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Abstrakt 

 

 

V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou románu The Hunger 

Games, prvního dílu románové trilogie z roku 2008 autorky Suzanne Collins. 

V první části práce se věnuji představení teorie a metodologie, ze které následně 

vycházím v analytické části. Z teoretického hlediska vycházím z feministických 

teorií, přičemž se věnuji především feministické kritické analýze archetypů a metodě 

vzdorného čtení. Dále se zabývám feministickou literární analýzou, představuji 

koncept mýtu krásy a žánr utopické a dystopické fikce. Diplomová práce je založena 

zejména na teoriích Judith Fetterley, Pam Morris a Annis Pratt. 

V analytické části práce následně využívám kritickou feministickou 

archetypální analýzu a vzdorné čtení. Postupuji chronologicky podle děje, zaměřuji 

se na ženské a mužské postavy, jejich vzhled, postoje, chování a vztahy mezi nimi.  

Zaměřuji se také na mocenské vztahy a jejich genderovou dimenzi, či na státní 

zřízení, ve kterém se děj příběhu odehrává.  

 

 

Klíčová slova: The Hunger Games, archetypy, archetypální analýza, mýtus krásy, 

vzdorné čtení, totalita, rebelie  

 

 

  



 

 

Abstract  

 

In this diploma thesis I deal with the gender analysis of the novel The Hunger 

Games, the first part of the novel triology of the author Suzanne Collins, which was 

released in 2008. In the first part of my thesis I focus on the introduction of theory 

and methodology, which I follow in analytical part. From a theoretical point of view, 

I follow feminist theories, focusing primarily on feminist critical analysis of 

archetypes and the method of resistant reading. I also deal with feminist literary 

analysis, I present the concept of beauty myth and the genre of utopian and dystopian 

fiction. The diploma is based mainly on the theories of Judith Fetterley, Pam Morris 

and Annis Pratt. 

In the analytical part of the thesis, I use critical feminist archetypal analysis and 

resistant reading. I analyze chronologically according to the story, I focus on female 

and male characters, their appearance, attitudes, behaviors and relationships between 

them. I also focus on the power relations and their gender dimension, or the state 

system in which the plot of the story takes place. 

 

 

Keywords: The Hunger Games, archetypes, archetypal analysis, beauty myth, 

resistant reading, totality, rebellion 
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1 ÚVOD 

V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou románu The 

Hunger Games, prvního dílu románové trilogie z roku 2008 autorky Suzanne 

Collins, který je zasazen do postapokalyptického území Spojených států 

amerických zvané Panem, ve kterém vládne Kapitol v čele s krutovládcem 

prezidentem Snowem. Panem si svou nadvládu nad dvanácti kraji udržuje 

prostřednictvím Hladových her, ve kterých bojují lidé z jednotlivých krajů o život, 

čímž vytvářejí zábavnou reality show obyvatelům Panemu.  

Knihy byly postupně následovány filmy, a jak obdivovatelů této trilogie 

přibývalo, popularita rostla. Já sama jsem této trilogie velkou fanynkou. Knihy 

jsem četla v originále ještě předtím, než byly přeloženy do českého jazyka, proto je 

pro mě psaní této práce spíše potěšením, než povinností.     

 Když byla vydána první kniha, v roce 2008, nebyla jsem ještě studentkou 

vysoké školy, proto jsem knihu četla zcela jinou optikou. S nástupem na 

magisterský obor genderových studií jsem však začala na společnost pohlížet jiným 

způsobem, než doposud. Tento obor mi pomohl rozvíjet mé myšlení, umět kriticky 

přemýšlet a chápat souvislosti ve společnosti z jiné perspektivy, než jaká mi byla 

po můj celý život předkládána. Pomocí tohoto oboru jsem začala nově chápat sama 

sebe a svět kolem mě, celkově jsem i přehodnotila etický systém hodnot.   

 Až nyní jsem si tedy uvědomila, že zejména literatura se velmi důležitě 

podílí na formování hodnot a postojů lidí ke vnímání společnosti. Jak poznamenala 

Pam Morris ve svém díle Literatura a feminismus (2000), literatura může 

poskytnout hlubší pochopení lidské zkušenosti a přispět k lepšímu pochopení 

společenské reality. Pomocí literatury se můžeme dozvědět, jak společnost 

fungovala a funguje v neprospěch žen (Morris, 2000: 17). Největší užitek však 

vidím v tom, že pomocí literatury můžeme využívat citového rozhořčení nad 

pohlavní diskriminací a konkrétně u tohoto díla mohou být vykreslené ženské 

zkušenosti a vlastnosti využity k tomu, aby „povzbudily sebejistotu žen a 

propůjčily autoritu jejich politickým požadavkům“ (tamtéž: 17). Proto mi přijde 

užitečné analyzovat tento typ románu, který se podílí na utváření myšlení lidí 

každého věku, genderu, rasy a třídy po celém světě.  
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Pro svou feministickou literární analýzu jsem si vybrala pouze jeden díl této 

poutavé a dobrodružné trilogie a to díl první The Hunger Games (2008), který byl 

následně přeložen do českého jazyka jako Hunger games: Aréna smrti (2010). 

Z tohoto českého překladu však nevycházím. K analýze jsem si vybrala tento první 

díl nejen proto, že je mým nejoblíbenějším, ale také proto, že kromě popisu vztahů 

a děje se v něm můžeme dozvědět nejvíce i o socioekonomickém postavení hrdinů 

a hrdinek z různých krajů od Kapitolu až po nejchudší dvanáctý kraj, o prostoru, ve 

kterém žijí a následně i bojují a detailněji i o samotné charakteristice postav.  

V první části své práce se budu věnovat teoretickému ukotvení, kde 

vymezím důležité pojmy, se kterými budu nadále pracovat v analytické části. 

Okrajově nastíním také metodologické ukotvení. V průběhu své analýzy budu 

odkazovat na první díl této trilogie, který mi poslouží jako primární zdroj. Ve druhé 

části, analytické, budu analyzovat jak ženské, tak mužské postavy. Pomocí 

archetypální analýzy budu zjišťovat, zda a v jaké míře jsou ženské hrdinky a mužští 

hrdinové stereotypizovány/i a zdali jsou nositelkami a nositeli atributů, které jim 

jsou tradičně připisovány. Analýze podrobím také jejich vzhled a chování. Dalšími 

významnými aspekty mého rozboru budou otázky, jak je konstruován gender a 

genderová identita a vztahy postav příběhu. Zaměřím se také na problematiku 

mocenských vztahů a jejich genderovou dimenzi, či prostor, ve kterém se postavy 

pohybují. Budu také zkoumat, nakolik postavy přijímají patriarchální normy krásy 

a nakolik jimi opovrhují, tedy nakolik tyto mocenské vztahy udržují. Dále budu 

zkoumat, nakolik text autorky Suzanne Collins reprodukuje mocenský řád a 

nakolik ho podrývá. Pomocí Judith Fetterley tak budu zkoumat, nakolik text odráží 

interpelaci tradičním genderovým řádem, a nakolik s ním polemizuje. V analytické 

části budu prostřednictvím analýzy prostoru, státního zřízení a mocenských vztahů 

zkoumat, nakolik je román utopickou, či dystopickou literaturou. 
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2 TEORETICKO- METODOLOGICKÁ ČÁST 

Cílem mé práce je analyzovat dílo napsané autorkou ženou za pomocí 

feministických teorií, konkrétně ženského a vzdorného čtení a archetypálních teorií.

 Nejprve nastíním tato východiska, dále se zaměřím na zvolenou metodologii a 

paradigma, ve kterém budu výzkum realizovat, přičemž nastíním také svou 

pozicionalitu. Za důležité shledávám popsat i autorský kontext románu. V další části 

se zaměřím na archetypální teorii v psychologii a feministické analýze zahraničních i 

českých autorek, jelikož je právě tato teorie stěžejní pro genderovou analýzu románu. 

V poslední kapitole této části nastíním kontext utopické a dystopické literatury, což 

mi pomůže rozpoznat, nakolik je primární zdroj, román The Hunger Games (2008), 

utopickou či dystopickou literaturou. 

2.1 Feministické paradigma jako základní rámec 

Nejprve je nutné vysvětlit základní teoretická východiska mé práce. Vzhledem 

k tomu, že svůj výzkum řadím mezi feministický, musím začít vysvětlením 

samotného pojmu feminismus. Dále se budu věnovat zvolené metodologii, výběru 

paradigmatu, otázce mocenských vztahů a mýtu krásy.  

Feminismus se na konci 19. století rozvinul jako intelektuální a politické hnutí, 

založené na společných politických zájmech žen, s cílem transformovat genderové 

vztahy ve společnosti. Pojem gender lze chápat buď esencialisticky, nebo 

konstruktivisticky, feministické teorie však pojímají gender konstruktivisticky, a tak 

s ním pracují jako se sociálně konstruovanou, kulturně a historicky proměnlivou 

kategorií, která je mnohotvárná, individuální a fluidní (Knotková-Čapková a kol., 

2011: 14). S touto charakteristikou souzním. Gender může zahrnovat lidské 

zkušenosti sexuality a reprodukce, maskulinity a feminity a také proměnlivé kulturní 

kategorie (Ramazanoglu a Holland, 2004: 4-5). Maskulinita a femininita se již od 

dětství utvářejí ve vzájemné opozici. Důležité ale je, že maskulinita si stojí 

hierarchicky výše a je ceněna jako hodnotnější než femininita. U chlapců se mnohem 

více toleruje agresivní chování, jsou vedeni a podporováni k soutěživosti. Dívky jsou 

naopak oceňovány za empatii a emocionalitu (Renzetti a Curran, 2003: 93). Tato 

výchova již od dětství vtahuje dítě do role, kterou od něj společnost očekává, a 
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ačkoliv je role žen a mužů závislá na kontextu, obecně platí, že muži mají být aktivní 

a dominantní, ženy jejich pravým opakem-pasivní a závislé (tamtéž: 20). Koncept 

genderu prošel ještě dalším vývojem. Mezníkem byla například teorie Judith Butler, 

která zdůraznila performativitu genderu. Genderová identita je podle Butler 

konstituována v čase a vnějším prostoru prostřednictvím stylizovaného opakování 

aktů. „Dělání genderu“ se tak vytváří skrze slova, gesta, stylizace těla, pohyby a styly. 

To vše vytváří iluzi pevného, genderově určeného já (Butler, 2003: 187-192).  

 K dalším zásadním pojmům patří pojmy genderových stereotypů a rolí. 

Genderové stereotypy jsou podle Renzetti a Currana kulturními a sociálními 

konstrukty, zjednodušující popisy toho, jak má vypadat „maskulinní muž“ nebo 

„femininní žena“ (Renzetti a Curran, 2003: 20). V patriarchálním uspořádání 

společnosti se od žen očekává, že budou pečovat jak o své děti, tak o domácnost. Role 

ženy jako matky je tak automaticky považována za samozřejmou, stejně jako její 

zájem o domácí práce. Muži jsou naopak pojímáni jako hlavy a živitelé rodiny 

(tamtéž). Pokud člověk nevykonává příslušné role a nedostává stereotypům vzhledem 

ke svému pohlaví, je společností určitým způsobem sankciován a marginalizován 

(Renzetti a Curran, 2003).        

 Problematiku rolí ve společnosti tematizuje také Erving Goffman, který ve své 

knize Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě (1999) ukazuje, 

jak člověk v obvyklých situacích prezentuje sám sebe a svou činnost před ostatními, 

jak řídí a kontroluje dojem, který si o něm okolí vytvoří. Goffman narušil představu, 

že lidé svým jednáním vyjadřují svou identitu. Podle jeho pojetí komunikujeme skrze 

masky, které si ve společnosti nasazujeme a za které se schováváme (Goffman, 1999). 

Jeho teorii tak aplikuji na to, jaký dojem jsou Katniss a Peeta nuceni vytvářet, a jaká 

představení musí před publikem sehrávat.      

 S problematikou rolí se tak úzce pojí genderové stereotypy, které se 

nevyhýbají ani literárním dílům, ve kterých jsou často obsaženy a dále autory vědomě, 

či nevědomě reprodukovány. Genderové stereotypy však mohou být reprodukovány i 

prostřednictvím literárních děl psanými ženami, ač mnohdy nevědomě a neúmyslně1. 

V analytické části tak budu zkoumat, zda autorka Suzanne Collins vykreslila postavy 

genderově stereotypním způsobem, respektive jestli odpovídají stereotypům a rolím, 

které jsou přisouzeny jejich pohlavím, či se jim vymykají.   

                                                
1 Ženy mohou být k takovému psaní interpelovány, což vysvětlím v dalších kapitolách (Fetterley). 
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Charakteristika feminismu se stále vyvíjí v různých kulturách a dobách, není 

proto žádná jednotná definice feminismů. Podle Caroline Ramazanoglu a Janet 

Holland je feminismus rozmanitý a decentrovaný, tzv. že nemá žádné politické 

centrum, které by zaštiťovalo společné zájmy a strategie. Nicméně s sebou nese určitý 

požadavek na společné zájmy mezi ženami, s čímž souvisí pokusy jej definovat, jeho 

cíle, politické záměry a také lišící se zkušenosti s mocí, nerovností a nespravedlnostmi 

páchané na ženách. Právě koncepty moci a dominance jsou pro feministická studia 

klíčové pojmy, proto se jimi budu zabývat v kapitole 2.1.2 (Ramazanoglu a Holland, 

2004: 5-7).          

 Důležité je také zmínit vývoj feminismu, který lze rozdělit do tří vln. V období 

první vlny feminismu, od konce 18. století zhruba do roku 1930, ženy bojovaly o 

přiznání základních práv, tedy práv volit, vzdělávat se a vlastnit majetek. Hlavně tedy 

požadovaly svobodu a právo o sobě rozhodovat samy. Po tom, co byly tyto hlavní cíle 

„splněny“, směřovaly feministky své snahy jiným směrem. Hlavním cílem se stal boj 

za prosazení plné kontroly své vlastní sexuality a kontroly nad vlastním tělem,  právo 

na potrat, či přístup ke všem profesím. Tyto snahy probíhaly od šedesátých let 20. 

století a můžeme je zahrnout do agendy druhé vlny feminismu. Feministické hnutí 

druhé vlny se zaměřilo mimo jiné na témata, jako je mytizace mateřství, diskuse o 

pornografii, prostituci, či na kritiku genderového řádu. Třetí vlna feminismu je 

datována od devadesátých let minulého století po současnost a obohatila feministické 

diskurzy především o intersekcionální pohled, který se zabývá prolínáním 

diskriminací, nerovností a marginalizací (Havelková, 2004).    

         

2.1.1 Feministické teorie a výzkum 

Pro feminismus je jedním z významných nástrojů transformace genderových 

vztahů ve společnosti výzkumná činnost. Před zahájením samotného výzkumu nastává 

nutnost zvolit si odpovídající metodologii. Při analýze můžeme využít buď 

kvalitativní, nebo kvantitativní metodologii, což je typické metodologické rozdělení. 

Kvantitativní metodologie se využívá hojně v přírodních vědách, čímž jim dodává 

prestiž a objektivitu. Kvalitativní metody jsou naopak používané spíše ve 

společenských vědách, což jim ubírá na respektu a objektivitě (Letherby, 2003: 86-

87). R. A. Morrow se ale snaží tuto metodologickou dichotomii dekonstruovat, není 
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totiž třeba, aby byly metodologie takto striktně dělené. Snaží se tak ukázat, že je to 

dichotomie falešná, a že volba metody je čistě politický akt, jelikož vždy volíme na 

základě nějakých hodnot a názorů (Morrow a Brown, 1994: 199-215).  

 Dalším krokem výzkumu je vybrat si paradigma, ve kterém bude výzkum 

proveden. Paradigma je založeno na ontologických2, epistemologických3 a 

metodologických4 předpokladech a musí být sdíleno určitou skupinou badatelů. 

Vymezuje nám, co a jak má být zkoumáno, s jakými přístupy, jakými metodami a 

podle jakých pravidel a konvencí (Guba a Lincoln, 1994: 107-108).   

 Svou genderovou analýzu knihy The Hunger Games (2008) bych zařadila 

mezi konstruktivistické paradigma s využitím kvalitativní metodologie. V případě 

konstruktivistického paradigmatu je realita poznávána různě a není dána jako fakt, 

jelikož je ustavičně konstruována v sociálních interakcích a komunikaci (tamtéž: 110-

111).           

 Jelikož při analýze vycházím z feministické teorie a jsem s ní seznámena, 

mohu říci, že je můj výzkum feministický. Feministický výzkum je charakteristický 

svou reflexivitou, pokud jde o metody, mocenské vztahy mezi výzkumníkem či 

výzkumnicí a zkoumaným či zkoumanou, vlastní východiska a cíle. Velmi důležitá je 

zde lokace výzkumníka či výzkumnice, tedy jak jsme sami lokalizováni5 v rámci 

struktur jako badatelé či badatelky, a pozice, tedy z jakého paradigmatu vycházíme. 

Svou lokaci jsem nastínila již v úvodu. Cítím se být jako výzkumnice privilegovaná, 

jelikož mi bylo jakožto bílé ženě střední třídy umožněno studovat vysokou školu, 

rozvíjet své kritické myšlení, naučit se vzdornému čtení a všímat si skutečností, které 

by bez studia zůstaly nepovšimnuty. Jsem si vědoma toho, že zdaleka ne všem ženám 

a mužům je tato výsada umožněna, proto si své lokace, možnosti studovat, rozvíjet 

své zkušenosti a dovednosti, velmi vážím. Vzhledem k tomu, že jsem si během svého 

magisterského studia osvojila mimo jiné také vzdorné čtení, rozhodla jsem se na 

román The Hunger Games (2008) podívat z hlediska feministické literární kritiky, což 

                                                
2 Ontologické otázky si kladou za cíl zjistit, jaká je podoba a povaha reality (Guba a Lincoln, 1994: 

110-111). 
3 Epistemologické otázky se zaměřují na povahu vztahu mezi výzkumníkem/cí a tím, co může být 

věděno (tamtéž). 
4 A metodologické otázky se zaměřují na to, jak může výzkumník postupovat při hledání toho, v co 

věří, že může být objeveno a poznáno (tamtéž).  
5 Feministická politika lokace, tedy umístění, situování ženského subjektu, znamená vědomí rozdílů, 

mapování míst, pozic, historií, vztahů, setkání, které ženský subjekt utvářejí. (Knotková-Čapková, 

2005: 29). 
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budu dále rozebírat v kapitole 2. 2 Svou pozornost jsem tak zaměřila na postavy žen a 

mužů, na mýtus krásy, či na společenské uspořádání a jeho mocenské dopady. 

 Pomocí studia kulturních artefaktů, mezi které můžeme bez pochyby řadit i 

literární dílo The Hunger Games (2008), můžeme skrze optiku feministických teorií 

odhalit všudypřítomnou patriarchální či dokonce misogynní kulturu. Někdy jsou tato 

kulturní témata nalezena i v literatuře psané ženami, na druhou stranu některá literární 

díla dominantní kultuře vzdorují. Výhodou literárních děl je, že nejsou ovlivněny 

naším zkoumáním, na rozdíl od lidí. Badatelé či badatelky tak mohou zkoumat 

písemné záznamy či jiný druh textů, aniž by interagovali s lidmi, kteří je vytvořili 

(Reinharz, 1992: 145-163). Analýzou díla tak zjistíme, jestli je autorka žena ovlivněna 

dominantní patriarchální kulturou, či jestli jí vzdoruje. 

2.1.2 Mocenské vztahy ve společnosti 

Hlavní snahy feminismu cílí na dekonstrukci uspořádání společnosti, které 

není přirozené, ale je konstruované. Tyto společenské konstrukce jsou následně 

ospravedlňovány biologickými danostmi. V takovémto pohlavně-genderovém 

systému6 je biologické ženství konstruováno jako podřízené mužství (Beauvoir, 1966: 

15). Feministická studia se tak primárně soustřeďují na institucionalizovanou 

mužskou nadřazenost, která je důsledkem působení sociálních struktur, zejména 

školství, náboženství, zaměstnání, rodiny a kulturních norem a hodnot. Toto jednání 

se však nemůže jednoduše přisoudit mužům, původ této nadřazenosti je mnohem 

složitější. Tyto mocenské struktury, v nichž jsou zájmy žen téměř vždy podřízeny 

mužům, tvoří společenské uspořádání zvané patriarchát (Morris, 2000: 14-15). „Tento 

termín nicméně musíme používat obezřetně, abychom z něj neučinili zjednodušující 

vše zahrnující pojem zastírající nejen mnoho specifických forem a stupňů nerovnosti 

žen v různých společnostech, ale také strategie a formy odporu, jimiž ženy této 

nerovnosti čelí“ (tamtéž:15). Takovéto chápání by vytvářelo z žen pouhé pasivní oběti 

mužského útlaku, čímž bychom přijímali kulturní esencialismus, že ženy jsou 

bezbranné. Patriarchální ideologie je pak chápána jako způsob, pomocí kterého je 

dosaženo toho, že „podřazené postavení žen je vnímáno jako přirozený, 

nezpochybnitelný stav“ (tamtéž). 

                                                
6 Pohlavně-genderový systém definuje Renzetti a Curran jako systém předpisů chování, který funguje 

na širší strukturální úrovni společnosti a promítá se do institucí (Renzetti a Curran, 2003: 21). 
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Pro feminismus je tak velmi důležitá otázka mocenských vztahů ve 

společnosti. Proto je nutné zabývat se samotným konceptem „moci“ a „subjektu“. 

Pojem „moc“ má mnoho významů a používá se v mnoha souvislostech. Všeobecně 

můžeme tento pojem chápat jako schopnost prosadit svou vůli, přičemž tato moc 

může náležet jak jednotlivci, tak státu. Lze ji charakterizovat jako možnost ovlivňovat 

činnost a chování lidí prostřednictvím autority, násilí, práva, či vůle. Je tedy důležité 

vymezit si, jakým způsobem tento termín interpretujeme a za pomocí jakých 

společenských konstrukcí a diskurzů jej vysvětlujeme (Foucault, 1996).   

 Ve své práci budu vycházet z teorie „moci“ a „subjektu“ francouzského 

poststrukturalisty Michela Foucaulta a teorie „symbolického násilí“ francouzského 

antropologa a sociologa Pierre Bourdieua. Ve svých konceptech charakterizují dvě 

teorie moci, které se sice prolínají, ale zároveň se liší.  

Foucault je se svými teoriemi „subjektu“ a „moci“ pro feminismus velmi 

zásadní, jelikož pomocí těchto kategorií lze tematizovat genderové nerovnosti.  

Nezaměřuje se klasicky na to, kdo má moc, jak ji získává a využívá, ale spíš cílí na to, 

jak moc funguje ve společnosti. Jeho cílem tak není vybudovat teorii moci, spíše se 

zaměřuje na analýzu mocenských vztahů, které jsou hluboce zakořeněny v sociální 

struktuře. Moc tak zkoumá kvůli situovanosti člověka ve společenských vztazích. 

Podle něj je moc v rámci celé společnosti všudypřítomná, nelze ji ale chápat jako 

soubor institucí a aparátů, ani jako způsob podrobení se. Podle něj tak moc nepochází 

z institucí, ale krystalizuje v nich. Proto nelze mocenské vztahy analyzovat na základě 

instituce, ale instituci je třeba analyzovat na základě mocenských vztahů (Foucault, 

1996: 218-220).         

 Moc podle jeho teorie chápeme jako způsob jednání, jímž jedni působí na 

druhé, aby jednali a chovali se určitým způsobem. Moc tak podle něj není institucí, 

strukturou, ani silou. Je to především jméno, které přisuzujeme komplexní strategické 

situaci v dané společnosti. Jedinci se moci podrobují, zároveň ji ale vytvářejí a 

reprodukují ji. V rámci společnosti neexistuje pouze jediný mocenský diskurz, je jich 

více, přičemž stojí paralelně vedle sebe a zaujímají různé podíly moci v určité 

společnosti (Foucault, 1999: 108-109).        

 Foucault ale zdůrazňuje, že moc může být uplatňována pouze na svobodné 

subjekty, které mají před sebou pole možností, v němž lze realizovat více způsobů 

chování, více reakcí. Moc tak souvisí pouze se svobodnými subjekty, jež mají 
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možnost výběru. Je tedy třeba odlišovat mocenský vztah od násilí, jak tomu je 

například v případě otroctví (Foucault, 1996: 217).     

 Pojem moci spojené s vládnutím chápe nikoliv ve spojení s politickou 

strukturou, ale jako způsob řízení chování skupin a jednotlivců. Moc je tedy jakýmsi 

dohledem nad společnostmi, který se rozptyluje do oblastí sociální politiky, medicíny 

a vzdělávání. Foucault rozlišuje ještě jeden druh mocenské nadvlády a tím je 

dominance. Dominantní osoby udávají pravidla jednání osobám podřízeným a mají 

snahu ovlivňovat jejich rozhodování (tamtéž: 225).     

 Foucault rozděluje své pojetí moci do dvou forem - „biomoci“ a „pastýřské 

moci“. „Biomoc“ jako koncept vzniká propojením moci a těla jakožto prostoru a lze ji 

chápat jako formu moci, která organizuje lidská těla. „Biomoc“ se snaží lidská těla 

dostat do takové podoby, kdy budou odpovídat požadavkům moderního kapitalismu. 

Foucault ji popisuje jako „kontrolované zapojení těla do aparátu produkce a 

přizpůsobení fenoménu populace ekonomickým procesům“ (Foucault, 1999: 141). 

 Mocenský vztah „pastýřské moci“7 přirovnává ke vztahu pastýře a jeho stáda.  

„Pastýřská moc“ je činnost, při které určitá autorita provází jedince jejich životy, 

zajišťuje jejich bezpečnost, životní úroveň, zdraví a ochranu a na oplátku nad nimi 

drží absolutní moc. Zároveň pastýř vyžaduje permanentní poslušnost svého stáda, 

které se tak musí neustále podřizovat. Jejich vzájemný vztah tak vyvolává určitý typ 

vědění, kdy pastýř má přehled o stádu jako celku a zároveň o každém jednotlivci. 

Pastýř kontroluje a zároveň pečuje o své stádo, avšak zároveň jsou jedincům 

vnucovány představy o světě a pravidla chování, které člověk přijímá a stává se 

subjektem moci (tamtéž: 204-207).       

 Cílem jeho výzkumu tak není primárně moc, nýbrž spíše subjekt, konkrétně 

způsoby transformace lidské bytosti v subjekt v rámci naší společnosti. Tento proces 

transformace bytosti v subjekt nazývá objektivací (Foucault, 1996: 195-197). Podle 

jeho teorie můžeme subjekt vnímat ve dvou rovinách, buď „být podřízený někomu 

jinému skrze kontrolu a závislost“, nebo „být svázán se svou vlastní identitou 

prostřednictvím svědomí nebo sebepoznání.“ Oba tyto významy charakterizuje jako 

formu moci, která dobývá a podřizuje si (tamtéž: 202).       

                                                
7 Tato křesťanská praktika se integrovala do moderního státního politického aparátu. Nová forma 

pastýřské moci souvisí s moderním pojetím státu a jejím cílem je posílení administrativy, jež je 

vykonávána veřejnými institucemi, a blahobyt (Foucault, 1999: 204-207). 
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Francouzský antropolog a sociolog Pierre Bourdieu se ve svém díle Nadvláda 

mužů (2000) zabývá historickou změnou ve struktuře vztahů mezi muži a ženami. 

V souvislosti s dominancí a mocí přichází s konceptem „symbolického násilí“. 

„Symbolické násilí“, respektive nadvláda, nastává tehdy, když jsou struktury poznání 

(habitus8) utvářeny existujícími strukturami nadvlády9, které tím zpětně potvrzují a v 

důsledku ovládaný hodnotí sebe i systém kategoriemi danými ovládajícími. Například 

ženy, jakožto ovládané, se samy podle nadvlády chovají podřízeně. Chovají se tak, jak 

je od nich očekáváno, jelikož se jim mužská nadvláda zdá být přirozená. K 

„symbolickému násilí“ v případě žen tak dochází tehdy, když ovládaná přijme za svá 

mužská schémata hodnocení jak sama na sebe, tak na ty, co vládnou (Bourdieu, 2000: 

34,35).          

 Struktury nadvlády jsou výsledkem neustálé reprodukční práce, na níž se 

podílejí jak jednotliví aktéři10, tak instituce, jako je rodina, církev, škola a stát 

(tamtéž). Protože symbolická nadvláda působí nevědomě a skrytě, nejsme si 

jí vědomi, a tím nám daný stav připadá přirozený, což nadvládě dodává velkou sílu. 

Ovládaný tak nemůže jinak, než vládnoucího uznávat a dobrovolně se mu podřizovat. 

Symbolické násilí nelze překonat jen uvědoměním a vůlí, nepostačí ani odstranění 

vnějších opor struktur nadvlády, jako je například zrovnoprávnění před zákonem. 

Podle Bourdieuho nepomůže „nic jiného, než radikální změna sociálních podmínek, z 

nichž se ony dispozice, nutící ovládané pohlížet na vládnoucí i na sebe samotné z 

hlediska vládnoucích, rodí“ (tamtéž: 40). 

Hlavní rozdílnost těchto dvou teorií spatřuji v odlišném výkladu vytváření 

moci. Podle Pierra Bourdieua jsou hlavním držitelem moci instituce, které moc přímo 

vytvářejí, nebo spoluvytvářejí spolu s jinými aktéry. Podle Michela Foucaulta je moc 

všudypřítomný fenomén, kdy instituce nejsou jejím tvůrcem. Moc tak nepochází 

z institucí, nýbrž je jakýmsi způsobem podrobením se. Zabývat se teorií moci a 

subjektu je nezbytné pro mou analytickou část, ve které budu zjišťovat, kde je moc 

centralizována, jaký typ mocenských vztahů se v knize The Hunger Games (2008) 

vyskytuje, jakou mají tyto vztahy genderovou dimenzi, a nakolik hlavní postavy 

mocenský řád reprodukují svými postoji, chováním a názory. Budu si také klást 

                                                
8 Struktury mužského řádu jsme si všichni osvojili ve formě podvědomých schémat a vnímání, 

hodnocení a jednání. Bourdieu toto souhrnně nazývá „habitus“ (Bourdieu, 2000: 34). 
9 Například genderovým řádem (tamtéž). 
10 Například muži skrze fyzické a symbolické násilí (tamtéž: 40).  
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otázku, nakolik je dílo autorky ženy ovlivněno působením moci patriarchální a 

androcentrické společnosti, a zda tuto moc sama reprodukuje prostřednictvím 

genderových stereotypů ve svém literárním díle.  

2.1.3 Mýtus krásy a jeho disciplinační funkce 

 V souvislosti s mocenskými vztahy ve společnosti je důležité zmínit koncept 

mýtu krásy11, který ženy nutí podřizovat se určitým standardům krásy a tím 

patriarchální společnosti. Tento koncept poprvé teoretizovala Naomi Wolf ve 

stejnojmenné knize z roku 1990. Podle ní musí ženy chtít krásu „ztělesňovat a muži 

musí chtít ovládat ženy, které ji ztělesňují. Toto ztělesnění je nezbytně nutné pro ženy 

a ne pro muže, což je nutná a přirozená situace, která se týká biologie, sexuality a 

evoluce“ (Wolf, 2000: 5, překlad autorky). Společnost tedy prostřednictvím mýtu 

krásy udává ženám, jaký by měl jejich vnější vzhled být, přičemž nezáleží na jejich 

charakterových vlastnostech. Mýtus je tak založen na ideálu krásy, kterého musí žena 

dosáhnout a po kterém muži musí toužit.       

 Z toho důvodu můžeme mýtus krásy chápat jako mocenský nástroj k ovládání 

žen, který nepopisuje pouze ideální vzhled, ale také určitý typ chování, které muži od 

žen vyžadují. Ženy jsou tak neustále posuzovány a hodnoceny podle svých 

estetických kvalit, přičemž jsou kritizovány jak ze strany mužů, tak ze strany jiných 

žen (tamtéž: 13-14).         

 Mýtus krásy se velmi úzce pojí s archetypy ženství, které budu dále rozebírat 

v kapitole 2.3.4 „Feministická analýza literárních archetypů“. Pokud žena přijímá 

patriarchální normy krásy, znamená to, že podle těchto norem nejenom vypadá, ale i 

se podle nich chová, odpovídá archetypu „přadleny“ či „tanečnice“. Pokud však žena 

odmítá podílet se na mýtu krásy, stává se tak jakousi rebelkou vůči patriarchálnímu 

řádu a bývá ztotožňována s archetypálním obrazem čarodějnice (Knotková-Čapková, 

2005: 145-146).         

 V analytické části tak budu zkoumat, nakolik fiktivní literární postavy autorky 

ženy přijímají tyto patriarchální normy krásy a nakolik se od nich distancují či jimi 

opovrhují, tedy nakolik udržují mocenské vztahy ve společnosti, nebo proti nim 

revoltují.                                                    

                                                
11 Krásu můžeme, podobně jako gender, vnímat jako společenskou konstrukci, která je proměnlivá v 

kulturním a historickém kontextu. 
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2.2 Feministická literární teorie  

V následujících kapitolách se budu věnovat feministické literární teorii a 

zejména dvěma oblastmi jejího zájmu, které chci ve své analýze využít - ženou jako 

spisovatelkou a ženou jako čtenářkou. Začnu feministickou kritikou literárního 

kánonu, následně navážu feministickým čtením a psaním a konceptem vzdorného 

čtení. Nakonec nastíním autorský kontext románu The Hunger Games (2008).12  

2.2.1 Literární kánon a selektivita moci 

Jednou z klíčových otázek feministické literární teorie je, koho literární díla 

ovlivňují a jakým způsobem mohou posilovat mužskou hegemonii a patriarchální 

uspořádání společnosti. Ptají se tedy, kdo a s jakým cílem tvoří literaturu, která 

formuje naše myšlení. V průběhu historie se setkáváme zejména s díly psanými muži, 

která mají v literatuře významné postavení a která tvoří tzv. „literární kánon“.  

 Literární kánon definuje Pam Morris jako soubor literárních textů, které se 

vyznačují určitými estetickými hodnotami. Literatura je také jako instituce spojená se 

vzděláním, s vydáváním knih a je zároveň jakýmsi druhem kulturní aktivity, do které 

můžeme zahrnout tvorbu, čtení, a vyučování děl literárního kánonu (Morris, 2000:17).

 To, co odjakživa považujeme za „mužské“, může být odvozeno od toho, jak je 

mužství zachyceno kulturou, tedy literárními příběhy a uměleckými díly, což následně 

kopírujeme v literatuře a výtvarném umění. V mnoha společnostech je tak literární 

kánon považován za nejprestižnější, „literatura odráží nejvyšší ideály a cíle lidstva a 

obsahuje příklady nejvznešenějších lidských myšlenek a činů hodných sledování“ 

(tamtéž: 19). Toto je právě velmi významný důvod, proč se feministické teoretičky a 

kritičky o literaturu zajímají. Vnímají ji jako vlivnou oblast kultury ztělesněnou 

významnými institucemi. Jejich cílem je zjistit, jak se literatura může podílet na 

vytváření významů a hodnot, které zapříčiňují nerovné postavení žen a mužů. Kladou 

si otázky, jaký pohled na svět nám skutečně díla literárního kánonu předkládají, čí 

pohled je v těchto dílech prezentován, kdo vůbec vybírá texty, které budou zařazeny 

do literárního kánonu a jaký obraz ženství nám tyto kanonizované knihy vnucují 

(tamtéž:19).          

                                                
12 Pro feministickou kritiku jsou (na rozdíl od poststrukturalistické kritiky) osoby autorů či autorek 

literárních děl velmi důležité a zásadní. Skrze jejich osobu a jejich lokaci či pozicionalitu lze odkrýt 

hlubší struktury díla, které nemusejí být na jazykové úrovni patrné, což dále vysvětlím v kapitole 2.2.4. 
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 Podle feministických kritiček Sandry Gilbert a Susan Gubar od devatenáctého 

století počet žen spisovatelek vzrůstá, což mezi spisovateli muži vzbudilo úzkost. Jako 

jakousi obranu si tito muži vytvořili literární historii, která díla žen spisovatelek 

marginalizuje. Toto vedlo k vytvoření moderního mužského literárního diskurzu, 

vytvoření mužské verze literární historie, do níž ženy neměly žádný přístup. Literární 

kánon tak sestává převážně z děl mužských autorů (Gilbert a Gubar in Morris, 2000: 

60,61).           

 Problém ale často nastává tehdy, kdy jsou kritici, jakožto muži, kteří určují 

kvalitu a estetiku literárních děl, vedeni předsudky vůči ženskému psaní. Tím, že je 

například do literárního kánonu symbolicky zahrnuta jedna spisovatelka13, pouze 

utvrzuje mužskou estetiku. Tu můžeme narušit pouze zapojením více ženských textů 

do kánonu. Některé feministické kritičky však tvrdí, že ženy spisovatelky své 

zkušenosti zaznamenávají jiným způsobem než muži spisovatelé, že ve svých dílech 

využívají jiných metafor, symbolů, zdrojů a tradic (Morris, 2000:66-69).   

 Román The Hunger Games (2008) se svým úspěchem zařadil mezi 

společensky hodnotná, slavná a uznávaná díla, čímž se Collins celosvětově prosadila. 

Soudě podle jejích velkých úspěchů a kladných recenzí (což ostatně stručně 

představím v kapitole 2.2.4. „Autorský kontext románu“) se dá předpokládat, že se 

tato románová trilogie i její jméno nesmazatelně zapsalo do literárního kánonu, čímž 

mohla inspirovat spoustu žen. Tím, že může být toto dílo zařazeno do kánonu hlavního 

proudu, existuje možnost postavit se androcentrickému pojetí historie literatury 

(Gilbert a Gubar, 2000).  

2.2.2 Ženské psaní a gynokritika 

Shledávám za velmi důležité zabývat se v této části práce také ženským psaním 

a gynokritikou z toho důvodu, že autorkou mého analyzovaného románu je žena. 

Ženský způsob psaní textů, tzv. „écriture féminine“, označuje vepsání ženského těla a 

ženské odlišnosti do jazyka a literatury. Popisuje však spíše utopickou možnost než 

literární postup (Showalter in Oates-Indruchová, 2007: 23,6). Jedna z hlavních 

obhájkyň tohoto přístupu Hélène Cixous připustila, že „dosud, až na několik málo 

výjimek, neexistuje způsob psaní, který by vpisoval ženskost“ (Cixous, 1995:13). 

                                                
13 Podle Libory Oates-Indruchové se do literárního kánonu, jakožto ženy, dostaly pouze Jane Austen, 

Emily a Charlotte Bronte, či George Eliot. Ženy jako spisovatelky však působily po několik staletí, a 

velmi se podílely na vývoji románu (Oates-Indruchová, 2007: 18-19). 
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Tento koncept tak nabízí nový přístup k psaní žen, který prosazuje hodnotu ženského a 

jako teoretický projekt feministické kritiky identifikuje analýzu odlišnosti (Showalter 

in Oates-Indruchová, 2007: 6).        

 Takové psaní je jakýmsi protestem či politickým aktem proti stávajícímu 

diskurzu s cílem vytvoření radostného prožívání ženské identity. Cixous14 vyzývá 

ženy, aby se po jejím vzoru snažily ztělesnit ženský způsob psaní, zejména pak na 

základě vlastní zkušenosti a objevily tak svou kladnou ženskou identitu (Cixous in 

Morris, 2000: 134). Ačkoliv může být ženské psaní jako teoretický koncept kritizován 

jako esencializující, jelikož povzbuzuje ženy k tomu, aby do textu vložily samy sebe 

spolu se svou sexualitou a identitou (Morris, 2000: 139), je tato kritika platná pouze 

pokud se zakládá na biologickém determinismu. K ženskému psaní se z českých 

autorů vyjadřuje například Jan Matonoha, který nevidí výsledek ženského psaní v 

odkrytí jakéhosi jednoho pravdivého hlasu ženskosti. Podle něj je třeba vzít v potaz, že 

ženství nebylo zkonstruováno jako teoretická kategorie, a že ve stávajícím kulturním 

paradigmatu žena „není“. „Proto je třeba ji teprve „napsat“, uchopit, zformovat a 

zformulovat jako projekt, který by stál vně pravidel systému logocentrického 

diskursu“ (Matonoha, 2007: 370, 380). Z toho tedy vyplývá, že se pod pojmem ženské 

psaní skrývá postoj, s jakým bude autor či autorka k textu přistupovat. Skrze ženské 

psaní tak nemusí nutně vznikat pouze texty psané ženami. 

Na problematiku ženského psaní nahlíží také koncept gynokritiky. Název 

diskurzu ženského psaní byl přejat z francouzského výrazu „la gynocritique“ 

(Showalter, 1979: 216,217). Cílem gynokritiky je „vystavět ženský rámec pro analýzu 

literatury psané ženami a místo přejímání mužských modelů a teorií vyvinout nové 

modely založené na studiu ženské zkušenosti“ (tamtéž: 220). Problematické totiž je, že 

příliš mnoho literárních pojmů, které přijímáme jako univerzální, je produktem pouze 

mužských prožitků, zkušeností a vnímání. Dochází tak ke zkreslení kontextu, ve 

kterém literatura vzniká a ke zkreslení samotného čtení (tamtéž: 214). Proto 

feministická kritika zaměřuje svou pozornost na ženu jako spisovatelku a na literaturu 

psanou ženami. Zaměřuje se na analýzu ženy spisovatelky a jejího kulturního, 

sociálního a ideologického kontextu, ve kterém spisovatelka tvoří. Jde tak zejména o 

pochopení její pozicionality a lokace, ve kterém dílo píše. Gynokritika se tak zabývá 

                                                
14 Její text Smích Medúzy (1997) je tak jakýmsi manifestem ženského způsobu psaní, přičemž její 

způsob psaní vychází z významového řádu, který se výrazně odlišuje od falocentrického symbolického 

řádu. 
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čtením, interpretací a studiem textů napsaných ženami (Showalter, 1981: 135). Elaine 

Showalter navrhuje, že je důležité provést rekonstrukci minulosti ženského psaní. Je 

třeba najít návaznost děl romanopiskyň, dramatiček a básnířek k ženské tradici. Pokud 

budeme tyto spisovatelky15 studovat v souvislostech, objevíme společné vzorce a fáze 

evoluce ženské tradice. 

Tyto fáze Showalter rozděluje na femininní16, kdy se ženy snažily vyrovnat 

mužské kultuře a psát v souladu s patriarchálními tradicemi tím, že je napodobovaly, 

fázi feministickou17, kterou můžeme vnímat jako období protestu a distancování se od 

patriarchální tradice, s cílem pokusu o nezávislost, a fázi ženskou18, která je 

charakteristická objevováním sama sebe. V této poslední fázi autorky skončily 

s napodobováním a protestem a místo toho se emancipují od většinové tradice. 

Nastává tak jasně etablovaná tradice, kdy již není třeba se ospravedlňovat (Showalter, 

1979: 228-230).         

 Román The Hunger Games (2008) bych tak přirovnala ke kombinaci druhé a 

třetí fáze. Tento román vnímám jako jakýsi protest proti patriarchálním normám 

tradiční literatury tím, že je hlavní hrdinka vykreslena genderově nestereotypním 

způsobem a liší se tak od tradičního pojímání žen v literatuře. Zároveň se dozvídáme 

mnoho o jejích zkušenostech, tužbách, přáních, vnímání a cítění, čímž tento román 

zapadá do třetí fáze ženského psaní.  

Pro feministickou kritiku jsou tak osoby autorů19 či autorek literárních děl 

důležité a zásadní, jelikož lze skrze jejich osobu a jejich lokaci či pozicionalitu odkrýt 

hlubší struktury díla, které nemusejí být na jazykové úrovni zřejmé a viditelné. 

Důležitost autora či autorky však zpochybnila poststrukturalistická kritika, například 

Roland Barthes, podle něhož není autor nikým víc, než tím, kdo píše20, či skrze něhož 

                                                
15 Například J. Austen, sestry Bronte (Showalter, 1979: 228-230). 
16 Můžeme ji darovat od 1840-1880. Častým znakem tohoto období je využívání mužského 

pseudonymu ženami v Anglii, či volba tzv. superfemininního pseudonymu typu „já maličká“ v Americe 

(tamtéž). 
17 Datovanou do období 1880-1920 (tamtéž). 
18 Datovanou od roku 1920 do současnosti (tamtéž). 
19 Největší důležitost měl autor v pozitivismu, kdy byl v centrálním postavení. Dbalo se na jeho osobu, 

historii, vkus a vášně. Vysvětlení díla se vždy hledalo na jeho straně. Autor byl až donedávna 

jednotlivec, který dílo napsal. Byl jím „člověk, jehož intelektuální a estetické soudy byly autorizací 

formy a obsahu, a tedy i jím zamýšleného smyslu textu (intentional meaning)“ (Morris, 2000:209). 
20 Podle něj dochází k oddalování autora, čímž se moderní text proměňuje. Text je od nynějška tvořen a 

čten tak, aby v něm ve všech jeho rovinách autor chyběl. Autor je tak považován za minulost své vlastní 

knihy. Do centra dění se nyní dostává čtenář, rodí se. Dá se tedy říci, že i autor se stává dalším čtenářem 

svého díla. Nyní nás nezajímá životní zkušenost autora k pochopení díla, je nám k dispozici více 
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je text psán (Barthes, 1977: 142-148). Román The Hunger Games (2008) bychom však 

bez znalosti osoby autorky a kontextu mohli například číst jako dílo popisující 

postapokaliptický svět Panem a jeho státní zřízení vynucující si zábavu pro 

privilegované obyvatelstvo ve formě Hladových her. Pokud se však při čtení knihy 

ohlédneme na osobu autorky, čteme román jako dílo, které je k tomuto režimu a 

státnímu uspořádání velmi kritické. Její román je jakýmsi varováním před tím, kam 

může společnost zajít, pokud se bude nadále vyvíjet způsobem, jakým se momentálně 

vyvíjí. Jedná se tak o varovnou fikci plnou kritických postojů ke společnosti, ve které 

se děj románu odehrává.        

 Nemůžeme však předpokládat, že všechna díla psaná ženami budou vyjadřovat 

nějaký univerzální ženský pohled a hodnoty. Nemůžeme ani očekávat, že díla psaná 

ženami budou feministická a budou v nich obsaženy politické názory a program 

(Morris, 2000: 12). Z konstruktivistického hlediska to lze vysvětlit tak, že ženy 

v určitém čase a na určitém místě mohou sdílet stejné zkušenosti, které mohou 

podrývat maskulinní systémy a to například v současné science fiction, kde ženy 

rozvíjejí svou představivost v mýtech o Amazonkách a jiných ženských 

společenstvích, což budu teoretizovat v kapitole 2.4 (Showalter, 1979: 221, 222). 

 Collins situovala děj svého románu do postapokalyptického světa, jedná se tak 

o žánr science fiction, kde hlavní hrdinka není vykreslena spisovatelkou ženou 

v souladu s patriarchální ideologií genderově stereotypním způsobem jako pasivní 

objekt, což budu postupně rozkrývat v analytické části. Podle mého názoru tak autorka 

nezobrazuje hlavní hrdinku skrze mužskou optiku. Styl psaní autorky Collins tak 

mohu považovat za ženské psaní, jelikož se hlavní hrdinka Katniss nepodobá 

typickým hrdinkám v literatuře psané muži. Dozvídáme se mnoho o tom, co pociťuje, 

jaká je její osobní zkušenost, dozvídáme se o jejích náladách a tužbách, což je 

podtrženo ještě ich-formou, kterou je kniha napsána. „V dílech psanými muži se 

naopak často dozvídáme pouze o ženách, jaké je muži chtěli mít a to prostřednictvím 

stereotypů, sexismu a rolí, které ženy v literární historii hrály“ (Showalter, 1979: 219). 

 Mužská literatura odsouvá ženy do rolí spojených s jejich sexualitou, tedy do 

rolí běhen, panen, frigidních žen, nymfomanek, cudných či prostopášných žen 

(Morris, 2000: 28). V románu The Hunger Games (2008) však jakákoliv podoba rolí 

                                                                                                                                                   
možných významů a interpretací. Čtenář interpretuje podle svých předchozích zkušeností ze čtení, proto 

čím více máme načteno, tím lépe dokážeme interpretovat (Barthes, 1977: 142-148). 
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spojených se sexualitou zcela absentuje, stejně jako tematizace sexuality.  

   

2.2.3 Feministické a ženské čtení 

Feministická literární kritika se zabývá nejen ženou jako spisovatelkou, ale 

také ženou jako čtenářkou. Feministické čtení je podle Showalter čtení literatury 

z ženské perspektivy, kdy si čtenářky vykládají texty na základě své vlastní ženské 

zkušenosti21. Díky těmto zkušenostem mohou upozornit například na obrazy a 

stereotypy žen v literatuře. Feministické čtení se tak zabývá ženou jako spotřebitelkou 

literatury psané muži. Nejde tedy o kritizování spisovatelů-mužů a jejich textů, nýbrž 

o „odkrytí specifik mužské zkušenosti v interpretacích děl předkládaných kritiky-

muži“ (Showalter in Oates-Indruchová, 2007: 22).     

  Pojem ženské čtení může být chápán různě. Pro některé je esencializujícím 

pojmem, pro jiné vyjádřením zkušeností jednotlivých žen, pro další splývá s pojmem 

feministické čtení. Pro mou práci je ale podstatné, že se teorie ženského čtení dá 

aplikovat i na texty psané ženami, jelikož i autorky-ženy mohou přijmout a osvojit si 

mužské psaní. S ženským čtením se pojí koncept Jonathana Cullera „číst jako žena“, 

což znamená číst podezíravě, ale neznamená to, že tak čtou všechny ženy. „Číst jako 

žena“ je jen vědomě zaujatá pozice, je to způsob čtení, který je nezávislý na genderové 

identitě čtenáře či čtenářky (Culler, 1991: 516-518). Ženským čtením se myslí nový 

úhel pohledu, který vzdoruje textu a odolává interpelační síle autora či autorky 

(Morris, 2000). 

Jelikož zkoumám dílo ženy spisovatelky, budu v analytické části využívat jako 

jednu z metod ženské čtení. Při analýze využiji také metodu vzdorného čtení, a to 

tehdy, když usoudím, že autorka reprodukuje genderový řád. Vzdorné čtení je 

založeno na kritickém čtení textu, kdy se na něj díváme z jiného úhlu pohledu 

(Fetterley, 1978 : 492-501). Tato metoda mi pomůže rozkrývat sexistická schémata, 

které mně jako čtenářce mohou být nevědomky podsouvána spisovatelkou ženou, 

pokud píše v souladu s dominantním patriarchálním řádem.   

 Spisovatel, či spisovatelka totiž mohou použitím vypravěčského stylu čtenáře 

či čtenářku interpelovat, tedy navádět ho/ ji ke sdílení hodnot díla. Problémem děl 

                                                
21 Zároveň se však dopouští zjednodušování, když vychází z představy o univerzální ženské zkušenosti. 

Dochází k opomíjení ženské zkušenosti, dané věkem, třídou, sexuální orientací (Showalter in Oates-

Indruchová, 2007:22). 
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psaných muži je tak to, že vyjadřují jejich postoje a hodnoty. Často ale dochází 

k tomu, že tento mužský pohled na svět přebírají i autorky ženy. Ženy čtenářky jsou 

tedy vedeny k tomu, že čtou, přemýšlí jako muži, s nimiž se následně ztotožňují. 

Přijímají za „přirozený“ mužský systém hodnot, který zahrnuje i misogynii (Fetterley 

in Morris, 2000: 43-51). Z vypravěčova pohledu je ženské vědomí většinou pouze 

pasivní, a „tak je předurčeno k tomu, aby bylo odsouzeno, oceněno, nebo potrestáno“ 

(Fetterley in Morris, 2000: 43). Pokud tedy ženy čtou v souladu s interpelačními 

strategiemi vypravěčské metody mužů, mohou se samy podrobit patriarchálnímu úsilí 

o jejich ovládnutí. Feministická kritika tak klade velký důraz na nutnost stát se 

nezaujatými čtenáři a čtenářkami, nutnost naučit se číst navzdory emocionálnímu 

zabarvení jazyka a metaforice, a vytvářet si protichůdná vypravěčská stanoviska 

(tamtéž).          

 Tento mocenský nátlak prostřednictvím literatury tak Fetterley vnímá jako 

politický, jelikož muži prostřednictvím literatury nad ženami uplatňují moc, čímž se 

udržuje hierarchicky konstruovaný systém moci v literatuře i ve společnosti. Ženy tak 

zažívají zvláštní formu bezmoci, kdy jsou bezmocné nejen jako literární postavy, ale i 

jako čtenářky. Ženy tak musí změnit optiku čtení a interpretaci literárních děl, jelikož 

pomocí této změny mohou odhalit a zpochybnit mýty o mužích a ženách. Změna 

mocenského systému může být úspěšná tehdy, když zpochybníme jeho hodnoty 

(Fetterley, 1978: 492-501). Abychom mohli číst díla z pohledu ženy, musíme se 

naučit vzdorovat ideologickým významům obsažených v příbězích, dát v nich ženám 

prostor a svobodu. Musíme odolat interpelační síle vyprávění, která nás nutí přijmout 

hodnoty obsažené v díle (Morris, 2000: 47-48). Číst z pohledu ženy pak znamená 

naučit se číst proti samotné podstatě textu. Je tak třeba, aby byl dominantní 

převládající způsob čtení dekonstruován, proto Fetterley doporučuje hledat 

protichůdné informace a číst texty vzdorně (Fetterley, 1978).     

V analytické části tak budu používat jak metodu gynokritiky, tak z pohledu 

čtenářského i metodu vzdorného čtení, která byla původně podle Fetterley aplikovaná 

na texty mužů. Tuto metodu však mohu aplikovat i na text autorky ženy, abych 

vystoupila z esencionálního pohledu, že genderový řád reprodukují pouze muži.  

Důležité je uvědomit si, že genderovým řádem může být interpelována i sama 

spisovatelka, která tuto interpelaci reprodukuje dále a ovlivňuje tím čtenáře a čtenářky.   
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2.2.4 Autorský kontext románu 

Je důležité také okrajově nastínit kontext románu The Hunger Games (2008) 

autorky Suzanne Collins. Narodila se v roce 1962 v Hartfordu ve státě Connecticut, 

vystudovala obor dramatického psaní na New York University a začínala jako 

scénáristka televizních pořadů pro děti. Popularitu jí však přinesla až trilogie The 

Hunger Games, díky které se v roce 2010 zapsala na seznam nejvlivnějších lidí světa, 

podle magazínu Time a Entertainment Weekly Entertainers. Z její trilogie se staly 

bestsellery a z ní multimilionářka (Collins: online).    

 Inspirace tohoto příběhu vzešla z řeckého mýtu o Mínotaurovi a válečném 

vyprávění jejího otce. Podle Collins se trilogie The Hunger Games a její další knihy 

dotýkají témat- nezbytných a zbytečných válek- která s ní často diskutoval její otec 

(Biography.com Editors: online, překlad autorky). Hlavní myšlenka jí ale byla 

vnuknuta ve chvíli, kdy přepínala televizi mezi reality show a zpravodajstvím z války 

s Iráku. Podle jejích slov „ pokud představíme dětem tyto myšlenky dříve, o to dříve 

s nimi můžeme o válce rozmlouvat, což pravděpodobně povede k více řešením. 

Myslím si, že toto téma není diskutováno způsobem, jakým by mělo být, a myslím, že 

je to kvůli tomu, že je toto téma pro lidi nepohodlné a nepříjemné. Z vlastní zkušenosti 

ale vím, že jsme již v raném věku celkem schopni porozumění a zpracování 

informací“ (tamtéž, překlad autorky).      

 Tím, že autorka zpracovává reálná témata válečných konfliktů spolu s jakousi 

absurditou, kterou nám předkládají reality show, se stala její trilogie celosvětově 

populární nejen u dospívajícího čtenářstva. První díl trilogie The Hunger Games 

(2008), který budu analyzovat, byl tak následován pokračováním Catching Fire (2009) 

a Mockingjay (2010). Knižní příběhy byly následně od roku 2012 zfilmovány, což 

jejich popularitu ještě navýšilo.       

 Popularita knih byla kromě zfilmování umocněna také kladnými recenzemi, 

které na sebe nenechaly dlouho čekat. Podle recenze School Library Journal „jsou 

autorčiny postavy zcela reálné a soucitné, když mezi sebou vytváří spojenectví a 

přátelství tváří v tvář drtivé převaze. Děj je napínavý, dramatický a poutavý. Tato 

kniha dokonale rezonuje s generacemi vyrůstajícími na reality show, jako jsou 

„Survivor“ a "American Gladiator" (tamtéž). Recenze Booklist chválí trilogii The 

Hunger Games za trojdimenzionální postavy, vynikající příběh o dobrodružství, 

politickém napětí a romantice (tamtéž).      
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 Dá se říci, že patří mezi spisovatelky, které svým úspěchem podpořily a 

pozměnily celosvětové vnímání ženy jakožto spisovatelky a svým dílem inspirovala 

mnoho sci-fi a fantasy autorů a autorek. Je důležité uvědomit si, že autorka pochází 

z více méně privilegovaného prostředí tím, že jí bylo umožněno vystudovat 

dramatické psaní na univerzitě. Musím také dodat, že z pera této autorky vzešla 

postava mladé rebelující dívky Katniss, ke které vzhlíží miliony čtenářů a čtenářek po 

celém světě a se kterou se mohou ztotožnit. Postava autorky je tak pro tento román 

velmi důležitá nejen proto, že vykresluje hlavní hrdinku nestereotypním způsobem, ale 

zejména proto, že nám v textu předkládá kritické postoje ke společnosti, ve které se 

děj románu odehrává.   

2.3 Archetypální analýza 

 V této části teoretické práce budu využívat feministickou literární analýzu 

archetypů zahraničních i českých autorek, která čerpá (polemicky i souhlasně) 

z psychologie. Nejprve vysvětlím význam slova archetyp, dále představím jeho využití 

v kritickém feministickém pojetí.  

2.3.1 Pojem archetyp 

Výraz archetyp pochází z řeckého slova „arche-typos“, neboli první vzor. Jeho 

význam ale může mít několik výkladů. Může znamenat buď určitý pravzor či původní 

vzor, jakýsi kulturou předávaný a přejímaný vzor, či vrozenou představu a způsob 

myšlení. V případě literatury se jedná o modelovou, typologickou charakteristiku 

postav, modelový vývoj příběhu nebo situace, často se opakující motiv či symbol 

(Knotková-Čapková a kol., 2010: 18).       

 Archetypy představují symbolický model myšlenek a představ, které ovlivňují naše 

chápání a pojímání světa a které na nás určitým způsobem působí a ovlivňují naše 

myšlení. Pojetí archetypů je variabilní, může se měnit a není jednotné, přičemž jeden 

archetyp může být vnímán různě nejen v odlišných kulturách, ale i v rámci jedné kultury 

(Jung, 1997: 38). Nejčastějším projevem archetypů je mýtus a pohádka. Archetypy se 

nám však mohou jevit i ve vizích a snech (tamtéž: 164). Je však třeba zdůraznit, že 

projev archetypu není to samé, co archetyp. Archetyp není našemu vědomí dostupný a 

nelze jej vyjádřit. Nevědomý obsah archetypu je nám dostupný pouze skrze určitou 

formu, kterou na sebe vezme ve vědomí (tamtéž: 74). 
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2.3.2 Archetypy v  psychologii 

Na archetypy můžeme nahlížet různou optikou. Velmi významným přístupem 

analyzujícím archetypy je pohled psychoanalytický zakladatele analytické psychologie 

Carla Gustava Jung, jehož koncepty jsou pro mou analýzu velmi podstatné.  

 Carl Gustav Jung vychází při charakteristice pojmu archetyp z teorie o 

nevědomí, jež se s tímto pojmem velmi úzce pojí. Podle něj můžeme o nevědomí 

hovořit pouze tehdy, pokud jsme schopni prokázat jeho obsahy. Tyto obsahy osobního 

nevědomí jsou v podstatě citově zabarvené komplexy, které vytvářejí osobní intimitu 

duševního života. Naopak obsahy kolektivního nevědomí se nazývají archetypy, které 

naznačují existenci všudypřítomných forem v psýché22 (Jung, 1997: 73). Toto 

kolektivní nevědomí „sestává z preexistujících forem, archetypů, jež si lze uvědomit 

až sekundárně a jež dávají obsahům vědomí pevně vyznačenou formu“ (tamtéž: 106). 

Za kolektivní nevědomí je označována část lidské psýché, jejíž obsahy se nevyvíjí 

individuálně, ale jsou děděné. Jung tvrdí, že se dítě rodí s diferencovaným, 

predeterminovaným a proto individualizovaným mozkem s pohotovostí ke zděděným 

instinktům a preformacím. Děti dědí možnosti představ, které se projevují pomocí 

snových obrazů. Důkazem dědičnosti těchto možností představ je univerzální výskyt 

archetypů (tamtéž: 178-179).        

 Archetyp je tak podle Jungova výkladu čistá, nefalšovaná přirozenost, která 

člověka podněcuje k tomu, „aby říkal slova a prováděl úkony, jejichž smysl je pro něj 

nevědomý, a to tak nevědomý, že o něm ani nepřemýšlí“ (tamtéž: 49). Skrze svou 

psychoanalytickou optiku tak archetypy vnímá jako prvotní formy, které pramení 

z před-pojmové oblasti nevědomí, kde zůstávají nevyvinuté a nepopsatelné, dokud je 

naše vědomí nezformuje.         

 Pro mou analýzu je však podstatný fakt, že Jung tyto archetypy dichotomizuje 

na mužství a ženství. Koncepty mužství a ženství jsou podle něj vnímány jako souhrny 

vlastností a jednání. Muž je principem animus, žena je principem anima, přičemž se 

tyto principy vzájemně prostupují. Každá bytost v sobě nosí oba principy, ženský i 

mužský, s tím rozdílem, že ženský princip je podřadný a podhodnocený. Výhodou 

muže je, že se skládá jak z anima, tak z animy, čímž se stává celistvou bytostí, jelikož 

je harmonizován. Muži jsou tak obohaceni o ženskou stránku, což je vnímáno 

pozitivně. Anima poskytuje muži lásku a naplnění, dotváří tak jeho lidství (tamtéž).

                                                
22 Jung rozumí pojmem psýché celou naši bytost, vědomou i nevědomou (Jung, 1997). 
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 V principu animus jsou obsaženy mužské charakteristiky, které jsou u mužů 

žádoucí, zejména tedy charakteristiky spojené s vědomím, tvořivostí, mocí a duchovní 

silou. Pokud je ale princip animus přítomný v psychice ženy, do popředí se dostávají 

zejména její nežádoucí a negativní vlastnosti. Její ženská stránka je potírána a stává se 

neatraktivní, animus tak činí ženy tvrdohlavými a hádavými (Knotková-Čapková a 

kol., 2010: 18). Žena by tedy neměla usilovat o to, být celistvou bytostí, měla by si od 

mužského principu animus držet určitý odstup (tamtéž: 224). Archetyp animy 

reprezentuje vnitřní ženství, proto je spojeno s femininními charakteristikami. Anima, 

jakožto ženská bytost, na sebe může brát různé podoby. Pokud v mužské psychice 

anima převládá, tyto femininní charakteristiky se na něj přenášejí, přičemž se jedná 

veskrze o negativní vlastnosti jako je přecitlivělost, ješitnost či žárlivost (tamtéž: 133).  

Je zjevné, že je toto Jungovo archetypální pojetí z hlediska feministické kritiky 

problematické. Poststrukturalistická feministická kritika k archetypům přistupuje 

zpravidla z pozice dekonstruktivní analýzy. Zajímá se tedy o to, jak a v čí prospěch 

jsou archetypy artikulovány, či jak působí z hlediska mocenských diskurzů 

(Knotková-Čapková a kol., 2010: 20).       

 Musí se uznat, že Carl Gustav Jung svým schématem archetypů inspiroval 

mnoho feministických literárních kritiček, které si však byly vědomy mnoha úskalí, 

který tento text pro feministickou analýzu obsahuje. Zejména z hlediska archetypální 

analýzy žen je tato psychoanalytická teorie nedostačující. Jungův archetypální přístup 

v jeho knize Archetypy a nevědomí (1997) je podroben kritice i od Annis Pratt (1981), 

která ačkoliv z jeho teorie vychází, upozorňuje na jeho problematické využívání 

pojmů „femininní“ a „maskulinní“, které jsou používány jako dvě zcela odlišné 

dichotomní kategorie v podobě anima a animy (tamtéž: 18).   

 Toto dichotomické pojetí vytváří binární opozice, čímž vytváří asymetrické 

vztahy a přiděluje mužům a ženám určité vlastnosti. Muži získávají společensky 

ceněné vlastnosti, jako je logičnost, oproti tomu žena získává opačné a negativní 

vlastnosti jako je nestabilnost, chaotičnost, či nevyzpytatelnost. Jung tak přistupuje ke 

kategoriím genderu dualisticky a esencialisticky23, čímž se tato teorie stává pro 

feministickou kritiku nepřijatelnou, jelikož ve svém důsledku posiluje již tak hluboko 

                                                
23 Esencialismus předpokládá, že se muži a ženy rodí s určitými odlišnými vlastnostmi, které vyplývají 

z biologické podstaty člověka a nelze je měnit. Základním konceptem esencialismu je tedy předpoklad, 

že existují zásadní rozdíly mezi muži a ženami, které jsou vrozené (Morris, 2000: 10-12). 
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zakořeněné genderové stereotypy. Například podle Pratt je „žena v Jungově konceptu 

buď vnější nádobou mužských projekcí, nebo podřadným prvkem mužské osobnosti“ 

(Pratt, 1981: 8), a tento hierarchický model tak přijímá kriticky. Přestože je však 

z hlediska feministických teorií pro analýzu tato teorie problematická, vychází z ní 

mnoho autorek a autorů (toto budu podrobněji teoretizovat níže), což je hlavní důvod, 

proč je nutné ji zmínit. 

2.3.3 Feministická analýza literárních archetypů 

  V této kapitole teoretické části se zaměřím na feministické autorky, zahraniční 

i české, zabývající se literární analýzou archetypů, z jejichž teorií budu vycházet a 

analyzovat postavy, chování a vztahy mezi nimi. Tyto autorky nakládají s kategoriemi 

genderu odlišně, než jak tomu bylo v Jungově teorii. Jejich pojetí literárních archetypů 

je pro mě stěžejní.  

Pro mou analýzu je nejvýznamnější americká feministická autorka, teoretička a 

kritička Annis Pratt, která ve svém díle Archetypal Patterns in Women´s Fiction 

(1981) zkoumá opakující se vzory v literatuře psané ženskými autorkami. Tyto vzory 

pak nazývá archetypálními obrazy. Autorka představuje archetypální vzory jako 

kategorie podobností, které mohou být popisovány v jejich vzájemném vztahu v rámci 

daného textu nebo v širším literárním spektru (Pratt, 1981: 5).    

 Pratt tvrdí, že je velmi důležité vědět, z jakého prostředí autor či autorka 

pochází a jakou má roli ve společnosti. Interpretace archetypů v literárních textech 

závisí na jeho/jejím postavení. Podle ní jsou v dílech psanými ženami obsaženy jiné 

zkušenosti, než v textech psanými muži. Proto můžeme v ženské literatuře vidět rozdíl 

mezi tím, co se od žen očekává, a tím, jak žena uvažuje, jaké má touhy a sny (tamtéž: 

7). Ačkoliv Pratt vychází z archetypální jungovské teorie, vychází i z archetypů, které 

sama formuluje, jako je trauma ze znásilnění, či green world lover (o nich podrobněji 

níže). Využívá tak segmenty z dominující jungovské teorie a vhodně využije jen ty, 

které jsou potřebné pro analýzu ženských archetypů, které následně kombinuje 

s literárními obrazy v ženské literatuře (tamtéž: 7).     

 Pratt rozdělila příběhy do tří společně souvisejících archetypálních systémů, 

které odkazují k dávným mýtům. Jedná se o archetypní systémy plodnosti a 

znovuzrození, středověké legendy o svatém grálu a čarodějnictví (tamtéž: 167). 

Systém plodnosti a znovuzrození odkazuje k matriarchálnímu uspořádání společnosti, 
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kde se ženská zkušenost dědí z generace na generaci, ženskost je společností 

oslavována a kde muž je sice nepostradatelný, ale znamená celkově rušící faktor24. 

Tyto mýty odkazují k matriarchátu mimo jiné tím, že symbolizují spojení ženy 

s přírodou. Ženy jsou v těchto mýtech nezávislé, mocné, a nejsou negativní ani 

záporné, čímž se jejich podstata velmi liší od jiných mýtů. V tomto typu matriarchální 

moci tak patriarchální mocenský řád zcela absentuje. V těchto příbězích se také často 

vyskytuje motiv trojjediné bohyně pojímající archetyp panny, matky a stařeny (tamtéž: 

170-173). Druhým archetypním systémem jsou legendy o svatém grálu, zahrnující 

například tzv. artušovské mýty. Ve středověké literatuře je dominantní muž, který 

oplývá typickými hrdinskými vlastnostmi. Muži v těchto příbězích25 překonávají 

překážky, bojují se zlem, zachraňují bezmocné. Ženy byly tímto zatlačeny do rolí 

statických postav a jejich síla a ženskost byly potlačeny (tamtéž: 174).  

 Třetím systémem jsou příběhy o čarodějnictví. Původně se jednalo o ženy26, 

které se staraly a pečovaly o nemocné, či se staraly o reprodukční cyklus žen. S 

postupnou změnou společenského systému a nástupem patriarchátu se však moc těchto 

žen, jež byla mimo mužskou kontrolu, stala terčem snah o disciplinaci, jež končívala i 

fyzickou likvidací těchto žen (upálením na hranici). Tato společenská změna a 

mocenské ukotvení misogynního diskursu vedla ke zničení ženské tradice a 

charakteristika postavy čarodějnice se razantně proměnila. Čarodějnice jsou následně 

charakterizovány jako ženy, které odmítají patriarchální nadřízenost, které svým 

chováním revoltují proti genderovému řádu, čímž reprezentují chaos. V moderní 

literatuře jsou typickými anti-hrdinkami (Knotková-Čapková a kol., 2010: 22). 

Čarodějnice jsou popisovány jako ženy ošklivé, ty vzbuzovaly největší obavy, proto 

byly mučeny a upalovány (Morris, 2000: 34-35). Čarodějnictví ve svém bylinkářství a 

léčení, tancích plodnosti, vírou v reinkarnaci se snažilo o obměnu archetypů 

umírajícího boha a archetypů o grálu (Pratt, 1982: 175-176).   

 V beletrii psané ženami se podle Pratt opakovaně vyskytují archetypy, jako je 

trauma ze znásilnění, znovuzrození, či green-world lover. Tyto archetypy mají svůj 

protějšek v těchto třech systémech. Všechny tyto tři archetypy odráží touhu žen po 

                                                
24 Muž má v mýtu o Déméter pouze role svůdníka či dobyvatele. 
25 V původních legendách měly keltské ženy větší svobodu nad svým tělem než ženy v patriarchálních 

systémech. Původně tak legenda o svatém grálu rebeluje proti instituci mateřství a dalším 

patriarchálním normám. V 15. století však došlo ke změně v patriarchální struktuře a postavy jako 

Morgana, obdivovaná bohyně a bojovnice, či kněžka Guinevra, respektovaná královna, se 

transformovaly do postav symbolizujících zradu, hrůzu, čarodějnictví a cizoložství (Pratt, 1981:174). 
26 Jako vědmy, léčitelky, porodní báby a bylinkářky se těšily společensky důležitému postavení. 
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erotické autonomii, touhu po smysluplných sociálních rolích a touhu po oslavě 

ženskosti (tamtéž: 170,176).        

 Hlavní hrdinky v kontextu patriarchální literatury jsou submisivní a konformní 

k patriarchálním normám. Takové ženy jsou čisté panny, manželky, matky, přičemž 

oplývají archetypálními ženskými vlastnostmi, jako je citlivost, přátelství a obětavost 

(Knotková-Čapková a kol., 2010: 20). Muži si tak podle takového pojetí ženy budují 

svou vlastní kladnou identitu, která je značně odlišná od té ženské. Podle De Beauvoir 

je koncepce jinakosti pro naše myšlení nezbytná, jelikož ponětí o našem vlastním „já“ 

můžeme nabýt pouze v protikladu k tomu, co nejsme. Žena tak funguje jako jinakost 

k muži. Ženy svou vlastní identitu postrádají, a tak jim mohou být přisouzeny 

jakékoliv významy, které si dominující zvolí. Z toho důvodu jsou ženy označovány 

jako křehké, slabé, emocionální, postrádají racionalitu a povolné. Ženám jsou přičítány 

takové vlastnosti, které muži potřebují k vytvoření své vlastní představy o mužskosti. 

Muži pak mohou sami sebe definovat v protikladu k těmto vlastnostem. Toto pojetí 

ženy se však kulturně liší, někde je ženskost ztělesněním přírody, čistoty, dobra, krásy, 

ale zároveň i zla, kouzel, smrti. Ženy neustále ztělesňují jak mravní hodnoty, tak jejich 

úpadek. Podle De Beauvoir je tak důležité „začít přehodnocovat mužské chápání žen, 

abychom se naučily na věci nahlížet z pohledu ženy“ (De Beauvoir in Morris, 2000: 

26-27).    

S dalším ženským archetypem, archetypem divoké ženy, nás seznamuje 

Clarissa Pinkola Estés, která, podobně jako Pratt, vychází z Jungovy psychoanalýzy. 

Ve své knize Ženy, které běhaly s vlky (1999), se zabývá mýty, pohádkami a příběhy, s 

cílem pomoci ženám spojit se znovu se svou divokostí a instinktivní povahou. Autorka 

se snaží přivést ženy k poznání a znovunalezení své divoké stránky duše, k tomu, aby 

naslouchaly svému instinktu. Nabádá je, aby se oprostily od toho, co jim je společností 

vštěpováno, že je správné, tedy slušnost, poddajnost a role. Role, které ženám nepatří, 

ale zároveň je svazují, role hodné a poslušné dcery, matky a manželky (Estés, 1999: 

35-107).           

 V příbězích postupně objevujeme a poznáváme archetyp divošky, přičemž se v 

jednotlivých kapitolách postupně odkrývají různé aspekty tohoto ženského archetypu. 

Divoška je silná, energická, tvořivá, milující a loajální, a přináší lidstvu spoustu 

nápadů, představ a zvláštností. Estés analyzuje také archetyp muže uchvatitele, který 

přebývá jako vnitřní dravec v každé ženské duši (tamtéž: 53-55).  Na její přístup však 
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musím také nahlížet kriticky. Pracuje s pojmy jako „pravé ženství“ a „ženská 

přirozenost“, nevyhne se tak esencialistickému a dichotomizujícímu pojímání mužů 

jako utlačovatelů a žen jako obětí.         

 Důležité však podle mého názoru je, že Estés ve svém díle prezentuje zcela 

jiný model psychického vývoje, než jak ho popsal Jung. Jung se zabývá vývojem 

pouze mužské psyché, která obsahuje jak animus, tak animu, Estés oproti tomu 

zkoumá vývoj ženské psyché, která zahrnuje výše zmíněné archetypy ženství a 

mužství, čímž je její přístup na rozdíl od Junga profemininní. Archetyp divošky, který 

nám Estés předkládá, tak může ženám posloužit jako vzor vzdoru a nezávislosti, což 

může posílit jejich společenské postavení. 

Mezi české autorky, analyzující genderové archetypy, patří například Blanka 

Knotková-Čapková, která je představuje na příbězích klasické indické literatury. Ve 

své knize Konstruování genderu v asijských literaturách (2005) čtenáře seznamuje 

s archetypem poslušné ženy-přadleny27, která může vystupovat v rolích čisté panny, 

věrné manželky a obětavé matky. Přadlena poslušně a konformně přijímá mocenské 

struktury a podřizuje se jim, přičemž submisivně přijímá patriarchální hodnoty. 

Představuje poslušnou oddanou ženu, která se obětuje pro druhé a jejímž cílem je o 

druhé pečovat. Definuje také negativní archetyp přisluhovačky či kolaborantky 

patriarchátu (Knotková-Čapková, 2005: 146, 171).     

 Dále se autorka zabývá interpretací slov čarodějnice a čarodějka, které je nutné 

mezi sebou odlišovat. Čarodějnice je definována jako žena, která jakožto rebelující, 

nezávislá a nekonformní žena řád nejen ohrožuje, ale svým chováním vytváří chaos. 

„V průběhu dějin čarodějnictví získalo negativní konotaci a i český výraz 

„čarodějnice“ má oproti pozitivní „čarodějce“ (tj. archetypu, který do určité míry 

splývá s obrazem Estésiny divošky), veskrze záporný charakter“ (Knotková-Čapková 

a kol., 2011: 201). 

Mezi významné české autorky zabývající se teorií archetypů patří také Zdenka 

Kalnická, která ve svém díle Archetyp vody a ženy (2007) popisuje vodu jako 

symbolicko-estetický archetyp, který život dává i bere. Vodu tak dává do souvislosti 

s koloběhem života spojeným s archetypem tzv. „Velké Matky“, voda je tak již od 

starověkých náboženství a mýtů spojována s ženou (Kalnická, 2007: 26). Její pojetí 

                                                
27 Typické příklady přadlen v indických eposech jsou hrdinky Mahábhárata a Rámájana, Draupadí a 

Síta (Knotková-Čapková, 2005: 146). 
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nám tak nabízí určité analogie s Annis Pratt a jejím archetypem matky, což odkazuje k 

jejímu systému plodnosti a znovuzrození založeném na spojení ženy s přírodou (Pratt, 

1982: 170-173). 

2.3.4 Archetypy mužství 

Jelikož v románu The Hunger Games (2008) budu analyzovat i významné 

mužské postavy, považuji za nutné se v této teoretické části zabývat také archetypy 

mužství a konceptualizacemi maskulinity.       

 V naší společnosti najdeme různé konstrukce maskulinit, neexistuje totiž jen 

jeden model správného mužství. Zakladatel mužských studií, které se v 80. letech 

vydělili z genderových studií a které rozšířily zájem feminismu i na maskulinitu, 

Michel Kimmel, chápe maskulinitu jako neustále se měnící soubor významů, který 

muži konstruují ve vztazích k sobě samým, ke světu a k jiným (Kimmel, 1994: 120).

 Connel hovoří o pěti typech maskulinity, o hegemonické, podřízené, 

spoluúčastné, marginalizované a protestní (Connel, 1995: 76-81). Mezi těmito typy 

maskulinit existuje určitá hierarchie, kdy je určitý typ mužů upřednostňován a vládne 

tak nad jinými muži jen proto, že jsou některé formy maskulinity označovány za 

nadřízené a jiné za podřízené. Connel nazývá dominantní typ maskulinity 

hegemonickou maskulinitou (Connel, 1987: 183). Ta se vyznačuje upozaďováním citů 

a emocí, jelikož právě péče, empatie a soucit jsou vnímány jako neslučitelné 

s mužností, a muži tyto vlastnosti potlačují, aby nebyli spojováni s femininitou 

(Connel, 1987). Naopak hegemonní muž a mužskost se pojí s charakteristikami jako je 

úspěšnost, spolehlivost, agresivita, soutěživost, soběstačnost a heterosexualita. Právě 

s těmito charakteristikami jsou „obyčejní“ muži v běžném světě nuceni se poměřovat, 

a snaží se jich dosáhnout. V takových případech maskulinita jako ideologie velmi 

podstatně ovlivňuje životy mužů a mužské identity, jelikož je pro muže (i ženy) velmi 

těžké potlačit své emoce, čímž jedině by mohli dosáhnout hegemonické maskulinity 

(Kimmel, 1994).  

Kritiku této hegemonní maskulinity můžeme najít v knize Roberta Moora a 

Douglase Gilletta Král, Válečník, Kouzelník, Milovník: Čtyři mužské archetypy (2015), 

ve které se autoři snaží najít k této dominantní maskulinitě alternativy, jež prospějí 

mužům znovuobjevit, posílit a podpořit jejich mužnost. Tyto čtyři hlavní formy zralé 

maskulinní energie se překrývají a navzájem se obohacují. Dobrý král je vždy 
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současně i Válečníkem, Kouzelníkem i Milovníkem, což můžeme říct i o ostatních. 

Každý z těchto mužských archetypů v sobě však obsahuje kromě pozitivní stránky, 

která muže obohacuje, i negativní stránku, která ničí jeho integritu (Moore a Gillette, 

2001: 43) Tito autoři však vycházejí z esencialistického pojetí mužství, podobně jako 

Estés pojímá esencialisticky ženství, proto je nutné nahlížet na jejich teorie v rámci 

konstruktivismu také kriticky. Jejich dílo však shledávám, podobně jako dílo Estés, 

také za velmi přínosné pro mou analytickou část, jelikož se staví k hegemonické 

maskulinitě kriticky a hledá alternativní vyjádření.    

2.4 Feministická utopická a dystopická literatura 

V analytické části budu prostřednictvím analýzy prostoru, státního zřízení a 

mocenských vztahů zkoumat, nakolik je román The Hunger Games (2008) utopickou, či 

dystopickou literaturou. Proto je nezbytné nejprve charakterizovat pojem utopie a 

dystopie a s tím spojený žánr utopické a dystopické fikce. Okrajově nastíním také další 

odnož science fiction, tzv. spekulativní fikci. 

2.4.1 Charakteristika pojmů utopie a dystopie  

Oba pojmy, utopie i dystopie, se charakterizují ve vzájemném vztahu. Utopie 

se vyznačuje některými společnými rysy, jako jsou mírové vlády, rovnostářská 

společnost a čisté životní prostředí, či nejlépe jejich kombinací. Utopie tak ve 

výsledku představují ideální, harmonické, spravedlivé světy, s ideální politickou 

strukturou, ve kterém je radost žít (Hahn, 2016, online).    

 Pokud charakterizujeme utopickou představu světa jako ideální, dystopie se 

může zdát být jejím opakem, jelikož popisuje nedokonalou společnost a reflektuje, 

kam až mohou zajít totalitní režimy, či společenský a technický vývoj. Nemůžeme ale 

tyto pojmy definovat jako vzájemně opačné, jelikož na dystopii můžeme nahlížet také 

jako na nevydařenou utopickou vizi či jako na následky současných společenských 

problémů. Dystopie je tedy s utopií velmi úzce propojena, jelikož za dystopii můžeme 

označit takové utopie, ve které má výhody pouze určitá část společnosti, zatímco 

ostatní její členky a členové zažívají útrapy a jsou nějakým způsobem 

marginalizováni. V dystopickém světě jsou životy jednotlivců přísně regulovány 

společností, které dominuje jedna osoba či skupina elit. Takto dominantní osoba či 

osoby využívají nátlak k udržení pravidel a pořádku. Taková dystopická společnost se 
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vyznačuje totalitním vládnoucím aparátem, ve kterém je omezování osobních svobod 

a násilné represe na denním pořádku. Jedinec je kontrolován, omezován a řízen 

vládnoucí osobou či osobami, nemůže tak plně rozvíjet svůj potenciál (Hahn, 2016, 

online).         

 Dystopické texty tedy varují čtenáře před hrozícími katastrofami a nežádoucí 

budoucností, která nastane, pokud nebudou v současnosti pod kontrolou určité sociální 

trendy. Proto je záměrem pesimistických dystopií nabádat čtenáře, aby se zamysleli 

nad tím, kam jejich společnost směřuje, a skrytě je nabádá změnit její trajektorii. 

Pokud tak nebudeme řešit současné problémy, dystopie nám předkládá jakousi 

varovnou představu budoucnosti, která by mohla nastat, vede nás tak k uvědomování 

si společenské problematiky a otázek, jakým směrem se společnost ubírá a co je třeba 

vykonat, aby tomu bylo zabráněno. Zdá se ale zřejmé, že pojetí dystopií je 

pesimistické ne proto, že Země a její civilizace jsou téměř ztraceny, ale protože příčiny 

katastrofy jsou determinovány jako nevyhnutelné (Zaki, 1990: 244-245, online).  

 Literární žánr dystopie je tak velmi úzce spojen se satirickými, sociálními a 

politickými romány, či se science fiction, přičemž utopická i dystopická fikce jsou 

považovány za důležité způsoby, jak si představit budoucnost a prostřednictvím této 

představivosti zvážit stav současnosti. Čtenáři se tak často potýkají s otázkou, zda účel 

opravdu světí prostředky. Pravdou je, že existuje mnohem méně utopické fikce než té 

dystopické, a to z toho důvodu, že v utopické společnosti jsou lidé šťastni a všechny 

podmínky pro život jsou ideální. Lidé žijí v prostředí, které nepodněcuje žádný 

konflikt. Hlavním požadavkem pro úspěšnou fikci je ale nějaký druh konfliktu, který 

utopický svět nemůže poskytnout, proto je utopická fikce v současnosti méně 

populární a pro čtenáře více méně nepřitažlivá (Hahn, 2016, online). 

2.4.2 Historie žánru 

Představy o tom, co může přinést budoucnost, lze nalézt ve starověké literatuře. 

První zmínku o utopii můžeme datovat rokem 380 př. n. l., kdy Platón ve svém díle 

„Republika28“ vytváří společnost, ve které vládnou filosofové, kteří byli vybráni pro 

svou moudrost a intelekt. Nyní sice chápeme společnost popsanou v „Republice“ jako 

utopickou, tento samotný termín však ještě po mnoho století neexistoval. Slovo 

"Utopia" bylo poprvé použito až Thomasem Morem v jeho stejnojmenné knize z roku 

1516, ve které představovala ostrov, kde sociální rozdíly mezi lidmi, chudoba a 

                                                
28 Latinsky „De republica“, překládáno také jako „Ústava“.  
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kriminalita byly nahrazeny dokonalou rovností, svobodou a blahem. Utopická 

společnost je v tomto díle popisována jako ideální komunita, kde nejsou třeba právníci 

a dominuje zde společné vlastnictví nad soukromým. Jeho dílo však bylo v Anglii 

odmítnuto a prohlášeno za protistátní. More slovo utopie zkombinoval pomocí 

řeckých slov pro "žádné místo" a "dobré místo". Původní význam slova se neproměnil, 

v současnosti je slovo utopie stále synonymem pro ideální a dokonalý svět (Hahn, 

2016, online).          

 V ženské literární tradici se sice utopie objevuje již od 17. století29, díla těchto 

autorek nebyla doceněna, či vůbec přijímána. Jako první vědeckofantastické dílo 

napsané ženou bývá označován román Mary Shelly Frankenstein (1818), obvykle jsou 

však považovány za hlavní autory tohoto žánru zejména muži. Klasickým příkladem 

dystopické fikce je dílo George Orwella 1984, publikováno v roce 1949, ve kterém 

popisuje dystopickou budoucnost, v níž se Anglie stala totalitním státem, či 451 

stupňů Fahrenheita (1953) Raye Bradburyho. Tato díla sdílejí stejné charakteristiky, 

typické pro dystopickou literaturu, jako je pluralismus soupeřící s individualismem, 

pořádek s chaosem, válka s mírem, či charakteristiky lidskosti a speciálního jazyka 

(Ferris, 2012: 4). V dystopickém světě většinou bojují hlavní hrdinové o přežití, či 

jsou politicky aktivní ve snaze o restrukturalizaci společnosti. Dystopické romány pro 

mládež sdílejí také podobné charakteristiky, většinou jsou vyprávěny v první osobě a 

obsahují jak akci, tak romantiku. V současnosti jsou v dystopických románech 

psaných ženami přítomny zejména hlavní ženské hrdinky, které bojují o přežití – 

svoje, svých blízkých či širší společnosti.   

2.4.3 Feministická utopie a dystopie 

Ke konci 19. století a na začátku 20. století, kdy se začalo formovat 

feministické hnutí, vznikaly feministické utopie o Amazonkách30, které vychvalovaly 

výslovně matriarchální ctnosti a implicitně kritizovaly patriarchální hodnoty. Susan 

Gubar uvádí, že se svou podstatou podobají novějším dílům současných autorek jako 

je Marion Zimmer Bradley a její dílo The Shattered Chain (1976), Ursula Le Guin se 

svým The Word for World is Forest (1976), Joanna Russ s The Female Man (1977), či 

Suzy McKee Charnas s Motherlines (1978) (Gubar, 1986: 79-80).   

                                                
29 Například autorky Jane Lead, Fanny Wright (Gubar, 1986:80). 
30 zejména autorek Mary E. Bradley (Mizora,1881) a Charlotte Perkins Gilman (Herland,1915) (Gubar, 

1986). 
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 Počátkem 20. století, v roce 1915, publikovala Charlotte Perkins Gilman 

utopický román „Herland“, který popisuje život mužů žijících v mírumilovné a 

prosperující společnosti žen. Jedná se o typ science fiction, která zažila s nástupem 60. 

a 70. let velký rozkvět, tzv. „spekulativní fikci“. Spekulativní fikce tvořila také 

kanadská feministická literární kritička a básnířka Margaret Atwood, která se zaměřila 

spíše na to, jakým směrem by se naše planeta mohla ubírat, než na technologie, vědu a 

mimozemské civilizace. Svou dystopickou vizi zhmotnila prostřednictvím románu 

Příběh služebnice z roku 1985, ve kterém tematizovala problematiku identity a 

tělesnosti žen. Úkolem hlavní hrdinky této knihy, služebné z futuristické společnosti 

Spojených států, je pouze rodit děti, které ovšem patří ploditeli a jeho zákonné (a 

neplodné) ženě. Jako žena je tak zbavena práva děti vychovávat a její společenská role 

tkví pouze ve schopnosti reprodukce. Tato díla jsou tak úzce spojena s tématy 

sexuality, mateřství a reprodukce, jež jsou typická pro tato poválečná desetiletí a 

tematizovány zejména feministickými teoretičkami a autorkami druhé vlny.  

 Mezi další neméně důležité autorky patří například Octavia Butler, či Marge 

Piercy, které byly rozmáhající se druhou vlnou feminismu hluboce ovlivněny a do 

svých utopických science fiction tak promítaly feministickou perspektivu. Jak píše 

Hoda Zaki, společně tyto výše zmíněné autorky publikovaly přes tucet feministických 

utopií a přilákaly velké množství kritické pozornosti (Zaki, 1990: 239, online). 

 Feministická teorie tímto začíná využívat science fiction a fantasy 

k tematizování problémů současného reálného světa. Prostřednictvím tohoto 

literárního žánru je komentována problematika genderu, identity, společnosti, 

přírodních katastrof, moci, svobody a kontroly státu. Zabývá se však i pojetím 

individuality ve společnosti, kdy se jedinec musí neustále přizpůsobovat. Proto je tento 

žánr vhodný pro kritiku patriarchální společnosti, genderových stereotypů, 

společenských norem, tradic a hodnot. Prostřednictvím alternativních společností, ve 

kterých ženy zavrhují či alespoň problematizují povinné aspekty ženství typické pro 

současnost, jako je mateřství, mohou ženy z této patriarchální reality uniknout. 

 Feministické utopie sdílejí řadu významných politických charakteristik, které 

nabízí sociální kritiku společnosti. Nejvýznamnější je jejich vypracování základního 

modelu komunity jako družstevní společnosti, která klade důraz na ekologickou 

povahu vazeb a prvořadý význam společného dobra. Taková společnost je 

charakteristická vysokou mírou soudržnosti a není náchylná k žádnému vážnému 

napětí mezi jednotlivcem a komunitou. Tyto společnosti se často vyznačují 
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sjednocením veřejné a soukromé sféry, kde osobní vztahy jsou upřednostňovány a 

popisu reorganizovaných ekonomických a politických institucí je věnována menší 

pozornost. Mnoho utopií, které nostalgicky zachycují agrární společnosti, vykazují 

pozdně kapitalistické starosti o ekologii. S ohledem na společný původ těchto textů 

není překvapující, že se vzájemně podobají ve svých utopických vizích, v jejich kritice 

existující společnosti a návrzích alternativních sociálních a politických institucí. 

Mnohé z těchto ideálů vyjádřených v těchto pracích plně spadá do utopické tradice 

(Zaki, 1990, online).         

 Mnoho utopických autorek zaměňují muže s hostitelem zla, který je spojován 

se sexuálním násilím, hierarchií, dominancí, využíváním přírodních zdrojů a 

rasismem, zatímco žena je spojována se svobodou, péčí, harmonií, provázaností, 

nediskriminací, či s ekologickou vzájemnou závislostí přírody a lidské přirozenosti 

(Gubar, 1986:80). Podle slov Lyman Tower Sargent: „Mužům je dána autorita a 

hierarchie, stejně jako patriarchát. Ženy se svou svobodou a rovností jsou tak více 

náchylné být anarchistkami“ (Sargent in Gubar, 1986: 80-81, překlad autorky).  Jako 

by tedy ženské autorky byly morálně nadřazeny mužským autorům, ačkoliv nejsou 

žádné důkazy o tom, že by mužští autoři využívali anorganické metafory, ve kterých 

by spojovali ženu s přírodou a tím i s jejím podřízením mužům (Gubar, 1986: 81). 

 Častým motivem utopické a dystopické literatury je esencialistický pohled na 

lidskou přirozenost. Například podle Octavie Butler jsou muži vnitřně násilnější než 

ženy. Její ženské hrdinky sice jednají násilně a zabíjejí, ale násilí, které páchají, je 

motivováno výhradně obranou a přežitím. Muži jsou tak podle ní v principu násilnější 

než ženy, což je však silně esencialistický pohled na lidskou přirozenost, který se nesl 

v duchu radikálního feminismu31. Toto pojetí biologické rozdílnosti mezi muži a 

ženami je ideologický koncept, který je sdílen mnoha angloamerickými 

spisovatelkami feministické utopie. Tento koncept, kdy ženy jsou přirozeně pečující a 

mírumilovné, však není nový. Byl takticky přejat ženskými hnutími, která ho využily 

k myšlence odlišné a morálně nadřazené ženské povahy. Historicky bylo toto pojetí 

formulováno a utuženo muži, aby vyloučili ženy z veřejné sféry, čímž vytvořili 

myšlenku rozdílnosti. Tím, že Butler popisuje hrdinky ve svých románech jako 

pečující, silné a mírumilovné, používající násilí pouze v případě ohrožení, sdílí 

s dalšími feministickými autorkami stejné předpoklady o přirozenosti žen a mužů, 

                                                
31 Takový pohled na lidskou přirozenost zaujímala také Julie Kristeva či Luce Irigaray (Zaki, 1990: 246, 

online). 
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ačkoliv není gender ústředním tématem jejich novel (Zaki, 1990, online).  

 Butler také tvrdí, že vztah mezi vládnoucím a ovládajícími není nikdy 

rovnocenný, vždy se jedná o záležitost dominance a submise, což se pojí s jejím 

esencialistickým pohledem na lidskou přirozenost, která je podle ní známá, neměnná a 

konečná. Proto nemůže na politiku nahlížet jinak než jako na determinovanou. 

Nejedná se tak podle ní o sérii odvíjejících se událostí, ale o proces, jehož výsledky 

jsou předcházené a předvídatelné. Pro ni není lidská politika místem pro svobodu 

volby a nenabízí žádné příležitosti pro zlepšení lidských podmínek (tamtéž: 241-242). 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této kapitole se nejprve zaměřím na analýzu Panemu, postapokalyptického státu na 

území Severní Ameriky. Budu se zabývat jeho státním zřízením, společenským 

uspořádáním a jednotlivými sociálními skupinami. Analýze tak podrobím jak obraz 

režimu a hlavy státu, tak způsobů, jakými projevují svou moc nad obyvateli. Také 

budu zkoumat, nakolik tento román vykazuje charakteristiky dystopického románu. 

Následně analyzuji socioekonomické postavení hlavních postav, jejich místo 

v genderovém řádu a jak ve svém chování a rozhodování vykazují stereotypně 

femininní a maskulinní charakteristiky. Budu také zkoumat, nakolik přijímají 

patriarchální normy krásy. Analyzovat budu pomocí metody vzdorného čtení, která mi 

pomůže rozkrývat sexistická schémata v textu (Fetterley, 1978).  

3.1 Postapokaliptický svět Panem 

Celý děj knihy se odehrává v postapokalyptickém světě Severní Ameriky, na 

území, které bylo zničeno katastrofami a konflikty. Z tohoto starého světa povstal 

nový stát Panem32, který je rozdělen na hlavní město Kapitol a dvanáct krajů (Collins, 

2008: 18). Panem je jako státní útvar význačný svou společenskou stratifikací a 

charakterem jednotlivých sociálních skupin.  

3.1.1 Osobnost prezidenta Snowa  

V čele Panemu stojí svrchovaná osobnost prezidenta a zároveň diktátora 

Snowa, kterého můžeme označit za typického představitele archetypu absolutního 

vládce. Jeho moc, síla a autorita vychází z jeho postavení, proto platí, že cokoliv ze 

své libovůle nařídí, je zákonem. Každé rozhodnutí prezidenta se stává okamžitě 

platným pravidlem, proto mu je každý člověk v zemi Panem ve skutečnosti vydán na 

milost a nemilost, což platí pro všechny občany krajů i Kapitolu. Pokud je někdo jemu 

či režimu nepohodlný, je okamžitě odstraněn, přičemž „Prezident Snow to pak označí 

za nějaký typ nehody“ (tamtéž: 359, překlad autorky). Jeho moc není ohraničena, jako 

diktátor disponuje absolutní mocí. Moc je tak v Panemu koncentrována do rukou 

jednoho hegemonního tyrana-prezidenta Snowa, který prostřednictvím účinné 

mediální propagandy a pomocí technických vymožeností ovládá celý stát Panem, 

                                                
32 Je zajímavé zamyslet se nad etymologií výrazu Panem. „Pan“ odkazuje k něčemu univerzálnímu, 

„em“ by mohlo odkazovat k výslovnosti „am“ – America.  
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včetně jeho poslušných přisluhovačů. Vládu v tomto státu tak můžeme označit za 

totalitní a autoritářský režim jedné osoby.       

 Na moc prezidenta Snowa můžeme aplikovat Foucaultovu teorii moci, který ji 

definuje jako způsob jednání, jímž jedni působí na druhé, aby jednali a chovali se 

určitým způsobem (Foucault, 1999: 108-109). Je však důležité uvědomit si, že se lidé 

žijící v Panemu nedají označit za svobodné subjekty, kteří by svobodně realizovali své 

vlastní možnosti. Podle Foucaulta však může být moc uplatňována pouze na svobodné 

subjekty, které mají možnost výběru. V tomto případě se tedy spíše než o mocenský 

vztah jedná o vztah násilí, typický zejména pro otroctví, k němuž politický systém 

Panemu, jak se ukáže níže, můžeme přirovnat (Foucault, 1996: 195-197). Moc 

prezidenta Snowa odpovídá druhu mocenské nadvlády - dominantní osoby pastýře 

(tamtéž: 225).           

 Prezident Snow se svou propagandou ve školách a televizích vnucuje lidem 

myšlenku, že pečuje o jejich životy, zaručuje jejich bezpečnost, životní úroveň, zdraví 

a ochranu a na oplátku nad nimi drží absolutní moc. Svou moc projevuje tím, že 

vyžaduje maximální poslušnost a podřízení svého „stáda“. Jako pastýř má o všech 

lidech absolutní přehled, vnucuje jim představy režimu a pravidla chování. Lidé tyto 

představy přijímají a stávají se ovládanými subjekty moci skrze podřízenost a závislost 

na pastýři (tamtéž: 204-207).       

 Prezidenta Snowa můžeme také podle Estés archetypálně přirovnat k obrazu 

dravce33, který touží po nadřazenosti a moci nad ostatními. Při setkání s ním dochází 

k umlčování základních instinktů, jako je například přirozená zvídavost, což potlačuje 

sny, cíle a naděje žen a mužů, což ukazuje, jak patriarchální systém nadvlády ujařmuje 

nejen ženy, ale i muže. Nemůžeme pochybovat o tom, že prezident Snow potlačuje 

jakékoliv projevy svobody jednotlivců, můžeme ho tak archetypálně označit jako 

dravce (Estés, 1999: 53-55).       

 Prezident Snow může být také podle esencialistické analýzy mužských 

archetypů Moora a Gilletta připodobněn k archetypu Krále, který zosobňuje řád, 

logické uvažování a pořádek. Díky své moci usměrňuje emoce a chování, které se 

vymyká normám a stává se nekontrolovatelné, čemuž napomáhají i jeho vlastnosti 

jako je rozvážnost a schopnost zachovat chladnou hlavu v případech, kdy ji ostatní 

                                                
33 Manifestaci dravce najdeme v pohádce o Modrovousovi, ve které se Modrovous ožení s mladou a 

naivní dívkou. Ta následně po svatbě nachází v jeho sídle místnost plnou mrtvol bývalých manželek, 

které Modrovous zabil (Estés, 1999: 45-49). 
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ztrácejí. Díky svému jednání může po tak dlouhou dobu řídit totalitní stát. O kontrolu 

chování společnosti se prezident Snow snaží po celou dobu, jelikož jenom přísným 

dodržováním jeho tyranských pravidel může být dosaženo stability. Oproti jiným 

mužům, kteří jsou připodobňováni k archetypu Krále, však není zdrojem vitality, 

životní energie, a už vůbec ne radosti. Jeho velkou výhodou je, že dokáže ve druhých 

rozpoznat jejich slabiny a vlastnosti, kterých následně využívá ve svůj prospěch. Jako 

Král v sobě obsahuje jak archetyp Válečníka, když využívá své autority a hrubé síly 

k udržení stability ohroženého řádu, tak archetyp Kouzelníka, když tak činí na základě 

svých znalostí a zkušeností. Pouze archetyp Milovníka v jeho obrazu chybí, svými 

činy neobohacuje životy, ale naopak je ničí. Reprezentuje tak Krále v jeho negativním 

smyslu, Krále Tyrana, který je zdrojem neklidu a potírá veškerou tvořivost a plodivost, 

čímž se stává zhoubným nádorem celé společnosti. Archetyp Krále Tyrana se 

k postavě prezidenta Snowa dokonale hodí také svými narcistickými sklony, který 

tento archetyp obsahuje. Prezident Snow se považuje za střed a ostatní tu jsou jen 

proto, aby mu sloužili. Prezident Snow, jakožto muž posedlý Tyranem, je přecitlivělý 

na jakoukoliv kritiku, na což reaguje vztekem a represemi (Moore a Gillete, 2001: 58, 

59). 

3.1.2 Životy obyvatel Kapitolu a obyvatel krajů  

Diktátor ovládá Panem z přepychového a technologicky vyspělého hlavního 

města Kapitol, které je závislé na práci a zboží produkovaném všemi dvanácti kraji. 

Obyvatelé Kapitolu žijí požitkářským životním stylem v neustálém přebytku, mohou 

bez úsilí využívat neomezené hojnosti potěšení, jako je jídlo, zábava a volný čas. Tato 

elita má postavení oligarchie a je závislá na tvrdé práci a utrpení zbytku populace 

Panemu. Životy obyvatel Kapitolu budu ještě dále analyzovat.   

 Životy lidí v ostatních dvanácti krajích jsou však zcela odlišné, než životy 

privilegované menšiny obyvatel Kapitolu. Všech dvanáct krajů je od sebe odděleno 

elektrickými ohradníky a na základě každodenní tvrdé práce produkují zboží, kterým 

zásobují marnivé a nákladné životy obyvatel Kapitolu. Některé kraje jsou 

specializovány na produkci uhlí, některé na produkci potravin, dřeva, pohonných hmot 

a dalších, pro své životy si však mohou ponechat pouze minimální množství svých 

produktů, proto se často pohybují na pokraji hladomoru. Obecně platí to, že čím blíže 

kraje Kapitolu jsou, tím jsou bohatší. Třídní rozdíly mezi obyvateli kapitolské elity a 

ostatních krajů jsou tak velmi propastné. Nejvzdálenější kraj, kraj Dvanáctý, ve kterém 
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žijí hlavní hrdinové románu Katniss a Peeta, je nejchudším krajem. Většina lidí zde 

každý den řeší existenciální otázky. "Dvanáctý kraj. Kraj, kde si můžete v bezpečí 

vyhladovět k smrti " (Collins, 2008: 7, překlad autorky). Kapitol tak využívá koloniální 

vztahy s nejvzdálenějšími kraji, ve kterých lidé spoléhají na tradiční lov v divočině za 

hranicemi kraje, aby přežili (tamtéž).      

 Více méně je život každého člověka v zemi Panem předurčen tím, v jakém 

kraji se narodí. Sociální mobilita je obyvatelům umožněna pouze v případě výhry 

v Hladových hrách, jinak jim není umožněno jakkoliv svůj život změnit. Tyto striktní 

třídní hranice tak rozdělují společnost celého Panemu. V silně hierarchizované 

společnosti, kde má vládnoucí třída, respektive režim, právo zabíjet, se silně prokazuje 

postradatelnost každého člověka a to jak mimo Kapitol, tak v něm (Collins, 2008).

 Režim prezidenta Snowa tak můžeme chápat jako totalitární, jelikož má 

absolutní monopol nejen všech výrobních prostředků a zdrojů, ovládá také všechny 

vojenské složky a média. Na dodržování pracovní morálky a pravidel režimu ve všech 

krajích dohlíží ozbrojená kapitolská policie-mírotvorci, která využívá v případě 

potřeby udržení společenského pořádku fyzické násilí. Jejich hlavním úkolem je tak 

předejít vzpourám, které by mohly vyplynout z nespokojenosti obyvatel. Režim kromě 

fyzického útlaku využívá také psychickou manipulaci prostřednictvím mediální 

propagandy (tamtéž).          

 Tento přísný totalitní režim byl nastaven po neúspěšném pokusu o převrat, kdy 

se všechny kraje vzbouřily s cílem vybojovat si nezávislost a svobodu. Významným 

krajem odporu byl Třináctý kraj, který se specializoval na jaderný výzkum. Třináctý 

kraj byl však srovnán se zemí a jeho zničení je neustále připomínáno jako varování 

před dalšími revoltami všem občanům prostřednictvím mediálních propagand, čímž 

Kapitol dává najevo svou nadřazenou pozici a moc. Kraje byly poraženy a režim 

podnikl opatření, aby dalším takovým převratům zabránil. Tato opatření tak mají za cíl 

předcházet konfliktům a udržet stabilitu nového režimu. Nejkrutější opatření, které 

režim zavedl, jsou každoroční Hladové hry (Collins, 2008: 16-19, 23).  

3.1.3 Reality show Hladové hry jako mocenská strategie režimu 

Hladové hry jsou pořádány každý rok jako majestátní a okázalá reality show, 

která je vysílána prostřednictvím televizí do všech krajů, a všichni obyvatelé Panemu 

jsou nuceni ji sledovat. Strategie této reality show je ovládat jak soutěžící, tak 

publikum tím, že ukazuje postradatelnost každého života. Ukazuje, že vláda Kapitolu 
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má svrchované právo zabíjet. Hry jsou hry založeny na pravidlu, že každý rok jsou z 

každého z dvanácti krajů vybráni dva mladí lidé, dívka a chlapec, ve věku 12-18 let, 

kteří jsou následně převezeni do Kapitolu, kde se připravují na Hladové hry ve 

Výcvikovém centru a jsou nuceni vystupovat v kapitolských propagandistických 

pořadech. Tito mladí lidé, tzv. splátci a splátkyně, jsou po důkladné prezentaci 

natěšeným kapitolským divákům uvrženi do arény, kde je organizátoři her nutí bojovat 

na život a na smrt. Poslední přeživší se stává vítězem her, čímž prudce stoupne jeho 

oblíbenost a zařazuje se mezi kapitolské privilegované občany. Zabíjení dvaceti tří 

splátců a splátkyň a vítězství pouze jednoho je normalizováno s cílem zachování 

represivního stavu, kdy každý může být potenciálně zabit. Vítěz je doživotně finančně 

a materiálně zajištěn, musí však sloužit, propagovat a ospravedlňovat kapitolský režim 

zejména tím, že se podílí jako trenér či trenérka na dalších ročnících her. Výhrou 

v Hladových hrách se tak lidé stávají nedobrovolnými zajatci a zajatkyněmi Kapitolu 

na celý život (Collins, 2008: 43).        

 Zde si můžeme všimnout, jakým způsobem státní režim projevuje svou moc 

nad splátci a splátkyněmi (či následně nad vítězi a vítězkami), kteří se mu musí ve 

všem podřizovat. Spíše než o mocenské vztahy se zde opět jedná o vztahy násilí. 

Takové násilí ze strany režimu působí na těla, „donucuje je, ohýbá je, láme je, a ničí 

je“ (Foucault, 1996: 215). Vynucuje si jejich pasivitu, a pokud se setká s odporem, 

omezuje je (tamtéž). Lidé tak často zažívají  dilema, zda mají zůstat pasivní a tím 

pádem i konformní, nebo zda vytvářet nějaký typ odporu a vystavit se tak rizikům.

 Dvanáctý kraj je spolu s dalšími chudými kraji proti politice Kapitolu a jejich 

her, na rozdíl od bohatších krajů Prvního, Druhého a Čtvrtého, které tyto hry vnímají 

jako soutěž o úspěch a možnost stát se celebritou, která bude zbožňována kapitolskou 

elitou posedlou módou a zábavou. Jelikož je sociální status každého obyvatele Panemu 

odvozen od toho, do jakého kraje se narodí, do této elity patří pouze obyvatelé území 

Kapitolu, což je jediné kritérium jejich privilegovanosti. Obyvatelé ostatních krajů 

přistupují k Hladovým hrám s největším opovržením, vnímají je pouze jako ukázku 

absolutní moci prezidenta a jako připomínku toho, kdo je u moci a kdo rozhoduje o 

jejich životech. Kapitolané na Hladové hry naopak nahlížejí jako na kulturní události 

roku, jež se pro jejich životy stává každý rok vrcholovým okamžikem plným zábavy. 

Tato politická praxe poskytování jídla a zábavy pro lid má zřejmou paralelu s 

gladiátorskými hrami v antickém Římě a se zajišťováním jídla chudým, tzv. „chléb a 

hry“ (Connors, 2014: 23, online). V případě románu je roční příděl jídla pro vítězný 
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kraj velmi motivující, zejména v případě krajů pohybujících se na hranici hladomoru 

(Collins, 2008: 19-20). Výhra Hladových her je tak snem drtivé většiny obyvatel 

žijících v chudobě. „Smrt hladem není ve Dvanáctém kraji nic neobvyklého. Obětmi 

jsou staří lidé, kteří nemohou pracovat, děti z chudých rodin, zranění dělníci, či 

tuláci34… Kapitol ale jako oficiální příčinu nikdy neuvede smrt hladem. Vždycky je to 

chřipka, nebo zápal plic. To ale nikoho neoklame“ (tamtéž: 29, překlad autorky).

 Pořádek a stabilitu v krajích si prezident udržuje kromě mírotvorců také 

ideologickou „osvětou“ obyvatel, která se vštěpuje již dětem během školní výuky. Ve 

výuce je jim neustále připomínáno, že je to právě režim, kterému mohou vděčit za 

pořádek a kvalitu jejich životů. Můžeme si tak povšimnout, jakým způsobem 

vzdělávací instituce udržují moc režimu. Lidé jsou již během školní výuky 

disciplinováni „pomocí celého souboru řízených komunikací (výuka, otázky a 

odpovědi, příkazy, povzbuzování atd.) a pomocí celé řady mocenských procedur 

(uzavírání, dohled, odměna a trest atd.)“ (Foucault, 1996: 213). Ve školním prostředí 

dochází k formování diskursu jako způsobu reprezentace znalosti o určitém tématu 

v určitém historickém okamžiku. Tímto způsobem diskurs formuje objekty, o kterých 

promlouvá. Proto Foucault chápe diskurs, vědění a moc jako neoddělitelné a vzájemně 

se prostupující entity, o kterých je možné hovořit jen ve vzájemném vztahu (Foucault, 

2002). 

Další významný způsob, kterým prezident ovládá obyvatele, jsou vyspělé 

technologie. Věda v tomto světě došla tak daleko, že může ovládat lidské myšlenky a 

chování například použitím neurotoxinů obsažených ve speciálně geneticky 

upravených vosách (tamtéž: 184). Obyvatelstvo je ovládáno také televizními 

obrazovkami, které promítají propagandu a pořady pouze kapitolských médií. 

Podobně jako v Orwellově 1984 tak mají televizní obrazovky klíčovou roli v životech 

obyvatel, jelikož musí své životy podřídit televiznímu vysílání, zejména v průběhu 

Hladových her. Na životy lidí v krajích je dohlíženo také prostřednictvím 

všudypřítomné špionáže. Díky moderním technologiím kapitolská laboratoř 

modifikovala drozdy v geneticky upravené reprodrozdy, kteří slouží jako diktafony a 

mohou tak předávat potřebné informace režimu. Proto si Katniss i v lesích dává pozor 

                                                
34 Všechny tyto skupiny lidí se ocitají na okraji společnosti. Jsou společností marginalizovány ať již 

z důvodů individuálních, jako jsou smrt v rodině, nemoc, úraz, stáří, tak i ze strukturálních důvodů. Za 

chudého je většinou považován ten, kdo si není schopen sám vydělat na obživu, ošacení či střechu nad 

hlavou (Rheinheimer, 2003). Obraz těchto marginalizovaných tak ukazuje na sociální polarizaci. 
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na to, co říká. „I zde, dokonce uprostřed ničeho, se strachujete, aby vás nikdo 

nezaslechl“ (Collins, 2008: 7, překlad autorky).     

 Z tohoto shrnutí je tedy zřejmé, že román vykazuje celou řadu motivů z 

moderní dystopické fikce, která propojuje vědu a postapokalyptickou fikci. Mezi 

nejvýznamnější podobnost s dystopickou fikcí můžeme zajisté zařadit fakt, že výhody 

a privilegia ve společnosti má pouze určitá část společnosti, zatímco zbytek je 

marginalizován a regulován jednou osobou, která využívá své moci k udržení pořádku. 

Svou totalitní vládou omezuje osobní svobody obyvatel (Hahn, 2016, online). Tento 

totalitní režim státu Panem tak varuje, podobně jako většina dystopické fikce, kam až 

může společnost zajít, pokud nebudeme řešit naše současné problémy. 

3.2 Citově zlomená matka 

Katniss žije spolu s matkou a mladší sestrou Prim v nejchudší čtvrti uhelného 

Dvanáctého kraje, kde se potýkají s každodenním hladem.  Jelikož je pro jejich kraj 

specifická staromódní těžba uhlí, kterou vykonávají převážně muži, nejsou zde 

ojedinělá důlní neštěstí. Při jednom takovém neštěstí v uhelném dole zemřel Katnissin 

otec. „Nezbylo z něj nic, co bychom mohli pochovat. Bylo mi 11 let. Od té doby stále 

křičím ze spaní, aby utíkal“(Collins, 2008: 6, překlad autorky). Tato událost citově 

poznamenala a zlomila jejich matku, „která sledovala, prázdná a nedosažitelná, jak 

jsou její děti kost a kůže“(tamtéž: 9, překlad autorky). Matka tak nedělala nic pro to, 

aby svým dětem zaopatřila jídlo, či se o ně postarala a udržovala je v čistotě. Katniss jí 

toto nečinné chování nedokáže odpustit, protože jak sama dodává „není moc 

odpouštěcí typ“ (tamtéž: 9, překlad autorky). Pokud se matka psychicky zhroutí, 

znamená to, že ztratila svůj smysl, že byla oddělena od svého divokého já a ke 

zhroucení byla dohnána nějakou skutečnou fyzickou, nebo psychickou hrozbou (Estés, 

1999: 154-155).  

V patriarchálních společnostech se od ženy očekává, že bude plnit svou 

pečovatelskou roli tím, že porodí a vychová děti, o které bude celý život pečovat. Role 

žen jako matek je tak pojímána jako „přirozená“ a automatická. Naopak tradičně 

pojímaná role muže tkví v jeho povinnosti zajišťovat rodinu materiálně, tedy 

obstarávat živobytí (Renzetti a Curran, 2003: 20-24). Matka však po smrti svého 

manžela nedokáže plnit roli, která se od ní jakožto od ženy očekává, ani nedokáže 

převzít roli po svém zesnulém manželovi. Od matky se totiž po smrti otce očekávalo, 
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že si po době určené k truchlení najde práci a materiálně i citově se postará o své dvě 

strádající děti, že po svém zesnulém manželovi převezme roli živitele rodiny. Matka si 

ale žádnou práci nenašla, „nedělala nic jiného, než že seděla opřená na židli, nebo 

byla schoulená pod peřinou na posteli, a své oči upírala na nějaké místo v dálce“ 

(tamtéž: 28, překlad autorky). Pokud chce matka své děti ochránit, musí mít podle 

Estés vlastnosti, které společnost považuje za typicky mužské, jako je například 

agresivita, síla, odvaha (Estés, 1999: 154). To však není případ této slabé a selhávající 

matky.           

 Za zmínku stojí skutečnost, že se v průběhu celého románu nedozvídáme 

matčino jméno. Její existence pravděpodobně přímo závisela na manželovi a není tak 

v příběhu subjektem, ale je bezejmenná, zneviditelněná. Její označení se tak omezuje 

na její společenskou roli matky.        

 Jedna z mála činností Katnissiny matky bylo léčení lidí pomocí bylinek a 

léčivých a hojivých lektvarů, které si sama vyráběla (Collins, 2008: 9). Matka by tak 

spíše odpovídala archetypu stařeny či bylinkářky, která umí léčit lidi. Archetyp 

bylinkářky je však velmi úzce spojen s archetypem čarodějnice. Původně ženy, které 

se staraly a pečovaly o nemocné jako vědmy, léčitelky, porodní báby a bylinkářky, se 

těšily společensky důležitému postavení. Se změnou společenského systému se však 

jejich pojetí z původních významných a společensky potřebných žen změnilo na pojetí 

čarodějnic, které rebelují vůči společenskému systému (Knotková-Čapková, 2010: 

22). Pro postavu matky to tedy znamená to, že ačkoliv je její práce velmi záslužná a 

potřebná, jako léčitelka není společností řádně uznávána ani dostatečně finančně 

ohodnocena. 

3.3 Zodpovědná Katniss jako živitelka rodiny 

V jedenácti letech tak Katniss neztratila pouze otce, ale jak sama tvrdí, i matku. 

Nezbývalo jí nic jiného, než převzít otcovu i matčinu roli, jelikož neměla na vybranou. 

Směňovala jídlo na trhu, vařila, snažila se udržovat Prim a sebe v čistotě. Nesmělo se 

ale rozkřiknout, že se o ně matka nestará, jelikož by skončily se sestrou v sirotčinci. 

Proto Katniss držela jejich tíživou situaci v tajnosti (Collins, 2008: 28).  

Otcova reálná smrt a symbolická smrt matky je z hlediska vývoje osobnosti 

Katniss důležitá. Podle Estés je významná v životě dospívající dívky zejména smrt 

matky a tudíž smrt vnitřního prvku, který jí zabraňuje se osamostatnit. Pokud dívka 
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zažije smrt matky, je jí umožněno rychleji dospět (Estés, 1999: 78). V tomto románu 

je tak osamostatňující moment, který pomáhá Katniss rychle dospět, zejména smrt 

otce a fakt, že matka „zemřela“ spolu s ním. Tato situace uvrhla Katniss do role 

živitelky rodiny, čímž se na ni přenesla tradičně pojímaná povinnost muže-otce. 

Neživila ale pouze sebe a svou sestru Prim, ale také jejich matku.  

Od té doby se Katniss často toulá se svým přítelem Hurikánem za hranicemi 

kraje po lesích, kde loví, aby je všechny tři nakrmila. Pouze s Hurikánem může být 

Katniss sama sebou (Collins, 2008: 7). Lovit jí pomocí luku a šípů naučil její otec, což 

se následně ukáže být velmi užitečné.      

 Můžeme si povšimnout, že Katniss nebyla vychovávána genderově stereotypně 

k pasivitě, submisivitě, pěstování krásy a pracím v domácí sféře. Otec ji naopak 

vychovával k aktivitě, chytrosti a statečnosti, čímž překročil hranice tradiční 

genderované výchovy. V tomto románu tak spíše nacházíme motiv spojení otce 

s dcerou, který jí během života předal potřebné vědomosti o lovu, kladení pastí a o 

léčivých a jedlých rostlinách. Podobně je tomu – nejde však o vztah otce a dcery – v 

matriarchálních mýtech, kde často nacházíme motiv spojení matky a dcery, kde dcera 

může zažít znovuzrození a může tak plně uskutečnit svůj životní potenciál až tehdy, 

kdy matka umírá (Pratt, 1982: 171-172). S těmito mýty můžeme najít určité spojitosti, 

jelikož Katniss naplno rozvíjí svůj životní potenciál až po reálné smrti otce a 

symbolické smrti matky. Rozvíjí to, kým je. Je lovkyní a stopařkou. Smrt otce tak 

můžeme vyložit jako nezbytný krok ke Katnissině vlastní individualizaci.  

Jelikož je lovení její největší zálibou, pravděpodobně by lovila, i kdyby byl její 

otec stále naživu. „Gale říká, že se nesměji nikdy, pouze v lese“ (Collins, 2008: 7, 

překlad autorky). Můžeme tak soudit, že díky lovu je Katniss spojená se svou 

divokostí a instinktivní povahou, díky čemuž je velmi zdatnou lovkyní. Se svou 

divokou stránkou duše je ve spojení prakticky pokaždé, když se pohybuje po lesích a 

loví. Katniss se prostřednictvím lovu oprošťuje od toho, co je jí společností 

vštěpováno jako správné. Oprošťuje se zejména od rolí, které každou ženu svazují, rolí 

hodných a poslušných dcer, matek a manželek (Estés, 1999: 35-107).  

 Lov, jako způsob získávání potravy, můžeme označit jako typicky mužskou 

činnost, Katniss tak hned od začátku románu nevykonává typickou dělbu práce podle 

pohlaví. Je velmi zdatná lovkyně jak králíků, tak vysoké zvěře, vykazuje tedy některé 

vlastnosti, které jsou typicky pokládané za mužské, jako je například přesnost, 

rozvážnost, chytrost, bystrost či fyzická síla. Při lovu postupuje velmi prakticky, umí 
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klást oka a jiné pasti, dokáže kořist stopovat a následně ji usmrtit a vyvrhnout. Část 

úlovků směňuje na černém trhu, projevuje se tak i jako zdatná obchodnice, což není 

vlastnost typicky přisuzovaná ženám.       

 Její spojení přírodou je evidentní. Podle esencialistického uvažování Sherry B. 

Ortner35 je žena obvykle spojena spíše s přírodou, je jí blíže kvůli svým reprodukčním 

cyklům a tomu, že dává život. V tomto případě však Katniss život nedává, ale lovem 

bere, čímž je její pojímání ženy jakožto blíže přírodě značně subversivní (Ortner in 

Oates-Indruchová, 1998: 98). 

Na první pohled se může zdát, že Katniss svým chováním vykazuje spíše 

znaky, které jsou společností stereotypně pojímané jako maskulinní. Svým způsobem 

života totiž již od dětství rebeluje proti společenským pravidlům a normám, jako je 

například zmíněná dělba práce. Odmítá se chovat konvenčním femininním způsobem, 

jako živitelka rodiny je totiž zodpovědná za životy matky a sestry, nemůže si proto 

dovolit podléhat tzv. ženským stereotypním vlastnostem, jako je závislost, pasivita a 

slabost. Lovení se sice považuje za maskulinní činnost, loví však proto, aby ochránila 

druhé a mohla o ně pečovat, což je považováno za tradičně ženské chování, které je 

motivováno empatií a silnými city k blízkým. Nedá se tak říct, že by se Katniss 

chovala pouze žensky, nebo pouze mužsky. Její chování je genderově vyvážené, což 

se více ukáže v průběhu dalších kapitol. 

 

3.4 Katniss a Hurikán odmítající prokreaci 

Katniss v lesích loví se svým nejlepším přítelem Hurikánem. Ten jí při lovu 

nabízí možnost útěku, opuštění kraje a žití v lesích, které tolik milují, avšak pouze za 

předpokladu, kdyby neměli tolik dětí. Dětmi myslí ty, o něž oba pečují, tedy své 

sourozence a matky (Collins, 2008: 10). Oba jsou tak velmi zodpovědní a uvědomují 

si, že jsou na nich jejich rodiny existenčně závislé, proto variantu žití v lesích zavrhují, 

jelikož si nedovedou představit své sourozence, zejména Prim, žít tímto způsobem. 

„Jak bych mohla opustit Prim, jedinou osobu na světě, co miluju?“ (tamtéž: 11, 

překlad autorky).        

                                                
35 Sherry B. Ortner ve své stati Má se žena k muži jako příroda ke kultuře? uvádí paralelu mezi ženou a 

přírodou a mužem a kulturou. Muži jsou považováni za nositele kultury, kteří ovládají přírodu/ženy. 

Tato práce zjednodušeně ukazuje, jak je ženská podřízenost pojímána jako samozřejmá a univerzální 

(Ortner in Oates-Indruchová, 1998). 
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 Následně s Hurikánem přemýšlejí nad budoucností. Katniss odmítá mít někdy 

v životě děti, odmítá tak instituci mateřství. Spíše než revoltující proti patriarchátu 

můžeme toto rozhodnutí vnímat jako soucitné a pragmatické. Důvod, proč mateřství 

Katniss odmítá, je stávající režim, ve kterém žije. Nepřeje si, aby jednou její děti 

potkalo to, že budou vylosováni jako splátci a splátkyně do Hladových her, či zemřou 

na vyhladovění. Toto její rozhodnutí můžeme spíše chápat jako revoltující vůči 

režimu, jelikož tento režim je na instituci rodiny36, a zejména na její funkci reprodukce 

budoucí pracovní síly a splátců a splátkyň do Hladových her, závislý. Katniss tak 

odmítá prokreaci kvůli problematické a bezvýchodné situaci ve společnosti. Tímto 

rozhodnutím tak odmítá tradiční roli ženy-matky, čímž může být podle archetypální 

charakteristiky označena za typickou čarodějnici (Knotková-Čapková a kol., 2010: 

22), je však nutné vzít v potaz kontext, ve kterém Katniss toto rozhodnutí učinila37. 

Hurikán se s jejím názorem také ztotožňuje.  

Katniss přemýšlí nad tím, proč Hurikán o tomto tématu začal hovořit, jelikož 

mezi nimi není žádný romantický vztah. Podle ní by mohl být jejím bratrem. Katniss 

připodobňuje Hurikánův vzhled k tomu svému, má rovné tmavé vlasy, snědou pleť, a 

dokonce i šedé oči jako ona. Příbuzní ale nejsou, alespoň ne přímo (Collins, 2008: 9). 

Podle jejího názoru by Hurikán neměl problém najít si manželku, mnoho dívek by o 

něj stálo. „Začínám žárlit, ale ne proto, co si lidé myslí, ale proto, že správný parťák 

na lovení se hledá těžko“ (Collins, 2008: 11, překlad autorky). Katniss tak Hurikána 

vnímá pouze jako svého nejlepšího přítele, ale uvědomuje si, že je pohledný, silný na 

práci v dolech a umí lovit. Hurikán tak svými názory vykazuje podobné 

charakteristiky jako archetyp lovce, je rebelem a zároveň dobrodruhem.  

 

3.5 Katniss konformní a ochraňující  

Katniss se vrací z lovu a připravuje se na sklizeň, při níž bude vybrán jeden 

chlapec a jedna dívka k účasti ve Hladových hrách. Katniss se začíná zkrášlovat 

„dokonce si i umyji vlasy, a vydrhnu ze sebe špínu a pot z lesa“ (Collins, 2008: 15, 

překlad autorky). Obléká se do modrých šatů z jemné látky, nechává si splést vlasy do 

                                                
36 Mohu tvrdit, že tento román reprodukuje heteronormativní model, žádná postava totiž nereprezentuje 

nic odlišného. Heterosexuální vztahy a tradiční rodinné systémy jsou vnímány jako jasně dané. 
37 V závěru posledního dílu celé trilogie Katniss po úspěšném převratu názor mění a rodinu zakládá, 

čímž prokreaci přijímá (Collins, 2010). 
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copu. Můžeme si tak všimnout, že péče o vzhled není její zálibou ani prioritou, čímž 

opět vykazuje maskulinní charakteristiky, spíše než ty femininní. Tím, že se pohybuje 

v lesích, si na krásný vzhled nepotrpí. Výjimkou jsou však shromáždění, jako je 

například sklizeň, kdy si obléká matčiny nejlepší šaty (tamtéž: 16). Režim tak po 

Katniss vyžaduje nejen femininní vystupování, ale i vzhled, a ačkoliv se od mýtu 

krásy svým přirozeným a divokým vzhledem distancuje, je jí vnucován opak. Katniss 

tak tuto femininní roli přijímá, čímž přijímá (alespoň naoko) také patriarchální 

nadřazenost. Jakým způsobem dále Katniss podléhá mýtu krásy, si podrobněji 

ukážeme v následující kapitole.       

 Katniss se kromě lovení za hranicemi kraje chová k pravidlům konformně. Své 

úlovky sice směňuje na černém trhu, ten je však režimem tolerován, jelikož na rozdíl 

od kritického myšlení a mluvení režim de facto neohrožuje. Je si vědoma toho, že si 

musí dávat pozor na to, co říká, jelikož by ji mohla prostořekost přivést do problémů 

s režimem. Naučila se tak „držet jazyk za zuby a často nasazuji neproniknutelnou 

masku, aby nikdo neuhodl, co si myslím“ (Collins, 2008: 7). Plní si úkoly ve škole, na 

veřejnosti se omezuje pouze na zdvořilostní fráze. V soukromí se vyhýbá tématům, 

jako je sklizeň, nedostatek potravin, hlad a Hladové hry. Činí tak z toho důvodu, aby 

její slova neopakovala její sestra a nedostala se do problému, čímž ji vlastně ochraňuje 

(tamtéž: 7). Toto její chování je záměrné a pragmatické, je si totiž vědoma, že pro 

svou sestru musí být vzorem.  

Jelikož je Katniss podrobená režimu, nemůže za sebe hovořit, je „zbavena 

hlasu“. Je strukturálně umlčována tím, že je její hlas, stejně jako hlasy všech ostatních 

obyvatel krajů, vepsán do struktur mimo hegemonní diskurz, což ji zneviditelňuje. V 

situaci, kdy hlas nemůže zaznít, může být metodou určité subverze i samotné mlčení. 

Pokud je žena či muž v pozici podrobené/ho, může svůj postoj vyjádřit jiným 

způsobem, jelikož také mlčení má hodnotu (Spivak, 1988). Katniss tak svůj postoj 

vyjadřuje zejména svým nestereotypními aktivitami a chováním, ačkoliv se ho snaží 

usměrňovat, aby šla své sestře příkladem a nedostala ji tak do problémů.  

 Katniss popisuje Prim jako plachou a drobounkou, snaží se ji však od malička 

naučit, aby se o sebe dokázala postarat sama. Učí ji sbírat jedlé rostliny, darovala jí 

kozu, kterou pro ni směnila na trhu, aby si Prim mohla vyrábět vlastní sýry. Dělá tak 

vše pro to, aby se Prim dokázala uživit i bez její pomoci (Collins, 2008: 14). 
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3.6 Hrdinské aspekty hlavních postav  

Sklizeň začíná rozřazením dětí podle věku, následuje proslov o dějinách 

Panemu, který nezapomíná zmínit také vzpouru krajů proti Kapitolu. Samotný systém 

sklizně však není spravedlivý, největší nespravedlnost zažívají ti nejchudší. Do 

slosování je zařazeno každé dítě ve věku od dvanácti do osmnácti let. Čím je dítě 

starší, tím se počet lístků v osudí navyšuje, což platí pro všechny občany ve všech 

dvanácti krajích země Panem. V některých chudých krajích, jako je například 

Dvanáctý, mohou obyvatelé své jméno přidat do osudí vícekrát výměnou za skrovný 

celoroční přísun obilí a oleje pro jednu osobu. Totéž se může udělat pro každého člena 

rodiny. Privilegovanost bohatších obyvatel se tak projevuje i v rámci jednotlivých 

krajů (Collins, 2008: 9-20).        

 Katniss je tak ve věku šestnácti let zapsaná v osudí dvacetkrát, její nejlepší 

přítel Hurikán dokonce čtyřiadvacetkrát, jelikož živí a pomáhá své sedmičlenné 

rodině. Pravděpodobnost, že vyberou je, je tak mnohem větší, než že vyberou děti 

pocházející z bohatších rodin. Katnissina sestra Prim je ve svých dvanácti letech tento 

rok zapsána pouze jednou, jelikož Katniss nedovolí, aby své jméno přidala do osudí 

vícekrát a tím riskovala vylosování (tamtéž: 14). 

Účast na sklizni je pro všechny děti v tomto věku povinná a je kontrolována 

úředníky. „Úředníci všechny děti zapisují, což je pro Kapitol vhodná příležitost, jak si 

udržet přehled o obyvatelstvu“ (tamtéž: 17, překlad autorky). Nastal čas losování. 

Vyslankyně Kapitolu Effie Trinket vytahuje papírek se jménem sestry Katniss-

Primulie Everdeen. Katniss je ohromena, dokonale zlomena. Šance na vylosování její 

sestry byla jedna k tisícům. Katniss si vinu přenáší na sebe, měla udělat více pro to, 

aby ochránila svou malou sestru. Následně se bezmyšlenkovitě hlásí jako 

dobrovolnice místo své sestry, pro kterou by Hladové hry znamenaly jistou smrt. 

Katniss dokonale ovládá své emoce a nechce se rozplakat, aby si lidé nevšimli jejích 

slz a nepovažovali ji za slabou a za snadný terč (tamtéž: 22-24).  

Ačkoliv jsou ženy stereotypně označovány jako křehké, slabé, emocionální, a 

postrádající racionalitu (De Beauvoir in Morris, 2000: 26-27), Katniss tímto gestem 

většinu stereotypních představ o ženách boří. Nejenže si její čin, přihlásit se jako 

dobrovolnice za svou sestru, žádá nesmírnou odvahu a sílu, snaží se také ovládat své 

emoce a nedat najevo svou zranitelnost, která by ji v budoucnu mohla připravit o 

život. Ovládáním svých emocí tak projevuje svou racionalitu a pragmatičnost, 
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vykazuje tak ve výsledku převážně mužské atributy chování.    

 Tento čin v sobě zajisté nese aspekty hrdinství, které jsou tradičně spojované 

zejména s muži, skrývá však v sobě  i některé tradiční atributy ženskosti jako je 

sebeobětování se, péče a láska. „Rozhodnutí žen pečovat o druhé a sebeobětovat se 

plyne ze společenského předpokladu, že se ženy mají starat a pečovat o druhé, a pokud 

tak neučiní, nejsou správnými ženami“ (Jelínková in Knotková-Čapková a kol., 2010: 

48). V tomto případě však můžeme hovořit spíše o Katnissině svobodném rozhodnutí 

obětovat se, než o dostání společenskému předpokladu být správnou ženou. Jedná tak 

na základě vlastní vůle, a ne na základě akceptování společenského řádu a norem. 

Právě taková svobodná rozhodnutí, která se ve své podstatě totalitní režim snaží spíše 

potírat, se ukážou jako velmi rebelující. Takové gesto je pro politiku Panemu velmi 

radikální. Katniss, která se dobrovolně přihlásila jako splátkyně, opět jako čarodějnice 

rebeluje vůči systému a vytváří chaos, což se jí v průběhu tohoto románu povede ještě 

několikrát, jak si ukážeme v následujících kapitolách. Katniss tímto činem ochránila 

svou mladší sestru od smrti v aréně. V tomto případě svým chováním a rozhodnutím 

dokonale propojuje maskulinní charakteristiky s těmi femininními.  

Diváci dávají najevo svůj nesouhlas tím, že mlčí a netleskají, čímž jí projevují 

respekt za čin, ke kterému se právě odhodlala. Právě v tomto okamžiku je jejich 

mlčení velmi subverzivní. Její krajané v pozici podrobených svůj postoj vyjadřují 

jiným způsobem – pozdravem se třemi vztyčenými prsty dávají najevo nesouhlas 

s režimem, který zabíjí děti v Hladových hrách a potlačuje svobodu projevu. I mlčení 

má v tomto případě hodnotu (Spivak, 1988). 

Vše co Katniss dělá, ale nekoná proto, aby rozvrátila režim. Jde jí pouze o 

ochranu sestry. Její akt vzpoury je však pro mnoho lidí inspirující, a vykládají si ho 

jako čin revoltující proti režimu tím způsobem, že Katniss nedodržuje jeho pravidla. 

V tomto případě, jakožto silná, energická, milující a loajální mladá žena, vykazuje 

podobné charakteristiky s archetypem divošky, která jako síla přináší lidstvu spoustu 

nápadů a představ, dá se říci, že ho inspiruje (Estés, 1999: 35-107).  

 Katniss se při loučení před odjezdem dožaduje u matky slibu, že pokud hry 

nevyhraje a domů se nevrátí, matka se o Prim postará. Dostalo se jí ujištění, že v době 

její nepřítomnosti se o matku a Prim postará i Hurikán, který se s nimi bude dělit o 

část svých úlovků, čímž Katniss spadl kámen ze srdce. Odjíždí tak s pocitem, že bude 

o její sestru a matku postaráno. V této chvíli myslí více na osud své rodiny, než na 

svůj, opět se tak dostává do popředí její hlavní povahové rysy, nesobeckost a 
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zodpovědnost. Hurikán se projevuje jako typický hrdina, když se nabízí, že se 

materiálně postará o dvě bezmocné ženy, proto je nezbytné jeho postavu do této 

kapitoly také začlenit. Jeho hrdinství však autorka dává větší průchod v následujících 

dvou dílech trilogie38. 

Jako mužský splátce je vylosován Peeta Mellark. Peeta je střední, podsadité 

postavy a má popelavě plavé, vlnité vlasy. Je v šoku a bojí se, ale snaží se držet 

kamenný obličej. Katniss je v rozpacích, jelikož ji kdysi Peeta zachránil život tím, že jí 

daroval dva spálené bochníky chleba, které jako pekařův syn úmyslně spálil (Collins, 

2008: 26-30). Peeta se tak projevil jako empatický pečovatel, který svým 

subverzivním jednáním proti moci svého otce zachránil Katniss před jistou smrtí 

vyhladověním. Zachránil tak ženu v nesnázích i za cenu toho, že bude za svůj čin 

potrestán, což také považuji za velmi hrdinské. 

3.7 Obyvatelé Kapitolu a mýtus krásy 

Katniss a Peeta jsou jako splátkyně a splátce za Dvanáctý kraj přepraveni do 

Kapitolu, kde využívají veškerých požitků a komfortu privilegovaného obyvatelstva, 

na což nejsou zvyklí. Jejich apartmán ve Výcvikovém centru je přepychový, Katniss si 

ale uvědomuje, proč tam doopravdy je. Není tam proto, aby předváděla oslnivé 

kostýmy, ani aby ochutnávala lahodné pokrmy, ale pro to, aby zahynula krvavou 

smrtí, zatímco bude dav diváků povzbuzovat jejího vraha. Nenechává se tedy 

zmanipulovat a zaslepit krásou a hojností oslnivého města.   

 Dostávají se do Kosmetického centra, kde podstupují zkrášlovací kůry. 

Očištění a zkrášlení je nezbytné, jelikož budou představeni obyvatelům Kapitolu a 

zejména Prezidentu Snowovi. Katniss tak musí podstoupit procedury, které zahrnují 

depilaci nohou, manikúru, pedikúru a líčení. Vizážisté svou práci dodělají a nyní již 

vypadá „skoro jako lidská bytost“ (Collins, 2008: 61,62, překlad autorky). 

 Dá se říci, že Katniss nevykazuje žádné zaujetí těmito zkrášlovacími rituály. 

Ačkoliv se v naší současné společnosti muži zkrášlují daleko více, než tomu bylo 

zvykem dříve, zkrášlování je tradičně spjato převážně s ženami. Jelikož je tak gender 

spíše identitou, která je tvořena stylizací těla, gesty, pohyby a činy, je genderová 

identita ženy založena na opakování těchto performancí, mezi které můžeme zahrnout 

i rituál zkrášlování. Katniss je však tento rituál cizí, proto můžeme tvrdit, že tradičně 

                                                
38 Catching Fire (2009) a Mockingjay (2010). 
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neperformuje genderovou identitu ženy. Dá se také říci, že není obětí „symbolického 

násilí“, jelikož nečiní to, co je od ní tradičně očekáváno (Bourdieu, 2000: 34,35). 

 Když podstupuje kompletní proměnu v Kosmetickém centru, cítí se 

nepříjemně, nepohodlně a zmateně. Také její každodenní činnosti jsou vzdálené od 

tradičních performancí ženské identity. Ten, kdo však nevykonává svůj gender 

„správně“, je společností trestán (Butler, 2003). Toho si je Katniss vědoma, proto tyto 

procesy podstupuje, aby si získala oblibu u Kapitolanů. Ačkoliv Hladové hry nejsou 

soutěží krásy, nejhezčí splátci a splátkyně získají více sponzorů, čímž se zvyšuje jejich 

naděje na život. V tomto případě je tak konformní performování genderové identity 

úzce spojeno s nadějí na přežití.       

 V Kapitolu jsou, co se týče vzhledu, kladeny stejně vysoké nároky jak na 

muže, tak na ženy. Lidé podstupují chirurgické zákroky, aby vypadali mladší a 

hubenější. Naopak ve Dvanáctém kraji je stařecký vzhled považován za velký úspěch, 

jelikož mnoho lidí umírá v mládí. „Když člověk vidí starého člověka, chce mu 

poblahopřát k dlouhověkosti a zeptat se na tajemství jeho přežití. Plnoštíhlému 

člověku každý závidí, protože netrpí hlady. V Kapitolu je ale všechno jiné. Vrásky a 

nadváha jsou nežádoucí“ (Collins, 2008: 125, překlad autorky). Lidé jsou zde podivně 

oblečeni, s prapodivnými účesy, zvláštně nabarvení, nalíčení a chirurgicky upravení. 

Katniss je připodobňuje ke zrůdám39.      

 V dystopickém světě Panemu tak mýtu krásy podléhají jak ženy, tak muži, což 

v naší současné společnosti není zcela běžné.  Současná společnost je nastavena tak, že 

ženy musí chtít ztělesňovat krásu, a muži musí chtít vlastnit ženy, které ji ztělesňují. 

Krása je tak spojována primárně se ženami, které jsou tak ovládány skrze mužskou 

dominanci (Wolf, 2000: 16). Tím, že je krása každodenní radostí i starostí 

kapitolských občanů, můžeme tvrdit, že muži i ženy podléhají dominanci mocenských 

struktur. Kapitolští občané tak podléhají symbolickému násilí tím, že se sami chovají 

podřízeně a tak, jak je od nich očekáváno, jelikož se jim nadvláda totalitního režimu 

zdá být přirozená (Bourdieu, 2000: 34,35).     

 Z tohoto dobrovolného podřízení však mají oproti obyvatelům z jiných krajů 

značné výhody. Obyvatelé Kapitolu žijí v blahobytu, nemusí řešit existencionální 

krize, nezažívají hlad, strach či nedostatek. Veškerý svůj čas tak věnují zábavě a péči o 

svůj zevnějšek, proto okolním společenským, politickým a ekonomickým problémům 

                                                
39 Jejich vizáž je v Kapitolu normou, v krajích se však pojí s extravagantností a zrůdností.  
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za hranicemi Kapitolu nevěnují nejmenší pozornost. Toto přehlížení odkazuje na jejich 

podřízení a konformitu s patriarchálními normami a konvencemi, které státní systém 

udává. Jejich ignorace k těmto problémům je také způsobena dokonalou propagandou 

ideologie prezidenta Snowa, stejně tak jako neúplné a nepravdivé informace, které jim 

jsou předkládány. Stejně jako všichni ostatní obyvatelé Panemu jsou i Kapitolané 

ovládanými objekty prezidentem Snowem (Foucault, 1996). Pravděpodobně však 

můžeme uvažovat i o jejich vědomém přehlížení z důvodu obavy, aby nedošlo 

k ohrožení jejich životního stylu.        

 Taková marnivost spojená se spokojeným životem dokonale funguje jako 

rozptýlení od přemýšlení nad problémy, zejména nerovnostmi a nespravedlnostmi. 

Tato posedlost kapitolských občanů vzhledem, krásou a dokonalostí je pro ostatní 

kraje směšná a nepochopitelná. V této souvislosti můžeme vidět určité analogie se 

středostavovskými ženami 60. let 20. století v Americe, které byly jakožto ženy 

v domácnosti materiálně zajištěny svými muži a které mohly věnovat svůj volný čas 

pečováním o sebe a zkrášlováním svých zevnějšků, což je, na rozdíl od obyvatel 

Kapitolu, zdaleka nenaplňovalo (Friedan, 1963). Podle Friedan ženy po 2. světové 

válce neznaly vlastní identitu, neměly vlastní názory, potřeby a sociální status. Mladé 

dívky byly vychovávány podle ideálu předměstské hospodyňky40. Tyto ženy tak trpěly 

izolovaností a pocitem neužitečnosti, což často vyústilo v psychické problémy 

(tamtéž). O psychickým problémech ale nemůžeme mluvit ve spojitosti s obyvateli 

Kapitolu. Posedlost krásou je uspokojuje a naplňuje. Stejně jako měly ženy po 2. 

světové válce zejména reprezentativní funkci, k čemuž byl zapotřebí příjemný vzhled, 

i obyvatelé Kapitolu svým vzezřením reprezentují přepych, hojnost a velkolepost 

Kapitolu. 

3.8 Prezentace kapitolskému publiku 

Následně se Katniss připravuje na představení kapitolskému lidu, kdy vjede do 

ulic jako s:plátkyně za Dvanáctý kraj. Její osobní stylista Cinna ji pro tento okamžik 

připravil nezapomenutelný kostým hořící umělým plamenem. Na obličeji nemá moc 

líčidel, jen jí trochu zvýraznili některé rysy. Vlasy jí rozčesali a spletli do copu tak, jak 

to obvykle nosí. Vizážista chce, aby ji publikum v aréně okamžitě poznalo, proto sází 

                                                
40 „Americká hospodyňka byla zdravá, krásná a vzdělaná žena, která se nemusela o nic starat, vyjma 

manžela, dětí a domácnosti. V této činnosti našla životní spokojenost a naplnění. V pozici hospodyně a 

matky byla také považována za rovnoprávnou partnerku svého manžela.“ (Friedan, 1963:53). 
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na její přirozenost. Ačkoliv na sobě mají s Peetou minimum líčidel, vypadají 

přitažlivě, ale zároveň nejsou změněni k nepoznání. Již v tento moment Katniss 

udělala velký dojem. Pro diváky se stává dívkou v plamenech.   

 Její prezentace divákům však zdaleka nekončí, to nejhorší má teprve před 

sebou. Nyní přichází na řadu příprava na interview moderované Caesarem 

Flickermanem. Rozhovory se uskutečňují na pódiu, před davem, kamerami a před 

celým Panemem. Televizní štáby vysílají celý průběh a po celé zemi přenášejí obraz 

do televizorů. Katniss si publikum musí znovu získat, musí chtít, aby ji měli rádi. Musí 

se tedy chovat tak, aby u diváků vyvolala žádanou reakci (Goffman, 1999: 10-11). Její 

trenér Haymitch však neví, jakou ji publiku představí. Neví, jestli ji má představit jako 

okouzlující, odměřenou, či nelítostnou. Zatím září jako hvězda a je oblíbená, několik 

špatných slov a pohledů to však může změnit. Dobrovolně se přihlásila místo své 

sestry, díky vizážistovi Cinnovi vypadala nezapomenutelně, ale nikdo neví, kdo 

vlastně je. Dojem, který teď Katniss během rozhovoru pro televizi udělá, rozhodne o 

tom, co pro ni dokáže Haymitch získat od sponzorů.    

 Během této krátké chvilky se však diváci o její osobnosti dozví tak málo, a 

zásadní skutečnosti, jako jsou například její skutečné postoje, emoce a přesvědčení, 

jim zůstávají skryty. V jejím zájmu je však vyvolat dobrý dojem, proto není vhodné, 

aby tyto zásadní skutečnosti prozrazovala. V momentě, kdy se bude Katniss 

prezentovat před ostatními, jejím hlavním cílem bude, aby o ní diváci získali vysoké 

mínění (tamtéž). Nechce tedy, aby si všimli, co vůči nim doopravdy pociťuje a „jak 

moc jimi pohrdá“(Collins, 2008: 118, překlad autorky). Chce je tedy podvést, zmást a 

oklamat. Má v plánu svým jednáním a chováním zcela záměrně šířit dezinformace 

prostřednictvím lsti a přetvářky. Sice jí vadí, že se musí přetvařovat, jen aby se zalíbila 

lidem, které nenávidí, zároveň si je ale vědoma toho, že dojem, který vzbudí během 

okamžiku, bude mít vliv na názor, jaký si o ní udělá obrovský počet diváků. Musí tak 

sehrát představení, ve kterém má jasnou roli (Goffman, 1999: 21). Požaduje od svých 

pozorovatelů, aby dojem, který v nich vyvolává, brali vážně a aby uvěřili, že má ty 

vlastnosti, které před nimi hraje. Jejich názory chce ovlivňovat z toho důvodu, aby 

dosáhla svého cíle, tedy aby odešla z arény jako vítězka. Musí tak věnovat dostatečnou 

pozornost svému zevnějšku a způsobu vystupování, nejen aby vyvolala příznivý 

dojem, ale aby zabránila nepříznivému dojmu, který jim může předat (tamtéž: 218). 
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3.8.1 Instruktor Haymitch a průvodkyně hrami  Effie  

Právě její trenér Haymitch je faktorem, který může rozhodnout o jejím životě, 

nebo smrti. Je instruktorem, který při hrách znamená spojení se světem. Poskytuje 

rady, shání sponzory a organizuje předávání darů. Ačkoliv je Haymitch ve středních 

letech, můžeme jeho postavu částečně přirovnat k Jungově mužskému archetypu 

moudrého starce (Jung, 1997: 102). Tím, že si v minulosti Hladovými hrami prošel, 

stává se instruktorem dospívajících dětí z Dvanáctého kraje, které každý rok 

připravuje na boj v aréně. Stává se tak jakýmsi guru, který je na jejich cestě provází. 

Haymitch jakožto „stařec“ ví, které cesty vedou k cíli, varuje hrdiny před nebezpečími, 

které na ně čekají, a dává jim prostředky, aby se s nimi úspěšně vypořádali v podobě 

sponzorských darů, které pro ně zajišťuje. Pomáhá jim v nouzi a dává důležité rady, 

jak zvládnout úkoly, které na ně v aréně čekají. Na jedné straně představuje vědění, 

rozvahu, moudrost, bystrost a intuici, kterou jim předává. Na druhé straně stařec nese 

morální vlastnosti, jako je dobrá vůle a ochota pomáhat, což jasně poukazuje na 

duchovní charakter tohoto archetypu (tamtéž: 201,202). Vítězství v Hladových hrách 

však na psychice Haymitche zanechalo značné škody, které řeší utápěním v alkoholu. 

Proto u něj nemůžeme hovořit o dobré vůli, a už vůbec ne o ochotě. Je pro něj těžké se 

každý rok smiřovat se smrtí nových a nových svěřenců, pro které se stává 

instruktorem, proto svůj zármutek řeší alkoholem. Tímto způsobem se v něm 

negativně projevuje archetyp Válečníka slabocha. Žití pro něj je spíše úmorným 

přežíváním. Je bezmocný, upadá do deprese a nemá pud sebezáchovy (Moore a 

Gillette, 2001: 76-80). Od té doby, co se stal instruktorem Katniss a Peety však vidí 

naději, proto vymýšlí plán, který jim napomůže k vítězství. Katniss, Peeta a Haymitch 

jsou nyní jeden tým41, který je založen na strategickém tajemství42, které nesmí být 

prozrazeno (Goffman, 1999: 141). 

Katniss si je vědoma, že přípravu na interview nesmí v žádném případě 

podcenit. Příprava nejprve zahrnuje učení správného chování, sezení, nošení podpatků 

a šatů. Následuje výuka správného držení těla, správných gest, úsměvu, pohledu, což 

                                                
41 Pojem týmu umožňuje uvažovat o výkonech prezentovaných jedním a více účinkujících. Při ovládání 

dojmů je často zapotřebí týmový výkon a spolupráce. V průběhu výkonu dojmu se musí členové týmu 

spoléhat na vhodné chování ostatních členů, čímž vzniká vazba vzájemné závislosti (Goffman, 1999: 

84-85). 
42 Jedním z problémů představení je kontrola nad informacemi. Obecenstvo se nesmí dozvědět 

informace, která by tým ohrozila. Tajemství tak nesmí být vyzrazena, aby nebyl ohrožen výkon a 

dojem, který se tým snaží vytvořit (tamtéž:140). 
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se jí snaží naučit její průvodkyně hrami Effie. Effie Trinket je zástupkyně z Kapitolu, 

která svou extravagantností dokonale zapadá mezi kapitolskou „smetánku“. Její 

postavu můžeme přirovnat k archetypu přisluhovačky. Tím, že Katniss učí 

konvenčnímu „ženskému“ způsobu chování, z Effie negativně činí průvodkyni 

patriarchální společností. Effie tak jako průvodkyně nutí Katniss podřizovat se 

společenským normám a mýtu krásy (Knotková-Čapková, 2005: 146, 171). Katniss je 

učena neustále se usmívat u předem připravených frází, což je zcela v rozporu s její 

přirozeností. Musí tak nedobrovolně performovat identitu ženy, aby udělala dobrý 

dojem (Butler, 2003). Katniss tedy s těmito normami krásy nesouzní, účelově je však 

naplňuje kvůli svému přežití.        

 Peeta bude při rozhovoru vystupovat jako příjemný sympaťák, má vrozenou 

schopnost dělat si legraci sám ze sebe. Nebude pro něj tedy obtížné udělat na diváky 

dobrý dojem a dostat se jim do přízně (Gofmann, 1999). Jenže Katniss působí mrzutě 

a nepřátelsky. Nakonec Haymitch navrhuje, aby se tvářila skromně. Má povídat o 

Cinnových šatech, o tom, jak jsou tu lidé milí, má se klanět publiku, má se rozplývat.

 Je jí tedy jejím týmem doporučeno stereotypně femininní chování. Až do této 

chvíle se Katniss odmítala chovat pouze tradičním femininním způsobem, nyní je však 

k tomu přinucena, jelikož na tom závisí její osud v aréně. Je tak pro ni žádoucí, aby 

performovala tradiční femininní charakteristiky, které jí nejsou vlastní. Jelikož je však 

identita subjektu utvářena performativně, je pro Katniss životně důležité, aby se 

chovala tak, aby odpovídala konstruované identitě ženy. Katniss tak musí performovat 

identitu, která do ní byla vložena jako žádoucí. Její identita tak není její vlastní 

přirozeností, ale kulturním produktem (Butler, 2003).    

 Musí tak nedobrovolně splňovat představy archetypu přadleny, tedy poslušné a 

konformní dívky, která moc dobře ví, jak se má chovat a jak má u toho vypadat. 

Katniss v této chvíli jako přadlena poslušně a konformně přijímá mocenské struktury a 

podřizuje se jim, přičemž submisivně přijímá patriarchální hodnoty. Jelikož je mýtus 

krásy jakožto mocenský nástroj k ovládání žen spojen nejen s fyzickým vzhledem, ale 

také s poslušností k tradičním konvencím a určitým typem chování, můžeme soudit, že 

Katniss v tomto případě mýtus krásy přijímá, ačkoliv ho v hloubi duše a ze své 

podstaty odmítá a příčí se jí (Svobodová, 2005: 170-171).  Přijímá ho však pouze 

z toho důvodu, aby se zalíbila publiku a tím měla vyšší šance přežít v aréně. Ačkoliv 

je opět "zbavena hlasu", využívá své mlčení a konformitu jako taktiku k tomu, aby se 

mohla dostat domů, kde by mohla pokračovat v péči a ochraňování své mladší sestry 
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Prim (Spivak, 1988). Chová se tak proti svému přesvědčení, avšak z pragmatických 

důvodů. Státní systém Panemu si tak mocí vynucuje jednání a chování Katniss, které 

je v souladu s jeho ideologií, čímž si Katniss podrobuje (Foucault, 1999: 108-109).

 Podle Estés však nastává problém tehdy, když se žena snaží být hodná a 

poslušná proti své vlastní přirozenosti, což je momentálně případ i Katniss. Svou 

snahou být konformní ke společenským normám tak zavírá oči před vší tvrdostí, 

pokřiveností a škodlivostí kolem sebe a snaží se s tím vyrovnat. Její pokusy přijmout 

tento abnormální stav ale dále zraňují její nespoutané instinkty reagovat, měnit a klást 

důraz na to, co je správné a co není. „Pokoušet se být hodnou, pořádnou a poslušnou 

tváří v tvář vnitřnímu i vnějšími nebezpečí nebo proto, aby se skryly psychické nebo 

skutečné životní situace, zbavuje ženu duše“ (Estés, 1999: 210). Odděluje ji to od 

poznání a zejména od schopnosti jednat. Proto, aby byla Katniss opravdu svobodná, 

aby nebyla lapena tělem ani duší, nesmí jí být vštěpovány nálady, způsoby, ani 

situace, které by odpovídaly jedinému ideály krásy a chování. Nesmí dojít k ničení její 

sounáležitosti se svým vlastním tělem a sebevědomím (tamtéž: 173-177). Ideál krásy 

je zde především prostředkem k udržení nadvlády nad všemi podrobenými, nejen nad 

ženami. Jde tak prvořadě o ovládnutí všech a uplatňování genderových stereotypů je 

zde prostředkem.         

 Na interview si tak připadá jako obyvatelka Kapitolu. Třpytí se jí kůže, blýskají 

se jí oči, její šaty jsou vyrobeny z drahokamů. Každý pohyb vytváří iluzi, že ji 

obklopují ohnivé plameny. Katniss při rozhovoru opět zazářila, udělala na publikum 

hluboký dojem, jelikož nevystoupila z předem připravené role. Její představení a 

herecký výkon byly tak přesvědčující, že si publikum znovu získala (Goffman, 1999: 

21).    

3.8.2 Milý a vlídný Peeta 

Peeta se po odjezdu z Dvanáctého kraje nesmířil se smrtí, proto již nyní bojuje, 

aby zůstal naživu tím, že se snaží si získat dav na svou stranu. Toto gesto si Katniss 

vysvětluje tak, že laskavý chlapec, který jí zachránil život, se ji nyní snaží zabít.  

 Peeta je milý, komunikativní, bystrý a usměvavý chlapec. Ke Katniss se po 

celou dobu chová velmi mile, Katniss si ale není jistá, jestli Peetovo milé a vlídné 

chování není pouze taktické. Stále si opakuje, aby nebyla hloupá, že tohle je Peetův 

plán, aby pro něj byla v aréně lehčí kořistí. Není si jistá, jestli je jeho chování 

skutečné, nebo falešné. Neví, jestli není Peeta jen herec, který vytváří sympatickou 
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iluzi sebe samého. Přistupuje však na jeho hru (Goffman, 1999: 69).   

 U kapitolského obyvatelstva si získali svým vzhledem a držením za ruce 

velkou oblibu, proto jsou o něco optimističtější s výhledem na získání sponzorů. 

Držení za ruku se však dá chápat i jako vzpurný akt proti samotnému Kapitolu. Pro 

totalitní moc je totiž sounáležitost a solidarita mezi podrobenými vždy potencionálně 

nebezpečná. Snaha stavět lidi proti sobě je pro ni naopak typická. Tím, že se 

představili jako přátelé, a ne jako protivníci, se od ostatních zřetelně odlišili, stejně 

jako ohnivými kostýmy. V této souvislosti můžeme spatřovat určité paralely 

s patriarchálními diskurzy, které mají tendenci stavět ženy proti sobě do pozic rivalek 

a nepřítelkyň (Morris, 2000: 74). 

Jejich tým jim doporučuje, aby se k sobě chovali vlídně, přátelsky a všude 

chodili spolu, aby se chovali jako přátelé. Katniss si ale uvědomuje, že toto předstírání 

brzy skončí, a v jistém okamžiku budou muset odhodit svou přetvářku a přijmout 

skutečnost, že jsou protivníci na život a na smrt (Collins, 2008: 92).   

 Zvrat nastane v okamžiku, když ke konci interview Peeta prohlásí, že je do 

Katniss dlouho zamilovaný. Katniss je po tomto vyznání velmi rozzuřená, vráží do 

Peety a shazuje ho k zemi. Katniss se bojí, že z ní udělal před celým Panemem 

slabošku. Neuvědomuje si ale, že díky Peetovi teď vypadá jako žádoucí dívka, což jí 

může poskytnout potřebnou pomoc v aréně. Nyní Katniss všichni chtějí, mluví jenom 

o ní a Peetovi, o milencích z Dvanáctého kraje pronásledované osudem. Peetovo gesto 

jí přidalo na oblibě, učinil ji objektem lásky. Je to však celé velká show a Katniss musí 

přistoupit na jeho hru. Haymitch ji přesvědčí, že předstíráním milostného vztahu mají 

s Peetou naopak větší šanci přežít, protože každý bude fandit milencům 

pronásledovaným nepřízní osudu (tamtéž: 130-135).     

 Peeta se nebojí dát najevo své city a zranitelnost, oproti citově nedostupné 

Katniss. Z Katnissina výbušného chování můžeme usoudit, že ačkoliv je 

v její psychice přítomný jak ženský princip anima, tak mužský animus, v tomto 

případě se do popředí dostává zejména animus, který v ní umocňuje nežádoucí a 

negativní vlastnosti. Její ženská stránka je potírána a stává se tvrdohlavou, vzpurnou a 

hádavou ženou (Jung, 1997).        

 V osobě Peety můžeme spatřit mnoho tradičně femininních vlastností, jako je 

citovost, ohleduplnost, vlídnost, milost, či upřímnost. Jeho postava tak reprezentuje 

maskulinitu, která se zásadně odlišuje od stereotypně pojaté mužskosti, jež je 

charakteristická odvahou, mocí, či aktivitou. Tím, že mezi jeho zálibu patří pečení, 
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také spíše vykazuje typicky femininní charakteristiky. Přesto se však v průběhu 

příběhu stane velmi silným a aktivním hrdinou. V žádném případě ho ale nemůžeme 

přiřadit k mužům, kteří oplývají hegemonní maskulinitou. Na druhou stranu tím, že 

Katniss zachránil život, když jí daroval spálený chléb, a tím, že od samého počátku 

přistoupil na herní strategii milenců, čímž by mohl Katniss udržet naživu, vykazuje 

maskulinní charakteristiky hrdiny, který zachraňuje bezmocnou ženu v prekérních 

situacích. Tím, že v sobě Peeta spojuje femininní i maskulinní vlastnosti, můžeme jeho 

osobu označit jako celistvou, androgynní. Podle Friedan je androgynní koncept 

ideální, jelikož pouze tím, když ženy budou rozvíjet mužské vlastnosti a muži ty 

ženské, se dostanou za hranice tradičně polarizovaných genderových rolí (Friedan, 

1993: 157).           

 Peeta je celistvou bytostí také proto, že se v jeho osobě dokonale snoubí 

animus s animou, přičemž je animou harmonizován. Je tak obohacen o ženskou 

stránku, což je vnímáno pozitivně. Anima mu poskytuje lásku a naplnění, dotváří tak 

jeho lidství (Jung, 1997: 49). Tradiční duální charakteristiky se tak v jeho postavě 

propojují. 

 

3.9 Disciplinace ve Výcvikovém centru 

Následně se přesouvají do Výcvikového centra v Kapitolu, kde se připravují na 

Hladové hry. Výcvikové centrum, kde se dohlíží na trénink a dovednosti jednotlivých 

splátců a splátkyň, můžeme označit za jednu formu Bio-moci, kterou oplývá státní 

aparát, respektive prezident Snow. Bio-moc má v tomto případě podobu soustředící se 

na „tělo jako stroj“, tedy na tělo, „jímž se manipuluje, jež se tvaruje, jež se cvičí, jež 

poslouchá, jež odpovídá, jež se stává obratným či jehož síly se rozmnožují“ (Foucault, 

1999: 200).           

 Tělo je dle Foucaulta z pohledu ovládající moci nutné co nejlépe vycvičit, aby 

podávalo ty nejlepší výkony.  Pouze výcvik vychovává tělo poslušné, ovladatelné a 

snadno začlenitelné do účinných a ekonomických systémů produkce, ovládání a 

kontroly. Proto chápe státní aparát Panemu výcvik jako velmi důležitý nástroj kontroly 

těla, který jakožto disciplinující metoda vyrábí podřízená a vycvičená těla, těla 

poslušná. Poslušné je takové tělo, které může být podřízeno, které může být využito, 

které může být transformováno a zdokonaleno (tamtéž: 201-255).  Poslušnost je tak 
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primárním cílem tohoto totalitního režimu, jelikož právě podřízené a dokonalé tělo je 

jeho záměrem vytvořit.        

 Děti z bohatších krajů, kde vítězství v Hladových hrách berou jako velkou čest, 

mají větší výhodu, jelikož na bojování v aréně trénují celý život. Proto uznávají a sami 

reprodukují moc, kterou nad nimi totalitní režim uplatňuje. Tyto vylosované děti 

z krajů Druhého, Třetího a Čtvrtého, tzv. Profesionální splátci a splátkyně, jsou 

cvičeni v boji již od svého narození, jelikož jsou vychováváni k agresivitě, násilnosti, 

a aktivitě. Nechtěné jsou u nich všechny vlastnosti, které jsou tradičně spojovány 

s femininitou, jako je například soucit, empatie, či péče. Proto se z nich, jak z mužů, 

tak z žen, stali chladnokrevní zabijáci a vražedkyně. Smyslem jejich života je 

dosáhnout výhry v Hladových hrách, čímž by se stali legendami a nebyli by nikdy 

zapomenuti. Ačkoliv je archetyp Válečníka podle esencialistického pojetí Moora a 

Gilletta archetypem mužským, z hlediska konstruktivistické analýzy ho mohu využít i 

k charakteristice Profesionálních splátkyň-žen. Energie Válečníka vychází z tréninku, 

síly, přesnosti a kontroly. Tento trénink, cílící de facto k bezcitnosti, však vede ke 

krutosti, čímž z nich vytváří nemilosrdné sadistické a masochistické vraždící stroje.  

Tento trénink v nich negativně umocňuje archetyp Válečníků-Sadistů a Masochistů 

(Gillette a Moore, 2001: 76-78).       

 I tito „Profíci“ se dostávají spolu s dětmi z ostatních krajů do Výcvikového 

centra. Zde je soustředěna veškerá pozornost na to, aby byli z těchto dětí během 

krátkého časového úseku vychováni krutí zabijáci a vojáci a aby uměli zacházet se 

zbraněmi, které jim budou v aréně k dispozici. To vše z toho důvodu, aby byla 

zajištěna zábavná a akční podívaná pro kapitolské diváky.     

 Při výcviku jsou uplatňovány mechanismy "dohlížet a trestat" (Foucault, 1999). 

Po celou dobu je na splátce a splátkyně dohlíženo z vyvýšeného místa, odkud mají 

tvůrci her přehled o jejich chování. Jsou také odměňováni a trestáni ve spojitosti 

s bodovým ohodnocením, které na konci výcviku získávají poté, co předvádí své 

dovednosti před tvůrci her. Toto bodové ohodnocení je následně velmi důležité při 

získávání sponzorů, kteří mají tu moc svým darem udržet splátce či splátkyně při 

životě.           

 Podle způsobu, jakým Collins popisuje problematiku sponzorství a darů, 

můžeme usoudit, že je román velmi kritický ke komodifikaci živých bytostí v kontextu 

tzv. volného trhu. Tedy zatímco větší část kritiky v románu míří na omezení 

demokratických svobod, zde jde spíše o kritiku odcizených kapitalistických vztahů a 
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velmi výrazně zpředmětnění člověka a jeho redukování na pouhé zboží. Taková 

komodifikace z nich činí předměty určené ke koupi a prodeji, přičemž jejichž hodnota 

je dána jejich směnitelností.       

 Naopak splátci a splátkyně z Dvanáctého kraje bývají většinou podvyživení a 

chybí jim výcvik. Ačkoliv bude soutěž vysoce převyšovat Katnissiny schopnosti, má 

oproti ostatním svým krajanům výhodu, jelikož se od svého otce a kamaráda Hurikána 

naučila chytat ryby do sítí, sbírat ptačí vejce z hnízd, střílet králíky a veverky, šplhat 

do korun stromů při obraně před divokými psy nebo sbírat rostliny. Naučila se 

poznávat, které rostliny jsou jedlé, a které dokážou zabíjet. Její spojení s přírodou je 

evidentní.           

 Podle Ortner jsou ženy typicky ztotožňovány s něčím, čemu kultury přikládají 

malý význam. Jsou připodobňovány k něčemu nižšímu, než je kultura sama, tedy 

právě k přírodě. Muži jsou naopak symbolem kultury a civilizace, a jelikož je kultura 

přírodě nadřazená kvůli své dovednosti přizpůsobovat přírodní podmínky svým 

záměrům, podřízenost žen je tak považována za samozřejmost (Ortner in Oates-

Indruchová, 1998: 98). Sama Ortner však toto propojení a tuto dichotomii kritizuje. 

Katnissiho spojení s přírodou se tak zdá být její slabinou, jako něco méně prestižního, 

kvůli čemu bude v aréně znevýhodněna oproti mužským splátcům, kteří jsou 

považováni za nositele kultury. Katniss však mimo jiné vyniká i v typicky mužských 

aktivitách, které vedou k destrukci, jako je například lov (tamtéž). Svou kořist 

usmrcuje ranou do oka, aby nepoškodila maso, její muška je tak velmi přesná. Katniss 

můžeme připodobnit k mužskému archetypu Válečníka-stopaře. Jako lovkyně ví, jak 

využívat své okolí k tomu, aby ulovila kořist. Při stopování kořisti postupuje 

pragmaticky, uvážlivě, racionálně a takticky (Moore a Gillette, 2001: 100-102).

 Katniss má také lepší fyzičku než ostatní, jelikož maso a bylinky v kombinaci s 

námahou, kterou bylo třeba vyvinout při jejich získání, ji vytrénovalo. Je nadprůměrně 

dobrá i ve šplhání do korun stromů, což je strategické místo pro maskování v aréně. 

Od svého přítele Hurikána se naučila klást základní pasti, což může být významné 

kvůli potravě. Můžeme tedy vidět, že celé toto schéma je konstrukcí kultury, spíše než 

daností přírody, což ostatně tvrdí i samotná Ortner. Ačkoliv je tak Katniss jako žena 

zakořeněna v přírodě, současně se podílí i na kultuře, její postavení je tak 

intermediální, jelikož představuje život i smrt (Ortner in Oates-Indruchová, 1998). 

 Peeta je sice se svými dovednostmi Katniss zastíněný, vyniká však svou 

fyzickou sílou, jelikož je jako syn pekaře od malička zvyklý zvedat velké váhy. 
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Dokáže zvednout padesátikilový pytel mouky a umí také velmi obstojně zápasit 

v bojích jeden na jednoho. Peeta se tak dokáže ubránit v bojích tělo na tělo, díky 

čemuž mnohokrát v aréně unikne smrti. Další jeho dovedností je maskování, roztírá si 

po těle bláto, hlínu a šťávy z různých bobulí. Tyto dovednosti si osvojil při zdobení 

dortů v pekařství svých rodičů. Ačkoliv je tato dichotomie kultury spojené s mužem a 

přírody spojené s ženou falešná, Peetu můžeme připodobnit jak k nositeli kultury, 

jelikož je zdatný v mužských aktivitách, jako je boj, tak k nositeli přírody, jelikož ji 

dokáže využívat ke svým záměrům (tamtéž). Podobně jako Katniss tak propojuje 

obojí.          

 Katniss je během závěrečného představení své dovednosti natolik znechucena 

nedostatkem pozornosti, kteří jí kapitolští tvůrci her věnují, vypustí tak šíp směrem 

k nim, aby si tímto aktem svou pozornost získala. Tento moment můžeme považovat 

za vzpurný, jednala však bezmyšlenkovitě a ne zcela pragmaticky, jelikož se nechala 

plně ovládnout svým hněvem a zlostí. Šíp však nevystřelila proto, aby je ohrozila na 

životě, ale proto, aby si získala jejich pozornost. Je si vědoma toho, že za svůj čin 

může být potrestána, protože projevila svou neposlušnost a nedisciplinovanost. 

Vymkla se jim z kontroly, odchýlila se od pravidel, které od ní tito nadřízení tvůrci her 

vyžadují (Foucault, 1999: 255). Ačkoliv svého činu lituje, její temperament musel na 

tvůrce her zapůsobit, jelikož od nich dostala velmi vysoké hodnocení, čímž se jí velmi 

ulevilo. Tvůrci her potřebují nabídnout divákům dobrou show, proto potřebují 

temperamentní osobnosti, mezi které Katniss zcela jistě patří. Katniss se tak na jedné 

straně vzpírá, ale na druhé de facto vystihne jeden z hlavních momentů, které show 

potřebuje. Zároveň se tedy vzpírá, a zároveň strhne pozornost, byť riskuje. Pro Moc je 

to ale svým způsobem hra, Moc se chová iracionálně v tom smyslu, že vzpurní nikdy 

nemohou dopředu vědět, zda jim riziko vyjde, nebo na něj doplatí.  

3.10 Symbolismus a důležitost vody a ohně 

Hladové hry začínají. Katnissin první plán je běžet k Rohu hojnosti a ukořistit 

luk a šípy. Tento plán se jí však nezdařil, tak se snaží dostat se co nejdále od centra 

krvavých bitev, jde hlouběji lesem a nakonec přečkává noc ve větvích stromu. Po 

několika hodinách ji vzbudí Profesionální splátci z Druhého, Třetího a Čtvrtého kraje, 

kteří zabíjejí splátkyni tábořící poblíž ní. Mezi nimi je i Peeta, což Katniss velmi 

šokuje. Profesionální splátci jsou příliš krutí a arogantní, jsou lépe živeni. Peeta se k 
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nim přidal, čímž u Katniss ztratil představu ušlechtilého chlapce, moralizujícího činy 

obyvatel Kapitolu. Peeta dostává od Profesionálů přezdívku Milovník, čímž ho 

zesměšňují za jeho výstup při interview (Collins, 2008: 147-164).    

 Peeta však po celou dobu Katniss skutečně velice miluje a ochraňuje ji, což si 

Katniss v tuto chvíli vůbec neuvědomuje. Podle esencialistické analýzy mužských 

archetypů Moora a Gilletta je Milovník citlivý, soucitný a empatický. Peeta se jakožto 

Milovník vyznačuje silným estetickým cítěním, kterému nechává volný průchod při 

zdobení dortů v otcově pekárně. Je nadán uměleckým talentem, který mu v aréně 

zachrání život (Moore a Gillette, 2001: 100-104).     

 Katniss se však potýká s žízní, která je tak spalující, že pomalu umírá. 

Následně nachází potůček a zachraňuje se, bohužel ne nadlouho. Tvůrci her se snaží 

tempo hry zrychlit, a tak po Katniss vrhají ohnivé koule. Jedna z koulí ji trefuje do 

lýtka a popaluje ji. Katniss se uleví, až když zchladí své popáleniny v rybníčku 

studenou vodou (Collins, 2008:154-180).      

 Podle archaických přírodních kultů reprezentují femininitu dva základní živly-

Země a voda (Svobodová, 2005: 148). Voda jako významný femininní archetyp 

symbolizuje koloběh života a smrti v tom smyslu, že může být jak zdrojem života 

v podobě životadárného pramene či studánky, tak zdrojem smrti v podobě potopy, 

kvůli své síle a energii (Kalnická, 2007: 17, 26, 54). V tomto románu je ale voda spíše 

očistným a života budícím symbolem, který život zachraňuje. Voda je zdrojem života 

tím, že zachraňuje hlavní hrdinku před smrtí žízní, ulevuje jí po zásahu ohnivou koulí, 

a je jí ideálním terénem při útěku před ostatními splátci a splátkyněmi, jelikož po sobě 

Katniss, jdoucí v řece, nezanechává stopy. Katniss, dívka v plamenech, je však spíše 

spojována s ohněm, v archetypální symbolice živlů mužským elementem (Knotková-

Čapková, 2005: 148). Oheň se v románu objevuje hned několikrát. Nejprve oheň, 

respektive výbuch v uhelném dole, zabíjí Katnissina otce, čímž život bere. Dále tehdy, 

když Cinna Katniss vyrábí na prezentaci kapitolskému publiku šaty, které hoří 

umělým plamenem. Také díky nim si Katniss získává oblibu u publika, čímž si 

zajistila sponzory, kteří ji v aréně udržují při životě. Proto můžeme oheň v souvislosti 

s šaty pojímat jako element, co život udržuje. Katniss je totiž nejednou dary od 

sponzorů zachráněna. Taková charakteristika však nezapadá do ostatních symbolik 

ohně. A nakonec, když je v aréně téměř zabita tvůrci her, kteří na ni vrhají ohnivé 

koule s cílem ji usmrtit. V románu The Hunger Games tak můžeme oheň přirovnat k 

symbolu nebezpečí. Jak k nebezpečí, které hrozí Katniss ze strany režimu, tak 
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k nebezpečí, které hrozí totalitní společnosti ze strany Katniss. Prezident Snow o ní 

mluví jako o jiskře, která zažehla požár, požár v podobě blížící se revoluce. 

3.11 Přátelství a spojenectví s Rue 

Následně slyší Profesionální splátce a splátkyně, šplhá do koruny stromů, která 

jí poslouží jako úkryt, a přečkává zde noc. Setkává se zde s Rue, která přichází 

s chytrým plánem a nabádá Katniss k přeříznutí větve se sršním hnízdem, které by 

mohlo rozehnat spící Profesionály. Plán se podaří a na sršní bodnutí umírají dvě 

splátkyně z Profesionálů, přičemž i sama Katniss pár bodnutí dostane. Okamžitě 

přicházejí halucinace, Peeta jí ale zachraňuje život tím, že ji zvedá ze země a pobízí jí 

k útěku. Katniss sbírá mrtvé splátkyni luk a šípy a utíká. Postupně se dostává mimo  

ohrožení života a setkává se s dívkou z Jedenáctého kraje Rue, která ji upozornila na 

sršní hnízdo, a uzavírají spojenectví. Rue ji připomíná její mladší setru Prim (Collins, 

2008: 188-200). Jejich vztah je velmi přátelský a opatrovnický. Katniss se s Rue dělí o 

úlovky, Rue ji na oplátku ošetřuje otoky po sršních bodnutích léčivými rostlinami.

 Přátelství mezi dvěma ženami je podle Morris nejvýznamnějším společným 

znakem literárních děl psaných ženami. Tyto přátelské vztahy jsou doplněny 

vzájemnou oddaností, nákloností a láskou. Ačkoliv jsou takové přátelské vztahy 

zejména mezi matkami a dcerami, vztah Katniss a Rue se dá také přirovnat 

k mateřskému vztahu, jelikož se ji Katniss od navázání spojenectví a přátelství snaží 

podobně jako svou sestru chránit a pečovat o ni. V tomto ohledu román psaný 

autorkou ženou oponuje klasickým dílům autorů mužů, kteří popisují vztahy mezi 

ženami jako rivalské v oblasti sexuálních vztahů, a jako plné zrady (Morris, 2000: 74).

 Rue je 12 let, vypadá však na 10. Má jasné, tmavé oči a hedvábně snědou kůži. 

Se svými dovednostmi se podobá Katniss, zná bylinky, rychle šplhá a dobře míří 

prakem. Je však malá a drobná, proti Profesionálním splátcům a splátkyním nemá 

šanci. Velmi však vyniká svou chytrostí, jelikož mnohokrát prokázala, že umí přežít. 

Nejpodstatnější je však to, že si obě dívky navzájem důvěřují a dodávají si pocit 

bezpečí, který se v aréně hledá těžko. Nyní si Katniss nepřipadá v aréně tak osamělá, 

přítomnost Rue je pro ni velmi povzbudivá a uklidňující (Collins, 2008).   

 Již samotný akt navázání blízkého přátelství s protivnicí, která ji může 

potencionálně zabít, můžeme chápat jako jakýsi rebelující akt proti samotným 

pravidlům Hladových her a proti totalitnímu režimu Panemu celkově. Jak již bylo 
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řečeno, totalitní režim se snaží udržovat jednotlivé kraje ve vzájemné rivalitě a 

nepřátelství právě tím, že pořádá Hladové hry, ve kterých jsou proti sobě nuceny 

bojovat děti. Jejich revolta v podobě přátelství tak pramení z odporu k režimu a jeho 

pravidlům, kterými kontrolují, ovládají a ničí životy lidí. Obě mladé hrdinky se tak 

střetávají se společenským systémem v touze přežít. Svým vzájemným přátelstvím 

v aréně se bouří proti společenskému totalitnímu i patriarchálnímu řádu, čímž jsou 

jeho potencionálním ohrožením. Toto je tak již po několikáté, co můžeme Katniss, 

rebelující vůči zavedeným pravidlům, přirovnat k archetypu čarodějnice (Knotková-

Čapková, 2005: 145-146).        

 Katniss bychom tak podle Estés mohli přirovnat k vlčici, které se podobá svou 

zvídavostí a darem velké vytrvalosti a síly. Je zdatná, vynalézavá, věrná a toulá se.  

Katniss je podobně jako vlci hluboce intuitivní a náruživě se stará o své blízké (Estés, 

1995: 16,22).          

 Katniss a Rue spolu vymýšlejí plán, jak Profesionální splátce a splátkyně 

odříznout od Rohu hojnosti a tím od zdroje potravin. Tím, že by jim zničily zásoby 

jídla, by i tito vytrénovaní zabijáci a vražedkyně zažili pravou podstatu Hladových her. 

Jejich strategie tradičně spočívá v tom, že se ihned na začátku zmocní veškerého jídla, 

a pak už si s ním nedělají starosti. Tím, že Profesionální splátci a splátkyně vyrůstali 

v bohatších krajích, na rozdíl od Katniss a Rue zdaleka nevědí, co to je mít hlad. Pro 

Rue je zničení Rohu hojnosti velkým dobrodružstvím, tím se odlišuje od pasivní, 

klidné a konformní Prim, pro kterou jsou veškerá dobrodružství trestem. Plán zahajují 

tím, že Rue zapaluje hranice, aby odlákala pozornost Profesionálů a Profesionálek, 

Katniss mezitím ničí Roh hojnosti spolu se všemi zásobami. Po nějaké době se vrací 

na smluvené místo, nemůže však Rue najít. Následně spatřuje Rue lapenou v síti a než 

stihne Katniss zasáhnout, Rue umírá rukou jiného splátce. Katniss ho okamžitě zabíjí 

šípem, čímž poprvé úmyslně zabije (Collins, 2008: 205-230).   

 Katniss je z její smrti zničená, vylévá si zlost na Kapitol. Smrt její blízké 

přítelkyně jí přinutila, aby se postavila čelem vlastnímu vzteku nad krutostí a 

nespravedlivostí, s níž s nimi zacházejí. Snaží se najít způsob, jak se Kapitolu pomstít. 

Chce udělat něco, aby je zahanbila, aby je dohnala k zodpovědnosti, aby ukázala 

Kapitolu, že v každém splátci a splátkyni je kousek duše, který jim nepatří. Chce jim 

ukázat, že Rue byla více než jen figurkou v jejich hře, a ona sama také. Z Katniss se 

stává Válečnice, nyní si dobře uvědomuje, kdy má dostatečnou sílu k tomu, aby 

protivníka přemohla běžnými prostředky, a kdy se musí uchýlit k jiné alternativní 
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strategii. Jelikož je velmi pragmatická a racionální, je schopná objektivně posoudit své 

vlastní schopnosti a sílu, kterou disponuje. Jakmile usoudí, že se jí přímý útok 

nepodaří, odvede protivníkovu pozornost a najde jeho slabinu jinde. Katniss je 

schopna díky svému racionálnímu myšlení posoudit danou situaci i jak z ní vyjít jako 

vítězka (Moore a Gillette, 2001: 71).       

 Jelikož nemůže Rue pohřbít, ozdobí alespoň její mrtvé tělo květy z louky. Je si 

vědoma, že televize bude muset tento akt odvysílat, poprvé tak úmyslně revoltuje tím, 

že dává najevo svůj soucit a emoce. Osobnost Katniss se nyní výrazně proměňuje. 

Momentálně se nebojí zabít každého, koho uvidí. Dostává se tak do okamžiku, kdy 

nenávidí nejen Kapitol, ale i ostatní soutěžící, zejména Profesionální splátce a 

splátkyně. Katniss získává sebevědomí, teď už si myslí, že má šanci na přežití a 

vítězství. Do této chvíle bychom mohli postavu Katniss přiřadit ke klasickým 

hrdinkám utopistické a dystopické literatury, které jsou podle esencialistického 

pohledu na lidskou přirozenost Octavie Butler geneticky méně násilné než muži (Zaki, 

1990: online). Katniss nejprve jednala násilně a zabila dvě splátkyně pomocí sršního 

hnízda, toto zlo však páchala pouze kvůli obraně a přežití, zabíjela proto, že musela. 

Nyní je však rozhodnuta hry vyhrát, je odhodlána zabíjet bez váhání a emocí díky 

vzteku, který s ní po zavraždění nevinné Rue cloumá.     

 Její postava se razantně mění. Probouzí se v ní nespoutané ženství, čímž více 

než kdy dříve odpovídá archetypu divošky podle Estés (Estés, 1999). Touto 

nešťastnou událostí dospěla k uvědomělému odporu a vzdoru, čímž se stává revoltující 

čarodějnicí, prosazující si právo na archetyp silné ženy. Přitom subverzivně využívá 

femininní projevy, jako jsou květiny a soucit, které používá jako prostředek vzdoru.  

3.12 Katniss a Peeta pečující a zachraňující 

Když Katniss oplakává smrt své přítelkyně, všichni zbývající soutěžící 

dostávají zprávu z úst Caesara Flickermana o změně pravidel, kdy mohou být vítězi 

prohlášeni splátce i splátkyně z jednoho kraje, zůstanou-li naživu jako poslední 

(Collins, 2008: 241). Katniss se tak okamžitě vydává najít Peetu, nyní mohou přežít 

oba, proto neváhá ani chvíli, že si z Peety udělá spojence. Možnost dvou vítězů byla 

umožněna jen proto, že jejich romance s Peetou získala takovou popularitu u diváků, 

že by její ukončení poškodilo úspěch her a tím propagandu celého Panemu. Katniss 

usuzuje, že Peeta musel svým chováním v aréně přesvědčit publikum, že každým 
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činem usiluje o její přežití. Dochází jí tedy, že pro ni Peeta nikdy nepředstavoval 

nebezpečí a že se ji po celou dobu snažil ochraňovat, ať tím, že bojoval s Catem, aby 

mohla utéct, nebo že se spojil s Profesionálními splátci a splátkyněmi pro to, aby ji 

ochránil. Cato je jejich největší protivník, vůdce Profesionálních splátců a splátkyň, 

jejichž cílem je od samého počátku her zabít Katniss, jelikož v ní spatřují největší 

soupeřku. Catovi se to téměř podařilo poté, co byla Katniss pobodána sršněmi a 

účinkem jedu dezorientována. Peeta se však Catovi postavil do cesty a v jeho činu mu 

zabránil. Postavu Cata budu dále analyzovat v následující kapitole.  

 V případě, kdy Peeta zachránil Katniss před Catem a sám se tak vystavil 

velkému riziku, může být označen za Válečníka. Peeta tak projevil nezlomného ducha, 

nesmírnou odvahu, nepřipouštěl si strach. Dokázal snášet fyzickou bolest (byl Catem 

pobodán do stehna), aby dosáhl, čeho chtěl. Byl ochoten trpět, aby Katniss zachránil, 

čímž se v jeho postavě mísí charakteristiky Hrdiny a Válečníka. Charakteristikami 

Válečníka však prostupuje archetyp Milovníka, který ho obohacuje zejména o soucit, 

empatii a pocit spřízněnosti. Milovník umožňuje Válečníkovi, aby zůstal soucitný a 

měl slitování. Milovník je tak velmi citlivý, nebojí se dávat své city najevo a je 

empatický (Moore a Gillette, 2001: 73-98), což jsou významné Peetovi vlastnosti.

 Katniss Peetu nachází zamaskovaného v řece pod nánosy bahna a listí. 

Maskování ho dosud drželo při životě, jelikož je zraněný od souboje s Catem. Katniss 

neváhá a okamžitě se o něj začíná starat a pečovat. Nejprve ho omývá od maskování, 

následně mu maže popáleniny, rány a snaží se ho nakrmit svými úlovky. Nejhorší je 

však bodná rána na jeho stehně, která se zastavila až na kosti. Rána je oteklá a 

hnisající, Katniss tak tuší, že ji sama nedokáže vyléčit. Využije však své zkušenosti 

s léčením, nejprve ránu čistí a obváže. Aby byli oba v bezpečí, odvleče ho do blízké 

jeskyně, kde ho uloží ke spánku (Collins, 2008: 248-257).   

 Uvědomí si, že musí hrát pro publikum bláznivě zamilovaný pár, a tak Peetu 

políbí. Jeden slabý polibek ale nestačí a Katniss ví, že aby udržela Peetu naživu, musí 

předvést publiku víc, něco, aby na nich lidem záleželo. Musí dokonale sehrát milence 

stíhané nepřízní osudu, kteří se zoufale snaží vrátit domů. Musí předvést milostnou 

touhu. Pro Katniss je toto obtížné, nikdy nebyla zamilovaná. Peeta má v noci silnou 

horečku a Katniss se snaží zahnat myšlenky na to, že s ním je více zranitelná, než 

kdyby byla ve hře sama za sebe. I v této chvíli stále myslí pragmaticky. Peeta má 

navíc otravu krve po bodném zranění, a pokud mu někdo nepomůže, zemře. Budou 

potřebovat silné kapitolské léky proti infekci. Cena za ně však bude příliš vysoká a 



65 

 

Katniss si je toho vědoma. Ozývá se moderátor a nabízí něco každému soutěžícímu, 

něco, co zoufale potřebuje. Balíček pro každého bude připraven u Rohu hojnosti. 

Katniss si je vědoma nebezpečí, ale také si uvědomuje, že získáním balíčku může 

získat lék pro Peetu a zachránit mu tak život. Opět se v ní snoubí femininní i 

maskulinní charakteristiky, když svými léčitelskými a pečovatelskými schopnostmi 

pečuje o Peetu a následně neváhá riskovat život za jeho záchranu. Katniss je 

rozhodnuta vypravit se k Rohu hojnosti Peetovi pro léky, které by ho udržely při 

životě. Nejdříve ho však oklamává lstí, jelikož on tento plán neschvaluje. Získává 

balíček s léky a zachraňuje ho. Mezi nimi začíná teprve nyní pravá nefalšovaná 

romance i ze strany Katniss. 

3.13 Násilník a sadista Cato 

Následně umírají ostatní soutěžící a zbývá jen Cato, kterého Katniss od začátku 

vnímá jako největšího soupeře. Vydávají se k Rohu hojnosti, kde musí svést poslední 

bitvu nejen s Catem, ale i s kapitolskými mutanty. Katniss ho popisuje jako krutého 

řezníka, který dokáže jediným trhnutím zlomit vaz. Nebude jednoduché ho přelstít. 

Jako Válečník je silný, dobře vycvičený, statečný, ale nebude pravděpodobně moc 

chytrý, také postrádá disciplínu a sebeovládání. Nechá se snadno zaslepit vztekem 

(Moore a Gillette, 2001).        

 Postavu Cata bychom tak mohli přiřadit k archetypu afektovaného násilníka. 

Jako násilník se snaží proklamovat svou vlastní nadřazenost a právo ovládat ostatní, 

což se projevuje, když se stává lídrem party Profesionálních splátců a spátkyň. Je to 

voják, který v boji podstupuje nepřiměřené riziko. Jeho nejvýznamnějšími 

charakteristikami jsou tedy násilnost a agresivita, které jsou typickými vlastnosti 

archetypu Válečníka. Cato je vždy v pohotovosti, nikdy neodpočívá, je neustále ve 

střehu a udržuje si emocionální odstup, což mu umožňuje jednat rázněji, efektivněji a 

bez výčitek. Jeho emocionální odtažitost a odtržení od mezilidských vztahů však vede 

k celé řadě problémů, zejména ke krutosti, což z něj činí typ nemilosrdného 

sadistického Válečníka (tamtéž: 39, 70, 74). 

Vydávají se ze svého úkrytu najít Cata a ukončit Hladové hry. Všichni tři však 

nejprve musí utéct před mutanty podobnými vlkům, mnohem více se však podobají 

mrtvým splátcům a splátkyním. Se zděšením si uvědomují, že tito mutanti se jim nejen 

podobají, ale jsou to ve skutečnosti oni. Vyšplhají všichni tři na Roh hojnosti, kde 
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dochází k souboji mezi Catem a Peetou, Katniss však zasahuje Cata do ruky, a ten 

následně padá z Rohu hojnosti mezi mutanty. Nakonec po dlouhých hodinách Cato 

prosí o rychlou smrt, kterou mu Katniss dopřeje. Katniss tímto projevila svou 

femininní stránku tím, že je i ke svému největšímu soupeři soucitná a dopřává mu, na 

rozdíl od mutantů, rychlou smrt. Katniss a Peeta vyhráli Hladové hry a mohou jet 

domů (Collins, 2008: 321-336).    

3.14 Katniss otevřeně rebelující proti Kapitolu 

Místo toho ale slyší z reproduktorů hlas moderátora, který jim oznamuje, že 

původní úprava her byla zrušena a nyní lze povolit pouze jednoho vítěze. Katniss 

dochází, že nikdy neměli v plánu nechat je přežít oba. Takový zvrat vymysleli tvůrci 

her, aby zajistili nejdramatičtější vyvrcholení her v dějinách. Peetu to nepřekvapuje, 

vytahuje nůž a odhazuje ho do jezera. Požaduje po Katniss, aby ho zabila svým šípem 

a vyhrála Hladové hry. Peeta ji přesvědčuje, že Kapitol musí mít vítěze, čímž si 

Katniss uvědomuje nadvládu, kterou momentálně nad Kapitolem mají právě oni dva. 

Bez vítěze celé hry ztratí smysl a tvůrcům se jejich záměr nezdaří. Pro tvůrce her je tak 

osoba vítěze či vítězky velmi důležitá, jelikož jsou i po vítězství v Hladových hrách 

povinni nadále sloužit, propagovat a ospravedlňovat kapitolský režim zejména tím, že 

se podílí jako trenér či trenérka na dalších ročnících her. Pokud tvůrci her Kapitolu 

vítěze či vítězku neposkytnou, zklamou prezidenta Snowa, pro kterého následné 

prezentování vítězů a vítězek her slouží mimo jiné také jako zastrašování a připomínka 

potlačené rebelie krajů. Pravděpodobně by tvůrce čekala i poprava, či bolestivá a 

pomalá smrt.           

 Katniss napadlo, že by k přežití stačilo, kdyby si tvůrci her pouze mysleli, že 

oba zemřou. Nasype sobě i Peetovi hrst jedovatých bobulí, aby to viděl celý Panem, 

čímž ho nabádá ke spáchání dvojité sebevraždy jedovatými bobulemi, ale pouze 

naoko. Ve chvíli, kdy se oba chystají bobule spolknout, je moderátor oba prohlásí za 

vítěze (tamtéž: 336-339).         

 Právě v tento moment Katniss vzdoruje proti nastoleným pravidlům nejvíce za 

celou dobu. Právě nyní můžeme nejvíce připodobnit Katniss k archetypu čarodějnice, 

kterou charakterizuje její nezávislost na struktuře řádu a rebelie. Symbolizuje vzpouru 

proti existujícímu řádu, nepřijímá společností stanovenou roli a znamená nebezpečí 

pro stabilitu společnosti (Svobodová, 2005:146, 170-171). Vzdoruje úmyslně, čímž 
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dodává odvahu utiskovaným lidem v jednotlivých krajích, které tento čin vyburcoval 

k povstáním. Pro prezidenta Snowa a režim samotný nyní Katniss představuje velký 

problém, mocní si uvědomují, že musí být odstraněna. Ačkoliv se Katniss nesnaží 

aktivně rozvrátit režim, každým svým činem mu vzdoruje. Myslí si, že zdaleka 

nemůže mít takovou moc, aby mohla sama něco změnit. Stává se z ní Válečnice, která 

díky své pozitivní energii může zničit to, co musí být nezbytně zničeno, aby mohlo 

povstat něco nového, spravedlivějšího a lepšího. Jako Válečnice je pak schopna zničit 

tyranii, nespravedlnosti, útlak, a vybudovat tak novou civilizaci (Moore a Gillette, 

2001: 75). Katniss bychom také mohli připodobnit k archetypu mocné ženy-vládkyně, 

tak jak se s ní seznamujeme v tzv. démétérovských mýtech, v nichž jsou ženy mocné a 

nezávislé. Vláda ženy může být spojována s matriarchátem, Katniss však nejde o 

nastolení pouze ženské matriarchální vlády. Přeje si rovnocennou, spravedlivou a 

vyváženou společnost, kde se nebude muset obávat o životy svých nejbližších (Pratt, 

1981:170-173). Postava Katniss v průběhu příběhu prošla vnitřním rozvojem, kdy se 

z dívky stala aktivní, rebelující a mocná mladá žena. Hladové hry jsou zbraní 

Kapitolu, ale Katniss je jako mocná žena porazila. Kapitol se teď musí tvářit, jako by 

měl celou dobu navrch, jako by bylo všechno celou dobu v jejich režii.  

3.15 Návrat vítězů 

Katniss a Peeta se vrací do Kapitolu, kde musí znovu sehrát svou zamilovanost, 

aby toto revoltující gesto vůči Kapitolu obhájili. Haymitch Katniss varuje, že hry stále 

neskončily a že má problém, jelikož prezident Snow a tvůrci her zuří kvůli tomu, jak 

je přelstili. Navrhuje tak jako obranu bláznivou zamilovanost, která jim oběma 

zatemnila úsudek, proto nebyli odpovědni za svoje činy. Peeta je bezhlavě 

zamilovaný, proto to pro něj není předstírání, ale pouze pokračuje ve svém přirozeném 

chování. Katniss si se svými city naopak není jistá, je pro ni těžké se ve vlastních 

emocích orientovat. Neví, co dělala proto, aby přežila, a co dělala ze své vlastní vůle. 

Katniss byla jako divoká žena dlouhou dobu uvězněna ve spárech dravce, který ji 

uzurpoval – i když dravcem zde není jediná konkrétní osoba, ale systém totalitní moci. 

Podle Estés bychom to mohli interpretovat tak, že má raněné instinkty a pouze pokud 

bude naslouchat své intuici, svému vnitřnímu hlasu, jenom tak povstane a stane se 

mnohem moudřejší do budoucna (Estés, 1999: 59-70).    

 Momentálně je pro ni však obtížné se ve svých citech orientovat. Není si jistá, 
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jaké city chová k Peetovi a jaké k Hurikánovi, což se ukazuje jako klasická literární, 

často se opakující forma, která je ve feministické kritice známá jako konvence dvou 

nápadníků. Mužský hrdina může mít ve svém příběhu plném dobrodružství a 

dobyvatelství velký počet žen, hrdinka se musí obvykle rozhodnout mezi dvěma muži, 

což je i případ Katniss. Součástí tohoto schématu také často bývá, že si hrdinka není 

jista, jakého nápadníka si zvolit. Většinou se v literárních dílech stává, že si na 

počátku vybere špatně a následně se ocitá v bezvýchodné situaci. Na závěr si však 

z těchto dvou nápadníků vybere toho správného. „Mužská svoboda je společenské, 

politické a morální drama, svoboda pro ženu však znamená výběr nejlepšího manžela“ 

(Morris, 2000: 47). Romantické vztahy mezi hlavní hrdinkou a mužskými hrdiny 

Peetou a Hurikánem však nejsou hlavním tématem tohoto prvního dílu trilogie, dilema 

kvůli výběru mezi dvěma nápadníky tak Katniss doopravdy zažívá až v následujících 

dvou dílech43.          

 Ačkoliv po hrách měla být Katniss po celý zbytek života v bezpečí, nikdy 

nebyla ve větším ohrožení, než je teď. Dochází jí, že za své rebelující jednání může 

být potrestána nejen ona, ale i Prim, její matka, Dvanáctý kraj, nebo Hurikán. Musí 

teď přesvědčivě sehrát roli dívky, která je bláznivě zamilovaná podle Haymitchova 

scénáře. 

                                                
43  Catching Fire (2009), Mockingjay (2010).  
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4 ZÁVĚR 

  

Z analýzy tohoto románu je zřejmé, že vykazuje celou řadu motivů z moderní 

dystopické fikce, která propojuje vědu a postapokalyptickou fikci. Ve světě Panemu 

mají výhody pouze privilegovaní obyvatelé přepychového a technologicky vyspělého 

hlavního města Kapitolu, které je závislé na tvrdé práci a zboží produkovaným všemi 

dvanácti kraji, zatímco těchto dvanáct krajů je marginalizováno a regulováno 

prezidentem Snowem, který využívá svou absolutní a svrchovanou moc k udržení 

pořádku. Na rozdíl od ostatních dvanácti krajů žijí elitní obyvatelé Kapitolu 

požitkářským životním stylem v neustálém přebytku, mohou bez úsilí využívat 

neomezené hojnosti potěšení, jako je jídlo, zábava a volný čas. Okolním společenským, 

politickým a ekonomickým problémům za hranicemi Kapitolu nevěnují nejmenší 

pozornost, jelikož veškerý svůj čas věnují zábavě a péči o svůj zevnějšek.   

  V dystopickém Kapitolu tak mýtu krásy podléhají všichni lidé bez ohledu na 

genderovou identitu. Ihned po příjezdu do Kapitolu se Katniss i Peeta musí těmto 

normám krásy také přizpůsobit, čímž musí nedobrovolně přijmout konvence nejen 

vzhledu, ale i chování. Oba tak mýtu krásy podléhají, ač ho v hloubi duše odmítají. 

Mýtus krásy tak přijímají proti svému přesvědčení, avšak z pragmatického důvodu, aby 

se zalíbili publiku, což jim zvýší šance přežít v aréně a šanci vrátit se domů ke svým 

rodinám.           

  Tím, že se Katniss před příjezdem do Kapitolu na mýtu krásy nepodílela, se na 

první pohled může zdát, že svým chováním vykazuje spíše znaky, které jsou společností 

stereotypně pojímané jako maskulinní. Také svým způsobem života již od dětství 

rebeluje proti společenským pravidlům a normám, jako je například dělba práce. Jako 

živitelka rodiny je zodpovědná za životy matky a sestry, nemůže si proto dovolit chovat 

se konvenčním způsobem a vykonávat pouze tradičně ženské aktivity. Mezi maskulinní 

činnosti, které denně vykonává, patří lovení a smlouvání na černém trhu. Loví a 

smlouvá však proto, aby ochránila druhé a mohla o ně pečovat, což je považováno za 

tradičně ženské chování, které je motivováno empatií a silnými city ke svým blízkým. 

Nedá se tak říct, že by se Katniss chovala pouze žensky, nebo pouze mužsky, naopak se 

v její postavě dokonale snoubí charakteristiky mužství i ženství, což z ní činí reálnou, 

nedokonalou a chybující postavu, která se řídí vlastním rozumem, dokáže si poradit 

v těžkých a vypjatých situacích, je svobodná a nenechává se svazovat konvencemi, je 
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samostatná, starostlivá i bojovná.        

  Jejím nejdůležitějším cílem stále zůstává ochraňovat své milované, uvědomuje 

si však, že před totalitním režimem diktátora Snowa nedokáže ochránit nikoho. Díky 

svému vzdoru si uvědomila, že společnost, ve které žije, potřebuje revoluci. Z Katniss se 

tak stává mladá rebelující žena, kterou zkušenost s Hladovými hrami posílila a výrazně 

proměnila. Objevila svou vlastní sílu a moc. Nechce již být nadále pasivním objektem 

ovládaným společností, přeje si společnost, kde budou její nejbližší v bezpečí. Proto je 

připravena bojovat proti struktuře a pravidlům totalitní společnosti. Postupně se stává 

aktivní, silnou a nebojácnou hrdinkou       

  Autorka tak Katniss vykreslila velmi nestereotypním způsobem jako hrdinku, 

která zpochybňuje představu o ženských literárních postavách, které jsou tradičně 

pojímány jako pasivní objekty sloužící pro potěchu mužů, či jako „dámy v nesnázích“, 

které zachraňuje statečný a nebojácný hrdina, čímž je pouze posilována jejich podřízená 

role a pasivita. Toto zpochybnění je pro feministické hnutí velmi přínosné, jelikož 

hrdinka úspěšně boří tradiční genderové stereotypy, které pronikají i do literatury. 

Katniss se svým chováním, vzhledem i povahou vymyká představě o konvenční ženě 

přizpůsobující se normám a pravidlům nastavených společností, čímž převrací tradiční 

pojetí ženských hrdinek, což ve výsledku obohacuje ženské čtenářky o sebeuvědomění, 

sebevědomí a o potenciál vlastní síly. Její revolta vůči společenskému řádu pomáhá 

ženám uvědomit si svou identitu a z ní plynoucí společenské role, které se od nich 

očekávají. Pomáhá jim uvědomit si, že nejsou pasivní, bezmocné ani manipulovatelné, 

ale že dokáží svou situaci a společnost ovlivnit. The Hunger Games (2008) v sobě nese 

víru, že i jednotlivec může změnit společnost a aktivně bojovat proti režimu, který jej 

uzurpuje.          

  Nejen Katniss, ale i Peeta je vykreslen nestereotypním způsobem. V jeho osobě 

můžeme spatřit mnoho tradičně femininních vlastností, jako je citovost, ohleduplnost, 

vlídnost, či upřímnost. I svými zálibami spíše vykazuje typicky femininní 

charakteristiky. Přesto se však v průběhu příběhu stane velmi silným a aktivním 

hrdinou, kdy nejednou zachraňuje Katniss život buď přímo v boji, nebo tím, že od 

samého počátku přistoupil na herní strategii milenců. Tím, že v sobě Peeta spojuje 

femininní i maskulinní vlastnosti, můžeme také jeho osobu označit jako celistvou a 

reálnou.  
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Román The Hunger Games (2008) tak nese jasné poselství. Autorka Suzanne 

Collins vykreslila silně hierarchizovanou společnost, ve které má diktátor svrchované 

právo zabíjet, a ve které je každý člověk postradatelný a nahraditelný. Tímto románem 

tak autorka čtenáře a čtenářky varuje, podobně jako většina autorek a autorů dystopické 

fikce, kam až může společnost zajít, pokud nebudeme řešit naše současné problémy. 

Rebelie Katniss a Peety tak může dokonale fungovat jako povzbuzení čtenářek a čtenářů 

k většímu zájmu o problémy okolního světa, a zároveň varuje před zrůdností totalitních 

režimů.  

. 
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