej 

začátek, jak se v sobě pošťourat, ve svý dušičce, svý minulosti.“ (Simona) 

Komunikační partnerky mého výzkumu v rozhovoru přiznávají, že měly či mají 

různě velké trauma, které nebylo dostatečně emočně zpracované. Jakkoli je regulace 

vlastních emocí nutná a do určité míry vhodná a prospěšná, jejich potlačování má vesměs 

negativní dopady jak po stránce zdravotní, tak i psychické (Stuchlíková, 2002: 182). Tím, 

že o svém problému promluví a dovolí si prožít s ním spojenou (a dříve potlačenou) emoci, 

svoje trauma léčí. Tento přístup připomíná v psychologii a v psychiatrii známý tzv. 

focusing, proces, kdy se člověk více dostává do kontaktu s určitým druhem tělesného 

vědomí – tělesným pociťováním a prožíváním (Gendlin Eugen, 1964). Komunikační 

partnerky často tvrdily, že duchovně zaměřené kurzy jsou určitou formou terapie, které 

mají navíc přidanou hodnotu spirituální. Lze tedy říci, že k nalezení své divošky v sobě je 

třeba nejprve posbírat své „kosti“, ztracené části své duše, jako La Loba (Estés, 1995: 33). 

Vynést znovu na povrch hluboko zahrabané části sebe samých.  

3.2.8.2 Komunita  

Narátorky, kromě programu, který je náplní kurzu, jako hlavní přínos kurzů často 

označují to, že se dostanou do komunity podobně smýšlejících lidí. O významu komunity 

píše i Starhawk (1999). Podobné principy vykazuje i hnutí Wicca, které by se dalo svým 

způsobem k takovým kurzům připodobnit. Shodují se spolu v rituálech, které jsou 

významnou součástí jejich setkávání, i s nehierarchickým uspořádáním. Zatímco v běžném 

životě, kterým rozumím chození do zaměstnání, starání se o rodinu a domácnost atd., se 
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jejich odlišný pohled na mnohé situace jeví jako „divný“, někdy dokonce „nesmyslný“, 

v komunitě lidí na kurzu je často pochopen bez velkého vysvětlování a přijat, ba někdy i 

podporován. Tato podpora ze strany účastnic vede k větší sounáležitosti s nimi, a i 

prohloubení jejich vztahů. Podle některých komunikačních partnerek na kurzu vznikla 

nová přátelství, která trvají již několik let. 

„že si cením té komunity, mezi kterou jsem se dostala díky seminářům, protože si 

myslim, že spoustu věcí bych sama jako neobjevila, nebo by to trvalo, nebo bych si to 

prostě sbírala tak jako částečky, ať už třeba ty přesahy do tý historie, nebo do těch zvyků, 

který jsou, ale zároveň přesah třeba k porodům a tak, že vlastně díky těm seminářům jsem 

se dostala fakt do nějaký úplně komunity, která… hodně podporuje, když to nazvu tím 

alternativním způsobem, kde se člověk může, jiný pohledy má na svět a není závislej jen na 

mainstreamovým pohledu. Takže vlastně to je díky těm seminářům, no…že ty semináře 

propojej určitej… určitý lidi a otevřou tam prostě jinej styl myšlení bych řekla, nebo 

komunikace, nebo ukážou ten svět z jinýho pohledu… A taky je mi na těch kurzech dobře. 

Jak fyzicky, psychicky. Že i když se tam vytahujou ty traumata, tak se to tam zase hned 

poléčí… Nezažila jsem nepříjemnej kurz“. (Simona) 

Atmosféru kurzů ve své výpovědi přibližuje Andrea takto: 

„…je to budování takové té ženské komunity, kde… neříkám, že to je ideál, že to je 

100 % a že se to děje ve 100 %, ale ta snaha nebo ta touha tam určitě je, budovat jinak ty 

ženské vztahy, takové ty… podporující, kdy… vidím tu jedinečnost v každé ženě… takovou 

tu nit, která se táhne všemi těmi kurzy, tak je to naučit se tak žensky spočinout, jenom tak 

jako být, být sama se sebou, s tím svým tělem, a jako… třeba si i jako lehnout a nedělat 

vůbec nic, protože k tomu my nejsme podporované. Abychom nedělaly nic…“ (Andrea) 

Andrea ve svém úryvku implicitně říká, že ženy nechtějí být ty druhé (Beauvoir, 

1967), nechtějí být hodnoceny podle mužských měřítek nebo neustále někam směřovat, 

např. vzhůru po Jákobově žebříku (Borysenko, 2005). Potřebují se, alespoň dočasně, 

oprostit od patriarchálního řádu, kde je hodnocen výkon, aktivita, práce apod.), dostat se na 

místo, kde po nich nebude nikdo nic chtít. S feministickým hnutím sice ženy dostaly 

možnost dokázat svoje schopnosti, které se vyrovnaly (a mnohdy i předčily) ty, kteří měli 

muži. Chtěly se vymanit z domácí sféry a proniknout do veřejné, která jim byla upírána. A 
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teď, když (si) to dokázaly, mnohé opět touží po pospolitosti a propojenosti, ne-hodnocení, 

a ne-výkonu. Lucie říká: 

„V tu chvíli je naše energie taková jednotná, o nic se nemusí snažit, mezi sebou 

soutěžit, bojovat a jsme v bezpečí a… vlastně se tak všechny svorně rozvzpomínáme na 

sebe… tyhle kruhy, tam jsou ženy, který chtějí jít nějakým způsobem k sobě, a to asi 

posiluje, že… že je to seskupení stejně smýšlejících žen a jdoucích stejným směrem, takže 

to… je to bezpečný prostředí a posilující velmi“ (Klára) 

 A někdy mají potřebu i pouhého lenošení, které je ovšem v naší kultuře chápáno 

v negativní konotaci83.  

3.2.8.3 Sdílení svých příběhů 

Sounáležitost, která na kurzech obvykle panuje, podporuje určitou sebeidentifikaci, 

buduje identitu ženy, které často nestačí hrát roli manželky, matky, případně hospodyně 

nebo pracovnice tak, jak se ženám stereotypně nabízí. Zároveň navozuje určitý stupeň 

důvěry a vytváří tím prostor pro sdílení svého příběhu s ostatními účastnicemi. Právě 

sdílení příběhů84 považuje většina narátorek za velmi podstatné a přínosné a v několika 

případech je i důvodem, proč na kurz jedou. Vyprávění (a sdílení) příběhů je terapeutickou 

metodou i podle Estés. „Příběhy jsou lékem“ tvrdí doslova (Estés, 1995: 25). A ani nemusí 

nutně být terapeutické, jsou mocné a přínosné pro všechny. Nic po nás nechtějí, ale 

pomáhají nám (znovu)objevit ztracenou psychickou sílu (ibid). Příběhy také uvádějí do 

pohybu vnitřní život, zejména tehdy, kdy je rozpolcený či oslabený (ibid: 29). Prostor pro 

sdílení svého příběhu může být i určitou formou psychoterapie a sebepoznávání. Může pak 

pomoci účastnicím nahlédnout do svého nitra.  

Pavla o sdílení říká: 

                                                           
83  V poslední době je ovšem lenošení některými filosofy vyzdvihováno jako přínosné – vede k pocitu 

uvolnění, propojení s přírodou a ostatními, nezřídka i aha-momentu. Viz. např. Byung-Chul Han: Vyhořelá 

společnost, Praha: Rybka Publishers. 
84  Sdílení příběhů je jinými slovy sdělování si svých zkušeností, ovšem, a to považuji za podstatné, 

v nehierarchické rovině. Zkušenost jednotlivých žen není prezentována jako důležitější či pravdivější. 

Naopak je chápána v kontextu každé ženy a není univerzalizována. V rámci sdílení ženy sedí v kruhu, každá 

má možnost hovořit o svém příběhu, trápení pocitech, zkrátka o tom, o čem potřebuje, tak dlouho, jak 

potřebuje a ostatní naslouchají. Kdo chce, může pak vyjádřit svůj pohled na věc, podělit se o svůj příběh a 

svoji zkušenost, přinést jakýsi vhled do situace, ukázat ji i z jiného pohledu, ze kterého si ji dotyčná žena 

možná ještě neuvědomila. Nikdo však její zkušenost nehodnotí ani nesoudí 
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„Když dojde na sdílení, tak ze začátku, když byly sharingový kroužky, tak jsem si 

chystala, co řeknu, jak to řeknu a tak, a samozřejmě jak se člověk čím dál víc otrkával a 

otrkával, tak teď už v podstatě to nechávám ze sebe plynout a sama bývám překvapena, co 

ze mě vypadne. Jo, a v podstatě na jednou zjistím, že si odpovídám na některý věci, a sama, 

najednou se to zformuluje, kde je teda je ten problém, či jakým způsobem ho řešit, ale 

v podstatě je dobrý mít ty naslouchající a ten bezpečněj kroužek“. (Pavla) 

Sdílení svých příběhů je léčivé. Dotýkáme se při něm prapůvodní energie (Estés, 

1995: 394), archetypu, který nás ovlivňuje a mění, který má tu moc naše zranění vyléčit, a 

to zejména tehdy, když je vypravěč / vypravěčka příběhu s ním kompletně a plně svázán / 

a (ibid: 395). Tuto sílu příběhů, která se dotýká posluchaček / posluchačů, popisuje Renata: 

„… A hodně mi vyhovuje, že to má Lucie postavený, takovou velkou část, právě na 

tom sharingu, na tom sdílení emocí, a myslím si, že tam toho hodně vyplave, nebo 

navzájem, když si o tom povídáme, tak člověku najednou začnou téct slzy, i když předtím 

řekl, jo, mám se fajn, nic se neděje, a najednou se tam něco vyplaví, nebo někdo o něčem 

povídá a naskočí mu, že se ho to vlastně taky týká a tak… Jinak mě hodně vyhovuje, že ona 

není v tom cvičení striktní nebo rigidní, že tohle cvičení se bude dělat takhle a ty to budeš 

dělat takhle a jestli to nechceš dělat, tak jdi pryč, nebo tak. Že se snaží najít tu cestu pro 

všechny, aby si to mohli absolvovat tou svojí cestou, která je pro ně bezpečná, nebo co je 

pro ně přijatelný a příjemný, a že se snaží najít ty způsoby, aby tý ženě to něco dalo a aby 

se necítila do něčeho manévrovaná nebo znásilňovaná nebo to, že to musí bejt jenom 

takhle.“ (Renata) 

Pro ženy – účastnice je tedy důležité právě to, aby se cítily svobodné, aby se mohly 

rozhodovat samy a nebyly do ničeho nuceny či manipulovány. Zkrátka aby zde nebyly 

vztahy založené na hierarchii. Význam má ale i to, že se jedná o kurzy výhradně pro ženy. 

Jak samy přiznávaly, cítí se tam díky tomu bezpečně. Kurzy smíšené sice nepovažují za 

nebezpečné, už je tam však „něco jiné“. Přítomnost muže na ženy podle narátorek působí 

tak, že se i ženy chovají „jinak“ – vyzývavěji, nejsou tolik otevřené, více filtrují, jakou 

informaci sdělí a jakou si raději ponechají. 

Z rozhovorů nevyplynul žádný náznak toho, že by účastnice kurzů byly směrovány 

k nějakému konkrétnímu stereotypně pojatému ženskému vnímání. Na kurzech, kterých se 
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narátorky účastnily, lektorky nezaujímaly nadřazené postavení. Ženy oceňovaly partnerský 

a otevřený přístup.  

3.2.8.4 Osobnost lektorky 

Právě osobnost lektorky označovaly komunikační partnerky jako jednu z klíčových 

ukazatelů, podle kterých se rozhodovaly, zda na daný kurz jet či nikoli.  

„všechny lektorky, se kterejma jsem se setkala, byly skutečně jakoby duchovně na 

výši… Ale u těch lektorek to skutečně je takový, neřekla bych guru, to ne, ale, ale 

rozhodně, rozhodně ty ženy mají něco odžitýho a jsou si hodně vědomy samy sebe, a jako 

mají tu svou cestu, jo, to bude asi ono. Mají tu svou cestu a jsou si ji vědomy, kdežto ty 

kamarádky se v některých mnoha případech, kolegyně z práce a podobně, jako plápolají 

tím životem jako v bezvědomí, jo.“ (Pavla) 

Pavla říká, že lektorka pro ni není jakousi bohyní ani guru, ke které/mu by 

vzhlížela, ale ženou, která má určité zkušenosti a je ochotna tyto zkušenosti sdílet, ba co 

víc, na základě svých zkušeností tvoří program kurzů, který má zpravidla za cíl formou her 

a cvičení tuto zkušenost předat i jiným ženám, aby si ji mohly „zažít“ a „prožít“. Je tedy 

jakousi inspirací, a zároveň okolo sebe vytváří komunitu podobně smýšlejících žen, které 

se rovněž mohou navzájem svými zkušenostmi a příběhy obohatit. Právě ono „jiné 

smýšlení“ odlišuje účastnice a lektorky kurzů od kamarádek, žijící konvenčním životem. 

Pro komunikační partnerky je důležité, aby na kurzu zažívaly pocity vzájemnosti a 

sounáležitosti, což by bylo obtížné, ne-li neuskutečnitelné, kdyby byla lektorka 

v nadřazené pozici. Potvrzují tak ekofeministické teze zastávající nedualismus, 

nehierarchické postavení, jednotu, pospolitost (Kiczková, Shiva a další), ale i teze 

feministické spirituality (Fiorenza, Spretnak). Odmítají tak v podstatě patriarchální 

konceptuální rámec podle Warren – hodnotově-hierarchické myšlení, pohybující se 

„vertikálním“ směrem, přičemž hodnotnější je to „vyšší“, myšlení v binárních opozicích, 

moc legitimizující vztahy nadvlády a podřízení, privilegia i logiku dominance (Warren, 

2000: 46-47). Pokud lektorka svoji roli zůstat v „jednotě“ s účastnicemi a nepodlehnout 

„lákadlu“ využít nadřazené pozice lektorky nezvládne, účastnice tuto hierarchii a 

mocenskou hru často odhalí, jak ukazuje následující úryvek: 
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„… ani vlastně ženská skupina nemusí bejt zralá a nemusí v ní bejt ta ženská 

spiritualita přítomná… to byla velká zkušenost patologie v ženských vztazích… že ačkoli 

ženy se snažily vytvořit spiritualitu Bohyně, tak ta patriarchální podmíněnost toho, že 

spiritualita má určitou formu, tak je v nás tak zažraná, že v podstatě… stejně z toho vznikla 

hierarchická struktura, která vlastně tak nějak… ten mysticismus a ten autentickej prožitek 

tak jako vodšpikávala, protože důležitý je prostě stát a kázat. A jestli kážu vo Bohu nebo vo 

Bohyni, takže to je jedno. Takže to bylo velký, ale hodně velký rozčarování, tak jako. i… i 

tam vlastně byla až jako snaha některých žen ty vostatní až tak jako využívat a vlastně mít 

z nich prospěch, ono to bylo takový, přesně co se vyčítá katolický církvi někdy, že prostě to 

dělají pro peníze, tak přesně tyhlety vzocre tam byly. No, bylo to takový velký… velký 

setkání se s… prostě s mechanismama spirituálníma, jak to může jít do stínu, bych tak jako 

řekla jungiánsky…“ (Zuzana) 

Lektorskému umění nestačí však „jen“ vymezit se ze zmíněných pěti bodů, 

definovaných Karen Warren. Je třeba mít i určité spirituální cítění, vnímat energie a 

potřeby účastnic. Jinými slovy být „v proudu“, pohybovat se spíše po Sářině kruhu než po 

Jákobově žebříku (Borysenko, 2005). Svými slovy to dokládá Andrea: 

 „Je velké umění těch ženských lektorek nebo terapeutek, mít to takové více 

pohyblivější, že mají něco připravené, ale pak vlastně naciťují, co ty konkrétní ženy 

potřebujou a co se hodí do té situace, protože se může stát, že… zvlášť když jsou to dlouhé 

kurzy, ať už víkendové, nebo s těmi ženami, s kterýma jedete třeba rok, tak je jasné, že 

vždycky se vyprofilují nějaké konflikty, a že když se tam něco takového stane, nějaký 

nedorozumění, tak je jasné, že se tady na to nebude pokračovat nějakým programem, který 

jako byl připraven, jo, že se to jako musí neustále jako skládat.“ (Andrea) 

 „ta lektorka nebyla vůbec jako napojená na potřeby těch žen, že měla jako svoji 

určitou strukturu, kterou jako prostě jela, nebo ten svůj program, který vlastně neměnila 

vůbec v závislosti na tom, kdo tam byl. A zeptala se nás na něco, jestli máme chuť na toto, 

a my jsme nějak odpověděly, a ona vlastně to vůbec nezohlednila, protože to měla 

připravené jinak.“ (Andrea) 

Kromě lektorky je pro komunikační partnerky důležité prostředí, ve kterém se 

kurzy odehrávají. Nejde ani tak o prostředí vnější, i když i to má vliv, ale spíše o atmosféru 
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a pocit bezpečí, který je pro narátorky podstatný. Většina narátorek na kurzech zažívá 

pocity sounáležitosti s ostatními ženami.  

3.2.8.5 Kurzy jako možnost cesty k sobě sama 

Je pravděpodobné, že na kurzy pro ženy tohoto typu jedou právě ty ženy, které ve 

svém životě hledají něco více než další performování své role ve společnosti.   

Hlavním konceptem, ke kterému směřují výpovědi naprosté většiny komunikačních 

partnerek, je nabourání zažitých představ, předsudků, konvencí, a jiný postoj k sobě sama. 

Narátorky pozitivně hodnotí jiné myšlení, jiné vnímání světa, jiné (laskavé) 

sebehodnocení. Uvádějí nalezení vlastní hodnoty a uvědomění si a posilování vztahu 

k sobě sama. Berou samy na sebe větší ohledy, mají samy sebe více rády, věnují samy sobě 

více času. Lépe se vyrovnávají se svými chybami a nedostatky. Potvrzují tím rovněž teze 

feministické spirituality, jak ji představují např. Spretnak, Starhawk, Fiorenza, Dubinová, 

Estés a další. 

Pro Pavlu jsou setkání na kurzech nejen posilující a očistná, ale označuje je 

dokonce za terapeutická právě proto, že se během nich může dostat blíže k sobě sama, do 

svého nitra, poléčit svá zranění: 

„… očistný. Jo, v podstatě tam jde o to, že… s kolegyněmi v práci člověk může 

promluvit, nějaký kamarádky, ale tam… tam je vyloženě bezpečný prostředí, aspoň já to 

tak vnímám… ve skupině kamarádek to nemá tu strukturu, ten řád, jo, a tak jako v podstatě 

ani to bezpečí tam není, jo, protože bych řekla, že ty prožitky, které máme vzájemně v těch 

ženských kruzích, jsou mnohem hlubší, to je něco úplně jinýho, to je diametrálně odlišný. 

Samozřejmě už jenom samotné setkání s kamarádkama, si myslim, je pro ženu velice 

důležitý, jo. Ale ty ženský kruhy nebo prostě timhle způsobem vedený kurzy, to už je spíš 

terapeutická záležitost“ (Pavla) 

Sdělení Pavly lze interpretovat v kontextu „svaté Ježibaby“ Mary Daly (1978), 

která podporuje ženy v tom, aby v sobě integrovaly (a přijaly) všechny své aspekty, ty, 

které jsou společností žádané, ale i ty odmítané. Teprve pak může být žena celistvá. 

Stejně jako cestu k sobě sama, ke své podstatě divošky, podobně jako Estés, chápe 

kurzy pro ženy i Renata: 
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 „Z mýho pohledu je to cesta, jak se dostat sama k sobě, jak si otevřít nějaký věci, 

cesta, jak je třeba ošetřit nebo vůbec dostat do vědomí, cesta bezpečí, ženský 

sounáležitosti, sdílení, a vlastně možná je to takový umělý hledání něčeho, co si myslím, že 

by mělo fungovat úplně normálně. Ale zatím to není. Takový ostrůvky, toho, co jednou 

doufám budou třeba ostrovy nebo celý pevniny. A asi hledání něčeho ztracenýho…“ 

(Renata) 

A jaký je důvod k pořádání kurzů pro jednu z lektorek a tvůrkyní kurzu? 

„Chci dopřát ženám to potěšení, které přitom zažívám já. A chci jim ukázat, že ho 

můžou ty ženy mít. A… že když se jim otevře nový obzor toho úžasnýho, tý úžasný úcty 

k ženství, i k vlastnímu ženství, no tak se budou cítit radostněji. Propojený jako 

s Vesmírem, s přírodou, se sebou, s muži. To je asi to nejdůležitější. A zároveň samozřejmě, 

když se to daří a když se tam jako votevře nějaký to propojení, a ty ženy se dostanou 

k sobě, tak to zároveň i mě zpětně dává takovou velkou sílu… (dojatě, roztřeseným hlasem 

a se slzami v očích). Zároveň mě to sytí. Jo, takže to je taková jako vzájemná výměna… 

když vedu tu skupinu, a něco se tam jako uděje mezi tim nebem a zemí, to fluidum, tak 

vlastně zároveň mám pocit, že jsem jako by udělala něco dobře (s dojetím, lehce plačtivě), 

ale zároveň mám jakoby pocit, že to není jako pro mě dobře, ale že to vlastně se, že tím 

měním, dokonce mám i takový myšlenky, že tím měním částečně i ten svět, ve kterým chci 

žít. Takže jakoby tim, že každá ta žena posune nějakej ten… ehmm… nějaký to svoje 

vnímání, a pak to řekne doma, nebo… přenese to na to svoje okolí, tak zároveň se to blíží 

k tomu „ideálu“, který by se mi líbil.“ (Lucie) 

Jak jsem uvedla, kurzy na účastnice výzkumu podle jejich slov velice silně působí 

ve smyslu obrácení pozornosti vůči sobě, svým potřebám, svému tělu, pomáhají jim 

vymanit se z jakési „genderové poslušnosti“, tedy plnění požadavků společnosti namísto 

svých. V souladu s konceptem Estés v nich probouzejí archetyp divoké ženy, protože jim 

pomáhají hledat, nacházet, a hlavně uspokojovat svoje skutečné potřeby fyzické, psychické 

i sociální. Respektují jedinečnost a individualitu každé ženy. Dokonce ani nevnucují 

žádnou spirituální formu – lektorky možná při rituálech volají a vzývají Bohyni, ale 

účastnice předem upozorní, že je to jejich forma komunikace s bohyní a každá si tam může 

dosadit cokoli, v co věří (nebo i nic). Nejedná se tedy o konstruování nového ženství, nové 

víry, nových fenoménů. Znovu připomínám, že nehodnotím všechny kurzy s touto 
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tematikou, které jsou v současné době v nabídce, ale pouze ty vybrané, které moje 

komunikační partnerky absolvovaly.  
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4 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce přináší zkušenosti s pojetím „ženství“, bohyně a spirituality 

vůbec u osmi žen. Snaží se poodhalit, co pro ně bohyně a ženství znamená, jak je pojímají 

a jak ovlivňuje jejich spirituální život. Zkoumá, jaký vliv mají duchovně zaměřené kurzy 

pro ženy. 

Vrátím se k otázkám, položených v úvodu práce. Co, nebo čím, je pro komunikační 

partnerky spiritualita? Spirituální nebo duchovní život je nedílnou součástí každodenního 

života narátorek. Nejedná se však zpravidla o rituály a modlitby, ačkoli ani ty nejsou 

vyloučeny. Jde spíše o intuitivní vnímání života a integraci všech aspektů osobnosti, tedy 

těla, duše, ducha i mysli do jednoho celku. Významnou částí jejich spirituality je láska, 

díky níž se mohou přiblížit k druhým bez předsudků, odsudků, přehnaně pozitivních i 

negativních očekávání, a zároveň nevnímají činy (projevy, gesta) ostatních vůči sobě 

v negativní konotaci. 

V podobném duchu spiritualita ovlivňuje i jejich sexualitu. Komunikační partnerky se 

snaží objevit a přiznat si svoje sexuální potřeby, pochopit je a pokusit se je naplnit, to 

znamená uvědomovat si svoji situaci, být otevřená ke změně, uskutečňovat změny. Takový 

přístup opět potvrzuje koncept divoké ženy (Estés, 1995), neboť právě ona je svobodná, 

bez předsudků, silná, instinktivní, moudrá, je to ženská duše (ibid: 23). Většina narátorek 

se shoduje, že sexuální prožitek se zkušeností rozšířeného vědomí je u nich hlubší, 

vědomější, kvalitativně na zcela jiné úrovni než před duchovní cestou.  

Poněkud překvapivý závěr shledávám v otázce významu bohyně. Domnívala jsem se, 

že bohyně bude pro komunikační partnerky dominantním bodem, ke kterému se vztahují. 

Z analýzy však vyplynulo, že pojímají bohyni jako alternativu k bohu, se kterou se mohou 

snadněji identifikovat. Tím, že bůh a bohyně jsou pro ně rovnocenné součásti jednoho 

celku, není pro ně bohyně významnější, důležitější ani nadřazenější než bůh. Obracejí se 

k ní vesměs proto, aby bohyně vyrovnala potlačenou „ženskou“ část (nejen) spirituality a 

vyvážila tak mužskou dominanci. Není tak pro ně ústředním symbolem jejich víry, ale 

spolu s bohem vytváří harmonickou jednotu, božství, které má androgynní povahu.  

Duchovně zaměřené kurzy mají pro ženy podle komunikačních partnerek značný 

význam, a to především v tom, že žena díky nim může nalézt svoji osobitost, svoji divokou 
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a instinktivní povahu v tom smyslu, že je oproštěna od genderových stereotypů a vnitřně 

emancipovaná. Tím, že vedou ženy k jejich podstatě, do jejich nitra, blíže k sobě samým, 

nabourávají stereotypní představy o „ženství“. Komunikační partnerky, se kterými jsem se 

setkala, nechápou svoji roli ženy / matky / manželky / milenky / nebo jakoukoli jinou jako 

danou, vyplněnou společenskými očekáváními, ale objevují a uskutečňují svoje skutečné 

potřeby. Jsou to ženy, které hledají v životě hlubší smysl, než „pouhé“ naplňování 

stereotypních genderových rolí. Ačkoli se většinou explicitně neoznačují za feministky, 

jejich chování svým způsobem feministické je, a to tím, že usilují o své osvobozování od 

konvenčních stereotypů včetně genderových. Tato „práce zdola“, myšleno od žen 

samotných, je podle mého přesvědčení neméně důležitá, než politická práce „shora“.   

Značná část analytické části se zabývá konceptem „ženství“. Z analýzy rozhovorů 

vyplynulo, že komunikační partnerky koncept „ženství“ interpretují jako jedinečnou a 

originální povahu každé ženy, oproštěnou od patriarchálních představ, jaká by měla být. 

Nereprodukují tak „ženství“ stereotypně, ale v souladu s divokou (vnitřně emancipovanou) 

povahou každé ženy. „Ženství“ je tedy pro ně do značné míry konstruováno právě proto, že 

není jednoznačně určeno, je naprosto individuální a dané konkrétní ženou, a je také určeno 

okolnostmi a životními zkušenostmi. Může se proměňovat u stejné ženy v různých 

časových obdobích, mít jinou „archetypální“ podobu. Určitou „esenci ženství“ narátorky 

spatřují v mateřství a v „přirozené moci“, kterou ženy mají, a která je svým způsobem 

magická. Tato „moc“ je úzce spjata s biologickým pohlavím a sexualitou a projevuje se 

právě v interakci s osobami mužského genderu.  

Již dříve jsem uvedla, že bipolární dělení lidí na muže a ženy je problematické 

z důvodu homogenizace a hierarchizace, a že je především politickým nástrojem k udržení 

moci. Nutí člověka zvolit si svoji genderovou identitu a nezohledňuje žádné „mezi“. 

Narátorky sice nepojímají toto rozdělení hierarchicky, usilují o komplementární a 

navzájem se doplňující pojetí maskulinity a feminity. Přesto, nebo právě proto se někdy 

dopouštějí homogenizace, ať už u sebe samých nebo ostatních žen. Duchovně zaměřené 

kurzy pro ženy nepracují cíleně na dekonstrukci „mužství“ a „ženství“, ale spíše potvrzují 

jejich dichotomii tím, že označují, co je maskulinní a co femininní.   

Narátorky v mém výzkumu si pro své vymanění se z ustálených rolí zvolily, více či 

méně vědomě, spirituální cestu. Vždy je na tuto cestu přivedla jejich vlastní zkušenost, 
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propracovaly se k ní samy, na základě své intuice, víry, „vnitřního hlasu“. Nestalo se, že by 

se k ní nechaly někým svést, potkaly „mistra“, daly se na ní bezděčně jako pokračování 

náboženského přesvědčení z původní rodiny. Už to je určitým znakem, že se vyvazují 

z různých stereotypů včetně genderových. Spiritualita v tomto pojetí je pro ně nejen jednou 

z možností tohoto vyvazování se, ale zároveň dává jejich životu hlubší smysl. Pomáhá jim 

udržet vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty.  
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PŘÍLOHA 

 

Otázky k rozhovoru 

1. Řekni mi něco o tvé duchovní cestě… 

2. Vnímáš nějak dualitu mezi ženou a mužem? 

3. Jaký máš vztah ke svému tělu? 

4. Jak vnímáš svoji sexualitu? 

5. Jak bys charakterizovala kurzy, které vedeš / navštěvuješ, pro ženy? 

6. Ovlivnily kurzy tvůj vztah k sobě sama a jak? 

7. A ovlivnily kurzy tvůj vztah k mužům? 

8. Ovlivnily tyhle kurzy tvoje vnímání role ženy a muže? 

9. Proč navštěvuješ/pořádáš tyhle kurzy? 

10. A vadí ti na nich něco? 

11. Souvisí podle tebe spiritualita a ženskost? 

12. A věříš? V něco? 

13. Ovlivnila tě nějak tvoje rodina na tvojí duchovní cestě? 

14. Ovlivnila tvoje spiritualita nějak zásadně tvůj život (změna práce, partnera apod.)? 

15. Co je pro tebe božství? (bůh / bohyně)? 

16. A je ještě něco, co bys k tomu chtěla říct? 

 

 


