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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá otázkou, jaký diskurz o genderu a feminismu se vytvořil vdebatě elit v souvislosti s tématem zákona o sexuálním obtěžování. Její metoda je analýzaantifeministických výroků spojených s problematikou sexuálního obtěžování a zákona, kterýby takové chování reguloval. Hlavními východisky teoretické části jsou odborná diskuse, která funguje jako nástrojpro pochopení mocenské podstaty sexuálního obtěžování, odlišný historicko-sociální kontextseverní  Ameriky  a  postkomunistické  České  republiky  a  z  něj  plynoucí  právní  pojetísexuálního obtěžování. Analytická část je založená na kódovacích postupech inspirovaných zakotvenou teorií.Výzkumný  vzorek  sestává  z  novinových  článků,  stenografických  přepisů  a  televizníhopublicistického pořadu ze dvou historických období: období krátce po pádu komunistickéhorežimu  (1992-1993)  a  období  projednávání  zákona  o  sexuálním obtěžování  (1999-2003).Hlavní  závěry  jsem  shrnula  do  4  možných  centrálních  kategorií:  Ignorování  mocensképodstaty sexuálního obtěžování, přenos viny a odpovědnosti za sexuální obtěžování,  sexuálníobtěžování je v rozporu s „naší“ kulturou a pozice tzv. samozvaných mluvčích.
Klíčová  slova: sexuální  obtěžování,  antifeminismus,  post-komunismus,  americkýfeminismus, právo, média, kódování, zakotvená teorie
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Abstract
This  diploma  thesis  revolves  around  the  question  of  what  kind  of  discourse  aboutgender and feminism has been created in debates among the elites in context with law ofsexual harassment.  Its method is to analyze the antifeminist statements related to the issue ofsexual harassment and the law that would regulate such behavior.The main sources of the theoretical part are the professional discussion, which acts as atool  for  understanding the power of  sexual  harassment,  the different  historical  and socialcontext of North America and post-communistic Czech Republic and the legal concept ofsexual harassment that is based on it. The analytical part is based on coding procedures inspired by a grounded theory. Theresearch  sample  consists  of  newspaper  articles,  stenographic  transcriptions  and  a  TVpublicistic  show  from  two  different  historical  periods:  period  shortly  after  the  fall  ofcommunist regime (1992-1993) and period of discussing the statute of sexual harassment act(1999-2003). I summarized the main conclusions in four possible central categories: Ignoringthe question of power in sexual harassment, the transfer of guilt and responsibility for sexualharassment, sexual harassment is in contradiction with "our" culture and the position of so-called self-proclaimed speakers.
Key words:  sexual  harassment,  antifeminism,  post-communism,  american  feminism,law, media, coding, grounded theory
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1. Úvod
Ve své diplomové práci zkoumám antifeministické výroky spojené jak se sexuálnímobtěžováním obecně, tak konkrétně s přijetím zákona o jeho regulaci. Výzkumná otázka, kteráurčuje směr mého bádání, je: Jaký diskurz o genderu a feminismu se v debatě elit vytvořil vsouvislosti s tématem sexuálního obtěžování?Před vznikem této práce jsem byla rozhodnuta, že se budu věnovat antifeministickýmvýrokům. Považuji za důležité, abych jako žena identifikující se jako feministka znala hlavnívýtky a protiargumenty proti feministickému hnutí. Díky znalosti těchto prohlášení, motivacíjejich  autorů/ek  a  celého  historicko-kulturního  pozadí  je  možné  vést  s  opoziční  stranoukonstruktivní  dialog.  Zjistila  jsem,  že  nejvíce  antifeministickým  výroků  bylo  spojeno  sproblematikou sexuálního obtěžování.  Mohu dokonce říci,  že až na drobné výjimky,  bylyvšechny novinové články i televizní dokument velmi negativní a skeptické.Vybrala jsem několik zdrojů těchto výroků, které se liší jak časově, tak i žánrově, a toproto, abych získala nejkomplexnější pohled na jev a mohla sledovat, zda došlo/nedošlo knázorovému vývoji. Kromě novinových článků spisovatelských elit z období těsně po pádukomunismu  jsem do výzkumného  vzorku  zařadila  i  stenografické  přepisy  z  projednávánízákona o sexuálním obtěžování, novinové články reflektující přijetí tohoto zákona a dokonce itelevizní publicistický pořad. Autory a autorkami těchto výroků jsou vzdělaní a mocní lidé,které nazývám elitami. Tito lidé měli možnost svým názorem ovlivnit veřejné mínění, a toskrze mediální produkt a legislativní nařízení. Mým cílem je sledovat, jak jednotliví mluvčí(muži  i  ženy,  výzkumný  vzorek  je  genderově  vyvážený)  ve  svých  výrocích  konstruují,respektive reprodukují, nejen feminismus v kontextu sexuálního obtěžování, ale i maskulinitua femininitu, potažmo vztahy typické pro genderový řád. Tato práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Na začátku teoretické části sevěnuji  definici  sexuálního obtěžování a uvádím čtenáře/ky do sexuálního obtěžování jakokontextu,  v  jehož  rámci  vznikají  antifeministické  výroky.  Popisuji,  co  je  to  sexuálníobtěžování z odborného hlediska, abych to mohla porovnat s výroky vybraných autorů/ek.V  další  kapitole  využívám  sekundární  literaturu  věnovanou  českému  prostředí.Zpracovávám  zde  dosavadní  reflexe  českých  autorů/ek  (Josef  Škvorecký,  Milan  Kovář),týkající se charakteru debat o sexuálním obtěžování. 
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Vysvětluji  důsledky  problematického  překladu  slova  harašení,  úskalí  nepřesnéhopřekladu a okolnosti,  za kterých vznikl. V neposlední řadě využívám sekundární literaturupopisující  negativní  vliv  komunismu  na  vnímání  feminismu.  V  podstatě  rekapituluji  stavdebat  a  výzkumů  na  poli  sexuálního  obtěžování,  feminismu  a  komunistických  myšlenek.Nakonec nastiňuji diskusi o vývoji a vlastnostech českého feminismu.V kapitole o americkém kontextu opět shrnuji feministické reflexe debat o sexuálnímobtěžování,  ale  v  kontextu  severní  Americky (USA a  Kanada),  které  českému čtenářstvureflektoval právě Josef Škvorecký, a to proto, abych uvedla do kontextu sady výroků týkajícíse radikálnosti amerických feministek. Jedním z obvinění ze sexuálního obtěžování, které jezmíněno  i  v  dílech  českých  autorů/ek,  a  které  vyvolalo  rozporuplné  názory  i  vefeministických  kruzích,  je  případ  Thomas  versus  Hillová.  Domnívám  se,  že  díky  velkémediální  sledovanosti  kauza  přispěla  k  vnímání  severoamerického  feminismu  jakoradikálního a vesměs negativního.V následujících kapitolách, týkajících se práva, shrnuji práce právníků/ček o rozdílechmezi  severoamerickým  a  evropským právem,  které  také  mohou  tvořit  zdání  radikálnostiseveroamerických feministek. Tyto rozdíly jsou dány odlišným historicko-sociálním vývojem,díky kterému je na sexuální obtěžování nahlíženo v severní Americe jinak než v Evropě. Dáleshrnuji sekundární literaturu věnovanou ryze českému kontextu přijetí zákona o sexuálnímobtěžování.  Popisuji,  co jej provázelo, v jakém znění byl  schválen a proč byl po několikaletech vyškrtnut.Předposlední  podkapitoly  představují  konkrétní  znaky  a  jevy  ovlivňující  diskusi  ofeminismu a sexuálním obtěžování, které  vykrystalizovaly z odborné literatury v teoretickéčásti práce. Zařadila jsem sem symbolické násilí a kulturní tolerance sexuálního obtěžování,genderový řád a mužská hegemonie, koncept ženského bytí jako bytí viděného, mýtus krásy astrach ze zneužitelnosti. Spolu s poslední kapitolou, která shrnuje hlavní teze akademických aodborných textů  teoretické  části,  slouží  jako nástroj  při  určování  kategorií  a  při  následnéinterpretaci zkoumaného vzorku založeného na výrocích veřejných elit.  V empirické  části  diplomové  práce  představuji  výběr  výzkumného  vzorku,  výběrmetody, paradigmatu, ve kterém se můj výzkum pohybuje a mou pozicionalitu. Jako metodupoužívám kódovací postupy inspirované zakotvenou teorií. Po analýze výzkumného vzorku jetato práce ukončena shrnutím hlavních závěrů této práce.
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2. Teoretická část 2.1 Definice sexuálního obtěžování z odborné perspektivy 
V  této  kapitole  se  věnuji  problematice  sexuálního  obtěžování  z  pohledu  odbornéakademické diskuse: tedy jak odborníci a odbornice na genderová studia a jiné sociální vědydefinují  sexuální  obtěžování.  Odborné  vymezení  problematiky  mi  slouží  jako kontext,  sekterým mohu v empirické části práce porovnat veřejné, mediální a politické pojetí a debaty natéma sexuální obtěžování.Sexuální obtěžování je komplexní fenomén, který má vícero definic a pojetí. Jinak jedefinováno  v  USA a  jinak  v  rámci  Evropy a  Evropské  Unie.  Hlavním úkolem pro  jehopochopení  je  v  první  řadě  správné  přeložení  anglického  termínu  sexual  harassment. PetrPavlík a Irena Smetáčková upozorňují na rozdíl  v českém termínu „sexuální“ a anglickémtermínu  „sexual“  (2011).  Zatímco  anglický  termín  „implikuje  dva  významy  -  jednakpohlavní/genderovou  příslušnost,  jednak  sexuální  chování“,  český  termín  „sexuální“implikuje  pouze  sexuální  aktivity  (Smetáčková,  Pavlík,  2011:  367).  To,  že  sexuálníobtěžování je vnímáno významově omezeně, je zjevné z výzkumů zabývajících se sexuálnímobtěžováním na vysokých školách1 i v zaměstnání, kde si ženy i muži nejsou jisti, jaké formychování  jsou  kvalifikovány  jako  sexuální  obtěžování  a  kdy mají  právo  se  aktivně  bránit(Kitzinger,  Thomas,  1995:  33). Proto  navrhují  širší  pojem,  který  by  lépe  odpovídalanglickému ekvivalentu: „sexuální a genderově motivované obtěžování“, neboli  genderověpodmíněný bullying (Smetáčková, Pavlík, 2011: 367). V celé komplexnosti  by sexuální  obtěžování  zahrnovalo dva typy jednání.  První typzahrnuje jednání  přímo spojené se sexuálními aktivitami.  Sem patří  například „milostné asexuální  vztahy  na  pracovišti,  nevyžádané  a  přehnané  dotyky,  flirtování  mezi  kolegy,vynucování  sexuální  kontaktů,  sexuální  vydírání  (quid pro quo) až znásilnění“  (Křížková,Maříková,  Uhde,  2005:  8).  Jednání  druhé  formy sexuálního  obtěžování  přímo  nenarušují„tělesnou integritu  spojenou se  sexuálním chováním“,  ale  „vytvářejí  nepříjemné  prostředívázané na pohlaví“ (Smetáčková, Pavlík, 2011: 367). 

1 Až 90% studentů/tek označuje za sexuální obtěžování takové chování, které se implicitně nebo explicitně týká sexuality (Smetáčková, Pavlík, 2011: 378). 10



Konkrétními  příklady  jsou  „snižování  důstojnosti,  ponižování,  obviňování,  sabotážpracovního výkonu a omezování“ (Křižková, Maříková, Uhde, 2005: 8). Ve své práci pracujis tímto dvojím charakterem sexuálního obtěžování, které pro přehlednost nazývám dále už jenjako „sexuální obtěžování“. Sexuálního obtěžování  se podle výzkumů častěji  dopouštějí  muži  proti/na  ženám/ch(Smetáčková, Pavlík, 2011: 369). Ze sexuálního obtěžování se tak stává další mechanismusznevýhodňování žen, který soustavně snižuje váhu femininity a ohrožuje sociální postavenížen (Sev´er, 1999: 481). V praxi to znamená, že „jsou ženy systematicky vytlačovány z dobřeplacených pracovních pozic,  jsou znehodnocovány jejich schopnosti a pracovní výkony a jejim ztěžován přístup ke vzdělání“ (Vohlídalová,  2009: 21). Toto jednání ženy degraduje aizoluje (Křížková, Maříková, Uhde, 2005: 8).Jsou  to  právě  genderové  teorie,  které  nabízejí  „vhodné  zarámování  sexuálníhoobtěžování,  neboť dovolují  tematizovat  mocenské nerovnosti“  (Smetáčková,  Pavlík,  2011:362).  Moc  je  integrální  součástí  obou  forem  sexuálního  obtěžování.  Obtěžující  chováníprobíhá  v rámci  asymetrického  vztahu  (učitel/ka-  student/ka,  nadřízený/á-  podřízený/á)  astává se jakousi manifestací mocenské nerovnováhy mezi muži a ženami.  Podle CatharineMacKinnon  je  moc  přirozenou  součástí  i  formálních  prostředí,  jako jsou vysoké  školy  apracoviště, kde během sexuálního obtěžování „dochází ke zneužití moci, které je umožněnosociálními a organizačními mocenskými nerovnostmi mezi obtěžující a obtěžovanou osobou“(1979: 174).                                               Ač je sexuální obtěžování u nás nejvíce problematizováno ve školském a pracovnímprostředí,  není jen záležitostí  vysokých škol a pracovišť (Smetáčková,  Pavlík, 2011,  Kříž-ková, Maříková,  Uhde, 2005, Vohlídalová,  2009, Havelková,  2006). Jak říká Johanka Še-bestová, je to problém společenský, tedy problém moci a bezmoci (2005: 16). Z hlediska gen-derové a feministické perspektivy je základní příčinou sexuálního obtěžování existence gen-derového řádu2. Všechny typy sexuálního obtěžování z něj nejen vychází, ale také dále pomá-hají  k jeho reprodukci (Smetáčková,  Pavlík,  2011:  370).  Dochází  zde  k  zacyklení  celéhoproblému (Havelková, 2014).
2 Viz podkapitola Genderový řád a mužská hegemonie.11



 2.2 Vstupní  teze  k souvislosti  mezi  otázkou  sexuálního obtěžování  aantifeminismu 
V této kapitole konfrontuji odborné akademické diskuse o sexuálním obtěžování z před-chozí kapitoly s jeho nepochopením veřejné, mediální a politické sféry. Vycházím  z teze  mnohých  autorů  a  autorek  (Oates-Indruchová,  1999;  Bozděchová,Mazálková, 1994; Osvaldová, 2004; Sokolová in  Formánková, Rytířová, 2004;  Šmejkalováin Havelková, Vodrážka, 1998; Matonoha in Havelková, Oates-Indruchová, 2015), že JosefŠkvorecký svými třemi esejemi pro časopis  Respekt udal směr pojímání feminismu v nověvzniklé demokratické Československé republice. Podle Libory Oates-Indruchové a  ErzsébetBarát měly postkomunistické země díky sdělovacím prostředkům, především tisku, v prvníchletech po pádu komunismu velkou šanci ovlivnit utváření veřejného mínění v případě genderua  feminismu a „formulovat  a  dále  šířit  kritiku  dopadů měšťanského  patriarchátu“  (Oates-Indruchová, 1999: 132, Barát, 2004: 177). Místo toho se stal feminismus v médiích pouze okrajovým fenoménem, který byl pova-žován za daný a nehodný diskuse (Oates-Indruchová, 1999: 132), a pokud se do médií dostal,tak byl „diskreditován a trivializoval význam feministického hnutí“ (Barát, 2004: 180). PodleVěry Sokolové bylo vyznění debat o feminismu „zoufale jednostranné a odpor k feminismuv Československu během prvních porevolučních let, a to jak ze strany intelektuálů a médií,tak ze strany mnohých žen samotných,  […] téměř legendární“ (Sokolová in  Formánková,Rytířová, 2004: 199). Libora Oates-Indruchová přichází s tezí, že prezentace feminismu pro-šla  v českých,  potažmo  v  československých,  médiích  od  roku  1989  třemi  fázemi  (Oates-Indruchová,  1999).  V letech  1990-1991,  během  fáze  otevřenosti,  se  „v  tisku  vyskytovalaspousta názorů z nejrůznějších oblastí a s nimi též názory na feminismus“ a „autoři a autorkydostali prostor, aby informovali o vývoji a obsahu feminismu a genderové problematice“ (Oa-tes-Indruchová,  1999:  134).  V letech  1992  a  1993,  ve  fázi  uzavřenosti,  bylo  však  téměřnemožné publikovat články o feminismu, které by jej nehodnotily záporně (Tamtéž). 
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Právě v těchto letech se vytvořilo vůči feminismu tak nepřátelské prostředí, a „noviny sezaměřily na zdůrazňování extrémních proudů feminismu a nevyhnuly se ani zkreslování a ze-směšňování některých problémů, jimiž se feminismus a genderové studie zabývají“ (Oates-Indruchová, 1999: 134). Jedním z takových problémů je i sexuální obtěžování.
 2.2.1 Problematika nepřesného překladu
I přes silnou genderovou necitelnost článků Josefa Škvoreckého se v nich neobjevujetermín  sexuální harašení.  Podle Oty Ulče není Josef Škvorecký dokonce ani autorem tétofráze. Jejím autorem je sám Ota Ulč, který během pobytu v USA jako první přeložil termínsexual harassment3 jako sexuální harašení (2014: 176). Slovy Oty Ulče: „Autory oné poťouchlosti „sexuální harašení“ jsou skutečně dva provinilci,  ale tímdruhým není Josef Škvorecký, ale multitalent Jan Vodňanský. Primát si vzájemně neupíráme,naopak jako vzorně vychovaní gentlemani si dáváme přednost jako při vchodu u dveří“ (Ulč,2014: 177). I v tomto úryvku je patrná ironie a cynický odstup. K bagatelizaci celé problematiky se-xuálního obtěžování určitě nepřesný překlad přispěl. Mezi anglickým  „harassment“  a čes-kým  „harašení“ neexistuje  jazykově  významová  souvislost,  ale  pouze  formální  zvukovápodobnost (Bozděchová, Mazálková, 1994: 200). Velký anglický slovník uvádí k anglickémuslovu harassment tyto ekvivalenty: 1. ‚trápení, soužení, sužování, trýzeň, útrapa, znepokojení,znepokojování,  zneklidnění,  dopalování,  dožírání,  znepokojující  čin’,  2.  ‚utrápenost,  ztrá-penost, uštvanost, znervózněnost (Hais, Hodek, 1985). Naproti tomu „české harašit a harašenívyvolává asociace sekundární, spojené s přeneseným významem idiomatického spojení typuharaší  v bedně“ (Bozděchová,  Mazálková,  1994: 200).  Pokud je ovšem tento překlad vý-znamově nepřesný, proč jej autoři, kteří anglicky uměli, takto přeložili? Milan Kovář to vy-světluje takto: „Já vím,  že  harassment  se  ve  slovníku  překládá  jinak,  jako  trápení,  sužování,  zne-pokojování, zneklidnění – a tak sexual harassment by mělo být správně česky: sexuální obtě-žování. Ale když mně se to harašení mnohem víc líbí.“ (Bozděchová, Mazálková, 1994: 199). 

3 Vůbec poprvé se v česko-slovenských médiích objevil termín sexual harassment v rámci popisu ostře sledované kauzy Thomas – Hillová na podzim 1991. Tehdy ale stále v původním anglickém originálu (Bozděchová, Mazálková, 1994: 199). 13



Nepřesný překlad může následně ovlivnit  i  kvalitu  odborné literatury.  Ivany Bozdě-chová a Mazálková tvrdí, že je nutné „poukázat na nebezpečí situace, kdy autor pod vlivemvlastních postojů a hodnocení, souvisejících mj. s daným kulturním zázemím, může podcenitironizující výsledek nevhodného překladu a způsobu přebírání cizích pojmů“ (Bozděchová,Mazálková, 1994: 200). Podobný termín, který se vyskytuje v neodborné a populární litera-tuře, „nelze použít ve vážně míněné odborné literatuře“ (Tamtéž).  
 2.2.2 Vliv porevolučních autorů/ek
Jak jsem se zmínila na samém začátku kapitoly,  na tomto zdiskreditování se podílelJosef Škvorecký, který ve svých esejích4,  Dobrodružství  amerického feminismu  (jehož dvadíly jsou součástí zkoumaného vzorku) s ironií a sarkasmem popisuje mimo jiné případy se-xuálního obtěžování v USA (Osvaldová, 2004: 64). Josef Škvorecký vydal svou trilogii vestejnou dobu jako Milan Kovář svůj článek pro Mladý svět  Dopis z Ameriky o velkém se-xuálním harašení5, ale jeho následný vliv byl podle Barbory Osvaldové nejsilnější (2004: 64).Dochází k tomu, že postavení Josefa Škvoreckého jako „pronásledovaného spisovatele, disi-denta a znalce amerického univerzitního prostředí“ (Osvaldová, 2004: 92) umocnilo jeho vlivna delegitimizaci feminismu a sexuálního obtěžování i postavení sdělovacích prostředků těsněpo pádu komunismu (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 19). Média nesla podle Jiři-ny Šmejkalové v tomto období „vlajku pravdy“, protože veřejnost „měla náhle mnoho důvodůse domnívat, že informacím prýštícím z televize a novin je možno důvěřovat“ (Tamtéž). PodleJana Matonohy byl západní feminismus dokonce zaskočen „masivním odmítáním myšlenekgenderové emancipace ve východní Evropě“ a ještě více byl zaskočen, když byly tyto myš-lenky odmítány právě lidmi z disentu, u kterých byla očekávána větší senzitivita „k různýmformám útlaku a nerovnoprávnosti“ (Matonoha in Havelková, Oates-Indruchová, 2015: 351). 

4  Tyto eseje vznikly na počátku fáze uzavřenosti, v roce 1992 (Oates-Indruchová, 1999: 134).5 Právě v tomto článku byl termín harašení poprvé použit v tištěných médiích (Smetáčková, Pavlík, 2011: 362). 14



Svými články Josef Škvorecký „udal tón mnoha dalším článkům méně renomovanýchautorů“ 6  (Osvaldová, 2004: 64) a stal se spolu s dalšími veřejnými „osobnostmi naprosto ne-kompetentními komentátory problematiky, neboť o něm z odborného hlediska nic nevěděly“(Sokolová in  Formánková, Rytířová, 2004: 200). Pohledy takových autorů a autorek tvořilyčistě osobní a intuitivní postřehy ze zahraničí, většinou USA a Kanady (Sokolová in Formán-ková,  Rytířová,  2004:  200).  Tito autoři  a autorky se staví  do pozice svědka/kyně,  který/ákomponuje příběh tak, aby na čtenáře/ku působil/a „dojmem důvěrné obeznámenosti autoras jiným  a  cizím  kontextem  a  zároveň  [vyvolával/a]  respekt  vůči  autorově  zprávě“(Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 17). Jiřina Šmejkalová se v jedné své práci za-bývala právě výstavbou autorského subjektu, hlasu mluvčího, který potencionálnímu čtenářipředává informaci o feminismu (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 17). V této prácise soustředí nejvíce právě na Josefa Škvoreckého. Upozorňuje na fakt, že „horory o strašidlu„feminismu“  byly  povětšinou  poskládány  z detailů  vytržených  z kontextů“  (Tamtéž).Konkrétní detail nejen že nahradí celkový kontext, ale zároveň vytváří iluzi, že autor/ka je sesituací  konkrétně  obeznámen/a  a  že  je  velmi  důvěryhodný/á  (Šmejkalová  in  Havelková,Vodrážka, 1998: 17). 
 2.2.3 Feminismus není komunismus
Kromě článků výše zmíněných autorů bylo pro přijetí feminismu a pro diskusi o se-xuálním  obtěžování  v postkomunistických  zemích  problematické  jeho  spojení  s termínem„ideologie“  (Barát,  2004).  Rétorika  antikomunismu,  která  nastoupila  po roce  1989,  „kon-struovala „ideologii“ jako zlé dědictví minulosti“ (Barát, 2004: 180). Erzsébet  Barát na přípa-du Maďarska popisuje, jak se „médiím podařilo redefinovat feminismus jako součást nejasnědefinované marxistické ideologie“,  a poté u všeho, co má nálepku „ideologie automatickypředpokládat totalitní obsah“ (Barát, 2004: 185). Feminismus se stává asociací oficiální ko-munistické politiky žen, zla páchaného na institucionální bázi prostřednictvím komunistickéstrany (Barát, 2004: 186). Autorka se sice věnuje maďarskému kontextu, ale situace v Česko-slovensku byla velmi podobná. 

6  Jakými byl například Vladimír Stwor, jehož svědectví otištěné v Mladém světě je „kombinací osvědčených rétorických triků lokalizace, analogie a následné obeznámenosti s danou problematikou“ (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 17). 15



I  místní  tisk představoval  feminismus  „jako odstrašující  příklad bezduché ideologie,ohrožující kdysi poklidné vody západních společností,  jemuž by se budovatelské úsilí našímladé demokracie mělo vyhnout obloukem“ (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 16).Spojení komunistické  a  feministické  ideologie  na dalších několik let  doslova zablokovalopokusy o nastolení dalších diskusí o feminismu v médiích (Tamtéž).Komunismus  je  ve  vztahu  k feminismu  problematický  ještě  v jedné  věci,  a  tou  jekoncept „nucené emancipace shora“, který vystoupil do popředí až po revoluci (Havelková,Oates-Indruchová, 2015: 20). Názory na tento koncept se liší. Podle Bohuslava Blažka skrzeněj komunismus ženám vnucoval „vyrovnávání rozdílů“, což znamenalo, že se žena měla státco  nejvíce  mužskou  (Blažek  in  Chřibková,  1999:  197).  Výsledkem  této  nadiktovanérovnoprávnosti byla dvojí směna a z celkového počtu 97% zaměstnaných žen na plný úvazekpouze 10% žen v parlamentu (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 16).    Naproti  tomu podle Hany Havelkové sice „komunistická  moc doslova zlikvidovalapředchozí  ženské  hnutí  a  tím  možnost  artikulovat  požadavky  žen  jimi  samými,  takže„zdola““,  ale  samotné  spravování  genderové  agendy  „bylo  dalekosáhle  delegováno  naodbornou  komunitu“  a  odbornou  obec,  která  byla  „mediátorem  mezi  politickými  cíli  akaždodenními zkušenostmi lidí“ (Havelková, Oates-Indruchová, 2015: 20, 21). To znamená,že v Československu sice existovaly státem zřizované instituce,  ty však díky své relativníautonomii mohly ovlivňovat genderovou politiku, a  stále do ní promítat „ideje a požadavkynejen  marxistického,  ale  i  liberalistického  feminismu  první  vlny“  (Havelková,  Oates-Indruchová,  2015:  21).  „Přímým důsledkem „vyvlastnění7“  feministické  agendy  ženskéhohnutí  komunistickou  stranou  bylo  zneviditelnění  občasných  zážehů  odborné,  či  dokonceveřejné  diskuse  o  genderových  otázkách  a  hluboké  zanoření  feministického  diskursu  vkulturní povědomí“ (Havelková, Oates-Indruchová, 2015: 23). Toto ukrytí bylo tak úspěšné,že dodnes stále přetrvává názor, že feminismus a genderová studia  jsou pouhými cizorodýmiimporty ze Západu, což dokazuje i výzkumný vzorek (Tamtéž).

7 Tento pojem navrhuje Hana Havelková jako přesnější alternativu k pojmu nucená emancipace shora. „Pojem vyvlastnění podle našeho názoru lépe vystihuje skutečnou situaci, kdy moc odňala ženskému hnutí jeho agendu s tím, že ji bude spravovat sama – a domněle lépe … za pomoci vědy“ (Havelková, Oates-Indruchová, 2015: 22). 16



 2.2.4 Diskuse o umírněnosti českých feministek
Podle Aleny Wagnerové i přes působení komunistické ideologie existovaly v českémprostředí  ženy,  které  se  identifikovaly  jako  feministky,  ale  většinou  jen  jako  feministky„umírněné“  a  „konzervativní“,  které  odsuzovaly  aktivitu  „některých  militantních  směrů,jejichž reprezentantky se po listopadu 1989 houfně objevovaly v Praze i jiných českých a mo-ravských městech, [která] byla cizí české zkušenosti i tradici a provokovala spíš odpor nežvážné zamyšlení“ (1999: 83). Dále autorka tvrdí, že za tuto konfrontaci se západním femi-nismem může jiná zkušenost, kterou mají  postkomunistické země,  kde „ženy a muži  mělispolečného protivníka a utlačovatele ve stranickém aparátu, [a] nositeli moci nebyli muži, alefunkcionáři, kteří stejnou mírou vládli mužům i ženám“ (Wagnerová in Chřibková, 1999: 82).S touto tezí souhlasí i Linda Sokačová, podle které i ve svém počátku nebylo českéženské hnutí hnutím pouze a čistě ženským, protože se do aktivit feministických spolků zapo-jili muži jako například V. Náprstek nebo T. G. Masaryk (Sokačová in Formánková, Rytířová,2004:  185).  Ženy se nevymezovaly  vůči  mužům jako nositelům moci,  ale  naopak s nimispolupracovaly „v době národního obrození i v době budování první republiky“ (Osvaldová,2004: 23). I Barbora Osvaldová definuje počátky českého ženského hnutí jako „typické svouumírněností“, „[feminismus] nebyl namířen proti mužům, ale šlo mu především o lepší posta-vení  a  uplatnění  žen v občasném životě“  (Osvaldová,  2004:  23).  Tato  emancipace  nebylazměřená  proti  mužům,  ale  s muži  proti  národnostnímu  útlaku  (Wagnerová  in  Chřibková,1999: 83). Uvíznutí v první vlně feminismu, nepochopení feministických idejí spojených s druhouvlnou a konstrukce českého feminismu jako „umírněného“, „konzervativního“ a „promužské-ho“ vedlo k tomu, že se feminismus, a potažmo i téma sexuálního obtěžování, staly hrozboudovezenou ze Západu, která problematizovala „každodenní praxi nanejvýš spojovanou s plá-cáním po zadku u soustruhů“ (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 18). Kromě tohopředstavovalo sexuální obtěžování hrozbu pro české občany, protože se mohlo stát nástrojemjak zdiskreditovat slavné a mocné muže (Barát, 2004).
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 2.3 Exkurz do americké historie
Předběžné čtení zkoumaného materiálu ukázalo spojení odpůrců zákona o sexuálnímobtěžování s určitou konstrukcí amerického feminismu. Erzsébet Barát ve své práci nabízí ještě druhou linii argumentace8, která vysvětluje zdis-kreditování  feminismu a sexuálního obtěžování  v postkomunistických zemích.  Na základětéto linie představuje americké vnímání feminismu a sexuálního obtěžování pro nově vznika-jící demokratické evropské země „„kulturní výstřednost“, motivovanou zájmy rozpínajícíhose amerického finančního kapitálu“ (Barát,  2004: 187). Feminismus a sexuální obtěžováníjsou konstruovány jako cizí dovoz ze zahraničí, především ze Západu, „před jehož agresivitouje třeba národní kulturu bránit“ (Barát, 2004: 187). Právě obvinění ze sexuálního obtěžovánípředstavuje způsob, jak mohou feministky ukojit svou finanční nenasytnost, kterou soustředína slavné muže, jako jsou „Mike Tyson, Clarence Thomas a Kennedyho synovec“ (Barát,2004: 187). Pohled na americký feminismus je ale velmi zjednodušující, „jako kdyby nebylyjiné formy feminismu nebo ženského hnutí“, než je tato (Barát, 2004: 188). Přitom nebylo americké feministické hnutí vůbec jednotné, a v zásadních otázkách (jakoje právě sexuální obtěžování) se jednotlivé odnože výrazně lišily. Příkladem je rozhovor natéma Zašel feminismus už moc daleko (Has feminism gone too far?), se kterým se obě hostky,Cammila Paglia a Christina Sommers, ztotožňují. Mimo jiné se ostře vymezují proti autorkámjako je Susan Faludi a Catherine McKinnon, podle kterých „jsou ženy uvězněny v tzv. po-hlavně genderovém systému a patriarchální hegemonii“9. Cammila Paglia a Christina Som-mers namítají, že žádné ženy neměly nikdy tolik příležitostí a svobody jako současné ženy vseverní Americe, a jelikož to není zásluhou feministického hnutí, které se za to připisuje zá-sluhy, stává se současné feministické hnutí v Americe naštvané a zahořklé10. 

8   První linie se v předchozí kapitole věnovala spojení feminismu s  termínem ideologie.9  PGS.ORG.thinktank. [online]. 1995 [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.pbs.org/thinktank/transcript132.html10   PGS.ORG.thinktank. [online]. 1995 [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.pbs.org/thinktank/transcript132.html 18



Feminismus v severní Americe se musí vyrovnat ještě s jedním konceptem, kvůli které-mu vyvolává negativní pocity a názory. Susan Faludi, která „analyzuje radikální posun v přijí-mání feminismu v USA na přelomu 70. a 80. let“11 to nazývá  backslash  (Faludi in Pavlas,2009: 16). Tento koncept „názorně ukazuje, jak je možné prostřednictvím médií a odkazů na„vědecky“ doložené poznatky, například o snížených šancích vysokoškolaček na manželstvíči snížené plodnosti žen vykonávajících odborně náročné profese, provést subverzi diskurzu ofeminismu“ (Pavlas, 2009: 16). Susan Faludi se ve své knize zabývá právě analýzou ame-rických novinových článků, ve kterých se backslash začal objevovat v 80. a 90. letech (1991).V novinových článcích se sice psalo, že ženy jsou svobodné, že mohou dělat, co chtějí a že fe-ministické  hnutí  vyhrálo,  ale  přesto  všechno  (nebo právě proto)  ženám nikdy nebylo  takmizerně (Faludi, 1991: 1). 
 2.3.1 Clarence  Thomas  versus  Anita  Hillová  a  radikálnost  amerických azápadních feministek
Přednější pro tuto práci je názor Cammily Paglii a Christiny Sommers na téma sexuálníobtěžování.  Obě převzaly mýtus,  že je sexuální  obtěžování  výmysl,  který buď neexistuje,nebo existuje, ale nejedná se o závažný problém (Šebestová in Gender, rovné příležitosti, vý-zkum, 2005: 15). Dále obě vnímají sexuální obtěžování  jako formu znásilnění, soustředí sepouze na jeho sexuální a fyzickou podstatu a další projevy sexuálního obtěžování považují zaumělý výtvor kritizovaného feministického hnutí12.  Pokud se tedy  Clarence Thomas AnityHillové nedotkl, nic se nestalo. Tato  významná kauza negativně ovlivnila debaty o feminismuv kontextu sexuálního obtěžování.Domnívám se, že případ Clarence Thomase a Anity Hillové je důležitý, protože právějeho interpretace od Milana Kováře, Josefa Škvoreckého a Vladimíra Stwora výrazně ovlivni-la debaty o feministickém hnutí i sexuálním obtěžování v České republice.  

11   Ještě v 70. letech byl feminismus považován za prospěšné hnutí, v 80. letech se začínají ve stále větší míře objevovat promluvy odsuzující feminismus a to i od žen (Faludi in Pavlas, 2009: 16).12  PGS.ORG.thinktank. [online]. 1995 [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.pbs.org/thinktank/transcript132.html 19



O co  v tomto případě šlo: Anita Hillová předstoupila 11. října 1991 před americkýSenát,  aby podala  své svědectví  o  sexuálním obtěžování,  kterého se dopustil  kandidát  nasoudce nejvyššího amerického soudu a její bývalý kolega Clarence Thomas (Thomas, McCoy,McBride, 1993: 699). Nancy Frazer nazývá průběh soudního řízení „genderovým bojem“. Termín se vztahujek mocenské asymetrii,  v rámci které jsou ženy více zranitelné vůči nevyžádané publicitě améně schopné ochránit své soukromí (Fraser, 1992: 597). Zatímco Thomas odmítl odpovědětna soukromé otázky a jasně definoval svou hranici mezi soukromým a veřejným, Hillová  takúspěšná nebyla a její soukromí a sexualita byly neustále veřejně probírány (Fraser, 1992: 600,601). Nakonec se Anita Hillová musela bránit dvěma typům obvinění: jednak z toho, že zve-řejnila své obvinění v době, kdy byla podobná obvinění moderní, a jednak tomu, že skrze po-nížení veřejně činné osobnosti se chce sama zviditelnit (Fraser, 1992: 597). Na složitosti případu přidával i fakt, že oba zúčastnění byli afroamerického původu a„Thomas měl de facto reprezentovat v daném úřadě tradičně nedostatečně zastoupenou částčerné populace“ (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 19).  Anita Hillová nakonec ipřes podložená svědectví (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 19) a velkou veřejnoupodporu, především žen,  prohrála (Thomas, McCoy, McBride, 1993).Z celého případu se stal veřejností hojně sledovaný spektákl,  který byl „živě vysílánvšemi americkými televizními stanicemi13 (Thomas, McCoy, McBride, 1993: 699), a rozsáhlerozebírán na stranách deníků a posléze v odborných publikacích (Šmejkalová in Havelková,Vodrážka, 1998: 19). Nečekaně velký zájem byl vyvolán jednak intimní povahou sexuálníhoobtěžování, a jednak politickou kontroverzností (Thomas,McCoy, McBride, 1993: 699).  Ze-směšňování a zlehčování výpovědí Anity Hillové vyvolalo u mnoha žen vztek a rozčílení nadjejím ponížením, což vedlo k masivním demonstracím. Toto ženské probuzení ovšem ihnedvyvolalo politické represe, když mluvčí Republikánské strany v létě roku 1992 pronesli, že„feministická armáda obsadila naši kulturu, naši televizi, náš politický systém a srdce a myslnašich  žen“  (Faludi,  1991:  xi).  Sexuální  obtěžování  přitom  nebylo  žádným  okrajovýmfenoménem. 
13 Hodinu nebo více vidělo 86% obyvatel/ek USA (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 19).20



Za vlády Ronalda Reagana stoupl počet obvinění ze sexuální diskriminaci o 20% a po-čet obvinění za obecné obtěžování v práci se dokonce zdvojnásobil (Faludi, 1991: 8). Nárůstse časem nezpomalil a v následující dekádě se počet obvinění ze sexuálního obtěžování opěttéměř zdvojnásobil (Tamtéž). 
 2.4 Právní úpravy v rozdílných kontextech
V této kapitole  se věnuji  odlišnému historicko-sociálnímu vývoji  severní Ameriky aEvropy, který se odrazil na povaze právního systému, a posléze i na nahlížení na zákony osexuálním obtěžování.Termín  sexuální  obtěžování  byl  vytvořen  v  polovině  sedmdesátých  letseveroamerickými  feministkami,  aby  pojmenoval  bezejmennou  zkušenost  většiny  žen(Kitzinger, Thomas, 1995: 32). Bylo to svým způsobem jedno z velkých vítězství americkýchfeministek, kterým se podařilo, aby mnoho státních organizací i soukromých firem zahrnuloboj proti sexuálnímu obtěžování do své politiky (Tamtéž). Bohužel tento boj zůstal jen nateoretické rovině zákazů a nařízení a de facto se jimi zaměstnanci/kyně neřídili/y. To neměnínic  na  faktu,  že  pojmenování  problému  bylo  důležité  Teprve  po  něm  se  mohly  obětisexuálního obtěžování  bránit,  protože věděly proti  čemu.  Sexuální obtěžování přestalo být„prostě součástí života, která neměla jméno“ (Kitzinger, Thomas, 1995: 32).  Jak termín, tak i celý fenomén má své kořeny v severní Americe, odkud se pak díkyglobalizaci  rozšířil  do Evropy (Dobbin,  2006:  709).  Přesto  se severoamerické  a  evropsképrávní pojetí sexuálního obtěžování velmi liší. Podle Kathrin Zippel a Abigail Saguy hlavnírozdíl  spočívá  v různých soudních systémech  a jiném historickém vývoji  společností.  VeSpojených státech amerických a Velké Británii je právní systém založen na obecném, nebolisoudcovském právu, který spolu s antidiskriminačními zákony umožňuje klasifikovat sexuálníobtěžování jako jednu z forem diskriminace v zaměstnání, diskriminaci na základě pohlaví(Dobbin, 2006: 710). Každý případ (pokud nedojde na mimosoudní vyrovnání) se dostanepřímo před soudce (Zippel, 2006). Německo a Francie, a dále i celá Evropská Unie, se řídířímským právem založeným na souborech zákonů, které sdílně definují sexuální obtěžovánípředevším jako narušení lidské důstojnosti (Zippel, 2006, Dobbin, 2006). Rozdílný pohled jezapříčiněn jiným kulturním vývojem. 
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Zatímco v USA se na definici sexuálního obtěžování podílelo hnutí za občanská práva afeministické  hnutí  v  šedesátých  letech,  v  Evropě  k  podobné občanské  intervenci  nedošlo(Zippel,  2006,  Dobbin,  2006).  Na  základě  této  teze  je  teoreticky  možné,  že  absencepodobného minoritního hnutí mohla mít vliv na obtížnější prosazování zákonů o sexuálnímobtěžování jak v Německu, tak i v České republice. Existují  tedy  dvě  odlišná  právní  pojetí  sexuálního  obtěžování:  americké,  které  jejpovažuje za diskriminaci na základě pohlaví a evropské, které se soustředí na psychologickoustránku věci a pojímá sexuální obtěžování jako narušení lidské důstojnosti. Rozdíl v těchtopojetích se promítá zejména do sankcí pro zaměstnavatele/ky14 (Dobbin, 2006: 711). Hrozbavysokých pokut vedla zaměstnavatele/ky v USA k nepřiměřeným reakcím, kdy některé firmyzačaly zakazovat  flirtování  nebo milostné vztahy na pracovišti.  Podle Kathrin Zippel  jsoupodobné reakce sice přehnané, ale pocit viny, který zaměstnavatelé/ky mají ještě dříve, než ksexuálnímu obtěžování dojde, vede alespoň k tomu, že je tento problém brán velmi vážně(Zippel, 2006). Odlišné právní systémy a kulturní vývoj USA a Evropy, potažmo EvropskéUnie, nabízí vysvětlení argumentů, že „to americké feministky přehnaly“, ale také strachu zezneužitelnosti, takže liniím, kterým se věnuji v empirické části.

14 Například V USA zaplatila korporace Mitsubishi Motors 40 milionů dolarů (Dobbin, 2006: 711), zatímco podle § 11 zákona č. 251/2005 hrozí zaměstnavateli v České republice pokuta maximálně 400 tisíc korun ( Zákon č. 251/2005 sb.). 22



 2.5 Právní zakotvení sexuálního obtěžování v České republice
Pojem sexuální obtěžování se do českého práva dostal s euronovelou zákoníku prácev roce  2000,  jako  zákon  č.  155/2000  Sb.  (Havelková,  2006:  3).  „Evropská  unie  seproblematikou  obtěžování  začala  blíže  zabývat  počátkem  90.  let;  vycházela  při  tomz rozsáhlého celoevropského výzkumu,  tzv.  Rubensteinovy zprávy“  (Havelková,  2006:  2).Euronovela měla podle Barbary Havelkové dva velké nedostatky: „Zaprvé se jednalo pouze ozákaz  sexuálního  obtěžování,  a  nikoli  o  zákaz  obtěžování  z  důvodu  pohlaví  či  jinýchvymezených diskriminačních důvodů, […]  a zadruhé bylo toto chování postižitelné pouze napracovišti, což je místo, na kterém zaměstnanec/kyně práci koná“ (2006: 3). Koncem roku2003  byl  zákon  novelizován  a  jeho  definice  sexuálního  obtěžování  byla  zpřesněna,  abyodpovídala  Směrnici  2002/73/ES.  Tato  směrnice  charakterizuje  v  článku  2  sexuálníobtěžování jako:„Nechtěné  verbální,  neverbální  nebo fyzické  chování  sexuální  povahy s  cílem nebodůsledkem  narušení  důstojnosti  osoby,  zejména  vytvoření  prostředí  strachu,  nepřátelství,degradující, ponižující, nepříjemné nebo útočné“  (Křížková, Maříková, Uhde, 2005: 4).Novelizovaný zákon poté zněl:„Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které jedotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehožzáměr  nebo  důsledek  vede  ke  snížení  důstojnosti  fyzické  osoby  nebo  k vytvářenínepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může býtoprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí,  které  ovlivní  výkon práv a povinnostívyplývajících z pracovněprávních vztahů“ (Zákon č. 46 /2004 Sb., § 1, odstavec 9).Na základě textů od Kathrin Zippel a Abigail Saguy je zřejmé, že zákon odpovídá víceevropské právní tradici než americké (Zippel, 2006, Dobbin, 2006). Novela zákona pojímásexuální  obtěžování  jako „snížení  důstojnosti  fyzické  osoby nebo vytváření  nepřátelskéhoprostředí“ (Zákon č. 46 /2004 Sb., § 1, odstavec 9), a ne jako diskriminaci na základě pohlaví(Dobbin, 2006). Sexuální obtěžování je chápáno jako chování čistě sexuální povahy, zákonneproblematizuje  obtěžování  z  důvodů  pohlaví,  tedy  pohlavně/genderové  příslušnosti(Smetáčková, Pavlík, 2011: 367, Havelková, 2006: 4). Genderová slepota zákona se projevujei na použití generického maskulina. 23



Do novely zákona bylo včleněno tzv. přenesení důkazního břemene, které je vyslovenov  případech,  kdy se  zřetelně  jedná o  diskriminaci  (Křížková,  Maříková,  Uhde,  2005:  8).Jakmile je vysloveno „musí žalovaný dokazovat, že se diskriminačního jednání nedopustil.Pokud přenesené důkazní břemeno neunese, vysloví tak soud na základě vyvratitelné právnídomněnky,  že  se  žalobce  v žalobě  tvrzeného  jednání  dopustil  a  spor  končí  úspěchemžalobkyně“ (Tamtéž).
 2.5.1 Cesta k přijetí zákona
V empirické  části  analyzuji  stenografické  přepisy z  jednání  Poslanecké sněmovny aSenátu  ohledně přijetí zákona č. 46 /2004 Sb.. Přepisy vypovídají o samotné cestě k přijetí,která dokresluje celou situaci kolem tohoto zákona. Novela zákona o sexuálním obtěžování15v roce 2003 prošla pod názvem Sněmovní tisk 26116. Návrh zákona byl rozeslán poslancům19.3. 2003 a prošel všemi třemi čteními. Do Senátu, který návrh vrátil po necelém měsíciPoslanecké sněmovně s návrhy na úpravy, se dostal 20.11. 2003. Senát nesouhlasil předevšíms  přítomností  termínu  sexuální  obtěžování  v novele.  Podle  stenografických  přepisů  sesenátoři/rky obávali/y příliš volně formulovaných definic a nedostatečného vysvětlení pojmusexuální  obtěžování.  Reagovali  ovšem tak,  že pojmy ponechali,  a navrhli  úplné vypuštěníjejich  definic,  takže  „soudci  budou  moci vykládat  tyto  pojmy  ještě  šířeji,  než  jak  znělapůvodní  definice,  takže  sexuální  obtěžování  si  skutečně  může  kdekdo vyložit  i  jako onoamerické pouštění do výtahu“ (Poslankyně Alena Páralová17). Nakonec byl Senát přehlasovánposlaneckou sněmovou a novela byla přijata přesně 101 potřebnými hlasy z 19518.

15  Zákon není ve sbírce uveden pod tímto názvem, ale pod názvem O úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tento návrh obsahoval konkrétně tři směrnice, které se týkají rovného zacházení a zákazu diskriminace v zaměstnání. Mimo sexuálního obtěžování se týkal i právní úpravy uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou.16  Dostupné na www.psp.cz17  Psp. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/5/ - vrácený Senátem. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/026schuz/26-1.html#q9 18  Dostupné na www.psp.cz 24



Zjistila jsem, že v novém zákoníku práce z roku 2006 (Zákon č. 435/2004 Sb.) bylyvšechny  části  týkající  se  sexuálního  obtěžování  vyškrtnuty,  a  nahrazeny  odkazem  naantidiskriminační zákon19 (Zákon č. 198/2009 Sb.), který byl schválen až v roce 2009 (Zákonč. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  ve znění pozdějších předpisů). To znamená, že zákon osexuálním obtěžování  byl  po dvou letech a po celé cestě ke svému přijetí  po dvou letechvyškrtnut a Česká republika byla po celé 3 roky bez zákona o sexuálním obtěžování.

19   V antidiskriminačním zákonu je sexuální obtěžování definováno jako:§ 2 (3) Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. § 4 (1) Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování související s důvody uvedenými v § 2 odst. 3, a) jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů (2) Sexuálním obtěžováním se rozumí chování podle odstavce 1, které má sexuální povahu.25



 2.6  Projevy a znaky sexuálního obtěžování
V následujících  podkapitolách  popisuji  konkrétní  znaky a  jevy ovlivňující  diskusi  ofeminismu a sexuálním obtěžování, které  vykrystalizovaly z odborné literatury v teoretickéčásti práce. Ač jsou všechny znaky a jevy soustředěné primárně na sexuální obtěžování, vempirické části dokazuji,  že se mohou podílet  na negativním pojetí nástroje podporujícíhovětší  rovnost žen a mužů (zákona o sexuálním obtěžování)  a následně feminismu obecně.Tyto jevy používám jako pomyslnou mřížku, kterou, spolu s tezemi z následující kapitoly,aplikuji na výzkumný vzorek, abych z něj získala relevantní kategorie, a následně i konkrétnívýroky  českých  elit  a  neodborné  veřejnosti  vztahující  se  k  feminismu  a  sexuálnímuobtěžování. 
 2.6.1 Symbolické násilí a kulturní tolerance sexuálního obtěžování
„K symbolickému násilí dochází tehdy, jestliže ovládaný nemůže jinak, než vládnoucí-ho (a  nadvládu) uznávat, protože k reflektování jak jeho, tak sebe sama, přesněji řečeno k re-flektování  vztahu  mezi  sebou  a  jím,  disponuje  pouze  nástroji  poznání,  které  s ním  máspolečné, a které nejsou ničím jiným, než osvojenou formou vztahu nadvlády, a ukazují prototento vztah jako přirozený“ (Bourdieu, 2000: 35). Této definici rozumím v souvislosti se se-xuálním obtěžováním tak, že díky nekritickému přijetí mocensky uznaného poznání a sexua-lizaci  vztahů  (popsané  detailněji  v  následující  podkapitole)  je  obtěžování  tolerováno  jakmocnými/obtěžujícími, tak i uznávajícími/obtěžovanými. Podle Pierra Bourdieua není symbolické násilí vynucené fyzickým nátlakem, ale na zá-kladě dlouhodobého působení sociálního řádu se jeho účinky otiskují do žen, a pod jeho tla-kem „spontánně vznikají mužské dispozice nadvlády, a ženské dispozice poddanosti “ (Bour-dieu, 2000: 37). Výsledkem působení symbolického násilí je  fakt, že „tento řád udržují oběpohlaví stejně horlivě“ a „není tedy správné z jeho udržování  obviňovat muže jako celek,ženy samy totiž řád přijímají, samy na sobě provádějí kulturní kontrolu“ (Havelková in For-mánková, Rytířová, 2004: 178). 
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Hana Havelková nabízí jako příklad ženské sebekontroly a přijímání genderového řádupostavení „bariéry mlčení, na které po dlouhou dobu spolupracovaly a spolupracují i oběti,mnohé  i  dnes  podle  nejnovějších  českých  sociologických  výzkumů  přijímají  nehoráznoupředstavu, že muž má právo je trestat“  (Havelková in  Formánková,  Rytířová, 2004: 178).V přístupu  k domácímu  násilí  vidím paralelu  v přístupu  k sexuálnímu  obtěžování.  Jak  aledokazuji v empirické části, kromě mlčení a popírání problému dochází v případě sexuálníhoobtěžování i ze strany žen k bagatelizaci, ironizaci nebo mnohdy dokonce k zastávání spíšeútočné pozice (Šebestová, 2005: 15).  2.6.2 Genderový řád a mužská hegemonie
Teoretická východiska z této kapitoly využívám v analýze při sledování konstrukce se-xuálně obtěžujících a obtěžovaných osob a pomáhají mi lépe pochopit motivace a faktory,které vedou k sexuálnímu obtěžování.Genderový řád je podle Pierra Bourdieua mužská nadvláda nad ženami, kdy jsou biolo-gické rozdíly považovány za přirozený důvod sociálního rozlišování mezi rody (Bourdieu,2000:  13).  „Síla  maskulinního  řádu  je  zřejmá  z  faktu,  že  tento  řád  nepotřebuje  žádnéospravedlňování: androcentrické vidění se vnucuje jako neutrální a nevyžaduje žádné legiti-mující diskursy“ (Tamtéž). Muži jsou neustále  motivováni udržet si svou symbolickou mocv genderovém řádu a také udržet hierarchickou podstatu tohoto řádu (Berdahl, 2007: 641).Tato motivace vychází mimo jiné ze strachu z ohrožení jejich postavení v genderovém řádu.Autorka tvrdí, že se nedá obecně tvrdit, že by všichni muži stáli o submisivní postavení žen,ale že genderový řád funguje jak mezi pohlavími, tak i v rámci jednotlivých pohlaví (2007,641). Všichni jsme (každý jinak silně a jiným způsobem) motivováni bránit svůj status v gen-derovém řádu a  benefity  s ním spojené (Berdahl,  2007:  645).  A pokud je  genderový řádohrožen,  dochází  k motivaci,  dokonce  k touze,  po  jeho  ochraně,  a  následně  k výběruvhodných terčů nebo cílů sexuálního obtěžování (Tamtéž). Těmito cíli bývají primárně jedinciohrožující genderovo - sociální status obtěžujícího (lidé, kteří narušují genderový řád a naru-šují rozdíly mezi pohlavími) a jedinci s menší mocí (podřízení v práci, studenti/ky). 
Domnívám se však,  že i  když genderový řád zvýhodňuje všechny muže,  tak nezvý-hodňuje všechny muže stejně, ale vzniká třetí subjekt tzv. „hegemonních mužů“ (Renzetti,Curran, 2005, Šmausová, 2002). Podle Gerlindy Šmausové sama „moc si připisuje mužskýgender, čímž se část pohlavních mužů stává jejími spojenci“ (Šmausová, 2002: 18). 27



Tito „hegemonní muži“ podle genderu konstruují diferenci a „vládnou nejen nad ženami(pohlaví a gender), ale i nad většinou mužů (pohlaví)“ (Šmausová, 2002: 18). A proto „jenmuži  v mocenských  pozicích  reprodukují  onu  strukturu  označovanou  jako  patriarchát“(Šmausová, 2002: 19), tedy tu rovinu genderového řádu, „v němž muži zaujímají nadřazenépostavení vůči ženám a v němž jsou vlastnosti a činnosti vnímané jako mužské hodnocenyvýše než ty, které jsou vnímány jako ženské“ (Renzetti, Curran, 2003: 22). Docházím k závě-ru, že jsou to právě „hegemonní muži“ podle genderu, kteří se podílí na kulturní toleranci aspolečenské obraně sexuálního obtěžování, které jim umožňují udržení stávajícího genderové-ho řádu. Pro ochranu svého statusu při pocitu ohrožení genderového řádu jsou také právě oni,kteří se spíše uchýlí k sexuálnímu obtěžování mocensky slabších jedinců, a to nejčastěji žen(Smetáčková, Pavlík, 2011: 369). Roli „hegemonních mužů“ podle genderu v mém výzkum-ném vzorku zaujímají genderově vyrovnané společenské elity.To ovšem neznamená,  že jsou ve všech případech sexuálního obtěžování ženy obtě-žované a muži obtěžující. Podle Gerlindy Šmausové může pozici „hegemonního muže“ za-stávat i žena podle pohlaví a dopouštět se také sexuálního obtěžování (2002: 18). Jednala bytak ze stejného motivu jako muž, ochrany vlastního postavení v genderovém řádu a benefitů,které z něj plynou (Berdahl, 2007: 652). Podle Jennifer Berdahl je sice na toto téma ještěnutné provést výzkumy, ve kterých by byly sledovány motivace žen, které obtěžují jiné ženy imuže. Již teď je možné soudit, že díky socializaci a genderovým rolím by byl způsob se-xuálního obtěžování jiný, a to více pasivní a méně přímý, zahrnující především ignorování,vyloučení nebo sabotovaní dané osoby (Berdahl, 2007: 653).
I muži se tedy mohou stát oběťmi sexuálního obtěžování,  i když v menšině případů.Jsou to „především ti, kteří vybočují ze stereotypů spojených se svou genderovou rolí“ (Vo-hlídalová, 2009: 21), a tedy i „nehegemonní muži“, kteří jsou muži podle pohlaví, ale ne pod-le genderu (Šmausová, 2002).Irena  Smetáčková  a  Petr  Pavlík  navazují  na  Jennifer  L.  Berdahl  ve  výkladu  roleandrocentrismu  v sexuálním  obtěžování.  Podle  nich  je  na  lidské  tělo  nahlíženo  jako  nanositele  sexualizujících  principů  dělení,  v důsledku  čehož  je  „genderový  řád  vysocesexualizovaný a současně heteronormativní“ (Smetáčková, Pavlík, 2011: 369). Oba autoři/rkytezi  dále  rozvíjejí,  a  tvrdí  že  v důsledku  takto  nastaveného  genderového  řádu  vzniká„společenské přesvědčení, že i v rámci formalizovaných vztahů v organizacích na sebe lidémohou či dokonce musí primárně reagovat jako „žena“ a „muž“ (Tamtéž). 28



Sexualizace  vztahů  se  dále  pojí  s androcentrismem  (tj.  maskulinita  jako  základníspolečenská norma),  což následně způsobuje zvýšený výskyt  obtěžujícího chování u mužůvůči ženám, a zároveň jeho relativně vysokou akceptaci“ (Smetáčková, Pavlík, 2011: 369).Tuto „sexualizaci vztahů“ nepojímám opět jen z hlediska skutečné sexuality ve vztazích, alejako celkové genderové nastavení,  které  je  heteronormativní,  tedy,  že  „soubor kulturních,právních a institucionálních praktik udržuje normativní předpoklady, že existují dva a jenomdva gendery, že gender reflektuje biologické pohlaví, a že pouze sexuální přitažlivost mezitěmito  „opačnými“  gendery  je  přirozená  nebo  akceptovatelná“  (Kitzinger  in  Schilt,Westbrook, 2009: 441).
 2.6.3 Koncept ženského bytí jako bytí viděného a mýtus krásy
Po předběžném čtení  zkoumaného  vzorku  jsem zjistila,  že  je  mýtus  krásy  a  pojetíženského těla  velmi důležitým faktorem. Zatímco ženy činné ve feministickém hnutí  jsoupopisovány jako „ošklivé“, „kterým harassment nikdy nehrozí“ (Senátorka Soňa Paukrtová,Senátor Jaroslav Kubera20), ženy, které se k tomuto hnutí nehlásí, jsou „inteligentní“ a „milé akrásné“ (Senátor Jaroslav Kubera21). Sexuální obtěžování se, mimo jiné, vyznačuje svou schopností narušovat tělesnou neboosobní integritu žen ze strany mužů. Tuto schopnost definuje Pierre Bourdieu jako koncept„ženského bytí jako bytí viděného“ (2000: 59):„Tím, že mužská nadvláda dělá z žen symbolické předměty, jejichž bytí (esse) je bytím-viděným  (percipi),  staví  je  do  situace  permanentní  fyzické  nejistoty,  či  spíše  symbolickézávislosti:  žena  existuje  především  skrze  –  a  pro  –  pohled  těch  druhých,  neboli  jakopřístupná, přitažlivá a disponibilní věc“ (Bourdieu, 2000: 61). Podle jeho definice je narušování tělesné integrity ženského těla sexuálním obtěžovánímv pořádku, protože toto tělo je „přístupná“ a disponibilní věc“, existující pouze pro mužskýpohled (Bourdieu, 2000). 

20  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 21  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 29



Pokud  zůstane  tělo  ženy  pasivním  a  sledovaným,  bude  dále  jen  symbolickýmpředmětem, který posiluje mužské ego. Pokud se ale ženské tělo změní z „těla pasivního aprojednávaného v tělo aktivní a jednající“, a ženy se „zmocní svého fyzického obrazu a tím isvého těla, připadá mužům naopak neženská, případně jako lesbička“ (Bourdieu, 2000: 62).Na tezi, podle které se žena po dosažení moci, kdy přestane být jen vystaveným zbožím na„trhu  symbolických  statků“  (Tamtéž),  buď  vzdá  ženskosti,  nebo  vypadá  jako  neschopná,navazuje Naomi Wolf, která  převzetí moci a těla aplikuje na aktérky feministického hnutí(Wolf, 2000). Podle Naomi Wolf je současný odpor proti feminismu ovlivňován mimo jiné i mýtemkrásy. Odpor proti feminismu je tak silný, protože mýtus a „ideologie krásy je poslední zestarých ideologií ženskosti, která ještě dokáže ovládat ty ženy, které by se jinak díky druhévlně feminismu staly poměrně nekontrolované“ (Wolf, 2000: 13). Ideologie krásy se stala taksilnou,  že  dokázala  nahradit  společenský nátlak,  který  předtím zajišťovaly staré  ideologieženskosti, mezi které patřily například mýty o mateřství, domácnosti a pasivitě. Jako velmi účinná zbraň se mýtus krásy projevil „při protiútoku na ženské hnutí 60. let“(Navrátilová, Jarkovská in  Formánková, Rytířová, 2004: 131). Každá „žena, která se chtělapřihlásit  k feministickému hnutí,  riskovala,  že bude označena za škaredou,  frustrovanou aneúspěšnou“  (Navrátilová,  Jarkovská  in  Formánková,  Rytířová,  2004:  131).  Samotná„karikatura škaredé feministky“, která pronásleduje a deformuje současný feminismus, nenípůvodní, ale vznikla „aby zesměšnila feministky 19. století“ (Wolf, 2000: 21). Mýtus  krásy  se  stává  dvousečnou  zbraní:  pokud  mu  žena  odpovídá  a  splňuje  jehokritéria,  potom bývá označena za „prostoduchou krásku“,  soupeřku nebo za  neseriózní;  apokud žena ideálu krásy neodpovídá, mluví z ní závist a nikdo s jejími názory nesouhlasí, abymu/jí  její  „nedostatek“  nebyl  také  připsán  (Wolf,  2000:  85,  Navrátilová,  Jarkovská  inFormánková, Rytířová, 2004: 131). V tomto bodě se Pierre Bourdieu názorově rozchází: „nazákladě postulátu, že „fyzické“ a „mravní“ si navzájem odpovídá“ je možné spojovat fyzickéznaky s duševními  (Bourdieu,  2000: 59). Podle této logiky se se ženami,  které odpovídajíideálu  krásy,  pojí  jen  pozitivní  charakterové  vlastnosti.  Já  se  spíše  přikláním  k názorůmNaomi Wolf, kterým odpovídá i výzkumný vzorek. 
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Mýtus krásy se stává velmi rafinovaným způsobem, jak psychologicky a nepozorovaněnarušit všechno dobré, čeho ženy díky feminismu dosáhly a „jak odebrat ženám síly, kterýmiby mohly disponovat“ (Wolf,  2000:  13,  Navrátilová,  Jarkovská in  Formánková,  Rytířová,2004: 129). Navenek se tváří jako prostředek pro dosažení úspěchu žen, ale ve skutečnosti jeto „poslední a nejlepší ideologický systém, jak udržet mužskou dominanci nedotknutelnou“(Wolf, 2000: 15, Navrátilová, Jarkovská in Formánková, Rytířová, 2004: 129).S kategorií vzhledu úzce souvisí termín tzv. „vypadání“ (anglicky „lookism“). Jedná seo  „předpojatost  nebo  diskriminaci,  která  je  založená  na  fyzickém  vzhledu  a  zvláště  nafyzickém vzhledu, který odpovídá společensky uznané představě o kráse“22. Představě o kráseneodpovídají ženy, které jsou například neatraktivní, staré, tlusté nebo jen špatně oblečené. Tato  předpojatost  se  netýká  pouze  žen:  muži,  jejichž  vzhled  je  „nadprůměrný“vydělávají o 5% více, a muži jejichž vzhled je „podprůměrní“ dokonce o 7-9% méně, nežprůměrně vypadající  muži23.  Ženy,  které jsou příliš krásné, se ale také mohou stát  obětmi„lookismu“. V mnoha pracovištích jsou soustředěny do podpůrných nebo podřízených pozic -například  nosí  kávu  na  jednání  vysoce  postavených  mužů  -  a  stávají  se  reprezentativníznačkou  firmy,  ačkoli  jejich  kariéře  to  nijak  nepomůže.  S  takovými  ženami  je  neustálezacházeno jako s „hloupou krasavicí“, anglicky „bimbo“24. 
 2.6.4 Strach ze zneužitelnosti
Na soudní  přelíčení  (Hillová  versus  Thomas)  vyvolané  „nenasytnými  feministkami“navazuje strach z možné  zneužitelnosti sexuálního obtěžování. Podle Johanky Šebestové seprávě „neochota zabývat se problematikou sexuálního obtěžování a řešit ji […] přímo vážek mýtu zneužitelnosti“ (Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2005: 17). 

22  An Encyclopædia Britannica Company. Merriam-Webster. [online]. [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.merriam-webster.com/dictionary/lookism23  Naomi Wolf. Culture & Society. Project Syndicate. [online]. 31.7.2013 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: https://www.project-syndicate.org/commentary/women-s-appearance-and-  workplace-sexism-by-naomi-wolf24  Naomi Wolf. Culture & Society. Project Syndicate. [online]. 31.7.2013 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: https://www.project-syndicate.org/commentary/women-s-appearance-and-  workplace-sexism-by-naomi-wolf 31



Pokládá si  velmi dobrou otázku: „Proč se v případě sexuálního obtěžování více bojímezneužití, než toho, že závažné situace zůstanou nepotrestány, že viník může škodit dál, zatím-co oběť může být do budoucna velice vážně poškozena?“ (Šebestová in Gender, rovné příleži-tosti, výzkum, 2005: 17). Ze sexuálního obtěžování přitom není možné kohokoli svévolně ob-vinit, musí existovat důkazy a svědectví dalších osob než může být porušena presumpce nevi-ny. Cammila Paglia, jedna z účastnic rozhovoru na téma Zašel feminismus už moc daleko(Has feminism gone too far?), dokonce odmítla nechat ve své univerzitě kolovat letáky upo-zorňující na sexuální zneužívání, pokud se do něj nepřidá část o falešném obvinění. Podle je-jích  slov:  „Nemám  ráda  situace,  kde  má  slovo  jakékoli  ženy  větší  váhu,  než  svědectvímuže“25.Domnívám se, že strach z diskreditace vychází opět z motivace udržet si svou symbo-lickou moc.  Podle Nancy Frazer snaha Clarence Thomase vyhnout se veřejnému poníženípoté, co by odhalil své soukromí mohlo ovlivnit jeho maskulinitu. Být subjektem, jehož sou-kromí je neustále probírané znamená stát se femininním, tedy přijít o svou nadřazenou poziciv genderovém řádu (Fraser, 1992: 601). Maskulinní muži „supersamci“ ukotvují genderovou hierarchii privatizací praktik domi-nance jako je sexuální obtěžování a prosazují soukromá mužská práva na obtěžování žen tím,že rozmazávají na veřejnosti soukromí každé ženy, které se proti nim postaví (Fraser, 1992:609). To, jak negativně jsou konstruovány ženy jako Monika Lewinská nebo Anita Hillová,popisuji v empirické části. Ženy mají dvě možnosti:  buď budou v soukromí práce tiše uráže-ny, nebo budou uráženy nahlas na veřejnosti (Fraser, 1992: 609). Aby mohli mít všichni stejné možnosti bránit se proti sexuálnímu obtěžování, je podleNancy Fraser nutné aby se  feministky soustředily na politickou a ideologickou povahu ka-tegorií soukromá a veřejná sféra a redefinovat nedostačující liberální pohled na ně jako najasně oddělené části (Fraser, 1992: 609).

25  PGS.ORG.thinktank. [online]. 1995 [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.pbs.org/thinktank/transcript132.html 32



 2.7 Shrnutí teoretické části
V teoretické části jsem se snažila nastínit hlavní argumenty a přístupy k antifeminismuv kontextu  sexuálního  obtěžování.  V této  kapitole  shrnuji  dosavadní  zjištění  o  sexuálnímobtěžování a anti/feminismu a jejich korelaci, a to v formě několika hlavních tezí. Tyto tezemi  pomohly  při  vytváření  kategorií  a  při  porovnání  odborných  textů  z  teoretické  části  svýroky společenských elit. Všechny teze se drží výzkumné otázky „Jaký diskurz o genderu afeminismu  se  v  debatě  elit  vytvořil  v  souvislosti  s  tématem  sexuálního  obtěžování?“  ipodotázky „Jak je v tomto diskurzu konstruována femininita a maskulinita“:
 Sexuální  obtěžování zahrnuje 2 typy jednání. První typ  zahrnuje jednání přímospojené se sexuálními aktivitami („milostné a sexuální vztahy na pracovišti,  nevyžádané apřehnané dotyky,  flirtování  mezi  kolegy,  vynucování  sexuální  kontaktů,  sexuální  vydírání(quid pro quo)  až znásilnění“  (Křížková,  Maříková,  Uhde, 2005: 8),  jednání druhé formysexuálního  obtěžování  přímo  nenarušují  „tělesnou  integritu  spojenou  se  sexuálnímchováním“,  ale  „vytvářejí  nepříjemné  prostředí  vázané  na  pohlaví“  (Smetáčková,  Pavlík,2011: 367). 
 Média  v  postkomunistických  zemích  měla  šanci  ovlivnit  utváření  veřejnéhomínění v případě genderu a feminismu (Oates-Indruchová, 1999: 132). Tisk však, i díkyvlivu Josefa Škvoreckého jako „pronásledovaného spisovatele, disidenta a znalce americkéhouniverzitního  prostředí“  (Osvaldová,  2004:  92),  „diskreditoval  a  trivializoval  feministickéhnutí“ (Barát, 2004: 180). 
 Pozitivnímu  přijetí  feminismu  v  postkomunistických  zemích  mohlo  býtproblematické  i  díky  jeho  spojení  s  termínem  „ideologie“ (Barát,  2004)  a  skomunistickou  genderovou  agendou,  konceptem  „nucené  emancipace  shora“,  kterývystoupil do popředí až po revoluci (Havelková, Oates-Indruchová, 2015: 20). 
 K  bagatelizaci  sexuálního  obtěžování  přispěl  i  nepřesný  překlad  anglickéhotermínu „harassment“ jako „harašení“ (Bozděchová, Mazálková, 1994). 
 Diskuse o umírněnosti českých feministek. Někteří/ré autoři/rky konstruují českéfeministky oproti  západním feministkám jako „umírněné“,  „konzervativní“  a  „promužské“(Wagnerová in  Chřibková,  1999:  82,  83;  Sokačová in  Formánková,  Rytířová,  2004:  185;Osvaldová, 2004: 23).
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 Radikálnost severoamerických feministek. Zdánlivá radikálnost severoamerickýchfeministek může vycházet z pocitu  zbytečnosti feministického hnutí26 a  medializovanýchkauz sexuálního obtěžování, například Hillová versus Thomas27.
 Jiné  právní  pojetí  sexuálního  obtěžování  vycházející  z  odlišného  historicko-sociálního  vývoje  severní  Ameriky  a  Evropy. Díky severoamerickému  původu  termínusexuální obtěžování (Kitzinger, Thomas, 1995: 32) a vlivu komunismu dodnes stále přetrvávánázor,  že  feminismus  a  genderová  studia   jsou  pouhými  cizorodými  importy  ze  Západu(Havelková, Oates-Indruchová, 2015: 23).
 Sexuální obtěžování je nástroj k udržení a posilování mužské symbolické mociv genderovém řádu a také k udržení hierarchické podstaty tohoto řádu (Berdahl, 2007:641). Díky nekritickému přijetí mocensky uznaného poznání a sexualizaci vztahů, je sexuálníobtěžování  tolerováno  jak  mocnými/obtěžujícími,  tak  i  uznávajícími/obtěžovanými(Bourdieu, 2000: 35).
 V případě sexuálního obtěžování existuje větší strach „ze zneužití, než z toho, žezávažné situace zůstanou nepotrestány, že viník může škodit dál, zatímco oběť může být dobudoucna velice vážně poškozena“ (Šebestová in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2005:17).

26  PGS.ORG.thinktank. [online]. 1995 [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.pbs.org/thinktank/transcript132.html27  PGS.ORG.thinktank. [online]. 1995 [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.pbs.org/thinktank/transcript132.html 34



3. Empirická část
 3.1  Výběr vzorku
Předmětem výzkumu je zjistit, jaký diskurz o genderu a feminismu se v debatě českýchelit  vytvořil  v  souvislosti  s  tématem  sexuálního  obtěžování.  Výzkumný  vzorek  tvořípublicistický pořad a články českých autorů/rek, které se objevily ve významných českýchmédiích (Mladá fronta DNES, Lidové noviny,  Mladý svět, Česká televize) a stenografickéspisy, dokládající názory předních českých politiků/ček. Právě tyto osoby, které mají velkývliv  na  veřejné  mínění,  pokládám za  elity,  a  domnívám se,  že  mohly  mít  velký  vliv  naformování  antifeministických  postojů  v souvislosti  se  sexuálním  obtěžováním.  V tétodiplomové  práci  sleduji  vývoj  postojů  k sexuálnímu  obtěžování  a  feminismu  od  pádukomunistického  režimu,  až  po  přijetí  zákona  o  sexuálním obtěžování.  Rozhodla  jsem senezveřejňovat všechny analyzované výroky. Z důvodu jejich celkové kvantity a opakujícíhose  obsahu  uvádím jen  ty,  které  nejlépe  reprezentují  často  se  vyskytující  významy,  nebonaopak  ty,  jejichž  význam  byl  oproti  ostatním  jedinečný.  Níže  zveřejněné  výroky  potésémanticky zastupují celý výzkumný vzorek.Jako antifeministické  výroky jsem nevybrala  pouze takové,  ve kterých se autoři/rkyexplicitně vyjadřují proti feministickému hnutí nebo feministům/kám. Ostatní vybrané výrokyjsou  antifeministické  již  v  tom,  že  jejich  autoři/rky  se  vesměs  negativně  vymezují  protinástroji,  který  by  mohl  zajistit  větší  rovnost  mezi  muži  a  ženami.  Tento  implicitníantifeminismus se pak dostává ven v podobě snahy očernit  feminismus jako takový a tímzdiskreditovat návrh zákona o sexuálním obtěžování. Analyzované výroky nabízejí dodatečnéracionalizace původně instinktivního odporu.  Zkoumaný vzorek jsem rozdělila  na dvě historická období.  Předběžné čtení  mi totižukázalo, že se výroky podle období liší, a v analýze se mohly různé žánry ztratit. První obdobíjsou roky těsně po pádu komunistického režimu, kdy se do tehdejšího Československa dostalyprvní zprávy o severoamerickém feminismu. 
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Jak jsem již popisovala v teoretické části, tato doba se stala kritickou pro celý budoucívývoj  feminismu v Československu a  později  v České republice  (Barát,  2004,  Osvaldová,2004, Sokolová in Formánková, Rytířová, 2004). Z tohoto období analyzuji  texty,  které sevěnují otázce sexuálního obtěžování, tak jak jej popsali autoři jako Josef Škvorecký, VladimírStwor a Milan Kovář. Všichni tři autoři popisovali sexuální obtěžování v severoamerickém,většinou univerzitním prostředí,  s notnou dávkou ironie,  humoru a sarkasmu. I díky jejichvlivu se polistopadová „fáze otevřenosti“ v tisku k feministickým názorům změnila v letech1992-1993  ve  „fázi  uzavřenosti“,  kdy  „v  tomto  období  bylo  téměř  nemožné  uplatnitv novinách článek o feminismu, který by tento myšlenkový směr hodnotil jinak než záporně“(Oates-Indruchová, 1999: 34). Všechny zkoumané články z tohoto období spadají do „fázeuzavřenosti“, tedy do rozmezí let 1992 a 1993 (Tamtéž).Druhým sledovaným obdobím je období debat o přijetí zákona o sexuálním obtěžovánív novele zákoníku práce,  jehož přijetí  bylo nutné pro vstup České republiky do Evropskéunie. Časově se jedná o úsek let 1999 – 2003. Výzkumný vzorek tvoří novinové články, kteréposkytují  mediální  odraz  přijetí  tohoto  zákona.  Aby vzorek  komplexněji  zahrnoval  celouproblematiku,  připojila  jsem k němu i  televizní  publicistický  pořad  České televize  Sex jenáš… Tak haraš! z cyklu Ta naše povaha česká. Do druhého období časově patří i stenografické přepisy z jednání Poslanecké sněmovnya ze Senátu. Kvůli odlišnosti žánru a rétoriky jsem se rozhodla tyto výroky oddělit a vytvořit znich třetí soubor výroků. Snažila jsem se vybrat v obou časových obdobích co nejrelevantnější články. Do vzorkujsem nezahrnula čistě deskriptivní a zpravodajské články, ve kterých autoři/rky informují opřijetí zákona a o jeho dopadech, aniž by vyjádřili/y svůj osobní názor. Hlavním kritériemvýběru bylo téma sexuálního obtěžování. Ač jsou všechny články vesměs negativní, nebyl tozáměr.  Vzorek  z prvního období  bylo  mnohem těžší  sehnat.  Odrazila  jsem se  od  trilogieJosefa  Škvoreckého,  ta  sama  o  sobě  by  však  byla  nedostačující.  Naštěstí  se  tématemetymologie českého slova  harašení zabývaly Ivany Bozděchová a Mazálková (1994), kterémě navedly na další dva zmíněné autory. Zbytek byl je otázkou zaprášených novin z archivu alaskavosti knihovníků/ic. 
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Druhá část výzkumného vzorku se, především díky internetu, sháněla mnohem snadněji.I  zde  mi  ve  výběru  pomohla  jiná  autorka,  Jana  Valdrová  (2000),   která  se  tímto  jevemzabývala v  článku S Uzlem, Saudkem a Jahelkou lze hovořit o harašení, nikoli o harassmentupro MF Dnes, kde odkazuje na další relevantní zdroje. Použila jsem stenografické přepisy ze všech tří čtení v Poslanecké sněmovně, z jednánív Senátu i  z  následného projednávání  v Poslanecké sněmovně,  které následovalo po jehovrácení s pozměňovacími návrhy. Stenografické přepisy byly snadno ke stažení z archivu nawebových stránkách Parlamentu České republiky28.Pro snazší vyčtení nosných sdělení jsem navíc všechny kapitoly dále strukturovala (a),b)).  Hlavními  důvody byla  lepší  orientace  v textu a  jasnější  vyčlenění  všech konkrétníchforem a nuancí, kterých sledovaný jev v rámci určité kategorie nabývá. 
 3.2 Výběr výzkumné metody 
Jako metodu jsem zvolila kódovací postupy inspirované zakotvenou teorií. Tuto metoduneaplikuji  kompletně,  ale  využívám  pouze  její  kódovací  postupy.  „Zakotvená  teorie(grounded theory) byla vyvinuta v šedesátých letech 20. století“, a jejími autory byli BarneyGlaser a Anselm Strauss (Švaříček, Šeďová, 2007: 84). Jedná se o vědeckou metodu, jejíž„postupy  jsou  navrženy  tak,  že  pokud  jsou  pečlivě  dodržovány,  zcela  splňují  všechnypožadavky  kladené  na  „dobrou“  vědu:  validita,  soulad  mezi  teorií  a  pozorováním,zobecnitelnost,  přesnost,  kritičnost  a  ověřitelnost“  (Corbin,  Strauss,  1999:  17).  Tutovýzkumnou metodu pojímám tak, jak ji definují Anselm Strauss a Juliet Corbinová:
„Je to teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje. To znamená, žeje  odhalena,  vytvořena  a  prozatímně  ověřena  systematickým  shromažďováním  údajů  ozkoumaném jevu a analýzou těchto údajů.“ (1999: 14)Tato metoda může být  použita  jak v kvantitativních  metodách,  tak  i  v kvalitativníchmetodách, což se odráží i na jejích dvojích základních cílech: „na jedné straně šlo o to zbavitkvalitativní výzkum nálepky subjektivismu a impresionismu a posunout jej za hranice pouhédeskripce jevů, na druhé straně šlo o to kompenzovat neschopnost kvantitativního výzkumuvytvářet nové teorie“ (Švaříček, Šeďová, 2007: 85). 
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Já  používám  její  kvalitativní  variantu,  protože  mým  cílem  není  sledování  četnostiurčitých jevů, ale „získávání  nových a neotřelých názorů na jevy,  o nichž už něco víme“(Corbin,  Strauss,  1999:  11).  V této  vědecké  metodě  „nezačínáme  teorií,  kterou  bychomnásledně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je vtéto  oblasti  významné“  (Tamtéž).  V  mém  konkrétním  případě  jsem  získávala  „nové  aneotřelé“ názory na diskurz o genderu a feminismu, který se vytvořil v debatě českých elitv souvislosti s tématem sexuálního obtěžování (Tamtéž). Jako metodologický nástroj zakotvené teorie  jsem použila kódování. Během procesukódování  jsem se  držela  popisu  Anselma  Strausse  a  Juliet  Corbinové  (1999).  Kódování„představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složenynovými způsoby“ (Corbin, Strauss, 1999: 39). Během prvních čtení jsem dala dohromadyrelevantní výroky, tedy ty vztahující se k feminismu/antifeminismu/feministkám/feministům asexuálnímu obtěžování, a vyčlenila jejich významy. Vybírala  jsem celé  věty a  přiřazovala  jim kódy.  Jednotlivé  výroky se lišily  délkou,některé obsahovaly jen pár slov, jiné byly dlouhé přes půl strany. Rozhodla jsem se určit jakojednotku obsahově uzavřenou promluvu, aby během dalšího kódování a interpretaci nedošloke zkreslení  významu.  Na konci  tohoto  otevřeného kódování  jsem z  celého  výzkumnéhomateriálu získala výroky s kódy. Výroky jsem dále shlukovala a vytvořila rodiny kódů. Podívala jsem na ně kriticky,jestli  všechny  odpovídají  výzkumné  otázce  a  teoretické  mřížce.  Během  tohoto  axiálníhokódování  jsem některé  rodiny  kódů  spojila,  jiné  jsem  rozpustila,  až  mi  vyplynuly  jasnékategorie  a  pod  nimi  soubory  výroků.  Většina  výroků  ovšem  nespadala  jen  pod  jednukategorii, ale obsahovala více kódů, proto se některé výroky objevují vícekrát.
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 3.3 Paradigma výzkumu
Výzkum provádím v konstruktivistickém paradigmatu.  Paradigma je základní  systémvíry či  pohledu na svět,  neboli  světonázor  (Guba,  Lincoln,  1994: 107).  Každé paradigmazahrnuje tři základní otázky, jejichž odpovědi rozhodují o konkrétním paradigmatu. Jsou toontologická,  epistemologická a metodologická otázka (Guba, Lincoln,  1994: 108).  Ve svépráci  analyzuji  výroky  několika  autorů/ek  spojené  s antifeminismem  a  sexuálnímobtěžováním.  Z ontologického  hlediska  konstruktivistického  paradigmatu  vycházímz relativismu,  tudíž  z toho,  že  je  více  realit,  jejichž  forma  a  obsah  záleží  na  konstrukciindividuálních osob nebo skupin (Guba, Lincoln, 1994: 110, 111). U  výroků  se  nezabývám  jejich  pravdivostí,  nesoustředím  se  na  to,  jestli  některý/áz jejich autorů/ek lže, nebo se mýlí, ale na to jak jsou zasvěcení a informovaní, a mým cílemje  „pochopení  a  rekonstrukce“  jejich  konstruovaných  realit,  jejich  konstrukce  sexuálníhoobtěžování a /antifeminismu (Guba, Lincoln, 1994: 113). Konstruktivistické paradigma je proto vhodné i díky omezenému množství autorů/ek, a  omezenému množství realit.  Co se týčeepistemologické otázky podstaty vztahu mezi  výzkumníkem/icí  a tím,  co můžeme poznat,vycházím z toho, že poznání vzniká již během výzkumného procesu (Guba, Lincoln, 1994:111).  Tomuto  požadavku  odpovídá  i  zvolená  metoda:  kódovací  postupy  inspirovanézakotvenou teorií.
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 3.4 Feministický výzkum a pozicionalita
 Empirickou část  této  práce  považuji  za  feministický  výzkum,  to  znamená,  že  mifeministické teorie slouží jako perspektiva aplikovaná na danou metodu, zakotvenou teorii(Reinharz,  1992: 241). Tato perspektiva umožňuje komplexní  pohled na mocenské vztahyv genderovém řádu,  na umlčené  hlasy nebo na  intersekcionalitu  (Tamtéž).   Díky ní  jsemschopna  vidět  a  analyzovat  genderové  politiky  a  genderové  konflikty,  které  jsou  skrytyv problematice sexuálního obtěžování (Reinharz, 1992: 250). Aby byla tato perspektiva conejkvalitnější  a  nejcitlivější,  je  třeba,  aby feministický  výzkum vycházel  z feministickýchteorií. Nevstupuji do tohoto výzkumu v nedotčeném stavu, a aby bylo mé poznání pro výzkumprováděný z feministické perspektivy důvěryhodné, je nutné, abych reflektovala svou vlastnípozici  (Lorenz-Meyer  in Linková,  Červinková, 2005: 77). Má znalost je utvářena v rámciomezených  a  definovaných  lokací  a  „místo,  které  zaujímám,  si  vynucuje  a  umožňujespecifické způsoby vědění a čtení dominance“ (Lorenz-Meyer in Linková, Červinková, 2005:79).  Vzhledem  k povaze  metody  zakotvené  teorie  jsem  nepřišla  do  styku  s žádným/oukomunikační/m  partnerem/kou.  Výzkumný  vzorek  vychází  z již  existujících  dokumentů.Kromě  pořadu  Sex  je  náš  …  tak  haraš! jsem  nemohla  vycházet  z žádné  neverbálníkomunikace, o kterou je interpretace sledovaných výroků ochuzena. Jak jsem se zmínila v teoretické části, většinu obětí sexuálního obtěžování představujíženy (Smetáčková, Pavlík, 2011). Tento fakt se mě jako ženy velmi dotýká. Pocity rozhořčenía nesouhlasu jsou regulované další částí mé identity, a to mými feministickými postoji jakostudentky  genderových  studií.  Díky  znalosti  feministických  teorií,  genderového  řádu  ahlubšímu  porozumění  celého  fenoménu  jsem získala  větší  nadhled.  Má pozice  studentkygenderových studií mi umožnila celou problematiku zkoumat,  a fakt že bydlím kousek odPrahy,  a  patřím  ke  střední  třídě,  mi  zas  umožnil  se  v genderových  studiích  vzdělávat.Uvědomuji si, že vzhledem k tomu, že jsem bílá a heterosexuální, tato práce nezpochybňujevliv neheterosexuální orientace a jiné rasy na problematiku sexuálního obtěžování. Myslím,že nějaká další,  více intersekcionální  práce, která by se zabývala tématem rasy a sexuálníorientace v souvislosti se sexuálním obtěžováním by byla velmi zajímavá. 
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 3.5 Kvalitativní analýza vybraného výzkumného vzorku
 3.5.1   Konstrukce feministů a feministek
V této kategorii analyzuji jeden z obsahově nejrozsáhlejších souborů výroků týkajícíchse  konstrukce  feministů  a  feministek.  Analyzuji  zde  výroky,  ve  kterých  se  autoři/rkyexplicitně vyjadřují k feminismu, nebo k postavám feministek a feministů.
 3.5.1.1 Porevoluční období
Výroky tohoto období jsou omezeny pouze na severoamerický kontext. Nejvíce se vtéto kategorii  objevují promluvy Josefa Škvoreckého, Vladimíra Stwora a Milana Kováře,které popisují čistě mužský pohled. a) Josef  Škvorecký  považuje  myšlenku  rovnosti  pohlaví  jako  formy  sociálníspravedlnosti  v  podstatě  za  správnou,  ale  byly  to  podle  něj  právě  feministky,  které  jiproměnily ve „společenskou nenávist“:„Nejhorší, co se může přihodit dobré myšlence, je, když z ní nějaký posedlík a la Leninudělá základ pro ideologii. Učení o blbých, ale hodných masách, které avantgarda moudrýchnaučí  správně nenávidět  (a taky Maul halten und weiter  dienen),  učiní  ze  sociálního  citua z něho vycházející  snahy o sociální  spravedlnost  perverzi  citu  ve  společenskou  nenávista pravý opak jakékoli spravedlnosti. Nejnovějším příkladem tohoto procesu, který jsme u nászažili na vlastní kůži, jsou poslední dobrodružství amerického feminismu.“ (Škvorecký in Re-spekt, 1992: No. 32)
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„Z myšlenky ženské rovnoprávnosti ve všech sférách soukromého i veřejného života sezrodila ideologie ženské nadřazenosti,  jejíž  hlasatelky (a hlasatelé: masochismus postihujevšechna  pohlaví)  tvoří  typický  "  předvoj"  feminismu,  v nejextrémnější  podobě  otevřenělesbický a radikálně protimužský.“ (Škvorecký in Respekt, 1992: No. 32)Podle  Josefa  Škvoreckého  feministky  a  feministé  přetvářejí  „dobré  myšlenky“  orovnoprávnosti v ideologii ženské nadřazenosti. Těmito tezemi sice přiznává, že ženy a mužinejsou rovnoprávní, feministickou agendu však považuje za tak účinnou, že by dokázala celoumocenskou strukturu maskulinního řádu převrátit. Problematizace sexuálního obtěžování byse mohla stát dalším krokem jak ke společensky uznané sociální rovnosti, ale také by mohlavést k ženské nadřazenosti. Domnívám se, že tato prohlášení svědčí o strachu a respektu z fe-ministického hnutí, ze strachu že je jeho agenda skutečně schopná převrátit současný stav vženskou nadřazenost. Autor si uvědomuje nižší postavení a status žen a obává se, že by stejnýosud mohl potkat i muže. S obavami se obrací na československou veřejnost, aby ji varovaldříve, než by toto ohrožení patriarchální společnosti dorazilo ze severní Ameriky i sem. Stra-chem z omezení mužské symbolické moci, kterou jsou muži neustále motivováni si udržet,vyvolaným zákony o sexuálním obtěžování,  se budu více věnovat v kapitole o strachu zezneužití zákona proti mužům. Důkazem pro tento strach ze změny stávající situace je i násle-dující tvrzení Vladimíra Stwora:„Na jedné straně stojí  (poněkud ušlápnutý a zakřiknutý)  zdravý rozum několika po-sledních Mohykánů, na druhé straně pak ukřičené militantní skupiny fanatických antirasistů,hysterických feministek a v neposlední řadě i katolická církev. Tyto nátlakové skupiny dispo-nují  značnými  finančními  prostředky  (odkud  asi)  a  není  pro ně  problém manipulovat  ve-řejným míněním prostřednictvím koupeného času v hromadných sdělovacích prostředcích.“(Stwor in Mladý svět, 1993)Není důležité, zda je toto prohlášení pravdivé. Důležitá je konstrukce „hysterických fe-ministek“  jako  mocných  žen,  které  mohou  díky  finančním prostředkům manipulovat  ve-řejným míněním.b)  Jak jsem se zmínila výše, považuji za hlavní motivaci znevážení a diskreditace fe-ministického hnutí strach z jeho možného úspěchu a následného převrácení mocenské hierar-chie mezi  pohlavími.  A jak jinak toto hnutí  lépe zdiskreditovat  než přes spojení s  komu-nismem, zmíněným hned v prvním výroku. 
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Právě detail „a la Lenin“ je pro tento jev velmi důležitý, protože pomocí „detailů vytr-žených z kontextů“ vede autor čtenáře/ku „do rámce důvěrně známých významů, tj. do dis-kurzivního prostoru společně sdílených syžetů“ (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998:17).  Českým  čtenářům/kám  přibližuje  severoamerický  feminismus  skrze  připodobnění  kprávě svržené komunistické ideologii v době pouhých několika let po jejím pádu. Jak jsemzmínila v teoretické části, nastupující rétorika antikomunismu „konstruovala „ideologii“ jakozlé dědictví minulosti“ (Barát, 2004: 180). Spolu se zmíněním Lenina, nemohl feminismusbudit jiné, než negativní emoce.c)  Osoby feministek a feministů byly v tomto období konstruovány s notnou dávkouironie a sarkasmu. Pokud budou feministky a feministé vyvolávat smích, nemohou být re-spektováni. Proto se zde objevují adjektiva jako „bláznivé“, „hysterické“,  „militantní“, „fana-tické“ a „lesbické“. Autoři tak vytváří stálá spojení, která brání shovívavějšímu „čtení“ femi-nistického hnutí. Tato spojení se dále replikují a podporují stereotypy o protimužských posto-jích feministek, jejichž hlavní motivací není snaha o rovnost, ale možnost „naučit hodné ablbé masy správně nenávidět“. „Z uvedených příkladů by se mohlo zdát, že ideoložky amerického feminismu prezentujíženské značně viktoriánsky. Za časů té mravné (a dost alkoholické) britské královny skutečněpatřilo k dobrému tónu se rdít, případně i omdlívat, zmínil-li se pán o dámině kotníčku. Jenžetytéž filozofky se současně domáhají například toho, aby v armádě, kde ženské tradičně půso-bily v týlových službách, nikoli u zbraní na frontě, byly k těmto zbraním a do předních liniípřipuštěny.“ (Škvorecký in Respekt, 1992: No. 32)V tomto výroku se autor natolik snaží zabránit pozitivnějšímu „čtení“ feministek a s fe-minismem spojených žen,  že  napadá i  historickou osobnost,  královnu Viktorii.  Dříve  nežmůže čtenář/ka oponovat s tím, že morálka a mravnost se mění, a že královna Viktorie bylavýznamnou panovnicí,  je tato  postava  spojena s  alkoholismem a veškerý respekt  je  pryč.Kromě snížení důstojnosti ženské historické postavy, konstruuje feministky jako pokrytecké.d)  V tomto období je separace charakterů feministek od ostatních žen (popřípaděmužů) zřejmá jen v jednom výroku. Více se tato diverzita objevuje v následující podkapitole:„Moje oblíbená posluchačka Wendy (když je u mě v kanceláři, neotvírám dveře) mínila,že kolegyně měla pana profesora plácnout do obličeje (slap his face). Jenže Wendy není femi-nistka, je Irka a bigotní katolička (proto nemusím otevírat dveře).“ (Škvorecký in Respekt,1992: No. 39) 43



O mužích feministech se výroky zmiňují pouze v souvislosti s generickým femininem,které v případě členů/ek feministického hnutí převažuje. Josef Škvorecký generické femini-num nazývá „masochismem, které postihuje všechna pohlaví“. Považuji toto opět sarkastickévyjádření za snahu o odehnání potenciálních mužských feministů a za zdiskreditování snahy oomezení generického maskulina. 
 3.5.1.2 Mediální odraz přijetí zákona
Následující konstrukce feministů/ek je spojena s projednáváním nového zákona o se-xuálním obtěžování. Zdejší výroky nejsou tak útočné a sarkastické. Díky převažujícímu názo-ru, že české ženy jsou jiné než americké ženy, se není vlastně čeho obávat. Existence českýchfeministů/ek je zcela popřena. Prosazení zákona o sexuálním obtěžování zde není považovánoza krok k rovnosti a obávané ženské nadřazenosti, ale pouze za výstřednost amerických femi-nistek: a)   „Já si myslím, že to spíš přijmou s humorem, že české ženy jsou na to zvyklejší nežty skutečné americké feministky, kterým vadí i to když jim muž sundá kabát. Všichni známepříklad Billa Clintona a Moniky Lewinské že jo, potom se přidaly i další ženy, které pro-hlašovaly, že je sexuálně obtěžoval, ale nebyla to později pravda.“ (Anketa in Ta naše povahačeská, 2000)Opět jsou feministky spojované jen s negativními přízvisky a je vytvořena jasná hranicemezi „nimi“ a „normálními českými ženami“29. České ženy jsou charakterizovány jako „zvyk-lejší“,  čímž je  popřena vážnost  sexuálního obtěžování  v českém prostředí.  Sexuální  obtě-žování přichází až jako vynález amerických feministek. Tato „zvyklost“ je spojena se smys-lem pro humor, který americkým feministkám chybí. Pokud se české ženy bojí proti sexuální-mu obtěžování ozvat, aby se hned neřeklo, že nemají smysl pro humor, mohou takové ženypůsobit jako „zvyklejší“. Českému tisku (jak porevolučnímu, tak z počátku tisíciletí) se podařilo to samé, co tomumaďarskému po pádu komunismu. 

29 Podrobněji se tomuto jevu věnuji v kapitole „Sexuální obtěžování jako nevyžádaný cizorodý import“.44



Články z porevolučního období (konkrétně od Josefa Škvoreckého) redefinují „feminis-mus jako součást nejasně definované marxistické ideologie“ a to „v kontextu nepřátelskéhoantikomunistického nacionalistického diskurzu“ (Barát, 2004: 187). Naproti tomu články zmediálního obrazu přijetí zákona odpovídají druhé linii argumentace  Erzsébet  Barát tak, žedefinují feminismus jako „dovoz ze zahraničí, před jehož agresivitou je třeba národní kulturubránit“ (2004: 185). Ovšem veškerá kritika feminismu a feministek se váže pouze k feminis-tickému hnutí severní Ameriky.
 3.5.1.3 Stenografické přepisy
Autory a autorkami výroků v této kategorii jsou pouze senátoři/rky, členové/ky horníkomory  parlamentu,  která  zákon  zamítla  a  vrátila  zpět  Poslanecké  sněmovně  spozměňovacími návrhy. Obecně jsou vyjádření k zákonu ze Senátu kritičtější a vulgárnější.Na  druhou  stranu  jsem  pouze  zde  našla  pozitivní  výroky,  kterými  se  věnuji  v  posledníkapitole analytické části. Stejně jako v předchozí kapitole, i zde je podíl autorů/ek genderověvyrovnaný.a)  „Možná jste si všimli, že česká společnost nikdy nebyla společností feministickou.U nás feministická hnutí nikdy příliš neexistovala a mám za to, že ani do budoucna existovatnebudou.  Důvody mohou být  různé.  Já sama si  to  vykládám tak,  že  v českých zemích sevždycky vyskytovaly chytré, inteligentní ženy, které bezpečně věděly, že si své místo na sluncizískají daleko jemnějšími a účinnějšími metodami než je hnutí feministické.“ (Senátorka SoňaPaukrtová30)Opět  je  zde  kladen  důraz  na  specifičnost  českého  prostředí,  ve  kterém  „chytré  ainteligentní ženy“ feministické hnutí nepotřebovaly, aby byly úspěšné. Ženy by měly zvolitvíce  „jemnější“,  tedy  femininní  metodu.  Tento  typ  výroků,  kladoucí  důraz  na  ženskoujemnost,  citlivost  a  krásu  -  femininní  vlastnosti  -  byl  velmi  častý.  U  feministek  je  tuzpochybněna jejich ženskost, jsou konstruovány jako méně femininní v přímém protikladu kvlastnostem „typických“ českých žen. Feministické hnutí a feministky se dostávají do příméopozice k českým ženám. 

30  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 45



V obou výrocích ze stenografických přepisů není feministické hnutí nebo feministkyspojeny se Západem nebo se severoamerickým prostředím. Dochází zde k vymezení se vůčifeminismu  jako  obecnému  celku.  Více  mě  na  tomto  sdělení  zaráží  jeho  naprostáneinformovanost, protože, jak jsem popsala v teoretické části, feministická hnutí v českýchzemích vždy byla. b)   V  návaznosti  na  předchozí  jev  přichází  názor,  že  nejspíše  díky  negativnímaspektům spojeným s osobnostmi feministek, právě jim žádné sexuální obtěžování nehrozí:„Proto  nemohu  v  žádném  případě  podpořit  naši  paternalistickou  ochranu  a  touhyneukojených  feministek,  kterým harassment  nikdy  nehrozí. To je  na tom velmi  pikantní  azvláštní.“ (Senátor Jaroslav Kubera31)Feministky jsou popisovány jako „neukojené“, čímž se opět útočí na jejich sexualitu.Celá problematika sexuálního obtěžování je smetena ze stolu tvrzením, že právě feministkámnic nehrozí. Takové prohlášení sice feministky uráží, připouští však jejich existenci a mocproblematizovat sexuální obtěžování. Chtěla  bych  se zaměřit  i  na různé používání  termínů  harassment  nebo  obtěžování,harašení a  „harašení“.  Souhlasím  s  interpretací  Jany  Valdrové:  „Stejně  zavádějící  jepravidelné  střídání  výrazů  sexuální  obtěžování,  harašení  a  "harašení"  -  po  vzoru  chytréhorákyně  se  autorka  užíváním  prvního  termínu  k  fenoménu  obtěžování  objektivně  hlásí,druhým jej zlehčuje a třetím si buduje od celé záležitosti odstup“ (2000). Všichni autoři/rky,až  na  Vladimíra  Stwora,  používají  termín  harrasment nebo  pohlavní  obtěžování,  zatímcoposlední  autor  mluví  o  harašení.  To  potvrzuje  mojí  teorii,  že  Josef  Škvorecký  uznávalexistenci sexuálního obtěžování, což je znát na reálných případech, které ve svých článcíchpopisuje,  a které utápí  v množství  sarkasmů a zesměšnění,  aby snížil  jejich důležitost.  Jemožné říci, že svým způsobem se k tomuto fenoménu „objektivně hlásí“ (Valdrová, 2000).Vladimír Stwor na druhou stranu ve svém výroku předkládá nereálnou a nadsazenou situaci.Přesnější výklad těchto termínů bude možný ve výrocích vzniklých po roce 2000. Přeci jenomv polistopadové  době  byl  termín  sexuální  harašení  poměrně  nový,  a  Josef  Škvorecký jejnemusel znát, proto použil raději přesnější překlad. Ostatní autoři/rky se k problematice hlásía uznávají její existenci, která je ovšem podmíněna postavou oběti (netýká se feministek).
31  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 46



 3.5.2  Sexuální obtěžování jako nevyžádaný cizorodý import
Ve zkoumaném  materiálu  se  objevilo  velké  množství  výroků  popisujících  fenoménsexuálního  obtěžování  jako  nevyžádaný  importovaný  produkt,  nejprve  severní  Ameriky,později  Bruselu,  který se naprosto liší  od české „nátury“  a českého  harašení.  Následujícívýrok dokonale shrnuje pohled na tento rozdíl32:  „Český  pojem  sexuální  harašení,  pod  nímž  si  většina  lidí  představí  neškodnédvojsmyslné vtípky či narážky, je významově odlišný od amerického sexual harassment. Tenznamená doslova sexuální obtěžování.“33a)  Výroky v této kategorii  přímo navazují  na předchozí  kapitolu,  ve které  se takéobjevují  teze o importu feminismu ze Západu.  Zatímco v ní jsem se zabývala konstrukcípostav feministek a feministů, v této kapitole primárně analyzuji střet „typické“ české povahyse severoamerický importem sexuálního obtěžování. Výroky jsou charakteristické předevšímtím, že se věnují popisu sexuálního obtěžování v severoamerickém kontextu, ovšem z pozicenezúčastněné/ho, české/ho pozorovatele/ky.  Nepředstavují zúčastněnou výpověď, ale pouzenepřímé,  zprostředkované  a  osobní  názory  českých  autorů/rek,  vzniklé  čistě  v  českémprostředí. Všechny výroky pocházejí z druhého sledovaného období, z období bezprostředněspojeného s diskusí o zákonu o sexuálním obtěžování, jehož přijetí bylo jednou z podmínekpro vstup České republiky do Evropské Unie.

32 Výrok nespadá do zkoumaného materiálu, protože nesplňuje hlavní podmínku, není antifeministický.33  Švidrnochová, K. Sexuální harašení se práci nevyhýbá. In iDNES [online]. 26.8.2003  [cit. 4.4.2017]. Dostupné z http://finance.idnes.cz/sexualni-haraseni-se-praci-nevyhyba-dbb-/podnikani.aspx?c=2003M199Z03A 47



 3.5.2.1 Mediální obraz přijetí zákona
Společnou ideou, propojující všechna vyjádření je, že severoamerická kultura, potažmoamerické ženy, jsou jiné než česká kultura a české ženy:a)   „Nepleťme si věci a neimportujme sem některý zákony, který sem nepatřej. Tohleje evropská kultura.“ (Jandák in Ta naše povaha česká, 2000)Díky této jinakosti se čtenář/ka nemusí bát, že by se produkt „amerických radikálníchfeministek“ mohl uchytit i v českém prostředí:„„Nemyslím, že by v českých poměrech došlo k lavině trestních oznámení a žalob,“tvrdí Hubálek. „Většina českých žen má tradiční formy pozornosti od mužů ráda. Americkéženy jim to závidějí, ale skrývají to.““ (Mrázková in Lidové noviny, 2000)Na rozdíl od předchozí kapitoly se zde vyskytuje explicitní rozdělení na „my“ a/versus„oni“. Zatímco české ženy, žijící ve společnosti, která má „mnohem volnější pohled na sex“,mají  „tradiční  formu pozornosti  mužů“  rády,  americké  ženy jsou konstruovány jako neú-spěšné, závistivé lhářky. Konstrukce vlastností amerických žen a severoamerických feminis-tek v předchozí kapitole se může zdát velmi podobná, v těchto výrocích se ovšem méně ob-jevují přímé urážky nebo zpochybňování sexuality žen. I když zde není sexuální obtěžováníjako takové popřené (podle některých autorů/ek jsou obvinění ze sexuálního obtěžování  vUSA obvyklé), je popisováno jako neškodné „dvojsmyslné vtípky“ a jako „tradiční forma po-zornosti“- harašení-, a ne jako forma diskriminace za základě pohlaví - sexuální obtěžování.Důraz na „naši“ specifickou povahu má za následek pozitivní konstrukce té „většiny“ českýchžen, která se proti sexuálnímu obtěžování aktivně neangažuje. A samotné uznání existenceharašení, jako projevu této povahy, vede k tezím o nevyžádaném a nepotřebném importu se-xuálního obtěžování a o zbytečnosti zákona, který by jej reguloval.
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 b)   Kromě důrazu na zbytečnost zákona působí také efektivně varování - primárněmužů - před možnými důsledky zákona. K tomu autoři/rky použili příklady ze severní Ame-riky, aby opět zdůraznili kulturní rozdíly:„Na amerických univerzitách se harašilo odjakživa a haraší se stále, tam podívat sestudentce při přednášce na prsa to už je samozřejmě považováno za těžkej přestupek.“ (Uzelin Ta naše povaha česká, 2000)„Zaplať pánbůh, že jenom Ze spojených států jsou známy případy, kdy neúspěšné stu-dentky žalovali své učitele, a my jsme v tom ohledu bezmocní. Nám nezbyde než žalovat svéneúspěšné studentky. Žena bude mít dokladováno, že byla obtěžována a jak se to projevilo najejich práci a životě.“ (Šimek in Ta naše povaha česká, 2000)Kromě přenosu viny, kterému se budu věnovat v jedné z dalších kapitol, popisují pro-hlášení hypotetické strašidelné scénáře v prostředích, kde, jak jsem se zmínila v teoretickéčásti,  nejčastěji k sexuálnímu obtěžování dochází - vysoké školy.  Tato vyjádření jsou zají-mavá i tím, že vychází od skutečných vědeckých elit a uznávaných odborníků/ic. I přes to ne-odpovídají genderově citlivým debatám o sexuálním obtěžování v teoretické části práce. c)   Chtěla bych se zde zastavit u mluvnických a stylistických stránek výroků. Oba auto-ři  se  podobně  jako  Josef  Škvorecký  stylizují  do  role  nadřazených  odborných  elit  asamozvaných mluvčích. Díky použití hovorového jazyka a na první pohled ledabylému styludikce, přibližují své názory širší a méně vzdělané veřejnosti. Domnívám se, že je mnohemúdernější a jasnější použít výrazy jako „podívat se na prsa“ a „harašení“, než „genderově pod-míněné obtěžování“. Sám Radim Uzel několikrát používá nepřesný pojem  harašení,   kterýcelou problematiku záměrně zlehčuje (jako sexuolog by měl znát mezi oběma termíny rozdíl)(Valdrová,  2000).  Právě  používání  nepřesného  překladu  takovými  společenskými  elitami,mezi které Radim Uzel patří, přispívá k jeho další reprodukci a šíření, ale i ke špatnému vlivuna seriózní odbornou literaturu (Bozděchová, Mazálková, 1994: 200). Sociolog Dušan Šimekna druhou stranu upozorňuje  na další  nebezpečí  zákona regulujícího  sexuální  obtěžování:muži se stávají bezmocnými. Domnívám se, že tato hrozba z pera odborníka je účinnější nežvýroky o nastolení feministické a následné ženské nadvlády. Slova o ženské moci nejsou takkonkrétní a představitelná jako mužská bezmocnost.
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d)   Jak jsem uvedla v úvodu této kapitoly,  všechny výroky pokládají regulaci  se-xuálního obtěžování za cizí import. Následující popisují roli Bruselu:„Pavel Zemek smutně podotýká, že jednou nám vnucovala zákony rakouská monarchie,pak Němci, posléze Rusové a nyní Brusel.“ (Morenová in MFD, 1999)„Evropská unie má, pokud se týče erotiky na pracovišti, jasno a žádá, aby naše malázemička uvedla rozverné dovádění mezi oběma pohlavími do patřičných mezí.“ (Morenová inMFD, 1999) Protože je přijetí zákona regulujícího sexuální obtěžování nutné k přijetí do EvropskéUnie, a samotný požadavek nevychází z českého prostředí, stává se ještě více nevítaným akontroverzním. V těchto výrocích se vyskytuje odpor k cizímu a nucenému zákonu, který za-sahuje do těch nejintimnějších a vlastně nevinných mezilidských vztahů. Srovnání Bruselu snacistickým Německem a komunistickým Ruskem nemůže mít na vnímání zákona jiný nežnegativní vliv.
 3.5.2.2 Stenografické přepisy

a)   Doslova ve všech výrocích v celém parlamentu se objevuje razantní nesouhlas sesituací  v severní Americe. Opět jsem zde odhalila koncept „my“ a „náš“ specifický charaktera osobitost a/versus „oni“, který se zde vyskytuje jako argument pro zbytečnost zákona:„A položil  bych  panu ministrovi  opět  další  otázku:  Co  to  je  nevítané,  nevhodné  aurážlivé jednání, protože každý máme podle toho, v jakém prostředí se pohybujeme, určitézvyklosti, určité parametry chování, jsme ve střední Evropě, nejsme v Americe, která skutečněpřechází, aspoň z mého osobního pohledu, do extrému, který, myslím si, do našich poměrůnepatří.“ (Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka34)U  „nás“  se  chováme  jinak,  chápeme  vztahy  jinak,  severoamerický  extrém  k  námnepatří. Podobné výroky mají stejný záměr: uklidnit veřejnost, s tím že „my“ jsme jiní a kseveroamerickým extrémům zde docházet nebude.
34  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 50



b)   Samotná  existence  návrhu  zákona  může  znamenat  narušení  „dobrýchmezilidských vztahů mezi muži a ženami“. Tentokrát totiž „my“ nezahrnuje pouze ženy, ale  imuže. Podle následujícího vyjádření staví zákon muže a ženy proti sobě tím, že narušuje dané,zažité  a  dobré vztahy.  Tento  zákon však narušuje pouze vztahy,  které  jsou patologické  anějakým způsobem ohrožují  obtěžovanou  osobu.  Podobné  převrácení  významů  je  časté  aslouží jednak k nesprávnému pochopení problematiky, tak k negativnímu vnímání zákona osexuálním obtěžování a potažmo i feministického hnutí: „Já si myslím, že každá žena pokud jenom trochu bude chtít, tak si nápravu zjednásama a já se obávám o dobré mezilidské vztahy mezi muži a ženami a já se prostě bojím toho,že pokud to v tom zákoně bude, tak je to prostě naruší a Spojené státy americké jsou tohokrásným příkladem.“ (Senátorka Soňa Paukrtová35)Vrcholem narušení  těchto vztahů,  který by zákon umožnil,  by byl  nárůst  primárněfalešných  obvinění.  Podle  výroků takové  obavy skutečně  existovaly,  především ze  stranySenátu. Proto je nutné zákon co nejlépe a nejjasněji definovat:„Bojím se ovšem toho, že pokud bychom to takto opakovaně a soustavně nevysvětlova-li, pak dojdeme ke stejným fraškám, komediím a absurditám, jimiž mě zásobuje právě zmíněnývěhlasný pan prof. Ota Ulč ze Spojených států.“ (Senátor František Mezihorák36)Podle  podobných  výroků  ze  Senátu  se  právě  nedostatečná  definice  sexuálníhoobtěžování stala jedním z důvodů, proč nebyl zákon přijat. Zákon s pozměňovacími návrhy,který Senát odeslal Poslanecké sněmovně, ovšem směřoval k vypuštění definice sexuálníhoobtěžování37. 
35  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 36  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 37  „Nedopátrala jsem se tedy, proč senátoři ponechali v zákoně pojmy a vypustili jejich definice. Například vypustili definici pojmu "nepřímá diskriminace" v odstavci 7, ale sám pojem tam nechali v odstavci 4. Navíc je i v § 133a občanského soudního řádu. Vypustili definici obtěžování v odstavci 8, ale pojem tam nechali v původním odstavci 10. Vypustili definici sexuálního obtěžování v odstavci 9, ale pojem tam nechali rovněž v původním odstavci 10. Výsledkem je - a odborníci mi to takto potvrzují - že soudci budou moci vykládat tyto pojmy ještě šířeji, než jak zněla původní definice, takže sexuální obtěžování si skutečně může kdekdo vyložit i jako ono americké pouštění do výtahu“ (Poslankyně Alena Páralová).51



c)    Ve výroku senátorky Soni Paukrtové se vyskytuje ještě jeden důležitý jev: přenosproblematiky sexuálního obtěžování z veřejnosti do soukromí, a na ženy.  Nepřenáší na něvinu  a  odpovědnost  za  vyvolání  nebo  zneužití  sexuálního  obtěžování,  ale  za  jeho  tichévyřešení.  Žena  se  stává  tím,  kdo  má  situaci  v  klidu  a  neveřejně  vyřešit.  Nacházím zdepodobnost  s  vyjádřením  Josefa  Škvoreckého  (viz.  kapitola  „Konstrukce  feministů  afeministek“): „ […] kolegyně měla pana profesora plácnout do obličeje“.Role obtěžujícího člověka je pominuta a  celá  otázka sexuálního obtěžování  padá naoběť,  kterou  bývá  většinou  na  základě  „vysoce  sexualizovaného  a  současněheteronormativního genderového řádu“ žena (Smetáčková, Pavlík, 2011: 369). Podle NancyFraser je privatizace „praktik dominance jako je sexuální obtěžování“ způsob jak „maskulinnímuži „supersamci“ ukotvují genderovou hierarchii“ (Fraser, 1992: 609). Existence genderovéhierarchie je však zahalena v neschopnosti rozlišovat mezi obtěžováním jako zneužitím mocia  flirtem mezi  lidmi  stejného  postavení.  Tomuto  fenoménu  se  budu detailněji  věnovat  vkapitole o nepochopení sexuálního obtěžování.
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 3.5.3 Bagatelizování a zlehčování problematiky sexuálního obtěžování
Do této kategorie jsem zařadila výroky, které v podstatě popisují případy, které by podlezákona odpovídaly sexuálnímu obtěžování. Jejich podstatou je tedy vytváření nepříjemnéhoprostředí vázaného na pohlaví i sexuální obtěžování.  Díky vytváření absurdních scénářů azesměšňování dochází k bagatelizaci fenoménu sexuálního obtěžování a k „vyvolání despektuk tématu a oboru“ (Bozděchová, Mazálková, 1994: 201). 
 3.5.3.1 Porevoluční období

a)   Autoři/rky výroků porevolučního období mistrně zacházejí jak se zvukomalebnostívět tak i s interpunkcí. Jako příklad jsem vybrala následující dva výroky:„Jiného  pána,  jenž  jedné  berní  úřednici  k daňovému  přiznání  přiložil  psaníčko:„Velice bych stál o seznámení, ať už platonické nebo bližší, ale pokud si to nepřejete, nebuduVás  už  obtěžovat“,  tato  „k smrti  vyděšená“  žena  pohnala  až  k federálnímu  odvolacímusoudu.“ (Škvorecký in Respekt, 1992: No. 39)„Paní kolegyni či sekretářce bych si již netroufl polichotit, jak že jí to dneska sluší. Azavtipkovat si, na to zvlášť pozor! Určitě by se našlo zdůvodnění, že došlo k znevážení, potupěnebo toho či onoho.“ (Stwor in Mladý svět, 1993)Oba autoři často používají zdrobněliny. Zdrobnělina budí zdání, že se jedná o drobný,nevinný a neškodný problém. „Neomezuje se pouze na přídatečný znak „malosti““, ale nese vsobě i „příznak citového zabarvení“ (Štícha, 1978: 118, 113). A i když bývá podle FrantiškaŠtíchy  vztah  k  „označovanému  jevu“  většinou  kladný,  v  těchto  případech  je  záporný  ažironický  (1978:  118).   Stejnou  funkci  jako  zdrobnělina  má  podle  mého  názoru  a  podleřádného slovního významu i termín harašení. Celý nadpis článku Vladimíra Stwora O velkémsexuálním harašení interpretuji jako zveličování problému, který je buď vnímán jako nevinnéškádlení, nebo není skutečný, a jedná se v přeneseném slova smyslu pouze o feministické„harašení v bedně“ (Bozděchová, Mazálková, 1994: 199). Dále se otázce zdrobnělin věnuji vmediálnímu obrazu přijetí zákona.
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Oba autoři  zkušeně pracují  s  interpunkcí.  Užití  uvozovek navozuje čtenáři/ce dojempravdivosti a reálnosti dialogu. V těchto scénářích se u mužské postavy klade důraz na jehoopatrnost a nesmělost, která ženskou postavu nepochopitelně „vyděsí k smrti“. Druhý autorpoužívá ke zdůraznění svého tvrzení vykřičník. b)   Autoři popisují reálné situace sexuálního obtěžování, které jsou nadsazeny až doabsurdna. Muž, který je stereotypně aktivní postava, by se na základě těchto výroků musel státzcela pasivním, aby u žen, které jsou stereotypně vnímány jako pasivní postavy, nevyvolalnevyžádanou  aktivitu  ve  formě  obvinění  ze  sexuálního  obtěžování.  V  těchto  výrocích  jedominantní strach z přehnané reakce na „normální“ chování. Pokud muž pouze „otevře ženědveře“, měl by být za to „tahán po soudech“? V téměř jakékoli interakci se ženou se mužstává naprosto bezmocným a nuceně pasivním. Domnívám se, že tyto výroky mají nejprve učtenářů/ek vyvolat smích, díky zdrobnělinám a termínu  harašení, následovaný údivem nadseveroamerickou společností. c)   V tomto období se objevil jeden výrok, který se od ostatních výrazně liší:„Pod titulkem Sexual Harassment Trauma Syndrome byla seřazena celá jedna tiskovástrana nejrůznějších potíží a tam to všechno bylo – od nespavosti, nočních můr přes letargie,fobie, pocity bezmocnosti, izolace, bezvýchodnosti až po strach setkávat se s novými lidmi,záškoláctví a ztrátu výkonosti v zaměstnání – a to jsem spoustu vynechal. Kdyby mně někdosexuálně harašil, alespoň bych věděl, na co mohu svést své trampoty.“ (Kovář in Mladý svět,1992)Cílem  výroku  je  sice  také  zlehčení  problematiky,  ale  sexuální  obtěžování  jekonstruováno jako všeobjímající důvod, na který je možné svést životní neúspěchy i nemoci.Sexuální obtěžování se stává pouhou výmluvou, na které mohou ženy „svést své trampoty“. Ikdyž je toto sdělení plné sarkasmu, jako jediné popisuje následky sexuálního obtěžování proženské oběti.
 3.5.3.2 Mediální obraz přijetí zákona

a)    Zatímco v předchozí části  kapitoly se ve výrocích objevily nadsazené situace,mediální výroky obsahují navíc nadsazené řešení těchto situací:
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„Nicméně, sevře-li ruku v pěst, nahotinka na předloktí se vilně pohne a on je odsouzenk nezaměstnanosti nebo k amputaci? Ta kresba na jeho svalu je přece „harašící“.“  (Kučerain  MFD, 2000)„Takže,  pánové,  žádné  vylepování  nahotinek  ve  skříních.  Žádné  malováníkosočtverečků na poradách či plácání kolegyň po zadečku. A dost řečí o kozách či jinémdomácím  zvířectvu.  Ovšem,  dámy,  i  vy  si  dejte  pozor!  Spočine-li  vaše  oko  necudně  napohledném kolegovi, ale jemu se nebudete právě líbit, podá na vás stížnost a komise si to sVámi vyřídí.“ (Morenová in MFD, 1999)Oba výroky obsahují velké množství zdrobnělin. Téměř každé druhé podstatné jméno jezdrobnělé.  V těchto  výrocích  zdrobněliny  slouží  k  zesměšnění,  „zmenšení“  a  k  navozenínegativního vztahu k celé problematice sexuálního obtěžování. Z výroků necítím skrytý strachjako v předchozí sérii výroků. Vyvolání strachu není jejich účelem. Cílem je jen zesměšnitpodle  autorů/ek  už  tak  směšný  návrh  zákona.  Proto  zde  nejsou  ženy  nijak  uráženy,  aniosočovány z hysterie. Naopak, v druhém výroku jsou ženy popisovány jako aktivní obtěžujícíosoby. A i tato situace je velmi podobně bagatelizována. Tento výrok je vůbec první, kterýbere v úvahu ženu sexuálně obtěžující muže.Kromě zdrobnělin zde nacházím podobnosti  s  předchozí  podkapitolou i  v používáníinterpunkce, která má opět podtrhnout dramatičnost zlehčujících a naoko varujících výroků. Ai zde se objevuje nepřesný tvar slova „harašení“ který má díky své libozvučnosti a zdánlivévýznamové  nevinnosti  podobné  obsahové  vlastnosti  jako  zdrobnělé  výrazy.  Na  rozdíl  odpředchozích výroků je termín  „„harašící““ uveden v uvozovkách. Souhlasím s interpretacíJany Valdrové, podle které samotný termín harašení celý fenomén sice zlehčuje, ale použitímuvozovek si  autoři/rky budují  „od celé záležitosti  odstup“ (2000).  V tomto případě vidímodstup autora v absurdnosti popsané situace.b)   Výroky obsahují hovorové až vulgární výrazy,  například „kozy“,  „nahotinky“,„kosočtverečky“, a dokonce i „čubka“:„Je to krásné, staré a velmi složité přísloví, když čubka nechce, pes neskočí.“ (Saudekin Ta naše povaha česká, 2000)Použitím  lidového  přísloví  je  možné  přeneseně  zlehčit  problematiku  sexuálníhoobtěžování  a  díky  jeho  obecné  znalosti  oslovit  širší  veřejnost.  Popisování  přísloví  jako„krásného“ a „starého“ mu jen dodává na upřímnosti a lidové moudrosti. 55



V podstatě tím autor myslel, že muž by nikdy sexuálně ženu neobtěžoval, pokud by muona sama k tomu nedala důvod. Dochází k jasnému přenesení viny a odpovědnosti na ženu.Nejedná se však o pouhý přenos odpovědnosti za vyřešení prekérní situace, kterou obtěžováníjistě  vyvolá,  nebo  odpovědnosti  za  záměrné  zneužívání  zákona  kvůli  její  neschopnosti  aneúspěšnosti,  jak  tomu  bylo  v  předchozích  kapitolách.  V  tomto  případě  nese  ženaodpovědnost i vinu komplexně za celé sexuální obtěžování.
 3.5.3.3 Stenografické přepisy

a)    Výroky z obou komor  parlamentu  se co do ironie  a  sarkasmu tolik  neliší  odpředchozích podkapitol:„Bohužel  tyto  skutečné  a  zbytečné  problémy,  které  v  zákoníku  práce  jsou,  novelaneřeší. Zato velice sofistikovaně řeší nesmrtelnost chrousta se zaměřením na jeho harašení.Proto  dávám  návrh  na  její  zamítnutí  a  děkuji  vám  za  pozornost.(Potlesk  z  pravé  částisněmovny.)“ (Poslankyně Alena Páralová38)Opět  je  ke  zlehčení  jevu  použito  lidové  pořekadlo,  které  je  umocněno  o  použitínepřesného a zlehčujícího termínu  harašení. Na tomto příkladu je znatelné, že prostý popiszákona jako zbytečného nemá takovou odezvu („Potlesk z pravé části sněmovny“), jako kdyžse k němu připojí správná slova a sarkasmus.I  stenografické  přepisy se  drží  linie  spojující  všechny zkoumaná  období:  nadneseníreálných, nebo možných situací do absurdna:„Já budu podporovat pozměňovací  návrh,  který přijal  náš výbor,  protože se nechcidožít situace, ani pro své dcery, aby se jim někdo bál otevřít  dveře nebo pomoci s těžkoutaškou.“ (Senátorka Soňa Paukrtová39)
38  Psp. 34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/014schuz/14-4.html39  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 56



Tato  konstrukce  výkladu  sexuálního  obtěžování,  jako nadneseného nebo  absurdníhoproblému, která  je společná všem sledovaným obdobím, vede k jeho vyvrácení a vyloučení.Toho autoři a autorky dosahují používáním velmi účinného argumentu tzv.  argumentum adabsurdum, tedy „dovedením důsledků určitého výkladu do absurdna“ (Spirit, 2014: 83, 84). 
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 3.5.4 Strach a obavy ze zneužití zákona a diskreditace
Do této kategorie jsem zařadila výroky, které se týkají strachu z diskreditace a zneužitízákona  o  sexuálním  obtěžování.  Zařadila  jsem  sem  pouze  výroky  týkající  se  strachu  zbudoucího jednání, a ne konkrétní příklady diskreditace. Rozhodla jsem tak hlavně proto, ženěkteré  případy  z  minulosti  jsou  stále  velmi  diskutovány  a  není  zcela  jasné,  zda  sejednalo/nejednalo  o  úmysl  zdiskreditovat  iniciátora/ku  obtěžování.  Mým  cílem  ani  nenízabývat se pravdivostí výroků, ale jejich konstrukcemi maskulinity, femininity, antifeminismua  sexuálního  obtěžování.  Výroky  popisující  konkrétní  a  dokonané  případy  obvinění  zesexuálního obtěžování analyzuji v další kapitole a to především z hlediska konstrukce obětí ainiciátorů. Ve stenografických přepisech jsem nenašla žádné relevantní výroky.  Vysvětluji  si totak, že kvůli své roli zákonodárců/kyň, kteří/ré museli/y zákon v určité podobě přijmout, siposlanci/kyně a senátoři/rky nemohli/y dovolit tvrdit, že se může stát nástrojem diskreditace.Jedna věc je bagatelizace zákona o sexuálním obtěžování, druhá je možnost jeho zneužití.
 3.5.4.1 Porevoluční období

a)   Výroky v tomto období jsou soustředěny do prostředí severoamerických univerzit.Autoři zde varují před falešným obviněním, a radí, jak se mu vyhnout:„Dva  kolegové  mě  přišli  varovat,  abych  v  případě  přítomnosti  ženy  –  studentky,kolegyně,  zaměstnankyně-  v  mé  kanceláři  nikdy  nezavíral  dveře,  a  tak  se  nevystavovalnebezpečí, že budu obviněn ze sexual harassment.“ (Stwor in Mladý svět, 1993)„Důvodem  může  být  i to,  že  pedagogové  se  naučili  opatrnosti,  a kdykoli  majív kanceláři  studenta  ženského  pohlaví  (female  student -  ale  můj  překlad  je  patrněanglicismus),  nechají  dveře  na  chodbu  otevřené.  Tím  dají  šanci  svědkům,  doufajíce,  žedovnitř nahlédne buď student mužského pohlaví, nebo studentka, která má vztek profesorovikolegyni dosvědčit bezúhonné chování.“ (Škvorecký in Respekt, 1992: No. 32)
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Za zmínku stojí, že se autoři ve svých článcích nezmiňují  o tom, že by se skutečněosobně setkali s falešným obviněním ze sexuálního obtěžování. I přes to jsou přesvědčeni, ženad nimi, díky jejich postavení univerzitních profesorů, neustále visí hrozba z obvinění. Jejich motivace vyhnout  se veřejnému ponížení  je o to  větší,  že následné odhaleníjejich soukromí může znamenat, že se stanou femininními a ztratí svou dominantní pozici vgenderové hierarchii (Fraser, 1992: 601). Dalším důvodem, proč je nutné dodržovat tato preventivní  opatření,  je kromě ztrátypostavení i hmotná ztráta: Na rozdíl od praxe evropských soudů, tady se zřídka přiznává náhrada výloh a i když byse přiznala, zpravidla je nedobytná. Proto i tvorové v našem kantorském povolání se pojišťujíproti žalobám, sichr je sichr.“ (Stwor in Mladý svět, 1993)b)   Ve všech sděleních  je  znovu odpovědnost  za existenci  sexuálního obtěžovánípřesunuta na ženy. Ženy jsou konstruovány jako mocné, před kterými se bezmocní muži musíchránit  otevřenými  dveřmi  a  doufat,  že  nějací/ké  svědci/kyně  jim  dosvědčí  „bezúhonnéchování“. Domnívám se, že je v tomto případě na místě přihlédnout k širšímu kontextu. Vteoretické části jsem se zmínila o faktu, že v některých firmách začínají zaměstnavatelé řešitsexuální  obtěžování  ještě  dříve,  než  k  němu  dojde  (Dobbin,  2006).  Ač  se  jejich  zákazyflirtování nebo milostných vztahů na pracovišti mohou jevit jako přehnané, je to důkaz toho,že je obtěžování na pracovišti bráno velmi vážně. Docházím proto k závěru, že výše zmíněnéobavy,  i  když  k  nim  není  uveden  konkrétní  případ  zneužití  zákona,  je  nutné  k  jejichseveroamerickému  kontextu  (vysoké  sankce,  právní  pojetí  sexuálního  obtěžování  jakodiskriminace na základě pohlaví) interpretovat jako logické. Muži, jako většinoví pachateléobtěžování,  se díky těmto preventivním obavám mohou cítit  vůči ženám a jejich obviněníjako bezmocní. 
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 3.5.4.2 Mediální obraz přijetí zákona
Domnívám se, že výroky z porevolučního období jsou velmi podobné prohlášením zobdobí reflektujícího mediální obraz přijetí zákona. Hlavní rozdíly vidím v tom, že v prvnímobdobí se problematizovalo sexuální obtěžování jen na severoamerických vysokých školách,a že strach ze zneužití byl nejspíše ovlivněn několika reálnými incidenty. Následující výrokyse věnují budoucím obavám ze zneužití, pokud bude zákon přijat:a)   „Představme si ale „klasickou“ situaci: šéf a jeho podřízená spolu zůstanou vkanceláři sami. Dnes, když k „něčemu“ dojde, podřízená ví, že u soudu nebude schopna nicprokázat, a proto pro ni ani nemá význam celou věc oznamovat. V budoucnu bude v podobněbeznadějné situaci muž, na kterého spolupracovnice z nějakých důvodů vytáhne vymyšlenéobvinění ze sexuálního obtěžování. Nebude mít šanci.“ (Štindl in Lidové noviny, 2000)„Myslím, že by se lidé neměli  rozcházet  náhle.  Když  budu muset říct  že s ní  dálnepočítám, v to momentu ona řekne: „No jo, ten Jandák mě vlastně obtěžoval, a já jsem bylata čistá, která mu nedala, a on se mi za to mstí dneska.“ A teď dokažte, že to není pravda,zvlášť já se svou pověstí.“ (Jandák in Ta naše povaha česká, 2000)Výroky popisují několik situací, ve kterých se automaticky předpokládá, že žena falešněmuže obviní, protože bude podle práva moci. Žádný z těchto výroků nepředpokládá, že by semohlo jednat o oprávněné obvinění ze sexuálního obtěžování. Spíše než ochranu žen/obětí, jejpopisují  jako „mocnou zbraň“,  kterou použije  žena proti  muži,  a  to  buď z  pomsty,  neboprotože jí  „pomyslně  šlápl  na  to  kuří  oko“.  Sexuální  obtěžování  je  považováno za  velmizávažné, na rozdíl od předchozí kapitoly není nijak ironizováno nebo bagatelizováno. Kladusi zde stejnou otázku jako Johanka Šebestová: „Proč se v případě sexuálního obtěžování vícebojíme zneužití, než toho, že závažné situace zůstanou nepotrestány, že viník může škodit dál,zatímco oběť může být do budoucna velice vážně poškozena?“ (2005: 17). 
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b)   Jednou z odpovědí  může být strach z ohrožení mužské dominance v genderovémřádu, tedy ze ztráty moci. Oba autoři jsou ze ztráty moci tak vyděšeni, že se domnívají,  ženebudou  mít  proti  obvinění  ze  sexuálního  obtěžování  vůbec  šanci.  Není  to  žena,  kdo  jekonstruována jako oběť, ale muž. Konstrukce iniciátora/ky a oběti sexuálního obtěžování jsouna základě strachu z diskreditace invertovány. Přeliv moci umožněný zákonem je obsažen vnásledujícím výroku, který je sice použit i v následující kapitole, považuji jej však důležitý ipro toto téma:„Čekejme pouze na vzorový okamžik, kdy se jedna slabší rozhodne, že se stane silnější.Je mnoho variant, jak toho vůči (nyní podle zákona) výrazně slabšímu použije. Až po extrém,že hystericky zamilovaná ošklivka sdělí v kanceláři svému interesantnímu šéfovi: „Buď měteď znásilníš,  nebo řeknu, žes mě chtěl znásilnit!“ Či tak učiní chladná racionální  mrcha/nebo mrch – neboť i opačný sexuální gard se může hrát) kvůli tzv. mimosoudnímu vyrovnání.Tedy pro peníze.“  (Kučera in MFD, 2000)  Síla strachu ze ztráty moci je tak silná, že zneužití zákona o sexuálním obtěžováním jeprezentováno jako mnohem reálnější a pro muže/oběti nebezpečnější než samotné sexuálníobtěžování.  Takto  konstruovaný  muž  se  stává  dvojí  obětí:  nejen  že  bude  muset  čelitfalešnému obvinění a ztrátě soukromí (stane se femininním, čímž přijde o dominantní pozicina genderové hierarchii), ale nebude mít téměř šanci soudní spor vyhrát:„Obávám  se,  že  takové  případy  mohou  skončit  i  tragicky,  například  sebevraždouobviněného.  Důsledky  jsou  pro  něj  totiž  většinou  velice  těžké.  Rozpad  rodiny,  ztrátazaměstnání i dobré pověsti a podobně. S tím se člověk vyrovnává jen velmi těžce," varujeprávník Choděra.“40c)   Přijetí zákona je konstruováno jako výrazné omezení mužské moci, a na druhoustranu jako nárůst moci žen, ke které ovšem ženy přišly díky lžím a intrikám. Ženské postavyjsou  konstruovány  jako  „hysterické“,  „ošklivé“  a  „chladné  mrchy“,  které  chtějí  tímtozpůsobem získat jak moc, tak i finanční prostředky. S podobnými popisy jsem se setkala vkapitole „Konstrukce feministů a feministek“.Domnívám se, že i tyto urážky mají stejný hlavní důvod jako v případě feministek/tů, ato odradit  potenciální  ženské oběti  sexuálního obtěžování  od podaní žaloby.  Na rozdíl  odsoučasných feministek se tyto konstrukce týkají potencionálně všech budoucích žen. 40  Švidrnochová, K. Sexuální harašení se práci nevyhýbá. In iDNES [online]. 26.8.2003  [cit. 4.4.2017]. Dostupné z http://finance.idnes.cz/sexualni-haraseni-se-praci-nevyhyba-dbb-/podnikani.aspx?c=2003M199Z03A 61



Z primárních obětí/žen se tedy stávají mocné a nebezpečné osoby, které se soustředí namocné a bohaté muže. Podle následujících  výroků záleží i na věku:„Zdravá dívka vidí  komického staříka,  ona ví,  že on nic nesvede,  kapoun zestárlý,vidíte, já ten problém nemám.“ (Saudek in Ta naše povaha česká, 2000)„Já  si  myslím,  že  pro  svůj  věk  by  mě asi  těžko  studentky  obviňovaly,  že  jsem jesexuálně obtěžoval.“ (Profesor na vysoké škole in Ta naše povaha česká, 2000)
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 3.5.5 Konstrukce viníka/ce a oběti sexuálního obtěžování
Do  této  kategorie  jsem  zahrnula  výroky,  které  konstruují  iniciátory/ky  a  obětisexuálního obtěžování. V případě porevolučního období se jedná o konstrukce reálných osobz nejznámějších kauz sexuálního obtěžování. V mediálním obrazu přijetí zákona slouží tytokonstrukce k vytvoření a popisu budoucích a obávaných kauz. Opět jsem do podkapitoly sestenografickými přepisy nezařadila  žádný výrok. Tyto  přepisy neobsahují  žádný konstruktiniciátora/ky  nebo  oběti,  pouze  konstrukce  feministů/ek.  Vysvětluji  si  to  stejně  jako  vpředchozí kapitole.
 3.5.5.1 Porevoluční období
Všechny výroky z tohoto období konstruují hlavní aktéry/ky z veřejně nejprobíranějšíchpřípadů obvinění ze sexuálního obtěžování v severní Americe:a) „Připočtěme si  méně kriminální,  ale  stejně  závažnou kategorii  „sexuálníhoobtěžování“  (sexual  harassment),  jíž  se  nedávno pokusila  v televizí  přenášeném senátnímřízení  použít  Anita  Hillová  proti  Clarenci  Thomasovi,  aby  mu  překazila  jmenování  doNejvyššího soudu Spojených států, a vyjde nám, že žít dnes v Severní Americe pohlavně jevelice nebezpečné, a to ne pouze kvůli epidemii AIDS.“ (Škvorecký in Respekt, 1992: No. 39)„O sexuálním harašení jsem věděl už předtím, než jsem do Států přijel. Hlavně kvůlislečně  Hillové,  která  vloni  před  senátní  komisí  pěkně  proprala  svého  kolegu  ClarenceThomase, což byl kandidát na funkci soudce Nejvyššího soudu. Prý jí dělal nemravné návrhya vůbec je to prý zvrhlík, který by tak vysokou funkci neměl zastávat. […] Clarence Thomasse nakonec tím soudcem přece jenom stal, takže to asi tak velký zvrhlík není, ale užil si své.“(Kovář in Mladý svět, 1992)Ve všech výrocích jsou iniciátory obtěžování muži a jejich oběťmi jsou ženy. Obavy zobvinění se na základě těchto soudních sporů stávají reálnými, a tomu odpovídají i konstrukceaktérů/ek. Žena přestává být skutečnou obětí a stává se pouze zdánlivou obětí. Tohoto efektuje  dosaženo  například  opakováním slova „prý“.  Stejně  tak  se  i  muž  nestává   skutečnýmviníkem, ale údajným viníkem. 
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I  když  zde  nejsou  ženy  popisovány  tak  hanlivě  jako  v  předchozí  kapitole,  je  jimpřipsána aktivní role. Tato role je zřejmá z větné stavby, kdy je žena, Anita Hillová, podmět,který  jedná  vůči  muži,  Clarenci  Thomasovi,  předmětu.  Postava  muže/iniciátora  jekonstruována jako pasivně se bránící proti aktivnímu „použití“ zákona a „proprání“, které seodehrálo  na  veřejnosti.  Podle  autorů  v  severní  Americe  již  dochází  k  přelivu  moci  apřevrácení  genderové  hierarchie  (díky  veřejné  diskusi  o  jejich  soukromí  se  muži  stávajífemininními), které je zapříčiněno právě zákonem o sexuálním obtěžování. Na  základě  těchto  výroků  jsou  muži,  kteří  byli  nařčeni  ze  sexuálního  obtěžovánívnímáni mnohem pozitivněji, než ženy, které je obvinily (například Anita Hillová41, MonikaLewinská). Této pozitivní kontrukci pomáhá i fakt, že téměř všichni zmínění muži/iniciátořibyli zproštěni obvinění. Pouze v jednom případě byl dotyčný muž odsouzen, jeho případ jepopsán  s  humorem,  a  on  sám  je  konstruován  jako  „zamilovaný  delfín“,  který  pouze„okukoval“  studentky,  které  kolem  něj  proplouvaly  v  univerzitním  bazénu.  Trestem  protohoto „zhýralce“ byl  podle Josefa Škvoreckého zákaz vstupu do bazénu na dva roky (podleVladimíra Stwora měl zákaz na tři roky). 
 3.5.5.2 Mediální obraz přijetí zákona
V následujících výrocích jsou ženy/oběti konstruovány ještě negativněji a vulgárněji,než  v předchozím období.  Objevila  jsem hned několik odlišných typů tvrzení.  Některé zvýroků konstruují aktéry/ky z veřejně známých soudních sporů ze severní Ameriky:a)   „Česká společnost obecně není sporům kvůli sexuálnímu obtěžování nakloněna.Slavomil Hubálek používá příklad prezidenta USA: „Podívejte se na Billa Clintona a MonikuLewinskou. On v českých očích posílil  svou prestiž a ona nakonec vypadala jako nána“.“(Mrázková in Lidové noviny, 2000)Všichni známe příklad Billa Clintona a Moniky Lewinské že jo, potom se přidaly i dalšíženy, které prohlašovaly že je sexuálně obtěžoval ale nebyla to později pravda. (Anketa in Tanaše povaha česká, 2000)

41 Případu Anity Hillové jsem se blíže věnovala v kapitole „Clarence Thomas versus Anita Hillová a radikálnost amerických a západních feministek“.64



V takových typech  výroků se  opět  vyskytuje  konflikt  mezi  „naší“  a/versus  „jejich“kulturou. Je v nich kladen důraz na předpoklad, že „u nás“ nemá takový zákon a ani jehozneužití  šanci.  Veškerá  konstrukce  obětí  a  iniciátorů/ek  je  redukována  na  aktéry/kyseveroamerických  kauz.  Zatímco  žena/oběť  je  konstruována  jako  „nána“,  která  lže,muž/iniciátor  ještě  posiluje  svou  pozici  a  „prestiž“.  Tyto  konstrukce  jsou  umocněny  ospolečenský souhlasný názor na všechny aktéry/ky. Autor a autorka předkládají své názoryjako názory celé české společnosti, čímž ve čtenáři/ce navozují dojem, že tento názor sdílejí„všichni“ a „česká společnost obecně“. Vymezení se vůči tomuto vyjádření by znamenalopostavení se proti národní a sdílené představě. b)    Další  typ  výroků  v  tomto  období  se  vyznačuje  pochybností  nad  výskytemsexuálního obtěžování:„Celých 45 procent českých žen se prý s formou sexuálního obtěžování na pracovištisetkalo.“ (Morenová in MFD, 1999)„České  právo  hodlá  napříště  vyjít  vstříc  těm,  kdo  si  na  pracovišti  připadajídiskriminováni, nebo dokonce sexuálně obtěžováni.“ (Štindl in Lidové noviny, 2000)Oba vybrané výroky obsahují jedno slovo, které mění celý jejich význam. Pokud by vprvním sdělení nebylo slovo „prý“, jednalo by se o fakt podložený výzkumem. Domnívám se,že  hlavním  důvodem  pro  použití  tohoto  slova  je  zmírnění  dopadu  faktu,  že  se  sexuálníobtěžování  týká  téměř  každé druhé ženy.  Jeho cílem není  problematiku  zesměšnit,  to  byautorka použila spíše termín harašení, a ne sexuální obtěžování (Valdrová, 2000). Ve  druhém  výroku  má  podobný  význam  slovo  „připadají“  a  „dokonce“.  Celáproblematika je omezena pouze na subjektivní pocit  obětí obtěžování.  Oba výroky by beztěchto  slov  vyvolávajících  pochyby  byly  jasnými  a  faktickými  informacemi.  Místo  tohokonstruují ženy jako nevěrohodné oběti,  které trpí subjektivním pocitem, že jsou nějakýmzpůsobem diskriminovány. 
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c)    Poslední typ výroků je obsahově velmi podobný předchozí kapitole, konstruujeoběti a iniciátory/ky sexuálního obtěžování v kontextu zneužití zákona: „Čekejme  pouze  na  vzorový  okamžik,  kdy  se  jedna  slabší  rozhodne,  že  se  stanesilnější. Je mnoho variant, jak toho vůči (nyní podle zákona) výrazně slabšímu použije. Až poextrém,  že  hystericky  zamilovaná  ošklivka  sdělí  v  kanceláři  svému interesantnímu  šéfovi:„Buď mě teď znásilníš, nebo řeknu, žes mě chtěl znásilnit!“ Či tak učiní chladná racionálnímrcha /nebo mrch – neboť i opačný sexuální gard se může hrát) kvůli tzv. mimosoudnímuvyrovnání. Tedy pro peníze.“  (Kučera in MFD,  2000)V tomto  typu  výroků  už  není  obvinění  ze  sexuálního  obtěžování  pouze  záležitostíseverní Ameriky, ani ničím nepravděpodobným nebo zlehčeným. Obavy z obvinění se stávajíreálnými i v českém prostředí, čemuž odpovídají i konstrukce aktérů/ek. Žena je konstruovánajako  „chladná  racionální  mrcha“  a  „hystericky  zamilovaná  ošklivka“,  kterou  zákonzvýhodňuje,  zatímco  mužská  postava  je  konstruována  jako „výrazně  slabší“  „interesantníšéf“.  Ačkoli  se  významově  zabarvený  výrok nezakládá  na  skutečné události,  působí  jakovážné varování (Šmejkalová in Havelková, Vodrážka, 1998: 17). I když jsem kapitoly o strachu ze zneužití zákona o sexuálním obtěžování a o konstrukciobětí a iniciátorů/ek rozdělila, jsou obě témata velmi úzce propojena. Provázanost je znát i nafaktu, že ve velké většině případů zapadaly výroky z této kapitoly i do kategorie strachu zezneužití.
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 3.5.6 Fenomén vzhledu oběti sexuálního obtěžování
Do  této  kategorie  jsem  zařadila  výroky  vztahující  se  ke  vzhledu  obětí  sexuálníhoobtěžování, kterými jsou zde opět bez výjimky ženy. 
 3.5.6.1 Porevoluční období

a)    Velký  prostor  zde  dávám především Josefu  Škvoreckému,  který  jako  jedinýpřichází s termínem „lookism“, kterému jsem se více věnovala v teoretické části. Tento termínohýbá podle pravidel českého pravopisu a vytváří kategorii tzv. „luket“ a „neluket“. Celouproblematiku „lookismu“, jako formy diskriminace, převrací s ironií sobě vlastní:„Tady je nutno proniknout do složitostí neofeministického světového názoru. Dle tétokategorie laudator noh dívku vlastně obvinil z lookismu, což by se snad dalo přeložit jako„vypadání“,  a tím  se  dopustil  urážky,  protože  lookismus  je  politicky  nesprávná  úchylkapopsaná v oficiálním manuálu Smith College, jedné z nejstarších dívčích kolejí ve Spojenýchstátech. Přečin „vypadání“ definuje příručka jako „názor, že cenu člověka naznačuje to, jakvypadá;  vytváření  standardu krásy  a elegance;  útlak  stereotypizováním a generalizací  jaktěch, kdo tomu standardu vyhovují, tak těch, kdo mu nevyhovují“. Přeloženo do hovorovéhojazyka to asi znamená, že dívky nemají moc pečovat o to, aby vypadaly k světu, protože tímvytvářejí  měřítka, jež komplikují  život jak luketám (od to look - vypadat), jež musejí přílišmnoho  času  a peněz  věnovat  tomu,  aby  si  standard  udržely,  tak  neluketám,  které  jejnedosáhnou, byť se rozkrájely.“ (Škvorecký in Respekt, 1992: No. 39) Z formy diskriminace se stává „politicky nesprávná úchylka“, podle které by o sebehezké  dívky  -  „lukety“  -  neměly  tolik  pečovat  aby  nekomplikovaly  život  dívkám,  kteréneodpovídají mýtu krásy - „neluketám“. Zas dochází k přenosu odpovědnosti za nastaveníměřítek krásy z kulturního systému na samotné ženy. Podle Josefa Škvoreckého muži vlastněženy sexuálně neobtěžují, ale obviňují je z „lookismu“.  Mýtus krásy a „vypadání“ je podlejeho slov čistě ženským „přečinem“ (ženy o sebe mají přestat pečovat, a tím „lookism“ zmizí)a popírá tedy, že se jedná o ideologický systém, jehož cílem je „udržet mužskou dominancinedotknutelnou“ (Navrátilová, Jarkovská in Formánková, Rytířová, 2004: 129). 
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b)  V dalším výroku z tohoto období jsou se vzhledem spojeny i charakterovévlastnosti:„Neměl bych zapomenout na snědou Isabel,  jejíž  vzhled – na rozdíl  od Margie- kharašení přímo vyzýval. Štíhlá postava, dlouhé vlasy, temné oči – zkrátka malá portorikánskásexbomba, která neznámo proč (možná proto, že nedokáže odpálkovat své ctitele) se rozhodlasvoji osobu veřejně prezentovat jako oběť sexuálního harašení. […] Isabel nevypadala na to,že by byla nějakým vyhraněným studijním typem.“ (Kovář in Mladý svět, 1992)Pokud  ženy  nespadají  do  socio-kulturně  nastavených  představ  o  kráse,  jezpochybňováno,  zda je skutečně někdo obtěžoval.  Pokud ovšem tyto  představy splňují,  jeobtěžování  popisováno  jako  pochopitelné,  omluvitelné  a  společensky  tolerované,  ale  jezpochybněna jejich inteligence.  To odpovídá tezi Naomi Wolf, že velmi krásné ženy jsoučasto soustředěny do podpůrných nebo podřízených pozic, stávají se pouze reprezentativníznačkou firmy a je s nimi tedy zacházeno jako s „hloupými krasavicemi“42. I když tyto výrokynezpochybňují  sexuální  obtěžování  jako  takové,  napadají  roli  žen/obětí.  Pokud  je  ženaošklivá, je vyloučené že by ji někdo obtěžoval. A protože není tak snadné zpochybnit sexuálníobtěžování u krásných žen, jsou tyto ženy konstruovány jako hloupé. Fyzické a charakterovérysy si navzájem neodpovídají.
 3.5.6.2 Mediální obraz přijetí zákonaDo tohoto období jsem zařadila pouze jeden relevantní výrok:a)   „Ale vždyť tu ženskou urážej, když bude muset u soudu dokazovat, že ona se muvůbec nelíbí, že na ní není nic zajímavého a že v té pracovní zástěře vypadá jako plot. Vždyťje  to bude strašně urážet,  a jestli  ženy s  tímhle zákonem souhlasej  tak jsou strašně protisobě.“ (Saudková in Ta naše povaha česká, 2000)Tento  výrok  významově  navazuje  na  předchozí  tezi.  Kromě  zdůraznění  krásy  jakokruciální podmínky pro sexuální obtěžování se tu autorka na první pohled snaží ženy chránitpřed nepříjemnou situací u soudu. Podle autorky jde zákon vlastně proti ženám. 

42  Naomi Wolf. Culture & Society. Project Syndicate. [online]. 31.7.2013 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: https://www.project-syndicate.org/commentary/women-s-appearance-and-  workplace-sexism-by-naomi-wolf 68



Domnívám se, že díky převrácení funkce zákona z „chránícího ženy“ na „ohrožujícíženy“ a díky ženskému pohlaví autorky působí výrok důrazněji, než podobné výroky plnéironie od Josefa Škvoreckého. 
 3.5.6.3 Stenografické přepisy
Ve výrocích ze stenografických přepisů se objevují velmi podobné argumenty, jako vpředchozích  obdobích.  I  zde  jsou  zpochybňována  obvinění  ze  sexuálního  obtěžování  nazákladě vzhledu ženy/oběti.a)   První výrok se zabývá vzhledem amerických žen: „Bojím se ovšem toho, že pokud bychom to takto opakovaně a soustavně nevysvětlovali,pak dojdeme ke stejným fraškám, komediím a absurditám, jimiž mě zásobuje právě zmíněnývěhlasný pan prof. Ota Ulč ze Spojených států. A netýká se to jenom prostředí, ve kterém sepohybují třeba lidé mentálně nevyspělí. Naposledy mně popisoval historku, jak i on se stalpředmětem  vyšetřování.  Byl  osočen  ze  sexuálního  obtěžování,  protože  ho  kolegynězažalovala, že se na ni vilně podíval. A pan prof. Ulč měl velmi obtížnou situaci, protoženemohl použít nejtěžšího argumentu, protože ten by byl ocejchován za harašení rukou nadruhou, že ta kolegyně byla taková, že by se nikdy na ni nepodíval s jakoukoliv žádostí.“(Senátor František Mezihorák43)Kromě důrazu na vzhled se zde objevuje i styl psaní podobný Josefu Škvoreckému adalším  autorům  z  porevolučního  období,  a  to  ironické  poznámky,  vznosné  výrazy(„ocejchován“, „žádostivost“, „vilně“) a samotný termín harašení. b)   Podobně vtipné a sarkastické jsou i následující výroky Jaroslava Kubery:„Nevím, proč bych to měl podporovat. Naopak našich milých a krásných se to týká a to,co dělám dosud, budu dělat pořád, tím spíš ke svému věku, že mi už nic jiného nezbývá.“(Senátor Jaroslav Kubera44)

43  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 
44  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 69



„Jsou krásné,  nádherné,  lepší  a  nejlepší,  mnohem lepší  než  my,  ale  hlavně  o  našiochranu nestojí. Jsou svéprávné, ochrání se samy, ale na druhou stranu chtějí být obletovány,chtějí slyšet, že mají dnes krásný účes, krásnou sukni nebo kalhoty - bokovky, které jim sicezničí  ledviny,  ale  ony  obětují  všechno  pro  to,  jen  aby  se  nám líbily.“ (Senátor  JaroslavKubera45)Autor používá vtip jako zbraň proti sexuálnímu obtěžování. Uvědomuje si, že pokud jenějaký problém zesměšněn, ztrácí respekt (viz argumentum ad absurdum). Výroky JaroslavaKubery se liší důrazem na „naše“ ženy, kterých, protože jsou „krásné a nádherné“, se sexuálníobtěžování sice týká, ale týká se jich jen proto, že ony samy se chtějí mužům líbit a obětujíproto i své zdraví. Svou vlastní snahou „líbit se“ jsou to právě samy ženy, které přispívají květší sociální toleranci sexuálního obtěžování. A protože jsou ženy vlastně „lepší a nejlepší“, dokáží se ochránit sami. S podobnoutechnikou chvály,  která má zakrýt nesouhlas se zákonem o sexuálním obtěžování, jsem sesetkala již v kapitole o kulturní odlišnosti českého a severoamerického prostředí od autorkySoni Paukrtové46. Na základě těchto výroků docházím k závěru, že v případě českých žen platí teze PierraBourdieu,  že  „„fyzické“  a  „mravní“  si  navzájem  odpovídá“,  takže  je  možné  v  tomtokonkrétním  případě  spojovat  fyzické  rysy  s  charakterem  (Bourdieu,  2000:  59).  Kvůlidichotomnímu rozdělení  na „my“  a/versus  „oni“  ovšem nemohu  dojít  k  obecně platnémuzávěru, protože žádný z výroků nekonstruuje vzhled žen/obětí  v obecné rovině, ale jen nazákladě státní příslušnosti.

45  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 
46  „Já si myslím, že každá žena pokud jenom trochu bude chtít, tak si nápravu zjedná sama a já se obávám o dobré mezilidské vztahy mezi muži a ženami a já se prostě bojím toho, že pokud to v tom zákoně bude, tak je to prostě naruší a Spojené státy americké jsou toho krásným příkladem.“  (Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408 )70



 3.5.7 Nepochopení a neznalost problematiky sexuálního obtěžováníV  této  kategorii  jsou  výroky,  ve  kterých  je  sexuální  obtěžování  nepochopeno  aztotožňováno  s  naprosto  jinými  typy  chování.  Definice  sexuálního  obtěžování  tak,  jak  jekonstruovaná v těchto výrocích se hrubě neshoduje s jeho definicí podle zákona, ani podleautorů/rek z teoretické části práce. Tyto výroky přispívají k misinterpretacím a nesprávnémupochopení problematiky sexuálního obtěžování.
 3.5.7.1 Porevoluční období

a)   Zjistila  jsem,  že  v  některých  výrocích  může  za  špatné  pochopení  klamnáinformace, kterou autor/ka dostal/a a nekriticky přijal/a od třetí osoby. To je případ jedinéhovýroku z tohoto období:„Když  jsme  zde  v  Kanadě  před  osmi  léty  zakotvili,  byli  jsme  varováni  známými,abychom, nedej bože, nenechali našeho dvouletého chlapce na veřejné pláži bez kalhotek. Ipřevlékat se musel pod ručníkem. Tehdy se tomu ovšem ještě neříkalo „sexuální harašení“,pouze ochrana veřejné mravnosti.“ (Stwor in Mladý svět, 1993)Jako jeden z mála autor zasadil termín harašení do uvozovek. Opět se držím teorie JanyValdrové (2000), podle které je při běžném používání termínu harašení fenomén sexuálníhoobtěžování  zlehčován,  díky  uvozovkám si  od  celé  problematiky  drží  autor/ka  dostatečnýodstup. V tomto konkrétním případě si autor udržuje odstup poukázáním na nesmyslnost celésituace,  ve  které  navíc  figuruje  dítě.  Domnívám  se,  že  podobná  klamná  a  kontroverzníspojení, například  tématu sexuálního obtěžování a dětí, má velký potenciál působit na emocea dále se poplašně šířit. Neznalost problematiky sexuálního obtěžování vedla k tomu, že autorzaměňuje sexuální obtěžování s „ochranou veřejné mravnosti“. 
 3.5.7.2 Mediální obraz přijetí zákona
Většina výroků, ve kterých je sexuální obtěžování nepochopeno nebo zaměněno za jinýjiný typ chování, se objevuje v tomto období:a)   „“Všimni si, že děda Václav dává ve dveřích přednost tvé mámě. A to je starší ajejí  táta…“ Od té doby vím, že se sluší dát ženám přednost. Nyní se dozvídám, že takovéchování je pohlavně rasistické.“ (Kučera in MFD, 2000)71



Autor se zde „dozvídá“, podobně jako v předchozích výrocích, že chování, které znaljako  „dát  přednost  ženám“,  je  „pohlavně  rasistické“.  Ve  zkoumaném  materiálu  se  siceobjevuje  více  výroků  konfrontujících  sexuální  obtěžování  s  etiketou  a  základy  slušnéhochování47, většina z nich ale téma bagatelizuje a zesměšňuje. b)   Následující  výroky  zaměňují  sexuální  obtěžování  s  milostnými  vztahy  napracovišti:„Není na škodu položit si v okamžiku, kdy cítíte, že kolem vás na pracovišti začínajídoutnat milostné jiskry, pár otázek, dokud máte relativně chladnou hlavu.“ (Vízdal in MFD,1998)Toto prohlášení pochází z článku, který má podobu testu a lidem radí jak navázat audržet  vztah  s  kolegou/yní  v  zaměstnání.  Termín  harašení je  použit  zcela  mylně.  JanaValdrová  o  tomto  článku  píše:  „článek  „Nač  se  ptát,  začne-li  to  v  práci  harašit“  (MFD5.9.1998)  by  se  býval  obešel  bez  módního  slovesa  v  titulku,  neboť  se  zabývá  vznikemobvyklého  milostného  vztahu  na  pracovišti.  Autor(ka)  zde  očividně  nerozlišuje  mezisexuálním  obtěžováním  s  mocenským  motivačním  pozadím  a  obyčejným  milostnýmvzplanutím na straně druhé“ (2000). Následující citát také popisuje formu milostného vztahu v zaměstnání, tentokrát mezinevěrnými spolupracovníky/cemi:„Ano tyto vztahy na pracovištích jsou zhusta frekventované a frekventovaně zhustlé.Čas od času při svých bězích kolem řeky vidím milence v  autě.  Většina jsou to manželé,nejsou spolumanželé,  když  běžím kolem,  tak  se hned zakrývají  a  to  jsou  ty  případy tohoharassmentu.  Potom  ty  ženské  zjistí,  že  on  jim  přece  nepřidal  tolik,  kolik  očekávala  aodkopnul jí.“ (Saudek in Ta naše povaha česká, 2000)Jako  harassment je  vylíčen  milostný  akt,  který  je  podle  autora  ze  strany  ženydobrovolný a účelový. Sexuální obtěžování, neboli harassment, je konstruováno jako ženskástrategie k získání peněz, což je motivace, která se objevila hned v několika kapitolách. JanSaudek si pohrává s jazykem podobně jako autoři z porevolučního období. Ve svém výrokuupravuje prostou situaci tak, aby odpovídala tématu televizního pořadu Sex je náš...tak haraš!.47  Například: „Já budu podporovat pozměňovací návrh, který přijal náš výbor, protože se nechci dožít situace, ani pro své dcery, aby se jim někdo bál otevřít dveře nebo pomoci s těžkou taškou..“ (Senátorka Soňa Paukrtová in Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408) 72



 3.5.7.3 Stenografické přepisy
I v tomto období jsem našla jen jeden výrok. Vykládám si to tak, že poslanci/kyně isenátoři/rky  museli/y  být  se  zákonem  seznámeni,  aby  se  k  jeho  projednávání  mohlivyjadřovat:a)   „Náš právní řád nezná pojem sexuální obtěžování. Není namístě zavádět tentopojem poprvé právě do zákoníku práce. Chceme opravdu zavádět do našeho právního řádurozdíl  mezi  sexuálním  obtěžováním  zaměstnankyně  a  ženy  v  domácnosti,  případněpodnikatelky?“ (Poslankyně Alena Páralová48)Podle poslankyně existují různé formy sexuálního obtěžování v závislosti na prostředí.Zákon ovšem reguluje sexuální obtěžování  na pracovišti,  ne v domácnosti.  Výtka ohledněnutnosti  zavádět  do  právního  řádu  rozdíl  mezi  sexuálním obtěžováním na  pracovišti  a  vdomácnosti je proto naprosto mimo téma. Zákoník práce, jehož je zákon součástí, se věnujeveřejným pracovním vztahům, a nijak nereguluje soukromé a rodinné vztahy,  to je otázkarodinného práva. Navíc jsem se nikde v odborné  literatuře  nesetkala  s  problematizováním sexuálníhoobtěžování v domácnosti. Myslím si, že takové obtěžování by se mělo klasifikovat jako formadomácího násilí. Autorka se dále mylně domnívá,  že zákon bude rozlišovat mezi  zaměstnankyněmi apodnikatelkami.  Tento typ  sexuálního obtěžování  je díky odlišnému rozložení  moci  téměřnepravděpodobný,  protože  žena  podnikatelka  je  na  vyšším  stupni  obrazného  pracovníhožebříčku  než  řadová  zaměstnankyně.  Jak  jsem  se  zmínila  v  teoretické  části,  sexuálníobtěžování  je  manifestací  mocenské nerovnováhy mezi  muži  a ženami a  probíhá v rámciasymetrického  vztahu  (nadřízený/á  -  podřízený/á).  V  případě  podnikatelek  dochází   kvyrovnání nerovnováhy moci. Na základě této teze by byla taková  žena obtěžována pouzemuži  z  kontrolních  úřadů  (například  Finanční  úřad).  Nakonec  bych  chtěla  zpochybnitautorčinu  úvahu,  že  „není  namístě  zavádět  pojem  sexuální  obtěžování  poprvé  právě  dozákoníku práce“, protože podle teoretické části jsou nejčastějšími prostředími, kde se sexuálníobtěžování odehrává právě pracoviště a  vysoké školy (MacKinnon, 1979: 174). 

48  Psp. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.,  zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb.,  o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/ - druhé čtení. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/022schuz/22-3.html#q24173



Domnívám se, že účelem výroku mělo být znejistění podporovatelů/ek zákona, protožeprávě tento pocit ve mě výčet rozdílů mezi obtěžováním zaměstnankyně, ženy v domácnosti apodnikatelky vyvolal. 
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 3.5.8 Sexuální obtěžování je výmysl, který neexistuje, a pokud existuje, nenízávažné
Tato  kategorie  zahrnuje  výroky,  podle  kterých  je  právní  zakotvení  sexuálníhoobtěžování  zbytečné,  protože  je  sexuální  obtěžování  konstruováno  jako  výmysl,  kterýneexistuje, a pokud existuje, tak není tak závažné. Jeho nezávažnost spočívá v tom, že bypřípadný zákon reguloval běžně se vyskytující formu chování. V této kategorii se objevují jenvýroky z mediálního obrazu přijetí zákona a ze stenografických přepisů.
 3.5.8.1 Mediální obraz přijetí zákonaa)    V tomto  období  převažují  výroky konstruující  sexuální  obtěžování  jako málozávažný problém, a to i přes to, že je dokázán jeho nárůst: „Polovina lidí je přitom přesvědčena, že v poslední době počet případů sexuálníhoobtěžování narůstá. „Více lidí říká, že těchto případů přibývá. Nepovažují to ale přitom za takzávažné,“ vysvětluje  Kateřina Myslivcová z agentury Gfk.“ (Mrázková in  Lidové noviny,2000)„Myslím,  že  harašíme  úplně  všichni  a  že  je  to  úplně  v  pořádku,  ale  myslím  si,  ženějakého takového práva by se určitě nemělo zneužívat.“ (Modelka Nei Report in Ta našepovaha česká, 2000) Obě autorky sdílejí názor, že případů sexuálního obtěžování přibývá, nebo dokonce žese takového chování dopouštíme všichni. První autorka je odbornice na výzkum trhu, kteráprezentuje výsledek veřejného průzkumu. Tento výrok je velmi důležitý a jiný než ostatní,právě proto, že nabízí pohled na odborný závěr kvantitativního výzkumu, který odráží názorveřejného  mínění.  Jako  takový  se  stává  silným  argumentem  proti  přijetí  zákona,  určitěsilnějším než  pouhý  subjektivní  názor  autora/ky,  jak  je  tomu  v  druhém výroku.  Autorkadruhého výroku je modelka Nei Report, čtrnáctideníku pro sexuální výchovu a osvětu, kterávystupuje při rozhovoru nahá do půlky těla. 
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Domnívám  se,  že  právě  díky  jejímu  statusu  modelky,  tedy  ženy  která  dokonaleodpovídá mýtu krásy, se může častěji stávat obětí sexuálního obtěžování, což ji může vést knázoru, že „harašíme úplně všichni a že je to úplně v pořádku“. Její vzhled spolu se sdělenímpotvrzuje i větší společenskou toleranci obtěžování u krásných žen. Obě autorky používají  k popisu fenoménu jiné termíny:  zatímco první  autorka  se ksexuálnímu obtěžování  „objektivně hlásí“, druhá jej  použitím termínu  harašení zlehčuje vtom smyslu, že činí obtěžující jednání společensky více tolerované (Valdrová, 2000).b)    Poslední výrok z tohoto období neobsahuje žádný z těchto termínů, i když sesexuálního obtěžování týká:„Nic  se  snáze  neuchytí  než  nějaká  pitomost.  Takže  když  sem  přišla  teď  tadytahloupost, tak za rok přijde zas něco jinýho a lidi se toho chytnou a budou to brát vážně.“(Saudková in Ta naše povaha česká, 2000)Toto  prohlášení  popisuje  sexuální  obtěžování  jako  dočasný  výmysl.  Na  rozdíl  odostatních autorů/ek problém přímo neguje. Díky slovům jako je „pitomost“ nebo „hloupost“napadá  inteligenci  a  zdravý  rozum  těch,  kdo  tento  problém  berou  vážně.  Můžu  pouzepolemizovat, zda se touto promluvou obrací na feministické hnutí. 
 3.5.8.2 Stenografické přepisy Pro toto období jsem vybrala dva delší výroky proto, abych nezkreslila jejich obsah. Narozdíl od ostatních typů zdrojů jsou totiž promluvy z parlamentu často dlouhé několik stran:a)   „Možná si někdo z vás vzpomene na okamžik, kdy se poprvé dozvěděl o existencipojmu sexuální obtěžování. Většina z nás reagovala s úsměvem a někteří si dokonce mysleli,že definování takového pojmu jako právního institutu snad ani nemůže být myšleno vážně. Jižtehdy jsem se obávala, že tento problém se jednou do českého právního řádu dostane a že jdezřejmě o proces, kterému je marné čelit.  […] Domnívám se, že důraz kladený na údajnouzvláštnost takového chování, pokud má opravdu sexuální podtext, je spíše kontraproduktivní,stejně jako snaha tuto zvláštnost vnutit i právní terminologii.“ (Poslankyně Alena Páralová49)

49  Psp. 34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/014schuz/14-4.html76



„Pokud jde o jednání se zaměstnancem, které bude oprávněně vnímáno jako nevítané,takové je skoro každé jednání. Když normálně mluvím, tak řvu, když řvu, není to k vydržení.Zaměstnanci  se  oprávněně  cítí  mým  řvaním  poškozeni  a  tvrdí,  že  vytvářím  nepřátelské,ponižující nebo zneklidňující prostředí na pracovišti, ale nic se neděje, protože jsou na to zata léta zvyklí  a vědí,  že to o ničem není,  že je ve skutečnosti  chválím.“ (Senátor JaroslavKubera)Oba  výroky  problematiku  sexuálního  obtěžování  nebagatelizují,  ale  popírají  jehozávažnost tím, že jej považují za obvyklou a normální část života a za „údajnou zvláštnost“.Autorka  začíná  zesměšněním  a  zlehčením  problematiky,  na  konci  je  však  zcela  vážná  avarující.  Spíše než  samotnou  existenci  sexuálního  obtěžování,  napadá specifičnost  a  míruzávažnosti „takového chování“, která podle ní není taková, aby byla regulována zákonem. Druhý výrok patří  mezi  ty mnohé,  které spadají  hned do několika  kategorií.  Kroměsnížení vážnosti a popření sexuálního obtěžování zde nacházím i znaky nepochopení zákonnédefinice.  Autor  opět  používá  argumenty  považující  sexuální  obtěžování  za  běžnou  částpracovního  života.  Podle  něj  může  být  téměř  každé  jednání  mezi  zaměstnavatelem  azaměstnancem vnímáno jako „nevítané“, především pokud je nadřízený přísný a drsný. Autorredukoval celou definici sexuálního obtěžování pouze na část týkající se vytváření nevítanéhoa nepřátelského prostředí aby poukázal na normalitu a běžnost takového chování. A pokudjsou lidé na takové jednání zvyklí, není nutné jej regulovat zákonem. b)   Podle Johanky Šebestové je dojem, že sexuální obtěžování neexistuje, nebo téměřneexistuje  vyvolaný  skutečností,  „že  se  o  sexuálním  obtěžování  na  pracovišti  dovídámezřídkakdy“ (2005: 15). S touto tezí souhlasím, protože se v této kategorii  neobjevil žádnývýrok, který by popisoval skutečný případ sexuálního obtěžování v českém prostředí. Takovýpřípad nepopisuje dokonce žádný z výroků v celém výzkumném vzorku. Podle této autorkyprávě  latentnost,  která  byla  narušena  nutností  příjetí  zákona  o  sexuálním  obtěžování,„významně přispívá k neochotě všech (společnosti,  veřejnosti,  kompetentních  institucí)  setímto jevem či problémem vůbec zabývat a řešit jej“ (Šebestová, 2005: 15). Domnívám se, žecílem autorů/ek výroků v této kategorii je snaha o navrácení se k původnímu latentnímu stavuvěci, kdy sexuální obtěžování zůstávalo skryto. 
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 3.5.9 Pozitivní výroky
Kromě negativních  výroků jsem ve  výzkumném vzorku objevila  i  pozitivní  výrokyvztahující se k problematice sexuálního obtěžování, a to výlučně ve stenografických přepisechnávrhu zákona, který by jej reguloval. Jsem přesvědčena, že i když je primárním cílem tétopráce analýza antifeministických výroků, s analýzou pozitivních sdělení bude můj výzkumkomplexnější.  Bohužel  je  jejich  počet  velmi  malý  a  je  sporné,  zda  genderově  citlivějšíautoři/ky měli/y na přijetí tohoto zákona skutečný zájem, nebo jestli to byla jen spolustranickáloajalita  (Josef  Mikuta50 a  Zdeněk  Škromach  jsou  oba  z ČSSD).  Jak  jsem  se  zmínilav teoretické části, člověkem který jak v Poslanecké sněmovně tak v Senátu za zákon nejvícelobboval byl Zdeněk Škromach, ministr práce a sociálních věcí, který byl vládou pověřený,aby uvedl předložený návrh:a)   „Bližší definování pojmů přímé diskriminace, nepřímé diskriminace, obtěžování asexuální  obtěžování je  nezbytné především pro potřeby praxe,  neboť jde o relativně novépojmy  v  pracovněprávních  předpisech,  které  jsou  dosud  různě  interpretovány.“  (MinistrMPSV Zdeněk Škromach51)Tento výrok reaguje na ty obavy autorů/ek, kteří/ré se obávali/ly možné zneužitelnostizákona  kvůli  nedostatečnému  definování  pojmu  sexuální  obtěžování.  Podobné  obavy  seobjevily především v Senátu, který návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně. Výrok vzniklprávě po zamítnutí zákona Senátem. Považuji jej za jistý protitlak proti výrokům z kapitoly„Strach a obavy ze zneužití zákona a diskreditace“. Na celý jejich počet bohužel existujepouze jeden jediný.

50 Josef Mikuta je autorem podobného výroku: „Přesnější vymezení diskriminačních znaků vytváří příznivější podmínky pro rovné zacházení v každodenní praxi“ (Psp. 34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/014schuz/14-4.html)51  Psp. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/5/ - vrácený Senátem. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/026schuz/26-1.html#q9 78



b)   Další  výrok  pojímám  opět  jako  protiváhu  proti  další  sadě  výroků:  popíráníexistence, popřípadě závažnosti sexuálního obtěžování:„Vážený pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já patřím k oněmpatnácti procentům, kteří si myslí, že sexuální obtěžování existuje a skutečně může být proženy velikou obtíží.“ (Senátor Luděk Sefzig52) Opět existuje na celou sadu takových výroků jen jeden pozitivní výrok. Jedná se o tocennější  výrok,  protože  je  jeho  autorem  senátor,  tudíž  člen  instance  která  znění  zákonazamítla.  Je zajímavé, že autor zde pracuje s údajem 15% lidí,  kteří  si myslí,  že „sexuálníobtěžování  existuje  a  skutečně  může  být  pro  ženy  velikou  obtíží“,  zatímco  v  předchozíkapitole  autorka  (Petra  Mrázková)  pracuje  s  polovinou lidí,  kteří  jsou přesvědčeni,  že „vposlední době počet případů sexuálního obtěžování narůstá“. Rozdíl je především v tom, žeautor  výroku  se  se  zmíněnými  15% ztotožňuje,  zatímco  autorka  z  předchozí  kapitoly  siudržuje skeptický odstup,  a to především díky samotnému názvu článku  Zákon zvýhodňujeobtěžované  ženy.  Díky  různým  postojům  a  stylům  autorů/ek  může  15%  procent  působitdůrazněji a vážněji než polovina.c)   Poslední výrok nevyrovnává jinou sadu nebo sady výroků. Jeho autorem je opětsenátor, který se zamýšlí nad rolí maskulinity v přijetí tohoto zákona:„Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že zde nezaznělo dost slov, skoro žádná,na  obhajobu  toho,  co  se  rozumí  pod  bodem  9  -  sexuální  obtěžování.  Jsme  maskulinníspolečnost s malým smyslem pro vcítění se, s malým smyslem pro empatii. Myslím, čím dálena východ, tím tyto paragrafy budí větší smích a větší chlapáctví. Milan Kundera kdysi říkal,že Evropa končí tam, kde končí secesní nádraží. Myslím si, že vztah k tomuto bude určovat dourčité míry hranice Evropy.“ (Senátor Jan Hadrava53)

52  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=24408
53  Senat. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. [online]. [cit. 2017-4-25]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=2440879



V tomto výroku vidím podobnost s názory Jennifer L. Berdahl, podle které jsou mužineustále  motivováni  udržet  si  svou  symbolickou  moc  v  genderovém  řádu  a  také  udržethierarchickou  podstatu  tohoto  řádu  (2007:  641).  Právě  senátorův  termín  „chlapáctví“vyjadřuje jeho sebeironickou sebereflexi naší společnosti a motivaci mužů bránit svůj status vgenderovém řádu a benefity s ním spojené (Berdahl, 2007: 645). Autor není pyšný na „maskulinní společnost“, kde jsou vlastnosti jako je „vcítění“ a„empatie“  -  stereotypně  femininní  vlastnosti  –  potlačeny.  Přiznání  takových  vlastností  bymohlo způsobit feminizaci maskulinity a ohrožení mocenské hierarchie „naší“ „maskulinníspolečnosti“. Motivace bránit svůj status v genderovém řádu je i důvodem, proč je pozitivníchvýroků ze strany mužů tak málo.  O to výjimečnější  je výrok, ve kterém je tato motivacemužem odhalena. V případě žen/autorek je možné vysvětlit malý počet pozitivních výrokůdlouhodobým  působením  sociálního  řádu  a  tzv.  „sexualizací  vztahů“  spojenou  sandrocentrismem, kterou jsem popsala v teoretické části. Zajímavé je také jeho zamyšlení se nad demografickou stránkou věci. Zatímco autoři aautorky z  jedné z předchozích  kapitol  byli/y  skeptičtí/cké  k sexuálnímu obtěžování  jakoimportu ze Západu, tento senátor naopak pozitivní postoj k této problematice považuje zajakýsi znak hranice Evropy. 
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 3.6  Možné centrální kategorie
Jelikož jsem metodu zakotvené teorie neaplikovala na výzkumný vzorek kompletně, alevyužila jsem pouze její kódovací postupy, nemusela jsem tak vytvořit pouze jednu centrálníkategorii, ústřední jev, do které bych integrovala všechny ostatní kategorie (Corbin, Strauss,1999: 86). Místo ní formuluji  několik možných centrálních kategorií,  které leží  v základuzpůsobu myšlení, který vede k vehementnímu odmítání zákona o sexuálním obtěžování:
1)   Ignorování mocenské podstaty sexuálního obtěžování:Ve všech výrocích, které určitým způsobem popisují samotný akt obtěžování autoři aautorky nerozlišují mezi flirtem mezi sobě rovnými, a mezi zneužitím moci. Všichni/všechnyfigurující aktéři/rky jsou postaveni/é na stejný mocenský stupeň, nebo jsou to právě ženy,které  jsou  v  rámci  zákona  konstruovány  jako  mocnější.  Podobné  konstrukce  ignorujífungování genderového řádu a jeho mocenské struktury, dochází zde ke střetu odborných tezís výzkumným vzorkem. V teoretické části jsem pracovala s tezí, že „hegemonní muži“ podlegenderu se uchylují k sexuálnímu obtěžování mocensky slabších jedinců, žen, pro ochranusvého statusu v hierarchickém genderovém řádu (Smetáčková, Pavlík, 2011: 369, Berdahl,2007). Výzkumný vzorek mě navedl k podobnému závěru: samotný návrh zákona regulujícísexuální obtěžování se stává hrozbou, která může narušit stávající mocenské postavení žen amužů v genderovém řádu. Misinterpretace faktů o náhlé mocenské inverzi k ženám sloužíjako  ochrana  dominantního  postavení  mužů.  Participace  obou  pohlaví  při  sdílení  tétomisinterpretace  může  být  důsledkem symbolického  násilí  (Bourdieu,  2000).  Inverzi  mociobsahuje i další centrální kategorie:2)   Přenos viny a odpovědnosti za sexuální obtěžováníSexuální obtěžování se na základě obsahu výroků stává čistě ženským problémem. Aťjej svým vzhledem činí společensky tolerantnějším, nebo si obvinění vymyslely z finančníchpohnutek. Samy mají také obtěžující situace řešit, ideálně v soukromí, ne na veřejnosti. Mužijsou konstruováni jen jako pasivní a neškodní. K přenosu viny a odpovědnosti dochází až vpřípadě  přijetí  zákona o  sexuálním obtěžování,  do  té  doby je  podobné obtěžování  pouzelatentním  jevem (Šebestová,  2005).  Domnívám  se,  že  hlavním poselstvím výroků  v  tétokategorii je odrazení žen od podpory nebo využití zákona. 
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3)   Téma sexuálního obtěžování je v rozporu s „naší“ kulturouVýroky v rámci kategorií jsou napříč vázány snahou všemi možnými způsoby dokázat,že  sexuální  obtěžování,  jako nástroj  západního  feministického  hnutí,  je  zbytečný  výmysl,který se neshoduje s „naší“ specifickou povahou a chováním. Příkladem takového rozporu je„naše“  harašení versus  „jejich“  sexuální  obtěžování.  Jelikož  impulz  pro  přijetí  zákonanepřišel  zevnitř  české společnosti,  ale z Evropské unie,  je taková regulace považována zaumělý zásah  do „našich“ přirozených vztahů mezi pohlavími. Domnívám se, že kdyby nebylofeministické hnutí a sexuální obtěžování na začátku 90. let tolik zdiskreditováno negativnímipříklady ze severní Ameriky (které byly tak silné, že se promítaly i do výroků o deset letpozději), mohlo přijetí zákona probíhat úplně jinak. Velkou roli zde hráli autoři jako je JosefŠkvorecký,  kteří  situaci  v  severní  Americe  svým  specifickým  způsobem  interpretovalyčeskoslovenské veřejnosti. 4)   Pozice tzv. samozvaných mluvčíchAutoři i autorky uvádějí obecné soudy o tom, co si ostatní ženy (jak v severní Americe,tak i v České republice) myslí, a jak jednají v kontextu sexuálního obtěžování. Staví se dopozice  samozvaných  mluvčí,  aniž  by  popisovali  vlastní  jednání  v  případě  obtěžování54.Shledávám zajímavým,  že  to  samé platí  i  pro  většinu  ženských autorek,  které  nepopisujívlastní potencionální jednání nebo reakci, ale názor na jednání jiných. Funkcí této kategorie jezprostředkovat čtenáři/ce obecný a sdílený pohled na zákon o sexuálním obtěžování,  kterýsdílí nejen muži, ale hlavně ženy, které má zákon chránit. Myslím, že obecně sdílený názorčtenář/ka snáze přijme, ztotožní se s ním a dále jej reprodukuje. Sdělení jsou o to silnější, žeje vytváří vzdělané společenské elity, od kterých je očekáván nezaujatý a informovaný postoj.V  empirické  části  jsem  však  ukázala,  k  jak  velkém  střetu  dochází  v  tezích  odbornýchautorů/ek a těchto elit. 

54 Tato teze neplatí pro porevoluční období. 82



4. Závěr
Cílem této práce bylo analyzovat antifeministické výroky vztahující se k problematicesexuálního obtěžování, jejichž autoři/rky jsou součástí tzv. společenské elity. Zkoumala jsemjakým způsobem mluvčí konstruovaly anti/feminismus v kontextu sexuálního obtěžování, alei maskulinitu a femininitu, potažmo vztahy typické pro genderový řád. Jako metodu jsem zvolila kódovací postupy inspirované zakotvenou teorií. Tuto metodujsem neaplikovala kompletně, ale využila jsem pouze její kódovací postupy. Namísto jednécentrální  kategorie  jsem definovala  4  možné  centrální  kategorie  (Viz  podkapitola  Možnécentrální  kategorie),  které  odpovídají  na  výzkumnou  otázku:  Jaký  diskurz  o  genderu  afeminismu se v debatě elit vytvořil v souvislosti s tématem sexuálního obtěžování? Všechnymožné  centrální  kategorie  jsou  navzájem  propojené,  fungují  spolu  a  spolu  s  ostatnímikategoriemi z empirické části práce popisují diskurz, který se ve výrocích společenských elitvytvořil v souvislosti s tématem sexuálního obtěžování. Na začátku výzkumu jsem se domnívala, že se výroky z porevolučního budou výraznělišit od výroků z období projednávání zákona o sexuálním obtěžování. Myslela jsem si, žebudou vůči feminismu a jeho nástroji méně negativní. Přeci jenom obě období dělí 10 let.Proto mne velmi překvapilo, že jsou výroky z druhého sledovaného období vůči feminismu izákonu obecně negativnější, vulgárnější a varovnější. Hlavní rozdíl mezi obdobími spočívá vtom, že autoři/rky z porevolučního období popisují situace ze severní Ameriky, situace, kterése českému čtenářstvu zdají  vzdálené,  nereálné a vtipné.  O dekádu starší  výroky popisujísexuální obtěžování jako skutečnou a blízkou hrozbu, jsou plné strachu a vůči ženám/obětemmnohem útočnější.  Jejich  primární  emocí  není  smích,  ale  strach.  Kromě jiné  podprahovéemoce a genderové vyrovnanosti55 autorů a autorek výroků, jsou si všechny výroky obsahověvelmi  podobné.  Pokud  došlo  k  vývoji  názorů  k  feministickému  hnutí  a  sexuálnímuobtěžování, byl tento vývoj vůči nim spíše negativní.To mne vede k závěru, že vliv elit jako je Josef Škvorecký byl větší a komplexnější, nežjsem se domnívala. Mezi výroky z různých žánrů (stenografické přepisy, publicistický pořad,tisk) a různých časových úseků (1992 – 1993 a 1999 – 2003) bylo jen pár významovýchodlišností. I velmi malé množství pozitivních výroků svědčí o překvapivé shodě mezi všemizúčastněnými druhy společenských elit. 

55 V porevolučním období jsou všichni autoři muži. 83



Pozitivní výroky se objevily pouze v případě stenografických přepisů. Bohužel nemohus  určitostí  tvrdit,  jestli  jsou  výsledkem  osvícenosti  a  určité  genderové  gramotnostipolitiků/ček,  nebo  spolustranické  loajality.  I  kdybych  souhlasila  s  první  variantou,  jejichmnožství je v poměru k negativním výrokům téměř zanedbatelné. Hlavním přínosem této práce je náčrt hlavních motivací a argumentů autorů/ek, kterévedou k negativnímu postoji k feminismu a jeho nástroji, který má potenciál vyrovnat šancežen a mužů primárně v pracovní sféře. Díky znalosti hlavních argumentů, které jsou členěnydo kategorií a možných centrálních kategorií, je možné vést s opoziční stranou konstruktivnídialog. 
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