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ABSTRAKT 
 

V této diplomové práci se zabývám obsahovou intersekcionální analýzou pohádkové 

knihy pro předškolní děti Princ a princ autorek Lindy de Haan a Stern Nijland, která je 

ojedinělá svým překročením heteronormativního rámce vyprávěného příběhu, jenž kánonu 

dětské literatury vévodí. Text i ilustrace knihy podrobuji kritickému čtení a konkrétně 

zkoumám, jaká sdělení prostřednictvím konstrukce a (re)prezentace jednotlivých postav a 

příběhu kniha Princ a princ dětem předesílá a jakými způsoby v ní dochází jak 

k nabourávání, tak potvrzování různých stereotypů. Práce je zasazena do rámce teorií o 

socializaci a osvojování identit. Tematizuje roli literatury a pohádek jakožto důležitých 

socializačních nástrojů v tomto procesu a diskutuje problematiku stereotypů a jejich 

důsledků. Vlastní výzkum je založen na kvalitativní obsahové intersekcionální analýze, ve 

které se zaměřuji na konstrukci a reprezentaci konkrétních intersekcionálních charakteristik. 

V analytické části o těchto konstrukcích a reprezentacích pojednávám a s důrazem na otázku 

stereotypů diskutuji možná sdělení, která kniha Princ a princ svému čtenářstvu nabízí. 

 

Klíčová slova: pohádky, stereotypy, heteronormativita, intersekcionalita, socializace, 

kvalitativní obsahová analýza 
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ABSTRACT 

 

In the thesis I deal with the content intersectional analysis of the fairy tale book for 

preschoolers „Princ a princ“ (King and King) by Linda de Haan and Stern Nijland. The book 

is unique for its tale which goes beyond heteronormative frame of canon of children’s 

literature. The work is based on critical reading and interpretation of the book’s text and 

illustration. The goal of this work is to examine what message is send to children through 

constructions and (re)presentations of the characters and tale and in what ways the book 

confirms and disconfirms stereotypes. The work is set into the frame of theories of 

socialization and acquiring an idenity. It deals with the role of children’s literature and fairy 

tales in the proces of socialization and discusses questions of streotypes and its social 

consequences. The empirical part is based on qualitative content intersectional analysis in 

which I focus on construction and representation of particular intersectional characteristics. 

In the analytical part of the thesis I deal with these constructions and representations 

contained in the book and I discuss possible messages which the book Princ a princ offers 

to its readers focusing on these stereotypes. 

 

Key words: fairy tales, stereotypes, heteronormativity, intersectionallity, socialization, 

qualitative content analysis 
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ÚVOD 
 

Tématem předkládané diplomové práce je obsahová intersekcionální analýza 

pohádkové knihy Princ a princ autorek Lindy de Haan a Stern Nijland. Prvotním impulsem 

k volbě tohoto tématu bylo náhodné setkání s analyzovanou knihou, kterou jsem objevila 

během návštěvy u své kamarádky, která ji pořídila svému čtyřletému synovci jako dárek 

k narozeninám. 

Pohádková kniha Princ a princ určená dětem od 3 let mě zaujala na první pohled, 

protože prezentuje příběh, který vybočuje z heteronormativního rámce vyprávění, jenž 

kánonu pohádek a dětské literatury tradičně dominuje. Jak vyplynulo z mé osobní rešerše, 

podobných dětských knih, ve kterých jsou prezentovány i jiné než heterosexuální svazky či 

soužití, je na pultech českých knihoven a knihkupectví skutečně jen velmi málo. Po 

usilovném pátrání se mi podařilo vyhledat jen knihu Jedno morče a dvě mámy od 

nizozemského autora Pietera Fellera a knihu Jura a Lama od české autory Markéty Pilátové, 

přičemž v průběhu psaní mé práce vyšlo ještě pokračování knihy Princ a princ s názvem 

Král a král a rodina. Ačkoliv tato má rešerše není výstupem žádné kvantitativní analýzy, ale 

spíše sondou ve snaze zorientovat se v oblasti dětské literatury v souvislosti s prezentací 

sexuality, je zřejmé, že tyto knihy jsou jen kapkou v moři tradičních pohádek, do nichž se 

heteronormativní sociální řád skrze reprezentaci vztahů osob opačného pohlaví výrazně 

promítá. Rozhodla jsem se proto zabývat se ve své diplomové práci právě knihou Princ a 

princ, která mě do oblasti dětské literatury překračující heteronormativní rámec vyprávěného 

příběhu přivedla. Volbu mého tématu upevnila také skutečnost, že se jedná o žánr pohádky. 

Ten vnímám jako důležitý socializační nástroj, který se významně podílí na předávání 

společenských hodnot, významů a norem a na konstruování sociálního řádu, identit a rolí.  

Po hlubším zvážení a konzultaci s vedoucí diplomové práce jsem knihu Princ a princ 

shledala jako vhodný materiál pro kvalitativní obsahovou analýzu. K analýze jsem se přitom 

rozhodla přistoupit z hlediska intersekcionální perspektivy a zohlednit kromě kategorie 

genderu i další kategorie obsažené v dominantním sociálním řádu. Důvodem volby 

intersekcionálního přístupu je nejen snaha ostatní kategorie neopomenout, ale také jít za 

rámec prací, které se v oblasti analýz pohádek a literatury pro děti často pohybují „pouze“ 

v oblasti kritiky genderových stereotypů. Protože ale kniha Princ a princ obsahuje sdělení 

týkající se i některých ostatních intersekcionálních charakteristik, bylo by chybné je ve 

výzkumu opomenout, a proto se ve své diplomové práci věnuji také jim. 
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Za cíl práce si tak stanovuji podrobit text a ilustrace pohádky kritickému čtení, a to s 

důrazem na rozkrývání (ne)stereotypních sdělení, která kniha svému čtenářstvu předesílá. 

Tento důraz na zkoumání stereotypů v pohádkách a literatuře pro děti považuji za důležitý 

proto, že se do stereotypů promítají mocenské vztahy ve společnosti, a tudíž lze jejich 

rozkrýváním a kritikou upozornit na způsoby, jimiž spolu s ostatními mechanismy dochází 

k posilování hierarchií a nerovností ve společnosti. (Jarkovská, 2004a; Jirák, 2005). 

Základní výzkumná otázka, kterou si ve svém výzkumu kladu, zní: Jaká sdělení 

prostřednictvím konstrukce a (re)prezentace jednotlivých postav a příběhu kniha Princ a 

princ dětem předesílá a jakými způsoby v knize dochází jak k nabourávání, tak potvrzování 

různých stereotypů. V analýze se přitom zaměřuji na intersekcionální charakteristiky, tudíž 

mě zajímá, jak jsou v knize prostřednictvím jednotlivých postav a příběhu konstruovány a 

reprezentovány gender, sexualita, „rasa“, věk, třída a hendikep (tělesná ne/způsobilost), tedy 

kategorie, u nichž může kritická analýza jejich konstrukcí poukázat způsoby společenské 

stereotypizace, diferenciace a hierarchizace (Dhamoon, 2011; Young, 2010). 

 

Struktura diplomové práce je členěna do čtyř hlavních pasáží – úvod, teoretická část, 

empirická část a závěr. V úvodu teoretické části diskutuji základní teoretické pojmy a 

koncepty, které v souvislosti s analýzou považuji za stěžejní. Dále se věnuji tématu 

socializace a osvojování identit a zabývám se rolí literatury a pohádek v tomto procesu. 

Následně se zaobírám problematikou stereotypů a jejich důsledků, kdy nejprve tuto oblast 

představuji obecně a poté pokračuji představováním stereotypů v pohádkách a literatuře pro 

děti. Teoretickou část uzavírám stručným představením analyzované knihy Princ a princ. 

Empirická část je potom strukturována do dvou základních částí. První je kapitola o 

metodologii, v níž představuji hlavní metodologická východiska, reflexi vlastní pozice, cíle 

výzkumu, výzkumné otázky, výzkumnou strategii, metodu a postup analýzy. Následuje 

samotná analytická část a interpretace závěrů, které jsem z výzkumu vyvodila. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Základní pojmy a teoretické koncepty 
 

V této části se věnuji stěžejním teoretickým východiskům a základním konceptům, s 

nimiž ve své diplomové práci pracuji. Zabývám se zde zejména hlavními analytickými 

kategoriemi a konceptem intersekcionality. Ráda bych také upozornila na to, že jsem si 

vědoma toho, že se zaobírání některými pojmy (například pojmem gender) může 

v souvislosti s tím, že je práce psána na Katedře genderových studií, jevit jako poněkud 

nadbytečné. Protože se nicméně v analytické části věnuji právě konstrukci genderu a dalších 

kategorií, považuji jejich teoretické vymezení a vysvětlení toho, jak s nimi jako autorka této 

práce pracuji, za relevantní a vhodné. 

 

1.1 Gender a další analytické kategorie 
 

„Gender je pojem používaný ve feministických teoriích, který se prosadil právě na 

jejich půdě“ (Knotková-Čapková, 2008: 8). V současné době se jedná o koncept 

představující jednu ze základních analytických kategorií, která je v těchto teoriích používána 

a která nastoupila jako důsledek kritiky používání pojmu „žena“ v rámci feministické 

analýzy, kdy došlo k problematizaci pojímání „ženy“ jako uniformní kategorie (Sokolová, 

2004a: 201-202). 

 Podobně je však také ve většině feministických směrů1 kritizováno pojímání 

genderu jako jednolité stabilní a neměnné kategorie, kdy je v rámci esencialistického pojetí 

gender vnímán jako kategorie dichotomní ve smyslu dichotomie maskulinita a femininita, 

což opět vede k homogenizaci skupin žen a mužů (Knotková-Čapková, 2010: 8). Na to 

poukazuje například Gerlinda Šmausová v souvislosti se sociologií (2002). Ačkoliv 

sociologie vnímá gender jako konstrukt, i nadále s ním pracuje esencialisticky: „Během času 

se ustálila stejně bytostná (ontická) sociologická představa genderu, jakou byla předchozí 

biologická definice pohlaví: výchova k muži či ženě implikuje celoživotní neměnné chování 

jako muž či žena“ (Šmausová, 2002: 16). 

Tato skutečnost potom souvisí také s pojímáním genderu jako sociálního konstruktu 

v protikladu k pohlaví jako biologické danosti. Gender byl charakterizován jako „to, co není 

                                                           
1 Výjimkou je zejména feminismus diference či některé proudy ekofeminismu (Knotková-Čapková, 2010: 9). 
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dané ‚přirozeností‘, ale co je naučené výchovou a formováním člověka v určité historické 

době a v určitém sociálním a kulturním prostředí“ (Knotková-Čapková, 2008: 8; zvýraznění 

v originále). Takto je například dle Oakley pohlaví pojem biologický, zatímco gender termín 

psychologicko-kulturní a podobně i Renzetti a Curran mluví o lidském pohlaví jako o 

biologické danosti (bytí mužem či ženou) (2000: 121; 2003: 20). Tato dichotomizace je však 

problematická, protože předpokládá existenci pouze dvou pohlaví (a pohlavních identit) – 

mužské a ženské. Dnes přitom víme, že všechny osoby nelze například v závislosti na 

genetické výbavě zařadit do kategorie muž či žena, protože ne všichni mají chromozomální 

vybavení, které s těmito kategoriemi spojujeme (Pavlík, 2007: 9).2 Problematičnost této 

dichotomizace zároveň spočívá v tom, že i biologie, ze které toto rozdělení vychází, je 

kulturním konstruktem odrážejícím historický kontext a jeho poměry. 

To, co tedy vnímáme jako biologickou danost, je již v jistém smyslu výsledkem 

kultury (Vodrážka, 2001). Na to upozorňuje například i Fausto-Sterling, která mluví o tom, 

že i vědecké texty o biologii (týkající se například právě „správného“ vývoje v muže a ženu) 

jsou v podstatě kulturní interpretací, a mají tak v sobě již obsažen určitý kulturní hodnotový 

systém (1997). Dle Šmausové je proto představa ontické povahy genderu a pohlaví chybná 

– neexistuje žádná substanciální homogenní mužská či ženská identita, identita jednotná a 

stabilní, ale jde naopak o určitou procesuálnost, kdy je gender neustále konstruován (2002).  

Pojetí genderu jako konstruktu v protikladu k pohlaví jako biologické danosti se tak 

posunulo k pojetí vzájemného prolínání těchto kategorií a neustálého vytváření genderových 

identit (Knotková-Čapková, 2010: 8), přičemž zásadní roli v tomto pojetí sehrála teorie 

performativity Judith Butler (2006). Prostřednictvím destabilizace kategorie biologického 

pohlaví i genderové identity došlo k novému přemýšlení o mnohosti a rozmanitosti vazeb 

mezi identitami a každodenními praktikami (Young, 2010: 129). 

Ačkoliv nicméně došlo k tomuto posunu vnímání pojmové dvojce gender/pohlaví3, 

je třeba rozlišit, zda je pojem „gender“ používán normativně, nebo jako nástroj kritické 

analýzy (Nagl-Docekal, 2007: 70). O kategoriích genderu nelze uvažovat jako o obecných 

skupinových identitách, protože „každá osoba je odlišným tělem se specifickými znaky 

schopnostmi a touhami, které jsou v určujícím ohledu podobné a zároveň odlišné od 

druhých“ (Young, 2010: 139). Koncept genderu je nicméně pro teoretický popis a 

                                                           
2 A současně mohou mít někteří lidé „standardní“ kombinaci chromozomů, aniž by jejich pohlavní orgány 

tomuto chromozomálnímu pohlaví odpovídaly (Pavlík, 2007: 9). 
3 O tématu kritiky dyády „sex/gender“ viz například: Nagl-Docekal, Herta. 2007. Feministická filozofie. 

Výsledky, problémy, perspektivy. Praha: SLON. 
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přemýšlení o problémech plynoucích ze sociálních struktur a systémových procesů zásadní 

(Young, 2010). Používat pojem gender jako nástroj kritické analýzy je tak „jeden 

z nejdůležitějších předpokladů feministického bádání vůbec“ (Nagl-Docekal, 2007: 70). 

Gender je totiž jedním ze základních organizačních principů sociálního světa, a proto by měl 

patřit mezi hlavní analytické kategorie sociologického výzkumu (Renzetti, Curran, 2003: 

29). Základním organizačním principem sociálního světa je míněno to, že každá společnost 

předepisuje svým členům a členkám určité vlastnosti a způsoby chování v závislosti na jejich 

(domnělém) pohlaví, přičemž tyto předepisované vlastnosti a způsoby chování jsou 

zakotveny v nejrůznějších společenských institucích od rodinného uspořádání, přes 

vzdělávací systém až po náboženství a další (Renzetti, Curran, 2003: 21).4 

 

Sandra Harding v této souvislosti mluví o reprodukci genderové organizace světa ve 

spojitosti se třemi rovinami (Harding in Šmausová, 2002). První je symbolické universum – 

tendence vnímat a popisovat svět v protikladech, které byly přiřazeny právě k mužskému 

nebo ženskému principu (například protiklad kultura versus příroda5), přičemž jsou tyto 

dichotomní kategorie pojímány jako hierarchicky nadřazené, kdy mužský princip převažuje 

nad tím ženským (Harding in Šmausová, 2002: 17-18). Přínosem genderové analýzy je pak 

poznání, že gender je jedna ze základních kategorií, která tento proces strukturuje (Pavlík, 

2002: 140). Druhou rovinu představuje dělba práce, v rámci které je materiální reprodukce 

přiřazována mužům, zatímco přirozená reprodukce ženám, ačkoliv se opět jedná o 

normativní konstrukci, jež legitimizuje a reprodukuje genderovou organizaci světa (Harding 

in Šmausová, 2002: 19-20). Na této úrovni jsou jednotlivé lidské aktivity opět nahlíženy 

prizmatem genderu (Pavlík, 2002: 140). Poslední rovinou je pak rovina osvojování 

genderových rolí v průběhu socializace, díky které dochází k neustále reprodukci 

genderového symbolismu a dělby práce, a tedy k reprodukci celé androcentrické genderové 

struktury (Harding in Šmausová, 2002: 20). 

Součástí tohoto pořádajícího systému sociálního světa je tedy sociální konstrukce 

genderových kategorií, kdy jsou společenské a kulturní představy o mužích a ženách 

vystavěny na protikladném vymezení maskulinity a feminity (Pavlík, 2007: 10; Renzetti, 

                                                           
4 Renzetti a Curran mluví o tzv. institucionalizovaných vzorcích genderové diferenciace (2003). 
5 Dle Ortner (1998: 90–114) je žena spojována s přírodou a muž s kulturou, přičemž příroda (žena) je vzhledem 

ke kultuře (muži) považována za podřadnou. „Kultura (tj. každá kultura) na jistém stupni vědomí prosazuje 

sebe samu nejen tak, aby se od přírody lišila, nýbrž i tak, aby jí byla nadřazená … na rozdíl od mužů, kteří jsou 

ztotožňováni s kulturou, jsou ženy ztotožňovány nebo symbolicky spojovány s přírodou. Jelikož smyslem 

kultury je vždy pojmout a transcendovat přírodu, pak by pro ni bylo „přirozené“, aby si ženy podřizovala, nebo 

je dokonce utlačovala, jestliže je chápe jako součást přírody.“ (Ortner, 1998: 97-98). 
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Curran, 2003). Koncept genderu se tudíž nezaměřuje na ženy a muže samotné, ale zejména 

na „procesy konstruování ženství a mužství a jejich strukturální a symbolickou podstatu“ 

(Sokolová, 2004a: 202). V této souvislosti proto gender není chápán jako vlastnost osob, 

nýbrž jako nástroj pro teoretizování struktur, jež jsou dané historicky a jež ovlivňují jednání 

a vědomí jednotlivých osob, a který tak může být jako nástroj nápomocný při popisu a 

vysvětlování příčin sociálních nerovností, rozdílných příležitostí a privilegií (Young, 2010: 

141-151). 

 

Pokud se mám tedy ve zkratce a zjednodušeně pokusit shrnout problematiku týkající 

se pojmu/konceptu genderu a prezentovat pojetí, se kterým se myšlenkově ztotožňuji, učinila 

bych to takto: Přemýšlíme-li o genderu v souvislosti s fenoménem lidské identity, měli 

bychom gender dekonstruovat a nahlížet ho jako konstruovanou kategorii, jež je podmíněna 

historickým, sociálním a kulturním kontextem, a jež je tak kategorií fluidní, diskursivní a 

intersekcionální6 (Knotková-Čapková, 2010: 8). Pokud ovšem pojmeme gender jako nástroj 

kritické analýzy, který nám pomůže „rozpoznat neoprávněné újmy a nespravedlnosti, určit 

a vysvětlit jejich zdroje v institucích a sociálních vztazích“ (Young, 2010: 141), a poukázat 

tak na různé společenské problémy a diskriminaci, stává se gender jednou z nejdůležitějších 

a nejzásadnějších analytických kategorií feministického výzkumu (Nagl-Docekal, 2007). A 

právě takto se i já v této práci snažím s konceptem genderu pracovat. 

 

Koncept genderu ovšem nemusí být jediným analytickým nástrojem pro kritické 

zkoumání sociálních struktur a nerovností. Podobně můžeme pracovat s konceptem „rasy“, 

třídy, věku, sexuality či například hendikepu. Tyto kategorie, pomocí nichž jsou 

konstruovány různé sociální skupiny, se v této souvislosti nemají vztahovat k představě 

skupinových identit, ale spíše k určitým zkratkám “pro soubor struktur, jež situují osoby“ 

(Young, 2010: 193). Stejně jako u konceptu genderu je tedy rozdíl, pokud s těmito 

kategoriemi pracujeme normativně, nebo je používáme jako prostředek kritické analýzy 

(Nagl-Docekal, 2007). A protože v této diplomové práci některé tyto kategorie používám 

jako analytické nástroje pro účel feministického výzkumu, ráda bych na tomto místě ještě 

ty, jež považuji pro tuto práci za relevantní, stručně teoreticky vymezila. 

 

                                                           
6 O intersekcionalitě dále viz kapitola 1.2. 
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Další z dalších důležitých kategorií, která může sloužit jako nástroj kritické analýzy 

a nástroj pro pochopení toho, jakým způsobem fungují mechanismy ve společnosti, je 

sexualita. Je důležité si nejprve uvědomit, že gender a sexualitu od sebe nelze separovat, 

protože genderový řád do oblasti sexuality prostupuje – v rámci pohlavně-genderového 

systému dochází ke společenské regulaci sexuality, kdy jsou některé formy sexuality 

odměňovány a některé trestány (Renzetti, Curran, 2003: 21). Pojímání sexuality navíc 

souvisí právě s duálním pojímáním genderu a pohlaví, protože udržování binarity muž-žena 

vede k reprodukování normativní heterosexuality (Butler, 2006). Sexualitu tak lze v této 

souvislosti chápat jako „určitý mechanismus organizace a regulace erotických vztahů a 

chování mezi členy daného společenství“ (Sokolová, 2009: 3566). 

Samotné kategorie sexuality jsou však stejně jako genderové kategorie sociálním 

konstruktem7. Na konstruovanost sexuality poukazuje například Leila Rupp či Jonathan 

Katz, kteří se shodují na tom, že sexualita je konstrukt, který se historicky proměňuje, a 

nejedná se tedy o nějakou biologicky danou, univerzální přirozenou a historicky neměnnou 

kategorii (2001; 2013). Rupp například zdůrazňuje, že „sexualita není neměnným prvkem 

lidského chování a charakteru; prvkem, který by byl na různých místech světa a v různých 

historických obdobích chápán a provozován stejně“ (2001: 18). Je proto nutné si uvědomit, 

že názory na oblast sexuality nejsou v čase ani v prostoru univerzální, na což upozorňuje i 

Katz, když mluví o tzv. „vynálezu heterosexuality“ (2013). Katz poukazuje na to, že 

kategorie heterosexuality vznikla až na konci 19. století, kdy se díky medicínskému diskursu 

a definování sexuality jako vrozené přitažlivosti ke druhému pohlaví ustavila heterosexualita 

jako nová sexuální norma8. Tento konstruktivistický přístup k chápání sexuality se tak 

vymezuje proti dualitě a binárnímu uvažování o sexualitě a pojímá sexualitu a sexuální 

identitu jako kategorii nikoli neměnnou a univerzální, ale jako kategorii proměnlivou a 

fluidní. 

Sexualitu je proto možné pojímat obdobně jako koncept genderu, jehož chápání jsem 

nastínila výše. V souvislosti s lidskou identitou lze rozumět sexualitě jako kategorii nikoli 

homogenní a univerzální, jež se vztahuje převážně ke dvěma kategoriím (heterosexualitě a 

                                                           
7 V této souvislosti míním konstruovanými kategoriemi sexuality to, co je často nazýváno sexuálními 

orientacemi. Jak ovšem upozorňuje Cameron a Kulick, chápání termínu sexualita v tomto zúženém významu 

(tj. jako sexuální orientaci) je velice problematické, protože vede k tendenci vnímat ji binárně (2003: 4). Pokud 

totiž mluvíme o sexualitě jako o sexuální orientaci, definujeme ji v podstatě z hlediska toho, jakého pohlaví je 

preferovaný/á sexuální partner/ka (Cameron, Kulick, 2003: 4). Potom však opět dochází k ukotvování způsobu 

přemýšlení o genderu a sexualitě jako o binárních kategoriích. 
8 O heterosexualitě jako sexuální normě se dále zmiňuji v kapitole 3.1. Stereotypy v pohádkách a literatuře pro 

děti. 
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homosexualitě), ale jako kategorii, která v sobě může obsahovat širokou škálu fluidních 

identit. Z hlediska feministického výzkumu je pak nicméně opět důležité pracovat s otázkou 

konstrukce sexuality a jednotlivých sexuálních identit a v souladu s předpoklady queer teorie 

analyzovat sexualitu jako konstrukt, a upozornit tak na tlak, který je na členy a členky 

společnosti v souvislosti s předpokladem povinné heterosexuality vytvářen (Sokolová, 

2004a: 209). 

 

Další kategorií, se kterou pracuji v analytické části této práce, a považuji proto za 

důležité se o ní zmínit, je kategorie „rasy“. Tento pojem se v současném diskurzu stále ještě 

používá k odlišování určitých společenských skupin v souvislosti s předpokladem, že jde o 

deskriptivní termín vycházející z biologické antropologie (Šmausová, 1999: 433). Jak ale 

ukazuje Šmausová, i biologie pojem rasa zamítá, protože i přes variabilitu vnějších 

fyzických znaků určitých lidských skupin nelze v jejich vnitřní somatické struktuře odhalit 

žádné signifikantní rozdíly, které by mohly rozdělit lidstvo do jednotlivých „ras“ (1999: 

435). 

Výraz „rasa“ tedy není žádným biologickým faktem, ale dostal se do společenského 

diskurzu prostřednictvím dvoustupňového procesu naturalizace (Šmausová, 1999). 

Prostřednictvím tohoto procesu dochází nejprve k tzv. myšlenkové socializaci přírody (v 

rámci které dochází k uplatňování společenských zákonitostí na přírodu) a poté k přenášení 

těchto jakoby přírodovědeckých poznatků zpětně do společnosti, což vede k představě 

neměnných biologických rozdílů mezi lidmi a v důsledku také k tomu, že se členové a 

členky společnosti zbavují odpovědnosti za sociální marginalizaci jednotlivých skupin 

(Šmausová, 1999). 

 „Rasu“ bychom tak měli/y považovat za diskriminační rasistickou sociální 

konstrukci, „která z mylného předpokladu biologické existence lidských ras vyvozuje 

privilegia pro vlastní skupinu a deprivace pro cizí skupinu“ (Šmausová, 1999: 433). 

V souvislosti s touto diskriminační funkcí proto nelze chápat „rasu“ jako neutrální 

deskriptivní termín pro rozlišení lidí, nýbrž jako koncept askriptivní, jenž připisuje vlastnosti 

cizím skupinám, hierarchizuje a kategorizuje. Na vrcholu této hierarchie přitom stojí vždy 

tzv. „bílá rasa“, což opět souvisí s procesem naturalizace, v rámci kterého jsou nebílé „rasy“ 

konstruovány jako bližší přírodě a jako vykazující více „zvířecích“ vlastností (Šmausová, 

1999: 437).9 A právě proto, že pojem „rasa“ není neutrální, ale vždy určitým způsobem 

                                                           
9 Z této rozdělovací a hierarchizující funkce konceptu rasy těžili především kolonialisté, kteří prostřednictvím 

rasistického diskurzu konstruovali v 18. a 19. století svou morální a rasovou nadřazenost (Šmausová, 1999).  
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hodnotově zatížený termín, měli/y bychom jeho používání odmítnout a v sociálních vědách 

se místo „rasami“ zabývat společenskou konstrukcí ras, rasismem a jeho politickým 

tolerováním (Šmausová, 1999: 437). Ve shodě s tímto tvrzením se proto v této práci 

zabývám i konstrukcí „rasy“, přičemž tento termín používám výhradně jako analytickou 

kategorii pro účel svého výzkumu. 

 

Další významnou kategorií reprezentovanou v díle Princ a Princ, na jejíž 

konstruovanost se ve své diplomové práci zaměřuji, je věk, respektive věkové kategorie typu 

stáří apod. Na tomto místě považuji za důležité zdůraznit, že pokud mluvíme o těchto 

věkových kategoriích či stadiích života (čímž míním kategorie jako je mládí, puberta, stáří 

apod.), je důležité brát v potaz to, že se opět nejedná o neutrální biologické pojmy, nýbrž o 

sociálně konstruované kategorie. Ve společnosti se potom předpokládá, že jednotlivé 

skupiny lidí mají v určitém období svého života zaujímat specifické sociální role, což vede 

v důsledku k selektivnímu přiřazování povinností a práv těmto skupinám (Šmausová, 1999: 

433). 

Sociální konstruovanost věkových kategorií lze ukázat například na tom, jak jsou 

tyto jednotlivé kategorie a jejich významy historicky, místně a kulturně proměnlivé. 

Například představa dětství tak, jak jej v naší společnosti pojímáme dnes, vznikla až 

v posledních dvou nebo třech staletích, kdy děti přestaly být „malými dospělými“ 

vykonávajícími stejnou práci a činnosti jako lidé staršího věku (Giddens, 1999: 54). Stejně 

tak se v závislosti na kontextu může lišit (a liší) například i pojímání stáří, přičemž ne 

všechny společnosti seniorský věk interpretují důstojně (Šmausová, 2004: 22). 

Prostřednictvím asociování určitých stereotypních představ se stářím a stárnutím může také 

docházet k tzv. ageismu, který „systematicky, na institucionální a individuální úrovni, 

stereotypizuje a diskriminuje lidi na základě věku“ (Sýkorová, 2007: 50).  

I v této souvislosti proto považuji za důležité (stejně jako u ostatních zmíněných 

kategorií) zabývat se sociální konstruovaností jednotlivých věkových skupin. Snažím se 

však mít neustále na paměti, že každá osoba je jedinečnou individuální bytostí se 

specifickými charakteristikami a že je zjednodušující a chybné sjednocovat tyto bytosti do 

jednotlivých univerzálních vnitřně homogenních „škatulek“ roztříděných pod hlavičkami 

                                                           
V 19. století docházelo v Evropě například ke vědeckému zkoumání a popisů těl nebílých žen, které byly 

konstruovány jako „jiné“ (např. divošské, nekontrolovatelné, nemorální, podobné opicím apod.), přičemž tímto 

způsobem věda ospravedlňovala kolonialismus, otroctví a podřízené postavení těchto lidí (Fausto-Sterling, 

1995). 
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genderu, sexuality, „rasy“, třídy, hendikepu10 či právě věku. Zároveň je však užitečné přizvat 

si tyto kategorie na pomoc ve snaze popsat, přemýšlet, analyzovat a vysvětlovat problémy 

vyplývající ze společenských struktur, jež vedou k sociálním nerovnostem, rozdílným 

příležitostem a privilegiím (Young, 2010). A právě takto se ve své diplomové práci 

snažím s těmito analytickými nástroji pracovat. 

 

1.2 Intersekcionalita 
 

Ačkoliv je gender vlivný společenský koncept, který významně strukturuje lidské 

životy, nejedná se o kategorií izolovanou, ale o kategorii prolínající se s mnoha dalšími 

sociálními kategoriemi (některé z nich jsem uvedla výše). V souvislosti s tím se proto ve své 

diplomové práci snažím pracovat z hlediska intersekcionálního přístupu, protože zaměřovat 

se pouze na jednu z „os strukturálních nerovností“ (Young, 2010: 143) by znamenalo 

zneviditelňovat a marginalizovat ostatní významné kategorie a jiné formy útlaku (Crenshaw, 

1989). I ty se ovšem významně podílí na vytváření společenských nerovností a diskriminace, 

tudíž by jim v rámci feministické analýzy neměla být odepřena pozornost. Zároveň by 

použití jednoaxiální metody znamenalo ignorovat, že jednotlivé sociální pozice a kategorie 

nestojí izolovaně samy o sobě, ale jsou vždy určitým způsobem prolnuté, relační a vzájemně 

konstruované v závislosti na dané situaci a kontextu (Dhamoon, 2011). 

Intersekcionální přístup původně vznikl za účelem zkoumání a zlepšování situace 

znevýhodněných žen na základě třídy a „rasy“/etnicity (Kolářová, 2008). Významnou 

představitelkou tohoto pojetí je například Kimberlé Crensahw, která se snažila poukázat na 

to, že intersekce genderu a rasy ovlivňuje a formuje zkušenosti nebílých žen (1989). 

Crenshaw vysvětluje intersekcionalitu prostřednictvím metafory dopravy a křižovatky jako 

střetnutí několika os, neboli jako křížení nerovností (1989: 44). Toto pojetí intersekcionality 

je velmi významné, protože nabízí konceptuální rámec, skrze nějž lze zkoumat, jak střet 

                                                           
10 Zde považuji důležité zdůraznit, že podobně jako ostatní zmíněné kategorie nevnímám pojem hedikep či 

„postižení“ jako biologický fakt charakterizující individuální těla či popis fyzických, smyslových, psychických 

a intelektuálních vlastností (Kolářová, 2012a), ale jak sociální konstrukt, který slouží k „patologizaci, 

stigmatizaci, znehodnocování a vylučování“ (Garland-Thomson in Kolářová, 2012a: 17). Podobně jako s výše 

zmíněnými termíny s ním však lze pracovat jako s analytickou kategorií „popisující a rozkrývající způsoby 

sociální diferenciace a hierarchizace“ (Kolářová, 2012a: 17). V pojmosloví disability studies se nicméně jako 

analytické kategorie sloužící k teoretizování a dekonstruování sociálních vztahů a mocenských asymetrií 

používají spíše pojmy tělesná jinakost, popřípadě tělesná nezpůsobilost (Kolářová, 2012b: 51). O problematice 

pojmosloví „postižení“, hendikep dále viz například: Kolářová, Kateřina. 2012b. „Tělesná jinakost, 

ne/způsobilost, „postižení“, hendikep… K politice překladu a teoretickému vymezení pojmů.“ In Kateřina 

Kolářová (ed.). Jinakost – postižení – kritika. Společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu. Antologie 

textů z oboru disability studies. Praha: SLON s. 41-64. 
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různých útlaků produkuje jedinečnou situaci, odlišnou od jakýchkoli dalších forem 

diskriminace (Dhamoon, 2011: 231). Tento kumulativní přístup (Nash, 2008: 6)11 nicméně 

vede k představě, že již před střetnutím existují separovatelné aspekty identity a útlaku a že 

jednotlivé kategorie existují odděleně, přičemž se někdy v určitém specifickém bodě 

střetnou (Dhamoon, 2011: 232; Ken, 2007: 12). Takový přístup navíc svádí k vyzdvihování 

určitých znevýhodnění a redukcionismu, tedy k vysvětlování vztahů podřízenosti a 

nadřazenosti jen jednou rovinou nerovnosti (Chancer a Watkins in Kolářová, 2008: 4). 

Kritika tohoto pojetí intersekcionality proto postupně vedla k posunu „od zaměření na 

kumulované nerovnosti a znevýhodnění k relačnímu zkoumání různých vztahů nadřazenosti 

a podřízenosti“ (Kolářová, 2008: 8). 

Jak ovšem uvádí například Dhamoon, existuje mnoho různých teorií věnujících se 

intersekcionalitě a jednotliví/é autoři a autorky se často odlišují v jejím chápání (2011). Nash 

dále tematizuje teoretický spor ohledně toho, zda je intersekcionalita teorií týkající se 

marginalizovaných subjektivit, nebo obecně všech identit, jinak řečeno, zda intersekcionální 

identita přináleží všem, nebo jen konkrétním mnohonásobně marginalizovaným subjektům 

(2008: 9-10). V tomto druhém případě pak ovšem může být zaměření se na určitou identitu 

marginalizovaných jednotlivců či skupin v rámci feministické analýzy vystaveno riziku 

esencialismu (Dhamoon, 2011: 233). Snaha kvalifikovat specifické odlišnosti těchto identit 

totiž může vést ke stvrzování „jiného“12 a k opomíjení toho, že identity nejsou stabilní a 

neměnné, ale komplexní, vztahové a závislé na dané situaci a kontextu (Dhamoon, 2011; 

Puar, 2012: 52). 

Osobně se s touto kritikou ztotožňuji a snažím se vnímat nastavení jednotlivých 

sociálních pozic jako pozic relačních a nikoli jako stabilních, a tudíž ukotvujících představu 

homogenních identit. Ohniskem intersekcionálního feministického výzkumu nicméně 

nemusí být pouze aspekt identity nebo jednotlivé kategorie diference13, ale také procesy 

diferenciace neboli způsoby, jakými jsou sociální diference a subjektivity vytvářeny 

například prostřednictvím diskurzů a různých praktik produkujících tyto kategorie či 

identity14 (Dhamoon, 2011: 234). Takové výzkumy se tedy nezaměřují striktně na kategorii, 

jednotlivce či skupinu, ale na procesy konstruování diferencí, přičemž tak dochází k posunu 

důrazu od kategorií jinakosti ke kritice sociální produkce jinakosti (Dhamoon, 2011: 235). 

                                                           
11 Neboli tzv. aditivní model, který běžně chápe kombinace jednotlivých nerovností jako např. dvojitý či trojitý 

útlak (Kolářová, 2008: 4). 
12 „an Other“ (Puar, 2012: 52). 
13 O tom, jak pracuji s jednotlivými kategoriemi viz 1.1 Gender a další analytické kategorie. 
14 O roli diskurzu v procesu osvojování identity viz 2.3 Osvojování identity. 
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V této souvislosti tak i já v této práci pojímám koncept intersekcionality jako nástroj pro 

zkoumání toho, „jak a proč některé vzorce rozdělení nebo uznání statusu zůstávají neměnné“ 

(Young, 2010: 145), a to z toho důvodu, že se jednotlivé kategorie jako je gender, věk, „rasa“ 

apod. nevztahují pouze k identitě, ale i k činnostem, prostřednictvím kterých se 

marginalizace a znevýhodňování (re)produkuje (Kolářová. 2008: 5). 

V rámci tohoto pojetí se tak snažím s intersekcionální analýzou pracovat jako s 

kritikou neboli s takovou formou analýzy, která denaturalizuje a dekonstruuje významy 

textů či symbolů a s důrazem na moc zkoumá procesy, kterými jsou tyto texty a symboly 

vytvářeny (Dhamoon, 2011: 231). Jedná se tedy o analýzu a „dekonstruování mocenských 

diskursů a jejich dopadů na vytváření hierarchií a nerovností, marginalizací a znevýhodnění“ 

(Knotková-Čapková, 2010: 9). S ohledem na toto pojetí se proto v souvislosti s tématem mé 

diplomové práce snažím používat koncept intersekcionality pro analýzu toho, jak se může 

dětská literatura podílet na konstruovaní jednotlivých společenských kategorií, a posilovat 

či destabilizovat tak určité formy útlaku. 
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2 Socializace a osvojování identit a rolí v raném dětství 
 

2.1 Socializace 
 

Socializaci je možné definovat jako proces, jehož prostřednictvím si jedinec osvojuje 

společenské normy, hodnoty a sociální role, které se dále vyvíjí v symbolicky 

zprostředkované interakci s okolím (Jandourek, 2003: 46, 60), a jako proces „utváření a 

vývoje člověka působením sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit, kterými na tyto sociální 

vlivy odpovídá“ (Helus, 2007: 71). K socializaci pak dochází vždy v nějakém konkrétním 

sociokulturním prostředí, což vede k přijímání normativů platných právě pro členy daného 

společenství, přičemž jejich sdílení pak zakládá normalitu jedince v dané společnosti (Helus, 

2007: 75; zvýraznění autorka). Ačkoliv proces socializace probíhá celý život, pro tuto práci 

považuji za důležité zejména téma socializace dětí. 

Berger a Luckmann rozlišují socializaci primární a sekundární, přičemž primární 

socializací míní první socializaci dítěte, během které je „vytvářen jedincův první svět“ 

(1999: 134) a jejímž prostřednictvím se tento jedinec stává „platným členem společnosti a 

subjektivně vlastní nějakou osobnost“ (1999: 136). Primární socializace se uskutečňuje 

v raném dětství v procesu výchovy zejména v rodině15, přičemž toto základní nastavení je 

pak v průběhu celého života posilováno a potvrzováno (Pavlík, 2007: 10; Nakonečný, 2009). 

Sekundární socializaci pak v této souvislosti Berger a Luckmann definují jako jakýkoli 

následný proces, který uvádí již primárně socializovaného jedince do dalších oblastí 

sociálního světa, kdy dochází k nabývání vědění nutného pro internalizaci určitých rolí 

(1999: 136). Základní myšlenkou konceptu socializace tak je, že se jedinec členem 

společnosti nerodí, nýbrž se jím stává16 (Berger, Luckmann, 1999: 128). 

 

Součástí procesu socializace je i socializace genderová. Protože na toto téma již bylo 

napsáno nespočet odborných a akademických prací, nesnažím se zde podat jeho 

vyčerpávající výklad, nicméně protože se na genderové socializaci dětí významně podílí i 

pohádky a dětská literatura (Jarkovská, 2004b; Karsten, 2006; Renzetti, Curran, 2003), 

                                                           
15 Nebo v okolí primárních pečovatelů či primární/ho pečovatele nebo pečovatelky (pozn. autorky). Berger a 

Luckmann v této souvislosti mluví o tzv. významných druhých, což jsou osoby, které si dítě nevolí, nýbrž mu 

jsou „vnuceny“, a které mu zprostředkovávají svět, přičemž dítě si pak osvojuje jejich role a postoje (1999: 

130-131) 
16 Stejně jako se lidé nerodí muži a ženami, ale stávají se jimi (Beauvoir, 1966). 
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považuji za relevantní se v této práci tématu genderové socializace dětí alespoň ve stručnosti 

věnovat. 

 

2.2 Genderová socializace 
 

V rámci genderové socializace dochází k předávání a vstřebávání společenských 

hodnot a norem souvisejících s představou genderu, kdy se učíme „jaké jsou představy o 

ženách, mužích a jejich vztazích v dané kultuře i jak máme v souladu s nimi žít své životy 

jako ženy a muži“ (Pavlík, 2007: 10). Na této socializaci se (nejen) v dětství podílí nespočet 

činitelů, ať už jde o vliv primárních pečovatelů a pečovatelek, rodiny, vrstevníků a vrstevnic, 

učitelů a učitelek a dalších osob či o vliv faktorů jako jsou hry, hračky, oblečení, filmy, 

literatura, média obecně apod. (Karsten, 2006; Renzetti, Curran, 2003). V západním 

kulturním kontextu pak tato socializace souvisí s představami, že: 

 

„Muži mají být tělesně silní, celkově odolní, dynamičtí, schopní se ovládat a řídit se pevnými 

zásadami, racionální, angažovaní ve veřejných společenských otázkách, plně výkonní a úspěšní 

v pracovní sféře, jsou ochraniteli a živiteli rodiny. 

 

Ženy mají být fyzicky atraktivní, empatické, obětavé, pečující, mateřské, netoužící po 

seberealizaci mimo rodinu a domácnost.“ (Knotková-Čapková, Smetáčková, Valdrová, 2004: 5; 

zvýraznění v originále).  

 

Problémem však je, že tyto představy ovlivňující genderovou socializaci plní určitou 

diskriminační a emancipační úlohu, a souvisí tak s vytvářením mocenských nerovností a 

hierarchií (Karsten, 2006: 77). Karsten například uvádí, že výchova dětí zvýhodňuje chlapce 

a škodí dívkám, což je spojeno s kladením pohlavně specifických požadavků a očekávání na 

děti (2006: 77-78). Chlapci se mají naučit prosadit a jsou neustále povzbuzováni ve svých 

nárocích na nadřazenost, zatímco u dívek je toto prosazování považováno za nevhodné 

(nemají se hádat, bouřit či prát), a je jim tak předesíláno, že jejich úlohou je přizpůsobit se a 

podřídit se (Karsten, 2006: 77). Toto tvrzení nicméně považuji za problematické, protože 

může vést k domněnce, že představy o mužství a s nimi související genderová socializace 

nevyhnutelně zvýhodňuje a privileguje všechny chlapce a všechny muže. To je však odvážné 

tvrdit, protože muži nejsou homogenní skupinou a i mezi nimi vznikají vztahy dominance a 
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podřízenosti17, a navíc i privilegovanost a společenská moc muže, který splňuje dominantní 

představu o správném mužství a maskulinitě, může být zdrojem odcizení a bolesti (Connel, 

2005; Kaufman, 1999: 59). Chlapci jsou tedy v rámci socializace do role „správného muže“ 

také omezování, protože musí potlačovat vše, co je spojováno s femininitou a tím pádem 

vše, co jim jako „silnějšímu pohlaví“ nepřísluší (např. emoce, schopnost empatie, soucit 

apod.). Tak se díky tlaku společnosti a okolí učí omezovat své pocity a potřeby, což pro ně 

ovšem může mít neblahé následky, jako je sebepodceňování, sebenenávist či násilné chování 

(Kaufman, 1999). Nelze proto tvrdit, že socializace dětí nutně emancipuje všechny chlapce 

a všechny muže, stejně jako nelze tvrdit, že diskriminuje všechny dívky a všechny ženy, 

„jelikož mužství a ženství jsou proměnlivé identity a v různých situacích jsou ženy a muži 

privilegováni a utlačováni rozdílnými způsoby“ (Sokolová, 2004a: 211). 

V této souvislosti proto považuji za důležité zdůraznit, že genderovou socializaci 

tedy nevnímám jako proces, který nevyhnutelně vede k osvojení buď „mužské“, nebo 

„ženské“ identity a role, protože, jak již poznamenává Šmausová, „ve skutečnosti hrají 

všichni všechny role, v závislosti na rodové konstrukci sociálního kontextu“ (2002: 15). 

Genderovou socializaci chápu tedy jako proces, v rámci kterého je život jedinců již od 

narození formován právě genderově polarizující optikou (Bem in Renzetti, Curran, 2003: 

104). V rámci genderové socializace se tak jedinci seznamují s náplní mužské a ženské 

genderové role, přičemž si také budují svou genderovou identitu (Knotková-Čapková, 

Smetáčková, Valdrová, 2004: 4). 

 

2.3 Osvojování identity 
 

Výše jsem zmínila, že v rámci primární socializace je jedinci prostřednictvím 

významných druhých zprostředkováván sociální svět, role a postoje těchto významných 

druhých (Berger, Luckmann, 1999). Berger a Luckmann v této souvislosti upozorňují na 

důležitost emocionální vazby a identifikace s těmito významnými druhými, která je 

podmínkou pro internalizaci jejich rolí a postojů, které dítě přijímá za své (1999: 130). Díky 

této identifikaci pak dítě nabývá schopnost identifikovat samo sebe, a přijmout tak určitou 

identitu, přičemž jeho osobnost nejprve odráží postoje, které k němu zaujímají ostatní 

(Berger, Luckmann, 1999: 130). Později vznikne u dítěte vědomí abstrakce od rolí a postojů 

                                                           
17 Connel například zmiňuje dominanci heterosexuálních mužů a podřízenost homosexuálních mužů (2005: 

78). 
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určitých významných druhých k postojům a rolím obecným18 (Berger, Luckmann, 1999). 

Dítě se začne identifikovat se společností obecně a dochází k vybudování soudržné identity, 

jež v sobě zahrnuje rozmanité internalizované postoje a role, kdy jedinec subjektivně vlastní 

určitou osobnost a určitý svět19 (Berger, Luckmann, 1999: 130 – 132, 136). Během přijímání 

identity tedy dochází i k přijímání světa, k němuž tato identita odkazuje, protože „všechny 

identifikace se uskutečňují v rámci hranic vymezujících určitý sociální svět“ (Berger, 

Luckmann, 1999: 131). Příkladem může být vytváření genderové identity: protože je gender 

jednou z nejzákladnějších společenských struktur, většina lidí se identifikuje jako muž či 

žena, přičemž svou identitu vesměs vnímá jako něco vnitřního a osobního a neuvědomuje si 

sociální rozměr tohoto fenoménu a to, že tato identifikace souvisí s kulturně specifickými 

představami a koncepty dostupnými právě v rámci hranic obklopujících náš sociální svět 

(Pavlík, 2007:11). Významnou úlohu v tomto procesu potom hraje představa týkající se 

biologického těla, které má odkazovat právě k jednomu nebo druhému pohlaví. Ukotvení 

genderu se tak děje jakoby přirozeně přes tělo, což souvisí s tím, že se „neustále zdůrazňuje 

onen minimální rozdíl20 v přirozených tělesných znacích“ (Kappel, 1995, Laquer, 1992 in 

Šmausová, 2002: 21). Toto kódování identity přes tělo (např. prostřednictvím kosmetiky, 

oblečení apod.) potom závisí zejména na našem vlastním přesvědčení o vlastním genderu 

(Harding in Šmausová, 2002: 20). 

 

V souvislosti s vytvářením identity potom nelze nezmínit klíčovou roli jazyka a 

diskurzu v tomto procesu (Berger, Luckmann, 1999; Matonoha: 2008; Szaló, 2003; 

Zábrodská, 2009). Dle Bergera a Luckmanna představuje jazyk jeden z nejdůležitějších 

nástrojů socializace, přičemž „náplň socializace je dána sociální distribucí vědění“ (1999: 

132). Právě sociálně konstruktivistická perspektiva klade při charakterizaci identit důraz na 

jazyk a vědění – identita není bytostně daná vlastnost osob, která by existovala sama o sobě, 

ale je naopak v rámci strukturálních podmínek utvářena jazykem a procesem produkce 

vědění (Szaló, 2003). Identita tak nemůže být utvářena mimo hranice strukturálních 

podmínek jazyka a vědění, a je proto nevyhnutelně spjata s významy a praktikami 

                                                           
18 Tzv. zobecnělý druhý (Berger, Luckmann, 1999). 
19 Vytváření identity nicméně není jednostranným procesem, ale procesem dialektickým - „identita je jev, který 

je výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti“ (Berger, Luckmann, 1999: 171) - vytváří se během 

sociálních procesů daných sociální strukturou, přičemž pak zpětně tyto struktury ovlivňuje. 
20 Šmausová poukazuje na to, že dojem biologické rozdílnosti těl (a tedy předpoklad existence dvou pohlaví) 

souvisí s neustálým vyzdvihováním rozdílu ve vnější konstrukci těla a potlačováním podobností a 

morfologických shod většiny biologických znaků (2002: 16). Podobnost biologických těl je tedy daleko větší 

než ona rozdílnost, která je neustále zdůrazňována – proto minimální rozdíl. 
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vytvářenými jednotlivými diskurzy a institucemi (Szaló, 2003: 13). Diskurz je v tomto 

smyslu „určujícím faktorem pro možnosti toho, jak vnímáme a ‚čteme‘ realitu i vlastní 

osobnost“ (Matonoha, 2008: 11; zvýraznění v originále) – reguluje způsoby uvažování, 

přičemž zároveň objekty uvažování vytváří (Foucault in Szaló, 2003: 24). Diskurzy 

vytvářející sociální řád pak proměňují lidské bytosti v subjekty s určitými identitami, 

přičemž takovéto pojetí subjektu je pak diametrálně odlišné od liberálně-humanistického 

chápání jedince jako racionální bytosti schopné sebepoznání a sebekontroly a existující 

nezávisle na okolním světě (Szaló, 2003: 25, Zábrodská, 2009: 50). 

Dle tohoto pojetí je tak identita neustále konstruovaná prostřednictvím diskurzu a 

kulturních praktik, které jsou nicméně jedincem (subjektem) zároveň přijímány jako něco 

vlastního (Zábrodská, 2009: 55). Tito jedinci pak svým jednáním navíc opět tento řád 

(re)produkují (Szaló, 2003: 25). Tuto (re)produkci zprostředkovanou jednáním jednotlivých 

lidských subjektů je důležité zdůraznit, aby bylo jasné, že působení diskurzu není na těchto 

subjektech nezávislé, ale je naopak podmíněno tím, že je přenášeno sociálním a jazykovým 

jednáním těchto subjektů (Matonoha, 2008: 13). 

 

V procesu socializace a osvojování identity je tak jedinci předáván obraz světa, 

společenských hodnot, norem a rolí, jenž je zakořeněn v jazyce a diskurzu. Ve společnosti a 

sociálním prostředí pak vznikají určité požadavky a normativní očekávání ohledně toho, 

kým by daná osoba měla být, přičemž pokud tato očekávání nejsou naplněna, může být této 

osobě přisouzena nižší hodnota, a dojít tak k její stigmatizaci (Goffman, 2003). Osoby, které 

se od těchto očekávání naopak nevzdalují, jsou označeny jako normální (Goffman, 2003: 

13; zvýraznění v originále). Pojem stigma potom v Goffmanově pojetí představuje 

nežádoucí a diskreditující atribut, kterým se daná osoba liší od platných standardů v dané 

společnosti (2003). Goffman rozlišuje tři typy stigmatu: tělesné ošklivosti; vady charakteru 

(do této kategorie řadí například duševní poruchy či uvěznění); a kmenová stigmata (sem 

patří například náboženství a národ) (2003: 12). Nejde ovšem jen o vnější stigmatizaci – 

stigmatizovaný si je většinou své „vady“ vědom, a může proto souhlasit s tím, že „nesplňuje 

požadavky na to, čím by měl opravdu být“ (Goffman, 2003: 16), což potom může vést 

k pocitům hanby a studu. 

Konceptem studu se zabývá také Warner, který ho propojuje s otázkou sexuální 

identity a který poukazuje na to, že stud není přirozeným faktem lidského života, nýbrž má 

politickou dimenzi (1999). Stud je v tomto pojetí důsledkem identifikace s jiným než 

(hetero)normativním pojetím sexuality, kdy dochází k výše zmíněné vnitřní stigmatizaci a 



20 

 

nepřijetí sebe sama/samého. Toto zatlačení do izolace a studu pak souvisí právě s určitými 

socializačními mechanismy a s tím, že vyrůstáme ve společnosti, která o sobě přemýšlí jako 

o heterosexuální (Warner, 1999: 8). To se děje zejména proto, že lidé v této společnosti 

nemají jiný způsob vědění o tom, co mohou chtít, čím se mohou stát apod., a není zde tedy 

prostor pro jiné než heteronormativní diskursy, heterosexuální identity a tužby (Warner, 

1999). Aby proto u osob s neheterosexuální21 identitou nedocházelo k pocitům viny, studu a 

internalizaci méněcennosti, je důležité mít přístup k vědění o rozmanitých touhách. Warner 

v této souvislosti hovoří o tzv. sexuální autonomii, v rámci které roste prostor pro nové touhy 

a identity, a v rámci které tak lze bojovat proti nemyslitelnosti tužeb (1999: 7). 

Zpřístupňování vědění a diskurzů o rozmanitosti identit a tužeb tak může být nástrojem pro 

to, jak stigmatizaci a internalizaci studu vedoucí k negativnímu sebepojetí osobnosti čelit.  

 

2.4 Role literatury a pohádek v procesu socializace a osvojování identit 
 

Protože se obraz světa a různé hodnoty a postoje zakotvené v jazyce a diskurzech 

promítají i do médií a literatury, můžeme i dětskou literaturu a pohádky nahlížet jako důležité 

socializační činitele podílející se na předávání společenských hodnot a norem a ovlivňující 

proces konstruování a osvojování sociálního řádu, identit a rolí. Literatura je tak vlivnou 

oblastí, jež nám pomáhá zachycovat svou představu o sobě a světě, který pak opět vnímáme 

právě skrze systém kulturních hodnot obsažených v jazyce (Morris, 2000: 18-19). A protože 

„v podstatě všechny významné aspekty prostředí, v němž se dítě pohybuje … jsou 

strukturovány v duchu kulturně podmíněných očekávání“ (Renzetti, Curran, 2003: 120), i 

dětské knihy hrají v předávání hodnot dané společnosti významnou roli. 

Literatura pro děti předává dětem obrazy světa, postav a událostí, jejichž 

prostřednictvím mohou konstruovat vlastní hodnoty, emoce a identitu (Tsao, 2008: 108-

109). V pohádkách a dětské literatuře se tak dostává dětem vzorů, se kterými se mají 

identifikovat, a dobře tak zapadnout do daného sociálního systému (Jarkovská, 2004b: 60). 

Je ovšem třeba zdůraznit to, na co upozorňuje Jarkovská: tato vyobrazení světa, jednotlivých 

postav, skupin a událostí nemají v procesu osvojování identity moc sama o sobě (2004b: 60). 

Fungují ve vztahu s celkovým systémem kulturních hodnot, „systémem, který … různými 

způsoby, např. ústy blízkých osob či prostřednictvím médií, dává důrazně najevo, které jsou 

                                                           
21 Ve své diplomové práci v závislosti na kontextu používám a preferuji výrazy „neheterosexuální“ či 

„neheheterosexualita“, protože se jedná o termíny zohledňující rozmanitost sexuálních identit nezapadajících 

do „definice“ heterosexuality. O postavách neheterosexuálních princů v analytické části této práce pak hovořím 

jako o „gayích“, protože se v současnosti jedná o převažující a vnitřně používané označení sexuální identity. 
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ty správné obrazy, se kterými je třeba se identifikovat, a které jsou ty správné životní dráhy, 

jimiž je vhodné se vydat“ (Jarkovská, 2004b: 62). To vše potom souvisí s rolí jazyka a 

diskurzu v procesu socializace a osvojování identity (viz 2.3 Osvojování identity), která je 

pro vnímání světa i vlastní osobnosti naprosto zásadní (Matonoha, 2008). 

 

Literatura je tedy nejen významným socializačním nástrojem, díky kterému dochází 

k předávání společenských hodnot a norem, ale podstatnou měrou se podílí také na 

předávání nerovností (Morris, 2000). To platí i pro dětskou literaturu a pohádky, které 

ačkoliv jsou často idealizovány a vnímány jako prostor pro předávání hodnot univerzálních 

a pozitivních, zaujímají v procesu reprodukce sociálních nerovností významné místo 

(Jarkovská, 2004b: 57, 64).  

Roli dětské literatury a pohádek v této souvislosti dále tematizuje například Belotti, 

která upozorňuje na to, že tento typ literatury nejenže pomáhá dětem růst a organizovat si 

svůj svět, ale může být zodpovědný i za osvojování určitých diskriminačních postojů (2000). 

Úlohu v tomto procesu má pak samozřejmě nejen literatura (a pohádky) psaná či vyprávěná, 

ale i literatura ilustrovaná. Ta ovlivňuje socializaci dítěte nejen tím, že mu poskytuje zábavu 

a stimuluje představivost, ale rovněž mu opět napomáhá internalizovat svět a společenské 

hodnoty a normy (Brugeilles, Cromer, Cromer, 2002: 240). Knihy, které se tak dostanou 

dětem do ruky, jsou tudíž nejen důležitým socializačním nástrojem, ale jak ukazuje mnoho 

autorů a autorek, také plné společenských předsudků a stereotypů (Belotti, 2000; Jarkovská, 

2004b; Karsten, 2006; Renzetti, Curran, 2003). Tématu stereotypů je proto věnována celá 

následující kapitola. 
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3 Stereotypy a jejich důsledky 
 

Pojem stereotyp lze ve zkratce charakterizovat jako „označení pro zjednodušující 

souhrnný popis určité společenské skupiny“ (Renzetti, Curran, 2003: 20), přičemž sociální 

klasifikace těchto skupin se děje na základě neověřitelných a zobecňujících znaků, které 

představují hodnoty, soudy a předpoklady ohledně jejich vlastností a chování (Jirák, 2005). 

Velký sociologický slovník potom stereotypy definuje jako velmi stabilní prvky ve vědomí, 

které regulují vnímání a hodnocení určitých jevů, výrazně zjednodušují komplexnost a 

složitost reality a „je pro ně typické nediferencované, paušální přisuzování určitých 

vlastností všem členům dané skupiny.“ (Linhart et al., 1996: 1229-1230). 

Je důležité si uvědomit, že stereotypy jsou sociálními konstrukcemi a zároveň se také 

samy podílejí na sociální konstrukci reality (Burton, Jirák, 2001). Stereotypy tak představují 

určitá sdílená přesvědčení, a tedy jistý dosažený konsensus v pohledu na svět, a jsou proto 

ve společnosti neustále předávány, díky čemuž se stávají nositeli dominantní ideologie a 

nástrojem pro posilování převládajících mocenských vztahů ve společnosti (Lippmann in 

Burton, Jirák, 2001: 190).  

Stereotypy nicméně hrají také důležitou roli v procesu uspořádání světa do 

pochopitelné podoby (Lippmann in Burton, Jirák, 2001: 189). Ačkoliv tedy stereotypy 

nejsou ve své podstatě zavrženíhodné, protože slouží i k usnadnění orientace ve světě a 

životě22, jsou v nich reprezentovány mocenské vztahy (Jirák, 2005). Kromě toho jsou často 

také zdrojem negativních předsudků, přičemž právě díky své odolnosti vůči změně 

významně formují postoje společnosti k určitým lidem či skupinám (Jirák, 2005). Jirák v této 

souvislosti například upozorňuje na sexistické, rasistické či jinak podmíněné předsudky 

obsažené ve stereotypech, jež mohou v důsledku svého zjednodušujícího přístupu k určitým 

skupinám vést k opovrhování jednotlivci, o nichž se předpokládá, že spadají do těchto 

konkrétních skupin, a k jejich společenskému vyloučení (2005). Jako příklad pak uvádí 

národní, etnické, třídní a genderové stereotypy předávané v médiích, kdy jsou určitým 

jednotlivcům přiřazovány vlastnosti, které mají představovat jejich „skupinové identity“, 

čímž dochází k přílišnému zjednodušování a marginalizaci takto označovaných skupin 

(Jirák, 2005). 

Typickým příkladem stereotypů klasifikujících určité skupiny jsou stereotypy 

genderové. Renzetti a Curran je definují jako „zjednodušující popisy toho, jak má vypadat 

                                                           
22 Díky nim například nemusíme řešit každou situaci jako novou a jedinečnou (Jirák, 2005). 
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‚maskulinní muž‘ a ‚femininní žena‘“ (2003: 20; zvýraznění v originále). Podobně mluví o 

stereotypech také Jarkovská: „Genderové stereotypy jsou předsudečné představy o tom, 

jací/jaké mají muži a ženy být a jak se mají chovat“ (2004a: 20). Každá společnost si potom 

vytváří vlastní očekávání, předsudky a společenské normy (tedy stereotypy) pojící se s 

obrazy mužství a ženství (Decarli Valdrová, 2004: 10). V západní společnosti se tradičně 

jedná o předpoklad, že ženy mají být atraktivní, pasivní, emocionální, pečovatelské, 

empatické a intenzivně se zajímající o rodinu, zatímco s muži se pojí stereotypní vlastnosti 

jako je aktivita, racionalita, odvaha, síla, agresivita, výkonnost a úspěch ve veřejné sféře 

(Knotková-Čapková, Smetáčková, Valdrová, 2004; Renzetti, Curran, 2003). 

Jak si lze všimnout většina stereotypů o mužích a ženách je ve vzájemném protikladu, 

což souvisí s bipolárním uvažováním členů a členek společnosti. Toto bipolární uvažování 

vede k představě, že muži nenesou žádné rysy „ženskosti“, a naopak ženy nenesou žádné 

rysy „mužskosti“ (Deaux, Kite in Renzetti, Curran, 2003: 20). Pokud jde tedy například muž 

na rodičovskou dovolenou, což je aktivita v naší společnosti stále ještě spojovaná s ženstvím, 

můžeme se setkat s názorem, že tento muž ztrácí své mužství, a stejně tak pokud se žena 

například intenzivně angažuje na poli politiky (což se opět v rámci stereotypního uvažování 

pojí spíše s představou mužskosti), je zase zpochybňováno její ženství (Jarkovská, 2005: 4). 

Jinými slovy, v tomto polarizujícím uvažování být mužem znamená nebýt ženou a naopak. 

Dle Pierra Bourdieuho se toto základní polarizující dělení promítá do celého 

sociálního řádu23 (2000: 30). Simone de Beauvoir  potom poukazuje na to, že jedna kategorie 

je definována ve vztahu ke druhé kategorii nejen ve smyslu polarizace, ale také na základě 

určitého hierarchizujícího principu (1966). Jedno se stává nadřazené druhému, čímž dochází 

ke konstruování těchto kategorií do pozice subjektu a objektu, přičemž objekt je konstruován 

z hlediska toho, co subjekt není (Beauvoir, 1966). Tato tendence vnímat svět v dichotomních 

kategoriích pak významně přispívá k reprodukci genderové organizace světa, o níž jsem 

hovořila v kapitole o genderu a dalších analytických kategoriích (viz 1.1 Gender a další 

analytické kategorie). 

Tento způsob uvažování, který je s vytvářením stereotypních představ o určitých 

jednotlivcích a skupinách úzce provázán, se potom nepojí pouze s genderovými kategoriemi, 

ale lze ho aplikovat i na příklady dalších sociálních kategorií, které se v rámci tohoto 

polarizujícího dělení řídí podobnými pravidly. Do binárních opozic jsou stavěny i kategorie 

„rasy“ (bílá – nebílá), sexuality (heterosexualita – homosexualita) či například tělesné 

                                                           
23 Dle Saussura je přemýšlení v rámci binárních opozic jedním ze základních způsobů uvažování (Saussure in 

Hall, 1997: 31-32). 
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ne/způsobilosti (zdatnost – „postižení“). Ani tyto kategorie tedy nejsou symetrické a jsou od 

sebe navzájem odvozeny, přičemž jedna je vždy v podřízeném postavení ke druhé 

(Kolářová, 2012a: 18). Zároveň je nadřazená kategorie na kategorii, kterou si podřizuje, 

závislá a její význam se od ní jako od protikladu odvozuje (Kosofsky Sedgwick in Kolářová, 

2012a: 18). Co se týče binárního konstruování sexuality jako sexuální orientace do 

ohraničených kategorií homosexuality a heterosexuality, ráda bych zde ještě jednou 

zdůraznila, že tato polarizace je zároveň neoddělitelně spjata s binárními kategoriemi 

genderu, protože definuje tyto kategorie z hlediska pohlaví preferovaného sexuálního 

partnera/ky (Cameron, Kulick, 2003: 4). Binarita heterosexualita/homosexualita je tak 

nezbytně provázána s kategoriemi muž/žena, a systém polarizace (a hierarchizace) kategorií 

sexuality je proto na stejném systému polarizace genderu nevyhnutelně závislý. 

 

Vraťme se ale ke stereotypům, které s tímto dělením pracují a v souvislosti s jejich 

předáváním jej také znovu zpětně posilují a ukotvují. Hall v této souvislosti hovoří o tzv. 

strategii rozdělení24, kdy v rámci tohoto binárního uvažování dochází v souvislosti se 

stereotypizací k oddělování normálního a akceptovatelného od nenormálního a 

neakceptovatelného, čímž je vylučováno vše, co se nějakým způsobem liší (1997: 258). 

„Jsou vztyčovány symbolické hranice mezi ‚normálním‘ a ‚deviantním‘, ‚normálním‘ a 

‚patologickým‘, ‚přijatelným‘ a ‚nepřijatelným‘, mezi tím, co někam patří a tím co je ‚jiné‘ 

(…), mezi námi a jimi“25 (Hall, 1997: 258). 

Ve stereotypech tak jsou obsaženy mocenské vztahy, jejichž neustálá reprodukce 

s sebou nese reálné sociální důsledky. Již jsem uvedla, že stereotypy významně ovlivňují 

postoje členů a členek společnosti k těm jednotlivcům či skupinám, jichž se tyto předsudečné 

představy týkají, přičemž jednání na základě těchto stereotypů může vést k diskriminaci 

konkrétních jedinců (Jirák, 2005; Knotková-Čapková, Smetáčková, Valdrová, 2004: 7). 

Zároveň mají všudypřítomné stereotypní představy a normativní očekávání předávané 

v rámci dominantního diskurzu zásadní vliv na sebepojetí a sebehodnocení individuálních 

jednotlivců, což souvisí právě s výše zmiňovaným procesem osvojování identity (viz 2.3 

Osvojování identity). Pokud se takový jedinec například identifikuje jako muž či žena, bude 

se snažit chovat a vypadat právě podle stereotypních očekávání o tom, jak se muž či žena 

chovat a vypadat má, aby se vyhnul možnému společenskému sankciování (Jarkovská, 

2004a). Problémem však je, že v souvislosti s internalizací těchto norem pak může docházet 

                                                           
24 A strategy of „splitting“ (Hall, 1997: 258). 
25 Všechny citované pasáže zahraničních autorů/ek jsou volným překladem autorky této práce. 
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také k pocitům vlastní méněcennosti či studu v případě, že tato normativní očekávání o tom, 

kým by daná osoba měla být, nejsou daným jednotlivcem naplňována (a netýká se to 

samozřejmě jen identity genderové) (Goffman, 2003; Warner, 1999). 

Stereotypy, které hrají podstatnou roli v rámci sociální klasifikace a konstrukce 

různých společenských skupin, jsou tak významným nástrojem (re)produkce sociálních 

nerovností a díky své odolnosti vůči změně, stálosti v čase a schopnosti vytrvat 

v dominantním společenském diskurzu také nástrojem pro formování postojů nejen vůči 

ostatním lidem ve společnosti, ale také vůči sobě samé/mu (Jirák, 2005). 

 

3.1 Stereotypy v pohádkách a literatuře pro děti  
 

O stereotypním vyobrazování postav a příběhů v pohádkách pro děti a jejich kritice 

již bylo v českém i zahraničním kontextu napsáno několik odborných a akademických prací. 

Tyto práce se zejména v českém kontextu orientovaly především na stereotypy genderové, 

přičemž otázky reprezentace a konstrukce ostatních kategorií byly spíše opomíjeny, což 

může dle mého názoru souviset s tím, že intersekcionální přístup či intersekcionalita jako 

analytická perspektiva možná začíná do českého prostředí teprve postupně pronikat. Při své 

rešerši české odborné literatury a diplomových prací se mi tak analýzy, jež by se detailně 

týkaly otázek konstrukce a reprezentace jiných než genderových kategorií a jiných než 

genderových stereotypů v pohádkách nepodařilo dohledat (maximálně se v těchto textech 

tematizovala heteronormativní konstrukce sexuality, což je ale otázka, která je nevyhnutelně 

propojena s otázkou genderovou)26. Při tematizaci stereotypů v pohádkách vztahujících se 

k jiným než genderovým kategoriím proto vycházím především ze zahraničních zdrojů nebo 

z těch, jež pracují s tématem těchto stereotypů v médiích obecně. 

Na tomto místě bych ještě ráda upozornila na to, že skutečnost, že většina těchto 

odborných prací pracovala pouze jednoaxiální metodou, nemusí nutně vést k přísné kritice 

autorů či autorek těchto textů. Důvodem nezaobírání se některými kategoriemi, může být 

jednoduše to, že se v pohádkách a jejich příbězích tyto kategorie nevyskytují nebo jsou 

výrazně podreprezentovány (Renzetti, Curran, 2003: 195; Lester, 2014; Yenika-Agbaw, 

2014). To s sebou ovšem nevyhnutelně nese otázku, proč se v nich tyto kategorie nevyskytují 

a jakou úlohu tato jejich absence v souvislosti se socializací a s předáváním dominantních 

hodnotových rámců a norem ve společnosti může hrát (a hraje). V této souvislosti se 

                                                           
26 Viz předchozí. 
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domnívám, že by tato otázka v podobných analýzách měla být přinejmenším reflektována, 

protože, jak jsem již zmínila, zaměřovat se pouze na jednu z „os strukturálních nerovností“ 

(Young, 2010: 143) znamená ostatní kategorie marginalizovat a zneviditelňovat tím další 

významné formy nerovností ve společnosti (Crenshaw, 1989). 

 

Nyní bych se ráda vrátila k tématu stereotypů v pohádkách a nejprve se budu věnovat 

otázce konstrukce genderu a stereotypů genderových. Několik autorů a autorek ukázalo, že 

v tradičních pohádkách a knihách pro děti jsou ženské postavy prezentovány mnohem méně 

než ty mužské a nebývají hlavními postavami (Bellotti, 2000; Jarkovská 2004b; Karsten 

2006, Witzman et a., 1972). Zatímco jsou v pohádkách mužští hrdinové aktivními, silnými, 

mocnými, schopnými a inteligentními bytostmi, ženám náleží role pasivních, závislých a 

poslušných objektů nezřídka figurujících jako odměna pro muže, a objektů, jejichž největší 

předností je jejich krása a přitažlivý fyzický vzhled (Belotti, 2000; Jarkovská, 2004b; 

Karsten, 2006; Renzetti, Curran, 2003; Weitzman et al., 1972). V poslední době sice do 

pohádek pronikají i příběhy o aktivních a nezávislých ženských hrdinkách, čímž dochází 

k rozmělňování genderových stereotypů, ale je to právě fyzická atraktivita kladných 

ženských postav, co zůstává v pohádkových příbězích stabilním atributem (Baker-Sperry, 

Grauerholz, 2003: 722). Nejkrásnější ženské postavy jsou v pohádkových příbězích 

nejúspěšnější, a tak je jejich čtenářům a čtenářkám předáváno sdělení, že zejména fyzický 

vzhled je tou zásadní vlastností, která určuje budoucí štěstí a úspěch ženy (Jarkovská, 2004b: 

61). „Poselství je jasné: důvtip a odvaha mohou být u ženy užitečné, ale bez krásy jsou 

k ničemu.“ (Jarkovská, 2004b: 61). 

Všudypřítomností a setrvačností ideálu ženské krásy v pohádkách pro děti se 

zabývala například studie Lori Baker-Sperry a Liz Grauerholz, ve které autorky na vzorku 

168 klasických pohádek od bratří Grimmů27 v souvislosti s jejich reprodukcí (například 

prostřednictvím filmů či knih) zkoumaly, do jaké míry se ideál ženské krásy v pohádkách 

v průběhu let proměnil, respektive neproměnil (2003). Tato studie poukázala na zajímavou 

skutečnost, a to tu, že těmi pohádkami, které byly v průběhu let nejvíce reprodukovány, byly 

právě ty, v jejichž příbězích se objevuje nejvíce odkazů na ženskou krásu28 (Baker-Sperry, 

Grauerholz, 2003: 721-723). Zároveň se ukázalo, že v těch pohádkách, které byly nejvíce 

                                                           
27 Tedy pohádek spadajících mezi všeobecně uznávaná díla literárního kánonu, jenž je z hlediska feministické 

literární kritiky vnímán jako androcentrický projekt, který reprodukuje patriarchální a heteronormativní 

ideologii a hodnoty (Knotková-Čapková, 2010: 11). 
28 Typicky například Sněhurka (Baker-Sperry, Grauerholz, 2003). 
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reprodukovány během pozdního dvacátého století, důraz na atraktivitu a fyzický vzhled ještě 

více vzrostl (Baker-Sperry, Grauerholz, 2003: 721-723). Tento zvýšený důraz na krásu 

spojují autorky nejen s rostoucí mírou konzumerismu, ale také se zvyšující se potřebou 

normativní sociální kontroly dívek a žen v době, kdy se ekonomický a sociální status bílých 

středostavovských heterosexuálních žen proměnil k lepšímu (Baker-Sperry, Grauerholz, 

2003: 712, 722-723). Tato kontrola se pak děje skrze internalizaci ideálu ženské krásy – 

„sociálně konstruovanému názoru, že jednou z nejdůležitějších vlastností a tím, oč by měly 

všechny ženy usilovat a snažit se si udržet, je krása“ (Baker-Sperry, Grauerholz, 2003: 711). 

Zájem dívek a žen o svůj vzhled, který je důsledkem internalizace tohoto tzv. mýtu krásy 

(Wolf, 2000) pak může pohlcovat zdroje, které by jinak mohly tyto dívky a ženy investovat 

do rozšiřování svého sociálního statusu (Baker-Sperry, Grauerholz, 2003: 723). Dle Wolf se 

tento mýtus krásy, ačkoliv se zdánlivě tváří jako prostředek k dosažení úspěchu, stává 

novodobým politickým nástrojem proti pokroku žen, který je má udržet v podřízeném 

postavení (2000). Tento mýtus krásy navíc vytváří hierarchie nejen mezi ženami a muži, ale 

také mezi samotnými ženami. Součástí mýtu se totiž stalo soupeření žen, přičemž právě 

soutěž krásy je v pohádkách, kde je ženským hrdinkám přisuzována hodnota podle sociálně 

konstruovaného ideálu krásy, konstantním schématem: krásné dívky vždy vítězí (Wolf, 

2000: 16; Lieberman, 1972; Jarkovská, 2004b). 

 Je ovšem důležité zdůraznit, že krása se (nejen) v těchto příbězích pojí nikoli jen 

s konkrétním genderem, ale také s dalšími specifickými kategoriemi. Ideál krásy je totiž 

provázán také s kategorii věku, „rasy“, sexuální identity a tělesné způsobilosti: „Kulturní 

restrikce na žádoucí a přijatelný zjev jsou pro ženy mnohem přísnější a tolerance různosti je 

mnohem menší. Do ideálu ženské krásy nejen že se nevměstná malá žena tmavé pleti, ale 

ani žena starší, žena s nadváhou, lesba nebo tělesně postižená“ (Lišková, 2003: 105; 

zvýraznění autorka). Tento popis poměrně výstižně vypovídá i o ideálu ženské krásy 

reprezentovaného v pohádkách. I v nich jsou jako krásné popisovány zejména mladé, bílé, 

heterosexuální a tělesně způsobilé ženské postavy. Kulturně reprodukovaná představa o 

ženské kráse se tak nepojí pouze s jednou izolovanou kategorií, ale prolínají se v ní i 

kategorie další, což vede k reprodukci i jiných, nikoli jen genderových nerovností.  

 

Se stereotypním vyobrazováním a konstruováním pohádkových postav a příběhů je 

neodmyslitelně spjata také heteronormativita. V kapitole 1.1 Gender a další analytické 

kategorie jsem v souvislosti s probíráním konceptu sexuality za pomoci Katzovy teorie o 

vynálezu heterosexuality naznačila, jak se konstrukt heterosexuality ustálil jako nová 
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sexuální norma (2013). Tato normativní konstrukce odkazuje k tomu, že za tzv. „normální“ 

jsou považovány sexuální a partnerské vztahy, které jsou postaveny na vzájemné 

přitažlivosti dvou osob opačného pohlaví (Fafejta, 2009). Heteronormativita tak stojí „na 

požadavku deklarované heterosexuality a pohlavní/genderové jednoznačnosti členů 

společnosti“ (Fafejta, 2009: 85). Stává se regulačním rámcem (re)produkujícím binární 

rozdělení genderových kategorií a normalizujícím sexuální touhu mezi muži a ženami, 

přičemž důsledkem této regulace je diskriminace a marginalizace ostatních sexuálních 

identit konstruovaných jako odlišných či deviantních (Gregory et al., 2009: 329). 

Heteronormativita se tak jako jedna z „nejsilnějších normativních institucí 

euroamerické kultury“ (Fafejta, 2009: 85) výrazně promítá i do pohádek a literatury pro děti. 

Projevuje se v nich nejen reprezentací přitažlivostí dvou osob opačného pohlaví, ale také 

například důrazem na instituci párového a monogamního manželství a rodičovství (Lester, 

2014). Heteronormativní instituce manželství a sňatku s milujícím partnerem je pak navíc 

v pohádkách předkládána jako vrchol ženského štěstí, což je reprezentace, která významně 

přispívá ke konstrukci genderového stereotypu ženy, jejímž poslání je být především dobrou 

manželkou a matkou (Karsten, 2006; Lieberman, 1972; Renzetti, Curran, 2003). 

Jak ovšem ve své studii ukázala Jasmine Z. Lester, důraz na párovou instituci 

manželství nemusí být akcentován výhradně jen v příbězích, kde vystupují heterosexuální 

páry (2014). I v  pohádkách publikovaných v západních zemích, jež rámec 

heteronormativního příběhu překračují29, je manželství jakožto žádoucí vyústění vztahu 

dvou osob významným atributem (Lester, 2014). Toto přizpůsobování se „heterosexuálním 

představám“ partnerství označuje Eike Stedfeld jako „heterosexualizaci homosexuálů/ní 

sféry“ (1998: np). Takto se reprezentace neheterosexuality v pohádkových příbězích děje 

prostřednictvím obrazů, které jsou ve společnosti spojovány s představami o „normální“ 

(hetero)sexualitě (Kuhar, 2003: 89). Jak ale zdůrazňují někteří/ré autoři/ky skrze toto 

reprodukování a neustálé přijímání hodnot a norem heteronormativního sociálního řádu 

dochází k jeho podporování a ukotvování, což souvisí především s tím, že v rámci této 

„normalizace“ dochází ke zneviditelňování a zahlazování diverzity identit (Duggan in 

Lester, 2014: 254; Kuhar, 2003: 91; zvýraznění autorka). Normativnímu sociálnímu řádu se 

navíc v těchto příbězích neheterosexuální postavy nevymykají ani z hlediska dalších 

sociálních kategorií, neboť jsou ve většině případů vyobrazovány jako postavy tělesně 

                                                           
29 Výzkum Lester byl proveden na vzorku 68 „queer knih pro děti“ publikovaných ve 4 západních zemích 

v období od roku 1984 do roku 2014 (2014).  
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způsobilé, postavy s bílou barvou pleti a postavy pocházející ze střední nebo vyšší třídy 

(Lester, 2014: 254-255). 

 

Když se pak zaměříme na další sociální kategorie, se kterými v rámci své analýzy 

pracuji, tak pokud jde o postavy, které by reprezentovaly ostatní marginalizované menšiny, 

tak o nich rovněž platí, že bývají v pohádkách buď výrazně podreprezentovány, nebo nejsou 

reprezentovány vůbec (Renzetti, Curran, 2003: 195; Lester, 2014; Yenika-Agbaw, 2014). 

Co se týče reprezentace etnických menšin, tak i v dnešní době zůstává svět dětských 

pohádek stále „bílým“, a pokud se v pohádkách či literatuře pro děti zástupci či zástupkyně 

těchto skupin vyskytují, nejsou reprezentováni/y ve stejné míře jako postavy bílé (Yenika-

Agbaw, 2014). Zároveň je vyobrazení těchto postav konstruováno „neautenticky“ a to 

z dvojího hlediska: buď dochází k reprezentaci mýtu sdílené západní kultury a hodnot, tzn. 

že se opomíjí sociopolitický kontext a specifická zkušenost nebílých lidí30, nebo jsou tyto 

postavy naopak vyobrazovány v binární opozici k postavám bílým (Yenika-Agbaw, 2014: 

237). Prostřednictvím těchto reprezentací pak dohází k (re)produkování představ o jinakosti 

nebílých „ras“.  

Toto binární (a hierarchizující) rozdělení a představa o jinakosti nebílých „ras“ 

souvisí především s historickým odkazem kolonialismu, během kterého docházelo k 

předávání představ o evropské nadřazenosti a její tzv. „kulturnosti“ (McClintock, 1994; 

Šmausová, 1999). Prostřednictvím šíření rasistického diskurzu potom došlo k vytvoření 

rasové hierarchie a ideologie o evropské nadřazenosti, tedy o nadřazenosti bílé „rasy“ 

(McClintock, 1994). Na problematiku diskurzu, který v sobě nese binární rozdělení na „my“ 

a „oni“ v této souvislosti poukazuje například Edward Said ve svém stěžejním díle 

Orientalismus (2008). V něm upozorňuje na to, že obraz tzv. Orientu byl diskurzivně 

konstruován právě tzv. Západem, čímž posloužil k jeho vlastní sebeidentifikaci a ke vzniku 

protikladné opozice mezi „Okcidentem“ a „Orientem“ (Said, 2008). Všimněme si, na co 

upozorňuje Knotková-Čapková, že se v tomto diskurzu objevují stejné koncepty 

(subjekt/objekt, já/druhé, řád/chaos, kultura/příroda) jako v diskurzu androcentrickém 

(2015: 134-135). To opět odkazuje k symbolickému universu, jak ho popsala Harding – k 

tendenci členů a členek západní společnosti vnímat svět v protikladných kategoriích 

                                                           
30 Towbin et al. (2003: 22) například poukazují na to, že v Disneyho pohádkách jsou nebílé postavy 

vyobrazovány ve středostavovských rolích, zatímco podmínky chudých nebílých postav z nižší třídy jsou 

ignorovány, což vede ke konstruování představy o nekonfliktních a harmonických vztazích mezi jednotlivými 

etnickými skupinami. 
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přirazených k mužském, nebo ženskému principu (Harding in Šmausová, 2002: 17). I 

v tomto případě je zde „jinakost obrazu objektu … konstruována jako negativní opak obrazu 

subjektu“ (Knotková-Čapková, 2015: 135), jinými slovy, opět se zde pracuje s 

ohraničenými opozitními a hierarchicky postavenými kategoriemi. 

 

Otázka podreprezentace nebo nereprezentace určitých sociálních kategorií 

v pohádkách a příbězích pro děti se dále netýká pouze kategorie „rasy“, ale váže se také 

k (ne)reprezentaci tělesně nezpůsobilých postav či postav staršího věku (Sokačová, 2005; 

Towbin et al., 2003). S posledně zmíněnými se navíc kromě podreprezentace v souvislosti 

s jejich vyobrazováním pojí také některé klasické stereotypy. Starší postavy jsou 

v pohádkách stereotypně vykreslovány jako mrzuté a zlé či jako slabé a naivní (Cohen in 

Levy, Banaji, 2002; Hansel, Gretel in Levy, Banaji).  Obecně potom bývají starší lidé 

stereotypizováni jako senilní, slabí, neaktivní, nezdraví, rigidní ve svém myšlení a 

způsobech a staromódní v morálce a dovednostech“ (Sokačová, 2005: 11; Sýkorová, 2007: 

50): „Běžná mluva je protkána ‚starými babami‘, ‚špinavými dědky‘, pohádky křehkými 

stařečky a stařenkami, starými čarodějnicemi a stárnoucími žárlivými královnami“ 

(Sýkorová, 2007: 52; zvýraznění v originále).   V rámci těchto konstrukcí stáří potom 

dochází ke snižování jeho hodnoty a tyto stereotypy pak spolu s dalšími negativními mýty o 

stáří výrazně přispívají k vytváření ageistických postojů (Sokačová, 2005; Sýkorová, 2007). 

 

Jak jsem se v této kapitole snažila ukázat, pohádkové knihy a literatura pro děti 

v sobě často obsahují mnohá neproblematická stereotypní sdělení, která se značnou měrou 

podílí na posilování negativních společenských předsudků, jejichž reprodukce s sebou může 

nést reálné sociální důsledky. Já jsem se ve své diplomové práci zaměřila na pohádku, která 

se na první pohled díky překročení heteronormativního rámce vyprávěného příběhu 

tradičním pohádkám a stereotypům vymyká, díky čemuž se jí i přes mnoho negativních 

reakcí dostalo z řad odborné i širší veřejnosti nemálo pozitivních ohlasů. Na to, nakolik 

kniha nejrůznější stereotypy nabourává a nakolik plní svou emancipační úlohu, jsem se 

snažila odpovědět v analytické části této diplomové práce. Před samotnou analýzou si ale 

ještě pojďme knihu a kontext jejího vydání v České republice v krátkosti představit. 
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4 Princ a princ 
 

Kniha Princ a princ (v originále Koning & Koning) holandských autorek Lindy de 

Haan a Stern Nijland vyšla roku 2000 v Nizozemsku a byla přeložena do devíti jazyků. O 

její překlad a české vydání se v České republice v roce 2013 zasadila Adéla Elbel31.  

 

Příběh pohádky začíná klasickým pohádkovým uvozením „Žili, byli“ a v úvodu 

představuje královnu, která by chtěla přenechat trůn a vládu svému synovi, protože už je ze 

svého vládnutí unavená. Aby se tak ale mohlo stát, je nutné, aby se princ oženil, a tak na něj 

královna neustále naléhá, až se jí podaří prince přemluvit k tomu, aby si začal vybírat 

nevěstu. Tak se královna chopí iniciativy a obvolá všechny princezny světa, které se druhý 

den přijedou princi a královně představit. První z nich je Princezna Árie z Rakouska, která 

princi zazpívá písničku, ale odejde s nepořízenou. Další je princezna Dolly z Texasu, jež 

rovněž ukazuje své umění (vystupuje s žonglováním), ale ani to se královně, ani princi nelíbí. 

Představí se i „legrační zelená princeznička z Grónska“ (Haan a Nijland, 2013: 17) a 

princezna Rahjshandimashputtin z Bombaje, nicméně ani z nich si princ nevybere. Až když 

komorník, jedna z dalších výrazných postav v pohádce, která se objevuje napříč celým 

příběhem, zavolá princeznu Sedmikrásku a jejího bratra prince Krasomila, princ se na první 

pohled zamiluje, avšak ne do princezny, ale do prince a na zámku se koná královská svatba, 

na kterou dorazí několik nejrůznějších hostů a hostek.  

„Tak se z princů stali králové. A stará královna měla konečně čas sama na sebe. A 

všichni žili šťastně až do smrti.“ (Haan a Nijland, 2013: 27-28). 

 

Tento jednoduchý příběh je v knize spíše než textem vyprávěn prostřednictvím 

bohatých ilustrací (viz dále analýza), které jsou rovněž dílem autorek Lindy de Haan a Stern 

Nijland. Kniha je určena dětem od 3-4 let a v Nizozemsku vyšla za podpory časopisu pro 

rodiče Groter Groeien, což je dle slov překladatelky tamní obdoba českého časopisu pro 

rodiče Betynka (Elbel, 2013). U nás Elbel za účelem vydání knihy iniciovala sbírku na 

crowdfundingovém portálu Hithit.cz, kde uvedla, že přeloženou knihu nabídla místním 

nakladatelstvím zabývajícím se dětskou literaturou, ale „většina z nich knihu nevyhodnotila 

jako dostatečně výnosnou“ (Elbel, 2013). V této souvislosti je zajímavé si povšimnout, že 

jako důvod pro odmítnutí knižního vydání byl jednotlivými nakladatelstvími použit 

                                                           
31 Překladatelka, členka hudebního uskupení Čokovoko, moderátorka a stand-up performerka. 
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ekonomický argument neziskovosti a nikoli nevhodnosti knihy, což mohlo posloužit jako 

argumentační prostředek, jak se vyvarovat možným obviněním z diskriminačního postoje 

těchto nakladatelství. 

Prostřednictvím portálu Hithit.cz tak mohli lidé přispět určitou finanční částkou a 

vydání knihy Princ a princ podpořit. Prostředky na vydání pohádky se nakonec získaly a 

jejího vydání se ujalo nakladatelství knih pro děti Meander, o němž v jednom z rozhovorů 

překladatelka prohlásila, že bylo jediným z mnoha oslovených nakladatelství, které na výzvu 

zareagovalo pozitivně (Elbel, 2014). Kniha Princ a princ nakonec vyšla v nákladu 2000 kusů 

a v souvislosti s vydáním jejího pokračování Král a král a rodina se dočkala také svého 

dotisku (Elbel in Dobešová, 2017). 

 

 Co se týče tohoto pokračování, tak i to je dílem stejných autorek a vyšlo opět 

v Nizozemsku čtyři roky po vydání prvního dílu (tedy v roce 2004). Tentokrát příběh 

vypráví o svatební cestě dvou bývalých princů, nyní již králů, kteří se vydávají putovat po 

džungli, kde se seznamují s nejrůznějšími zvířecími rodinami, přičemž po návratu domů 

zjistí, že se jim do kufru schovala malá holčička. A tak ji adoptují. 

 I tato kniha se na podzim roku 2017 dočkala českého vydání, a to opět díky 

crowdfundingovém portálu Hithit.cz, přičemž tentokrát ji vydalo nakladatelství Větrné 

mlýny. Vydání tohoto dílu v České republice považuji za významný krok vpřed, a to 

vzhledem k tomu, že se značná část společnosti stále ještě staví k přítomnosti dětí 

v neheterosexuálních svazích odmítavě a stejnopohlavním párům jsou v otázce rodičovství 

kladeny mnohé institucionální bariéry (Sokolová, 2004b: 88-89). Otázkou nicméně zůstává, 

jak je toto téma v knize zpracováno. Mou původní intencí bylo v analytické části této práce 

kriticky zhodnotit i tento druhý díl, nicméně na jeho analýzu mi bohužel nezbyl čas ani 

prostor. Nechávám proto tuto možnost otevřenou pro další své kolegyně a kolegy. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

5 Metodologie 
 

V této kapitole představuji základní východiska, ze kterých ve svém výzkumu 

vycházím. Dále reflektuji svou vlastní pozici, z níž jako badatelka vycházím a jejíž reflexi 

vnímám jako neoddělitelnou součást výzkumu. Před samotnou analytickou částí potom 

spolu s výzkumnými otázkami představuji cíle práce, výzkumnou strategii a metodu a 

nakonec proces samotné analýzy neboli techniku jejího postupu. 

  

5.1 Metodologická východiska 
 

Metodologická východiska, ze kterých ve své diplomové práci vycházím, jsem 

ukotvila do širšího rámce, neboť se jedná o základní polohy, ze kterých ke svému výzkumu 

přistupuji. O těchto východiscích tak mluvím v souvislosti s feministickou perspektivou, 

konstruktivistickým paradigmatem a intersekcionálním výzkumem, přičemž analytické 

nástroje a pojem intersekcionalita, s nimiž zde pracuji, jsem představila již v teoretické části 

této práce. 

Za jedno z nejzákladnějších východisek, na kterém je celá tato práce postavena, 

považuji perspektivu feministického výzkumu. Feminismus samozřejmě v souvislosti 

s rozmanitostí a počtem feministických přístupů a teorií nelze vnímat jako homogenní 

myšlenkový proud, nicméně můžeme mluvit o sdílené feministické perspektivě. Ta v sobě 

zahrnuje „poznání, že marginalizovaná či nějakým jiným způsobem znevýhodněná pozice 

jedince (nebo skupiny) ve společnosti poskytuje vhodnou výchozí pozici pro pochopení, 

analýzu a kritiku společenských vztahů a organizace společnosti“ (Sokolová, 2004a: 211). 

Právě tato analýza a kritika se pak stává stěžejním předmětem feministického bádání, 

přičemž stejně jako neexistuje pouze jeden jednotný feminismus, neexistuje ani nic jako 

jeden jednotný soubor pravidel feministické metodologie (Ramazanoglu a Holland, 2002: 

7).  

I tak ovšem o feministické metodologii a feministickém výzkumu mluvit lze, a to 

jako o souboru přístupů k sociálnímu a politickému procesu produkce vědění o mocenských 

vztazích ve společnosti (Ramazanoglu a Holland, 2002: 10). Tato metodologie 

feministického výzkumu se pak nevyznačuje například používáním nějaké konkrétní 

výzkumné metody, ale charakterizuje ji především to, že se pohybuje v rámci feministických 
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teorií a je formována feministickou politikou a etikou (Ramazanoglu a Holland, 2002: 16). 

Tuto etiku pak v souvislosti s metodologií spolu s Ramazanoglu a Holland vnímám nejen 

jako nutnost uvědomění si nesení morální odpovědnosti za to, jaké vědění je v procesu 

výzkumné praxe produkováno a jakým způsobem, ale také jako nezbytnost reflexe toho, že 

moc takto produkovat vědění není otevřená všem (2002). 

Nejen tato reflexe je však nezbytnou součástí feministického výzkumu – celý 

výzkumný proces by měl být provázán reflexí v širokém slova smyslu, tedy reflexí 

z hlediska teoretických, metodologických i hodnotových východisek, cílů práce, volby 

výzkumné metody, procesu analýzy a tak dále (Ramazanoglu a Holland, 2002, Letherby, 

2003). I mou snahou je proto této reflexivity a transparentnosti výzkumného procesu dostát. 

 

V souvislosti s tímto požadavkem široké reflexivity proto zmíním i další zásadní 

metodologické východisko, z něhož jako badatelka vycházím, a tím je konstruktivistické 

paradigma. To, že je konstruktivismus mým základním paradigmatickým východiskem, by 

mělo být patrné již z teoretické části této práce, v jejímž úvodu jsem se snažila představit 

hlavní analytické kategorie, s nimiž zde pracuji, a vysvětlit a odůvodnit způsoby jejich 

užívání v této práci. 

 Konstruktivistické paradigma je založeno na konkrétních ontologických, 

epistemologických a metodologických předpokladech, prostřednictvím kterých badatel/ka 

pohlíží na sociální realitu a interpretuje ji (Guba a Lincoln, 1994). Podle předpokladů 

konstruktivistického paradigmatu neexistuje jedna jediná poznatelná objektivní realita, ale 

sociálních realit a jejich interpretací je více, přičemž tyto reality byly konstruovány v rámci 

konkrétního společenského a kulturního kontextu (Guba a Lincoln, 1994: 110-111). Protože 

se zároveň vždy jedná o interpretace těchto realit, ani jejich poznání nemůže být objektivní 

(Guba a Lincoln, 1994: 110-111). Cílem výzkumu je potom z hlediska konstruktivistického 

přístupu porozumět konstrukcím, kolem nichž panuje relativní shoda, ale zároveň jsou stále 

otevřené novým interpretacím (Guba a Lincoln, 1994: 113). Ve své práci se prostřednictvím 

dekonstrukce reprezentací jednotlivých postav a příběhu knihy Princ a princ snažím rozkrýt 

(ne)stereotypní sdělení, která pohádka svému čtenářstvu předesílá. Mělo by být tedy zjevné, 

že právě výše zmíněné předpoklady konstruktivistického paradigmatu jsou mi při psaní této 

diplomové práce vlastní.  

 

Poslední stěžejní metodologické východisko, ze kterého zde vycházím a které jsem 

blíže představila již při tematizování základních pojmů a teoretických konceptů, ale nemohu 



35 

 

ho nepřipomenout ještě zde, je intersekcionalita, která je jakožto rámec analýzy z hlediska 

feministické kritiky široce aplikovatelným nástrojem (Dhamoon, 2011). Na tomto místě 

bych ráda zopakovala, že intersekcionální výzkum ve své práci uchopuji jako takovou formu 

analýzy, jejímž cílem je popsat, dekonstruovat a kritizovat způsoby, v jejichž rámci může 

prostřednictvím konstrukce významů a jednotlivých sociálních kategorií docházet 

k vytváření a udržování společenských diferencí a hierarchií (Dhamoon, 2011: 234; 

Knotková-Čapková, 2010: 9).32  

 

Protože všechna tři východiska, tedy perspektiva konstruktivismu, feminismu a 

intersekcionálního výzkumu, kladou důraz na etickou stránku výzkumného procesu a na 

důležitost reflexe toho, jak je badatel/ka konstituována jako poznávající subjekt (Dhamoon, 

2011; Guba a Lincoln, 1994; Ramazanoglu, Holland, 2002: 149), v následující kapitole se 

tak i já k tomuto vlastnímu umístění vztahuji. 

 

5.2 Reflexe vlastní pozice 
 

Reflexi vlastní pozice ve výzkumném procesu vnímám především jako snahu 

explicitně vyjádřit, že jsem si vědoma toho, že má práce, přístup k samotnému výzkumu, 

analýza, interpretace i závěry, které jsem z výzkumu vyvodila, nemohou být prosty vlivu 

specifických osobních pozic, které do výzkumného procesu nutně vstupují. O žádném 

problému totiž není možné pojednávat objektivně: „již způsob, jak klademe otázky a jaké 

perspektivy přijímáme, předpokládá určitou hierarchii zájmů“ (Beauvoir, 1966: 22). 

Nesnažím se proto být ve svém výzkumu „neviditelná“, což z povahy východisek, která 

zastávám, ani nemůže být žádoucí, ale naopak usiluji o celkovou reflexi vlastní přítomnosti 

ve výzkumném procesu a toho, že to, kdo jsem, ovlivňuje a utváří obsah i způsob mého 

vědění (Lorenz-Meyer, 2005: 76). Výchozí místo, ze kterého zde jako badatelka hovořím, 

tak bylo ustaveno z několika prolínajících se níže zmíněných (i dalších) pozic, jež celý 

proces výzkumu a psaní mé diplomové práce ovlivnily. 

 

Za jednu z mých „základních pozicionalit zaujatých v čase a prostoru“ (Lorenz-

Meyer, 2005: 78), která je dle mého názoru hodná reflexe, považuji skutečnost, že jako bílá 

                                                           
32 Viz 1.2 Intersekcionalita. 
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heterosexuální mladá tělesně způsobilá žena ze střední třídy33 patřím k privilegované 

sociální skupině, což vnímám jako jeden z výchozích bodů, díky kterému mi bylo v rámci 

nastavení sociálních a systémových struktur umožněno vytvořit stabilní zázemí a příležitost 

pro studium na vysoké škole, jímž jsem nevyhnutelně ovlivněna. První ze základních pozic, 

ze kterých do svého výzkumného procesu vstupuji, je proto pozice studentky vysoké školy. 

Druhá významná pozice, která s tou předchozí souvisí, je pak pozice studentky oboru 

Genderová studia. Díky této pozici jsem vybavená specifickou kritickou perspektivou a 

specifickými teoretickými a metodologickými nástroji, s nimiž zde jako poznávající subjekt, 

který má moc produkovat vědění a jehož vědění bude slyšeno, zaznamenáno a zpřístupněno, 

operuji (May, 2015: 35; Razanoglu a Holland, 2002: 12). Upozornit na toto mé zvýhodnění 

a mocenský rozměr je dle mého názoru důležité i z toho důvodu, že jsem si jako analytickou 

perspektivu přisvojila intersekcionální analýzu, která se obecně snaží zviditelnit existenci 

rozmanitých pozic, jež konstituují každodenní životy a mocenské vztahy k těmto pozicím 

vztažené (Dhamoon, 2011: 230).  

Další pozicí, ze které do výzkumu vstupuji, je pozice člověka, jehož postoj 

k neheterosexualitě je ovlivněn nejen studiem politik identity a konstrukcí sexuality, ale i 

specifickou zkušeností velmi blízkého a dlouholetého přátelství s muži, kteří se identifikují 

jako gayové a kteří mi tak přibližují svou osobní žitou zkušenost znevýhodněného postavení 

ve společnosti. Tato osobní rovina se velice významně promítla do toho, jak na mě 

zapůsobilo první setkání s knihou Princ a princ. Byla jsem nadšená z toho, že se v českém 

kontextu objevila kniha pro již předškolní děti, která překračuje heteronormativní rámec 

vyprávěného příběhu, jenž je pro dětskou literaturu typický. Souhlasím totiž s Michaelem 

Warnerem, že zpřístupňování vědění o rozmanitosti tužeb může být nástrojem v boji proti 

internalizaci studu osob, které nenaplňují obecnou normativní „definici“ heterosexuální 

identity (1997).  

Toto mé nadšení a sympatie k vydané knize se pak promítly i do jejího úplně prvního 

„čtení“. Bez jakéhokoliv většího kritického úsudku jsem knihu zhodnotila jednoznačně 

kladně a vnímala ji jako text, který zábavnou a jednoduchou formou zprostředkovává dětem 

poznání, že „žít šťastně až do smrti“ nemusí pouze žena s mužem34. Až s dalším čtením jsem 

si začínala uvědomovat, že navzdory své emancipaci, obsahuje kniha Princ a princ jiné 

                                                           
33 Ač jsem si plně vědoma konstruovanosti těchto kategorií, jedná se o charakteristiky, jež jsou v souladu s tím, 

jak vnímám svou vlastní identitu. 
34 I když samozřejmě vnímám, že toto „šťastně až do smrti“, které v pohádkách bývá definované sňatkem dvou 

osob, a  je také další normativní konstrukcí. 
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problematické konstrukce a stereotypy, které by měly být předmětem kritiky. Abych ovšem 

mohla svou kritickou analýzu uskutečnit, bylo nutné se svému prvotnímu nekritickému 

pohledu na knihu Princ a princ postavit, vzepřít se vypravěčským postupům a pohledům35 a 

uvědomit si rovněž i svou kritickou perspektivu (Morris, 2000: 41-44). Je ovšem nutné 

zdůraznit, že kritika literárního díla a vyzdvihnutí jeho přínosu (který kniha Princ a princ 

nepochybně má) se nutně nevylučují. 

 

5.3 Cíle výzkumu a výzkumná otázka 
 

Cílem této práce je za využití metody intersekcionální kvalitativní obsahové analýzy 

podrobit ilustrace a text knihy Princ a princ kritickému čtení, a odpovědět tak na hlavní 

výzkumnou otázku, kterou jsou formulovala následovně: Jaká sdělení prostřednictvím 

konstrukce a (re)prezentace jednotlivých postav a příběhu kniha Princ a princ dětem 

předesílá a jakými způsoby v knize dochází jak k nabourávání, tak potvrzování různých 

stereotypů. Tuto otázku jsem si položila v souvislosti s tím, že pohádky a literaturu pro děti 

vnímám jako významný socializační nástroj, který se podílí na předávání společenských 

hodnot a norem, na konstruování sociálního řádu, identit, rolí a často také na reprodukování 

nejrůznějších stereotypů, a který tak může v důsledku posilovat hierarchie a mocenské 

rozložení ve společnosti (viz teoretická část této práce). 

Protože tímto kritickým čtením míním takovou formu analýzy, která se 

prostřednictvím jednotlivých analytických nástrojů snaží o dekonstrukci skrytých významů 

obsažených v textu (Dhamoon, 2011: 231), na hlavní výzkumnou otázku jsem se snažila 

najít odpověď s pomocí vedlejších podotázek. V rámci nich jsem se zajímala o to, jak jsou 

v knize Princ a princ prostřednictvím jednotlivých postav a příběhu konstruovány a 

reprezentovány gender (maskulinita a femininita), sexualita (heterosexualita a 

neheterosexualita), „rasa“ (bílá a nebílá), věk (mládí a stáří), popř. třída či hendikep (tělesná 

ne/způsobilost), tedy kategorie, u nichž může analýza jejich konstrukcí poukázat na způsoby 

společenské diferenciace, hierarchizace a stereotypizace (Dhamoon, 2011; Young, 2010). 

 

 

 

                                                           
35 „Literární dílo totiž funguje tak, že se snaží získat náš souhlas s názory a systémem hodnot v něm 

vyjádřenými“ (Morris, 2000: 41). 
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5.4 Výzkumná strategie, metoda a postup analýzy 
 

Výzkumnou metodou, kterou jsem si pro tuto práci zvolila, je vzhledem k výzkumné 

otázce a zaměření mého výzkumu kvalitativní obsahová analýza. Tu spolu s Reinharz chápu 

jako metodu, kterou mohou být systematicky zkoumány určité artefakty či produkty dané 

kultury a interpretována témata v těchto artefaktech obsažená (1992: 146). Těmito 

kulturními artefakty, které se stávají předmětem kvalitativní obsahové analýzy, pak mohou 

být „veškeré stopy lidské existence“ (Hendl, 2005: 132), a může se tedy jednat o nejrůznější 

druhy písemných, vizuálních, materiálních a dalších výtvorů, přičemž pod tyto výtvory se 

samozřejmě řadí i literatura a pohádky pro děti (Reinharz, 1992: 146-147). Reinharz 

charakterizuje tyto výtvory dvěma hlavními rysy: jsou naturalistické, tzn. nebyly vytvořeny 

za účelem výzkumu a oproti například metodě rozhovorů jsou neinteraktivní (1992: 147). 

Ač tedy výsledek výzkumu bude vždy spojen s osobou, která výzkum provádí, samotná 

povaha těchto výtvorů se během zkoumání nezmění a nebude procesem jejich studování 

ovlivněna (Reinharz, 1992: 147; Scherer, 2004: 29). 

 

Kvalitativní obsahová analýza kulturních artefaktů není přesně specifikovanou ani 

definovanou výzkumnou metodou a neexistuje pro ni ani jednotná terminologická shoda 

(Reinharz, 1992: 148). Lze ji nicméně vnímat jako metodu, jejímž cílem je nalézat 

v analyzovaných materiálech latentní významy, které nemohou být vyčteny z numerických 

dat, a rozklíčovat tak pod povrchem těchto materiálů jejich skryté hlubší významové 

struktury (McQuail, 1999: 308; Scherer, 2004: 29). Kvalitativní obsahová analýza je proto 

vhodnou metodou, pokud je účelem výzkumu dekonstrukce dominantních významů a snaha 

porozumět specifickým způsobům, kterými texty učí své publikum tyto významy přijímat 

(Reinhraz, 1992: 149). A právě proto ji považuji za vhodnou metodu pro mou diplomovou 

práci, v níž se snažím kriticky zhodnotit, dekonstruovat a interpretovat, co za sdělení je 

(ne)čtenářům a (ne)čtenářkám v knize Princ a princ nabízeno, a rozkrýt významy, jež jsou 

za těmito výpověďmi skryty. 

 

Co se týče postupu samotné analýzy, je nutné si uvědomit, že interpretace a analýza 

prostupuje celým výzkumným procesem, přičemž bych ráda ještě jednou zdůraznila, že tato 

interpretace a analýza je vždy rámována badatelovými či badatelčinými východisky, 

paradigmatem, předpoklady a osobními pozicemi, se kterými tento badatel či badatelka do 

výzkumu vstupuje (Ramazanoglu a Holland, 2002: 159-160). Závěry výzkumu jsou pak 
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tímto rámcem vždy ovlivněny, protože „data nemluví sama za sebe“ (Ramazanoglu a 

Holland, 2002: 160), a jsou tudíž otevřena různým interpretacím. Z tohoto důvodu a také 

proto, že neexistují žádná ustanovená a široce akceptovaná pravidla pro to, jak analyzovat 

kvalitativní data, je důležité co nejtransparentněji popsat postup této analýzy a interpretace, 

aby byl proces vytváření závěrů vycházejících z výzkumu řádně odůvodněn a doložen 

(Bryman, 2012: 565; Ramazanoglu a Holland, 2002: 161). 

 

Sdělení, která kniha Princ a princ dětem předesílá, a způsoby předávání těchto sdělení 

jsem zkoumala skrze analýzu konstrukcí a prezentací jednotlivých postav a příběhu, a to 

s důrazem na otázku týkající se potvrzování, či nabourávání nejrůznějších stereotypů.  

Zaměřila jsem se jak na ilustrace knihy, tak na její text, ačkoliv na textové úrovni kniha 

obsahuje jen několik málo jednoduchých vět (což je nepochybně důsledkem toho, že je kniha 

určena i předškolním dětem, tedy domnělým nečtenářům a nečtenářkám). Tyto věty jsou 

však naprosto zásadní, protože nejenže je jejich prostřednictvím vyprávěna základní linie 

příběhu, ale zároveň se s obrazovými reprezentacemi vzájemně doplňují, a společně tak 

vytváří a předávají ucelený obraz, který zde jako celek podrobuji kritickému čtení. Zároveň 

toto malé množství vět vybízí „předčitatele/ky“ ke komentování sdělení, a tím pádem k 

vrstvení hodnotových interpretací. 

 

Protože kniha nemá očíslované stránky, pro lepší přehlednost a orientaci v knize jsem 

tak učinila sama a jednotlivé listy knihy jsem pro potřeby analýzy očíslovala (str. 1-31). Jako 

stranu č.1 jsem označila tu, na které jsou uvedeny publikační údaje knihy a je na nich 

vyobrazena postava korunní kočky s dalekohledem, a jako stranu poslední (str.31) jsem 

označila tu, která v závěru knihy představuje autorskou dvojici knihy Lindu de Haan a Stern 

Nijland. 

Abych mohla provést intersekcionální analýzu, bylo nutné pracovat s kategoriemi, 

které mi jakožto nástroje kritické analýzy měly pomoci odpovědět na stanovenou 

výzkumnou otázku. Těmito kategoriemi byly gender, sexualita, „rasa“, věk, hendikep 

(tělesná nezpůsobilost) a třída. Ačkoliv jsem se snažila tyto kategorie nehierarchizovat a 

neupřednostňovat jedny před druhými, i tak jsem musela s některými pracovat více a 

s jinými méně, což bylo „determinováno analytickou srozumitelností či dostupností dat“ 

(Dhamoon, 2011: 239). Konkrétně například otázka sociálně-třídního postavení či 

hendikepu se v rámci mé analýzy oproti například otázce genderu či rasy promítla v mnohem 

menší míře, a tudíž nešlo jinak než jim věnovat odlišně velký prostor. 
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Dané kategorie jsem během analýzy přiřadila k jednotlivým postavám, přičemž jako 

hlavní vodítko pro identifikaci toho, k jaké kategorii mám jednotlivé postavy přiřadit, mi 

posloužily znaky, jež tyto kategorie označují. Takto jsem například postavy díky znakům, 

které jsou v naší společnosti vnímány jako znaky pro starší věk (šedé vlasy, vrásky apod.), 

přiřadila k věkové kategorii stáří; postavy díky příznakovosti tmavé barvy kůže k nebílé 

„rase“ apod. 

Během analýzy jsem se pak prostřednictvím kritického čtení snažila rozkrýt 

jednotlivé konstrukce, reprezentace a skrytá sdělení v knize a to tak, že jsem usilovala o 

identifikaci témat, která se pojila s výše zmíněnými kategoriemi, přičemž právě činnost 

hledání témat je pro kvalitativní analýzu dat typickým postupem (Bryman, 2012: 578). 

 Mé původní představy o tom, co hledat, byly rámovány mými teoretickými 

východisky a počátečními rozhodnutími plynoucími z výzkumného projektu (Ramazanoglu 

a Holland, 2002: 161). Tak jsem se v souvislosti s výzkumnou otázkou zaměřovala na to, 

zda se v rámci konstrukce příběhu pracuje se stereotypními sděleními, která se (nejen) 

v pohádkách často vyskytují. To znamenalo zaměřit se například na to, jak postavy, které 

jsem přiřadila k výše zmíněným kategoriím, vypadají; jaké jsou jim připsány vlastnosti a 

charakteristiky; při jakých činnostech se objevují; které z nich jsou (ne)aktivní; zda dochází 

k podreprezentaci některých kategorií; zda se v knize pracuje s binárními a hierarchizujícím 

dělením a podobně.  

Odpovědi na tyto mé počáteční otázky jsem si nejprve heslovitě zaznamenávala pod 

záhlavími jednotlivých analytických kategorií, což mi napomohlo identifikovat opakující 

se36 stěžejní témata a motivy, která jsem následně při opakovaném čtení znovu aplikovala 

na data, abych vysledovala možné souvislosti s ostatními nalezenými tématy (Bryman, 

2012: 579). Vše jsem podrobovala kritické interpretaci a snažila se vyvodit, jaká normativní 

a hodnotová sdělení a významy se s těmito nalezenými tématy a motivy mohou pojit. 

V návaznosti na výše zmíněný postup jsem následně vygenerovala několik zastřešujících 

plynoucích konceptů, které jsem v souvislosti s výzkumnou otázkou shledala 

signifikantními a o nichž pojednávám v analytické části této práce.  

Mé závěry tak vykrystalizovaly ze specifické interakce mezi omezeným rámcem 

původních domněnek vycházejících z teoretického pozadí, tím, co se během čtení vynořilo 

nového, a vlastní „interpretativní kreativitou“ (Ramazanoglu a Holland, 2002: 160). 

                                                           
36 Všímání si opakování témat bylo spolu s počítáním postav, které jsem zařadila do jednotlivých kategorií, 

abych se mohla zabývat otázkou jejich (pod)reprezentace, jediným kvantifikujícím postupem v této práci. 
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6 Analytická část 
 

V analytické části se nejprve zabývám tím, jaké hlavní konstrukce jsem v souvislosti 

s vyobrazením jednotlivých kategorií v knize Princ a princ během analýzy vysledovala, a 

uvažuji nad možnými sděleními, která mohou být prostřednictvím těchto konstrukcí a 

reprezentací čtenářům a čtenářkám předesílána. Pojednání o těchto konstrukcích jsem 

strukturovala do šesti hlavních kapitol, kde se věnuji konstrukcím a reprezentacím pojícím 

se se základními analytickými kategoriemi. Tyto kategorie však nebylo možné jednoduše 

rozčlenit do jednotlivých pasáží (a pojmenovat tedy jednotlivé kapitoly například 

„konstrukce rasy“, „konstrukce genderu“ apod.), a to z toho důvodu, že je od sebe nelze čistě 

oddělit a separovat, protože se často v jednotlivých reprezentacích vzájemně prolínají. Proto 

jsem dílčí části vztahující se k hlavním kategoriím a konstrukcím uchopila tematicky. 

V závěru analýzy se potom věnuji rozboru postavy korunní kočky, jež zastává 

v knize Princ a princ specifickou úlohu a jejíž analýzu jsem proto nemohla opomenout. 

 

6.1 Žena jako zdobící svůj vzhled a dbající o jeho upravenost 
 

Pokud se nejprve zaměříme na otázku genderu, v knize se objevuje 26 lidských 

postav, z nichž jsem identifikovala 10 jako ženských a 11 jako mužských. 5 dalších postav37 

je potom na úrovni fyzického vzhledu, který často bývá hlavním indikátorem, podle kterého 

společnost muže a ženy odlišuje (Renzetti, Curran, 2003: 109), vyobrazeno bez viditelných 

znaků, jenž bychom v naší společnosti označili za femininní či maskulinní, což vnímám jako 

pozitivní prvek, který nabourává genderovou dichotomizaci. Těchto 5 postav nicméně není 

v popředí a nehraje v příběhu žádnou významnou roli, přičemž u všech ostatních postav se 

naopak s genderovým rozdělením (maskulinita vs. femininita) na úrovni vzhledu velmi 

výrazně pracuje. Dochází k němu i přesto, že jsou jednotlivé genderové kategorie z hlediska 

fyzického vzezření konstruovány vcelku různorodě (tzn., objevuje se zde celá škála 

vzhledově odlišných postav např. z hlediska fyzické konstituce, barvy pleti apod.). V rámci 

reprezentací jednotlivých postav lze tak i přes tuto vzhledovou různorodost identifikovat 

některé společné a stereotypní rysy v západní společnosti obvykle připisované 

k maskulinnímu a femininnímu genderu, a tedy protikladné vymezení maskulinity a 

femininity (Pavlík, 2007: 10). 

                                                           
37 Postava, která si čte (str.4); oddávající (str. 25); svatební host/ka punker/ka (str. 26); svatební host/ka 

vpravo na kraji lavice ve druhé řadě (str. 26) a svatební host/ka vpravo na kraji lavice ve 3. řadě (str. 26.). 
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Protože je kniha Princ a princ knihou obrázkovou, projevuje se toto odlišné 

zobrazování mužských a ženských postav v první řadě právě na zmíněné úrovni reprezentace 

fyzického vzezření. Konkrétně se to týká především úpravy zevnějšku, účesu, doplňků a 

typu a barev oděvu, které se v rámci jednotlivých (a to nejen genderových) kategorií ukázaly 

být na vzhledové úrovni hlavními odlišujícími prvky mezi jednotlivými sociálními 

kategoriemi. Na ilustracích na sobě mají všechny ženské postavy šaty (ani jedna nemá 

kalhoty), které jsou barevně, vzorově i střihem velmi rozmanité a které kontrastují s oděvy 

mužů, u nichž nikdy nechybí kalhoty a barevně dominují zejména tmavší jednoduché 

odstíny, tedy typické barvy připisované maskulinnímu genderu (Renzetti, Curran, 2003: 

108). Světlejší oděv v pastelových barvách má na sobě z mužských postav postava prince 

Krasomila (broskvové kalhoty a bílá košile –  str. 27), což ale vzhledem k tomu, že Krasomil 

reprezentuje neheterosexuální postavu, nelze neproblematicky vnímat jako nabourání 

určitého genderového stereotypu. Naopak, protože jsou tyto barvy často asociovány 

s femininitou (Renzetti, Curran, 2003: 108), můžeme tuto reprezentaci vnímat jako 

vyobrazení, které může přispívat ke konstruování stereotypu o zženštilosti gayů.38 Dále jsou 

oděvy mužů na rozdíl od těch ženských převážně beze vzorů a pokud se vzory objevují, jsou 

to zejména pruhy, nikoli obrázky květin nebo krajkové či volánové zdobení, které je v knize 

Princ a princ u ženských postav opakovaným motivem a které opět bývá častým atributem 

pro označování femininity (Renzetti, Curran, 2003: 108).  

Dalším významným znakem fyzického vzhledu, jenž odlišuje ženské postavy od 

mužských, je výskyt nejrůznějších módních doplňků. Téměř všechny ženské postavy totiž 

svůj vzhled některými módními doplňky dekorují - mají šperky (náušnice, náramky, 

náhrdelníky) nebo doplňky ve vlasech (sponky, čelenky, mašle). U postav mužských se 

(pokud pomineme královské koruny) naopak doplňky tohoto typu v podstatě nevyskytují 

(pouze postava komorníka má sluneční brýle – str. 28; postava jednoho z hostů má sportovní 

čelenku ve vlasech – str. 26; a princové mají prsten, přičemž postava prince Krasomila má 

přes ramena ještě obmotaný puntíkovaný šátek – str. 27). 

Kromě doplňků jsou podstatným prvkem zvýrazňujícím rozdílnost ve fyzickém 

vzhledu pohlaví také vlasy. Ženské postavy je mají téměř výlučně dlouhé a upravené (buď 

rozpuštěné, nebo sepnuté do nejrůznějších účesů), a navíc různě zdobené například mašlemi 

či sponkami, zatímco mužské postavy se vyznačují vlasy velmi krátkými nebo žádnými a 

mašle ani sponky u nich na rozdíl od postav ženských nenajdeme (jediné, co mají mužské 

                                                           
38 Viz 6.6 Neheterosexuální mužství jako nedostatek maskulinity. 
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postavy na hlavě, je již zmíněná koruna, která zde ale nefunguje jako módní doplněk, ale 

jako označení příslušnosti k vyšší třídě). 

Tyto výše zmíněné kontrastující reprezentace mužství a ženství na úrovni vyobrazení 

fyzického vzhledu, tedy odlišnosti ve vyobrazení oděvu, doplňků a účesů ženských a 

mužských postav, které jsem v knize Princ a princ vysledovala, bychom mohli shrnout do 

dvou opozitních kategorií: zdobnost versus jednoduchost. Zatímco mužské postavy jsou zde 

vyobrazeny bez výraznějších prvků, které by zdobily jejich zevnějšek, a úprava jejich 

vzhledu tedy spočívá v jednoduchosti (obejdou se bez volánů, krajek, výrazných vzorů, 

šperků a upravených účesů), ženské postavy (ať už mladé, staré, bílé, nebílé a s jakoukoli 

fyzickou konstitucí) se těmto dekorativním prvkům nevyhnou. Tato skutečnost dle mého 

názoru zapadá do stereotypní konstrukce ženy starající se o svůj zevnějšek a jeho upravenost 

(Renzetti, Curran, 2003: 202), což podtrhuje i další reprezentace femininity, která se v knize 

Princ a princ vyskytuje, a tou je nalíčení ženské tváře (zejména zvýraznění rtů, tváří a řas). 

To se v knize objevuje u několika ženských postav (jedna z nich má kromě toho také 

nalakované nehty –  str.26), zatímco u postav mužských nikoliv. 

Prostřednictvím této konstrukce a reprezentace femininity, tak může být dětem 

předkládáno stereotypní sdělení, že ženy a dívky jsou a mají být především parádnice, které 

se mají starat o to, jak vypadají, a o to, zda jsou řádně a vhodně upraveny, aby byly vizuálně 

přitažlivým objektem (Zábrodská, 2009: 109). Tento důraz na vzhled se projevuje i 

v činnosti opalování dvou ženských postav (str. 28), které lze rovněž interpretovat jako 

snahu žen o svůj vzhled pečovat (Frolíková, 2016: 44). Zájem o opálení těla je zde opět 

v kontrastu s reprezentací mužských postav, jejichž cílem vzhledem k tomu, že na sobě u 

jezera oproti ženským postavám nemají plavky, činnost opalování není (str. 27-28). Již na 

jednoduché úrovni reprezentace fyzického vzhledu se tak čtenáři a čtenářky knihy Princ a 

princ mohou začít učit, že upravený vzhled a starost o něj je u žen (na rozdíl od mužů) věc 

normální, důležitá a žádoucí a že ženy by měly mít hledisko vzhledu a krásy neustále na 

paměti (Bourdieu, 2000: 90). 

Protože se otázka fyzického vzhledu a významu krásy v pohádce Princ a princ 

ukázala být velmi významným motivem, zevrubněji se jí věnuji v kapitole 6.4 Žena 

nenaplňující ideál krásy jako nežádoucí. Nyní se však zaměřím na další stereotypní 

konstrukce, tentokrát týkající se stáří. 
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6.2 Stará vládnoucí žena jako nevrlá a unavená matka 
 

Když jsem se během analýzy zaměřovala na otázku týkající se konstrukce 

jednotlivých věkových kategorií, nejvýznamnějšími sděleními jsem shledala ta, která se 

vztahovala k tématu konstrukce stáří, jehož analýzu jsem ovšem musela zúžit na rozbor 

pouze jedné konkrétní postavy, a to postavy královny. Tu jsem zařadila do starší věkové 

kategorie nejen kvůli její vizuální reprezentaci (tedy kvůli přítomnosti znaků označujících 

seniorský věk, jako jsou například šedé vlasy), ale i kvůli opakovanému explicitnímu 

popisování této postavy jako staré (str. 3, 4, 16, 25, 27). Například: „Stará královna vládla 

už dlouho a byla z toho unavená.“ (Haan a Nijland, 2013: 4); „Ale ani její vystoupení se 

staré královně a princi moc nezamlouvalo.“ (Haan a Nijland, 2013: 16) atd.  

Královna je tak v knize Princ a princ jedinou postavou reprezentující seniorský věk, 

přičemž ostatní postavy bychom mohli zařadit spíše do kategorie mladšího či středního věku, 

u nichž ovšem, až na jeden případ  – „mladý korunní princ“ (Haan a Nijland, 2013: 3), toto 

neustále zdůrazňování věkové kategorie ve formě přívlastku chybí. Skutečnost, že se v knize 

Princ a princ ze všech 26 lidských postav objevuje pouze jedna postava staršího věku, potom 

zapadá do tvrzení o nedostatečném zastoupení lidí tohoto věku v médiích a jejich 

podreprezentaci, která v důsledku může přispívat k odcizení seniorů a seniorek v očích 

mladších generací (Tupper in Sokačová, 2005: 8). Zároveň pak toto odcizení dovoluje těmto 

generacím vnímat starší lidi jako odlišné od nich samotných, a bránit jim tak v identifikování 

se s nimi jako s lidskými bytostmi (Sokačová, 2005: 10-12). 

To, co z královny dále „dělá starou“, je její rozhodnutí, že „odejde do penze“ (Haan 

a Nijland, 2013: 5), což bývá vnímáno jako důležitý institucionálně daný mezník, jenž 

pomyslnou počáteční hranici stáří určuje (Sokačová, 2005: 10). Aby navíc mohla královna 

do penze odejít, musí nejprve oženit svého mladého syna, který ji má v jejím úřadu nahradit, 

což je reprezentace, jež může reprodukovat diskriminační názor, že „starší lidé by měli 

uvolňovat svá pracovní místa mladším, protože ti jsou výkonnější a schopnější“ (Sokačová, 

2005: 10). Tato reprezentace potřeby královny odejít do penze, protože „vládla už dlouho a 

byla z toho unavená“ (Haan a Nijland, 2013: 4), tak zároveň přispívá ke stereotypní 

představě o ztrátě výkonnosti a zhoršení různých schopností lidí ve stáří (Sokačová, 2005: 

12). 

Do reprezentace postavy královny se však kromě věku prolíná také kategorie 

genderu. Co se týče vzhledu, tak stejně jako ostatní ženské postavy je královna vyobrazena 

v kontrastu k těm mužským jako žena zdobící svůj vzhled a dbající o jeho upravenost – 
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nechybí módní doplňky, zdobené šaty a ani činnost opalování, přičemž ta je prezentovaná 

jako něco, na co má královna po odchodu do penze „konečně čas“ (Haan a Nijland, 2013: 

5). Nejen tedy, že si královna vzhledem k svému věku „zaslouží“ odpočinek, ale také se 

„konečně“ může věnovat něčemu, čemu se žena podle stereotypních společenských představ 

věnovat má, péči o svůj zevnějšek (Renzetti, Curran, 2003: 202), na kterou zřejmě kvůli 

svému působení ve veřejné sféře neměla čas. V této reprezentaci opalující se královny se tak 

snoubí stereotyp o neaktivitě seniorů a o starosti o fyzický vzhled žen.  

Když ještě zůstaneme u vzhledu, je však nutno podotknout, že u ženských postav lze 

na úrovni vzhledu pozorovat určité rozdíly v tom, jak je konstruováno „mladé“ a „staré“ 

ženství. Kromě barvy vlasů a vrásek na tváří (str.7) je to předně v tom, že na rozdíl od postav 

mladších, které jsou reprezentovány zejména princeznami ucházejícími se o prince, je 

královna vyobrazena v šatech, které zahalují celou její postavu (jsou dlouhé, mají dlouhé 

rukávy a nikdy nemají výstřih). Výjimkou jsou plavky, v nichž je ovšem královna na rozdíl 

od druhé princezny v plavkách otočena směrem od pohledu čtenáře či čtenářky a není na 

obrázku v popředí (str. 28). Tyto reprezentace pak mohou přispívat ke konstrukci 

ageistických stereotypních představ o tom, že odhalovat nemladé ženské tělo se nesluší, a 

pokud to již někdo činí, měl by se od pohledů ostatních odvrátit stranou. Souvisí to s tím, že 

to, co se jeví jako atraktivní na pohled a jako ideál krásy, je v naší společnosti 

spojováno mimo jiné také s mladím (Renzetti, Curran, 2003; Lišková, 2003). Tento kult 

mládí, fyzické atraktivity a výkonu pak odpor ke stárnutí a stáří ještě více posilují (Sýkorová, 

2007: 51). 

Kategorie genderu se do vyobrazení postavy královny prolíná také v dalším aspektu 

a tím je její role. Ačkoliv je jednou z rolí královen funkce vladařky, tedy vykonávání úřadu 

ve veřejné sféře, není v rámci své reprezentace v této roli vyobrazena (například na trůně při 

rozhodování o veřejných záležitostech).  Naopak je prezentována především v roli, která je 

ve společnosti pro ženy považována za „přirozenou“, a tou je role matky (Morris, 2000: 57). 

Tato role se promítá do znázornění královny jako ženy, která je svému synovi neustále 

k dispozici – budí ho (str. 5), večeří s ním (str. 9-12), vybírá s ním nevěstu (str. 19) apod. 

Tato starost o dítě a zájem o jeho „blaho“ jsou zvýznamněny také prostřednictvím nápisů na 

novinových ústřižcích, které ilustrace knihy doplňují – např. nápisem „postarat se“ (Haan a 

Nijland, 2013: 8) nebo „I do it for you“ (Haan a Nijland, 2013: 8). Postava královny je tak 

vyobrazena jako matka, která se aktivně zajímá o rodinu, což je znázorněno například 

vyhledáváním potenciální budoucí snachy – „Ještě té noci královna vytáhla seznam 

princezen, které chtěla druhý den pozvat. Začala pěkně podle abecedy a zavolala všem 
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princeznám na světě“ (Haan a Nijland, 2013: 13) – a jejíž částí práce je tak péče o celistvost 

rodiny (Bourdieau, 2000: 88). S postavou královny je tedy spojena stereotypní konstrukce 

ženy jako matky zajímající se o rodinu (Knotková-Čapková, Smetáčková, Valdrová, 2004; 

Renzetti, Curran, 2003). 

Královna je ovšem vyobrazena jako matka autoritativní a přísná, která na svého syna 

neustále křičí, což je v knize zdůrazněno vykřičníky za větami královny nebo jejími 

otevřenými ústy (např. str. 7, 10). 

 

  

(Haan a Nijland, 2013: 7) 

 

 Tuto reprezentaci „burácející“ (str. 5) královny, jako matky, která svého syna do 

ženitby evidentně nutí, což lze pozorovat v nelibosti prince k jejímu naléhání – „Prince 

úplně přešla chuť k jídlu. Královna s tím ne a ne přestat.“ (Haan a Nijland, 2013: 9) – 

můžeme opět chápat jako negativní reprezentaci jejího věku, s nímž se často pojí stereotypy 

o protivných seniorech (Hansel, Gretel in Levy, Banaji 2002). Znázornění postavy královny 

jako protivné, mrzuté a nedůtklivé stařeny (Renzetti, Curran, 2003: 202) lze pak pozorovat 

nejen ve vyobrazení jejího protivného jednání, ale také v jejím konstantně zamračeném 

výrazu tváře, a to i na jejích portrétech visících na stěnách v království, na nichž se nikdy 

neusmívá (např. str. 9, 15). Nechuť prince k apelům královny, která toto vyobrazení nevrlé 

královny ještě více podtrhuje, je také viditelná, když královna prince budí – „Vstávat! – 
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zaburácela královna“ (Haan a Nijland, 2013: 5) a ten se při tom chytá za hlavu. Zobrazení 

nátlaku a naštvanosti královny se v této reprezentaci ještě umocňuje tím, že v ruce pevně 

drží předmět, který můžeme vnímat jako nástroj, jímž královna svému synovi hrozí. Tímto 

předmětem však není například královské žezlo, které bychom v ruce královny 

pravděpodobně očekávali, ale kuchyňský váleček, tedy věc, která je primárně spojena 

s vařením čili péčí o chod domácnosti, což je opět činnost, která bývá stereotypně 

přisuzována ženám. 

Ačkoliv je tedy královna vladařkou, v knize Princ a princ není jako vladařka 

vyobrazena. Její primární činností není vládnutí, ale péče o dítě, domácnost a vzhled, tedy 

činnosti, jež jsou s ženstvím obvykle stereotypně spojovány. Zároveň v knize není 

opomenuto zdůraznění, že královna byla také manželka – „To já v tvém věku byla vdaná 

dokonce dvakrát.“ (Haan a Nijland, 2013: 10), což je opět uchopeno jako naléhání na prince, 

aby se oženil. Zároveň lze toto vyobrazení číst jako reprezentaci staromódnosti v morálce, 

přičemž se tak jedná o další stereotypní konstrukcí, která se v západní společnosti se stářím 

pojí (Sokačová, 2005: 11). 

 

Výše popsané negativní reprezentace královny jako mrzuté a nerudné tak odpovídá 

stereotypnímu vyobrazování starších lidí v pohádkách (Hansel, Gretel in Levy, Banaji 

2002). Tuto negativní konstrukci nicméně můžeme opět propojit nejen s věkem, ale i s 

genderem. Královna je totiž v knize Princ a princ ženou, která má (alespoň teoreticky) moc, 

což vyplývá nejen z její funkce panovnice, ale také z její role autoritativní matky, která svým 

vlivem dokáže prince přemluvit, aby přistoupil na její rozhodnutí vybrat si nevěstu. Zároveň 

je královna v pohádce Princ a princ v podstatě jedinou postavou, která hýbe dějem. To ona 

aktivně rozhodne, že se princ ožení, ona aktivně zavolá princeznám, aby se přijely princi 

představit, a díky ní se princ nakonec seznámí s princem Krasomilem. 

Toto negativní zobrazení aktivní ženy, která má moc, je pak další stereotypní 

reprezentací, která se v pohádkách často vyskytuje (Lieberman, 1972: 391). Pokud je 

v pohádkách žena mocná, je také většinou prezentována jako ošklivá, a to nejen ve svém 

jednání, ale i svým vzhledem (Lieberman, 1972: 392). Toto tvrzení platí i na postavu 

královny, která ve svém vyobrazení to, co je v západní společnosti vnímáno jako ženská 

krása, nenaplňuje. Královna není ani mladá, ani štíhlá, a tudíž nevykazuje vlastnosti, které 

jsou v západní společnosti s krásou normativně spojovány (Renzetti, Curran, 2003: 517; 

Lišková, 2003). V rámci těchto konstrukcí pak může k dívkám nenápadně proplouvat 

představa, že pokud jsou ženy během svého života aktivní a u moci, může to vést k jejich 
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zatrpklosti, podrážděnému chování i ztrátě atraktivity, o níž jsou v rámci socializace učeny, 

že je jednou z nejdůležitějších ženských vlastností, kterou si má každá žena snažit udržet 

(Baker-Sperry, Grauerholz, 2003: 711). Zároveň pak toto vyobrazení spolu s dalšími výše 

zmíněnými negativními reprezentacemi královny mohou vzhledem k tomu, že tato postava 

představuje kategorii ženy v seniorském věku, přispívat k reprodukování diskriminujících 

ageistických postojů. 

 

6.3 Mladá žena jako odhalené tělo a objekt pro pohled 
 

Již jsem zmínila, že v oblasti vyobrazení fyzického vzhledu jsou princezny, které 

jsem zařadila do kategorie „mladších postav“, v porovnání s vyobrazením vzhledu „staré 

královny“ znázorněny odlišně. 

Jedním z aspektů této odlišné reprezentace je i hledisko odhalenosti jejich těl. Šaty 

princezen mají na rozdíl od šatů královny ve většině případů výstřihy (větší či menší), a 

pokud ne, odhalené jsou jiné části těla, než je hrudník, například nohy a ruce (str. 16, 17, 

18), ramena a břicho (str. 18)39, či dokonce celá těla v plavkách (str. 28). Důležité je v této 

souvislosti poukázat na to, že v případě mužských postav k tomuto odhalování těl v rámci 

jejich vyobrazení v knize vůbec nedochází. Všechny mužské postavy na sobě mají dlouhé 

kalhoty a oblečení vrchní části těla je vždy s dlouhými rukávy a bez výstřihu. Jediná 

reprezentace, kdy má muž tělo určitým způsobem odhaleno, jsou bosá chodidla prince 

Krasomila (str. 27) a vyhrnuté kalhoty komorníka pod kolena v závěru příběhu u jezera (str. 

27-28). Ani jedna z mužských postav si však na sebe (jako to udělala královna a princezna 

z Grónska) nevzala plavky. Na rozdíl od mužů jsou tak v knize Princ a princ mladé ženy 

vyobrazeny prostřednictvím vystavování odhalených částí jejich těl, přičemž tato těla jsou 

v příběhu konstruována jako objekty pro pohled (Bourdieau, 2000: 59-63; Lišková: 2003). 

Toto konstruování žen a jejich těl jako objektů pro pohled lze vypozorovat nejen na 

tom, jak je příběh postaven – princezny se „ukazují“ princi (a tedy i čtenářstvu), aby si z nich 

vybral svou nevěstu –  ale i na tom, jak je znázorněna postava komorníka. Ten se totiž kromě 

toho, že princezny uvádí před královnu a prince, na ně také dívá (str. 17, 28) a v jednom 

případě si princeznu dokonce fotografuje (str. 18)40. Prostřednictvím těchto konstrukcí pak 

                                                           
39 Tato reprezentace je ještě více problematická vzhledem k tomu, že se jedná o postavu nebílou, k čemuž se 

vyjadřuji v kapitole 6.5 Nebílý muž jako jiný a nebílá žena jako obzvláště jiná. 
40 Jedná se o fotografování postavy nebílé, což opět rozvádím v kapitole 6.5 Nebílý muž jako jiný a nebílá žena 

jako obzvláště jiná. 
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může být dětem předesíláno sdělení, že „ženy jsou předměty na dívání“ (Lišková, 2003: 104) 

a že je jejich hodnota závislá na (mužském) pohledu (Lišková, 2003).  

 

Jako příklad konstrukce mladých žen jako objektů pro objekt uvedu komorníkovo 

pozorování „legrační zelené princezničky z Grónska“ (Haan a Nijland, 2013: 17). 

 

 

(Haan a Nijland, 2013: 17) 

 

Na princeznu se komorník dívá během jejího představování princi a královně (str. 

17) a také v závěru příběhu, kde je princezna z Grónska vyobrazena v plavkách a komorník 

na ní upírá zrak, přičemž sluneční brýle, které má na sobě, nemá na očích, ale na vrchu hlavu, 

možná právě proto, aby si mohl princeznu lépe prohlížet (str. 8). Tuto objektivizaci 

princezny z Grónska jako objektu pro pohled můžeme chápat nejen jako touhu mužského 

subjektu po princezně jako ženě, jak je ostatně v knize tato touha popsána – „Princi vůbec 

nevadilo, že se do ní zamiloval jeho komorník“ (Haan a Nijland, 2013: 17) – ale vzhledem 

k tomu, jakým způsobem je postava princezny vyobrazena, také jako touhu poznat a 

prozkoumat tělo, jenž nenaplňuje určitý normativní ideál. Postava princezny z Grónska totiž 

vykazuje znaky tělesné asymetrie a tělesné jinakosti. Má křivé nohy a zuby, její oči, na nichž 

má kulaté dioptrické brýle, jsou velmi blízko u sebe a její tělo je vykresleno jako velmi 

hubené, přičemž jako jediná z princezen nemá zdůrazněno poprsí.  
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Navíc je princezna popsána jako „legrační“, což ovšem velmi problematicky 

označuje toto její fyzické vzezření a znaky, které ho tvoří (brýle, křivé nohy, nesymetrické 

zuby atd.), jako hodné smíchu, což může ukotvovat představu o „nenormalitě“ takto 

vyhlížejících lidí. To vše může být důvodem, proč je princezna objektem komorníkova 

upřeného pohledu. 

Tento druh pohledu potom funguje jako určitý způsob vytyčování hranic, kde je 

postava komorníka v kontrastu k postavě princezny normativním subjektem (Kolářová, 

2012a: 11; Zábrodská, 2009: 110). Je jím  nejen proto, že nevykazuje podobné znaky tělesné 

jinakosti, ale také proto, že je mužem, tudíž „představuje normu a lidskost všeobecně“ 

(Morris, 2000: 26). Princezna z Grónska se tak v této reprezentaci stává objektem 

poměřovaným vůči mužské srozumitelné normě, přičemž nepřestává být objektem fascinace 

této normy (Zábrodská, 2009: 110). „Jinakost přitahuje pozornost, nutí zírat“ (Kolářová, 

2012a: 11). 

 

Objektivizace princezen se dále v knize Princ a princ děje nejen prostřednictvím 

jejich konstrukce jako objektů pro pohled, ale také jako předmětů pro naplnění účelu sňatku. 

Toto zpředmětnění je pak ještě více umocněno tím, že princezny na rozdíl od všech ostatních 

hlavních postav v příběhu vůbec nemluví, přičemž dvě z nich ani nemají jméno, což jim 

ještě více ubírá na identitě už tak zredukované na objekt. Tyto výše zmíněné konstrukce pak 

mohou posilovat představu, že mladé ženy existují „pro pohled těch druhých“ (Bourdieu, 

2000: 61) jako přístupné a disponibilní věci (Bourdieu, 2000: 61), a přispívat k tomu, aby se 

dívky začaly vnímat jako objekty hodné mužského zájmu, o nějž mají usilovat, například 

odhalením svého těla nebo vhodnou úpravou zevnějšku (viz 6.1 Žena jako zdobící svůj 

vzhled a dbající o jeho upravenost). 

 

6.4 Žena nenaplňující ideál krásy jako nežádoucí 
 

Touto kapitolou bych ráda navázala na kapitolu předchozí, kde jsem zmínila, že 

v knize Princ a princ jsou mladé ženské postavy konstruovány jako „pasivní objekty 

upřeného mužského pohledu“ (Morris, 2000: 76). Tuto konstrukci je důležité zasadit také do 

kontextu příběhu, ve kterém se princezny přišly princovi předvést, aby si princ pohledem na 

ně a jejich ohodnocením vybral jednu z nich. Jedná se o schéma soutěže, v níž je cílem ženy 

stát se tím, co je v naší společnosti stereotypně líčeno jako „vrchol ženského štěstí“ (Karsten, 
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2006: 70) – manželkou. „Výhra“ v této soutěži je tak definována sňatkem s dobře 

postaveným mužem (Lieberman, 1972). 

 V této „soutěži“, ve které jsou postavy princezen zobrazovány jako „bytí-viděné“ 

(Bourdieu, 2000: 59), se pak v knize setkáváme se vzhledově velmi rozmanitými ženskými 

postavami, přičemž tato jejich vzezření se značně odchylují od toho, co je v současné 

západní společnosti považováno za ideál ženské krásy. Ne všechny jsou totiž štíhlé, bílé a se 

symetrickými tělesnými proporcemi, a nenaplňují tak vlastnosti, jež jsou s ideálem ženské 

krásy v naší společnosti úzce provázány (Lišková, 2003: 105; Renzetti, Curran, 2003: 517).  

Tyto nestereotypní reprezentace fyzického vzhledu žen, které bývají v médiích 

nejčastěji zobrazovány jako mladé a atraktivní a v pohádkách v roli princezen jako 

především „krásné“ (Jarkovská, 2004b: 61; Renzetti, Curran: 2003; zvýraznění autorka), 

ovšem v souvislosti s tím, jak je příběh postaven, nelze neproblematicky vnímat jako pouhé 

narušení stereotypního zobrazování ženských postav. Tyto reprezentace rozmanitých 

ženských postav totiž v souvislosti s tím, jak jsou do příběhu zasazeny, dle mého názoru 

naopak mohou hrát roli v předávání stereotypního poselství, že fyzický atraktivní vzhled je 

určující vlastností zodpovědnou za úspěch ženy (Jarkovská, 2004b: 61). Jak totiž příběh 

postupuje a princovi se představují jednotlivé postavy princezen, tak právě jejich fyzický 

vzhled nenaplňující normativní ideál ženské krásy může působit jako důvod, proč se princi 

(ani jeho matce královně) žádná z princezen „nezamlouvá“ – „Královna se synem bezradně 

seděli. Zatím to za moc nestálo“ (Haan a Nijland, 2013: 22). Tato reprezentace je ještě 

umocněna tím, že až když se před princem objeví poslední princezna, která svým fyzickým 

vzezřením do typického ideálu krásy zapadá, čtenářům a čtenářkám je sděleno, že se princ 

zamiloval. Ti/y ovšem ještě netuší, že předmětem princova zájmu je princeznin bratr 

vykukující zpoza zdi. 

Tak se v souvislosti s tím, jak jsou tyto jednotlivé reprezentace uspořádány, a s tím, 

že vyrůstáme a žijeme ve společnosti, která o sobě přemýšlí jako o heterosexuální (Warner, 

1999: 8), může zdát, že se „princovo srdce prudce rozbušilo“ (Haan a Nijland, 2013: 21) a 

„byla to láska na první pohled“ (Haan a Nijland, 2013: 22) právě kvůli této krásné princezně.  
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(Haan a Nijland, 2013: 22) 

 

S celou touto příběhovou linkou by se konotace toho, že krása zaručuje úspěch v této 

„soutěži“ a že za krásu přijde „odměna“ ve formě sňatku s mužem (Baker-Sperry, 

Grauerholz, 2003: 722), vůbec pojit nemusela, kdyby se pořadí, v jakém se princezny princi 

představují, proměnilo a tou poslední princeznou, u které je napsáno sdělení o lásce na první 

pohled, nebyla ta, jejíž postava je vyobrazena jako štíhlá, bílá, bez viditelných znaků tělesné 

nenormativity, s mladistvým vzhledem, úzkým pasem a velmi dlouhými a hustými 

blonďatými vlasy, tedy jako typický prototyp „ideální“ ženské krásy. Princezna není jako 

princezna Árie obézní41 (str. 15), není ani příliš malá jako princezna Dolly (str. 16), nemá 

ani brýle, ani křivé zuby a nohy jako princezna z Grónska (str. 17) a její barva pleti je 

v kontrastu s barvou pleti princezny Rahjshandimashputtin (str. 18), kterou si princ rovněž 

nevybere, bílá, což je další významný atribut, který se s představou o kráse pojí (Baker-

Sperry, Grauerholz, 2003: 722). To, že je tato poslední princezna krásná je pak ještě více 

zdůrazněno jejím jménem Sedmikráska. A ačkoliv ani ta si nakonec prince nevezme, krása 

přece jen zvítězí. Ten, koho si princ vybere, je totiž postava, která je opět konstruována jako 

                                                           
41 Všimněme si, jak je postava nenaplňující normativní ideál štíhlého těla pojmenována – jako „Árie“, což ještě 

více zdůrazňuje robustní fyzickou konstituci jejího těla jako něco mimořádně velkého, výjimečného a jiného 

(podobné konotace se pojí právě s hudebním operním sólem, tedy árií). Toto zvýraznění „velikosti“ princezny 

v jejím pojmenování se však skrývá za informací, že princezna princi zazpívala písničku (str. 5). 
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krásná – princ Krasomil, jenž je ohodnocen princovými slovy: „Jaký překrásný princ!“ 

(Haan a Nijland, 2013: 22). Okamžitým důsledkem toho být krásný je tak být vybraný 

(Lieberman, 1972: 385). 

Důsledkem takto postaveného příběhu a reprezentací jednotlivých postav pak nemusí 

být pouze (re)produkování sociálně konstruovaného názoru, že krása je jednou 

z nejdůležitějších vlastností, ale v souvislosti s působením dalších socializačních 

mechanismů také k přijímání tohoto názoru dětmi (Baker-Sperry, Grauerholz, 2003: 711). 

To pak může podporovat vzájemnou žárlivost na vzhled ostatních, nedůvěřivost k těm lidem, 

jež ideál krásy nenaplňují, a pokud se dítě identifikuje jako nekrásné, také pocity úzkosti či 

studu (Lieberman, 1972: 385). 

  

Pokud budeme dále pracovat s výše zmíněným předpokladem, že by princezna 

Sedmikráska mohla být čtenáři a čtenářkami díky tomu, jak je příběh konstruován, vnímána 

jako žádoucí ideál a prototyp ženy, se kterou by se dívky mohly chtít identifikovat, je 

důležité si uvědomit, s jakými dalšími charakteristikami se postava Sedmikrásky v kontrastu 

s ostatními princeznami pojí. Na rozdíl od zpívající princezny Árie (str. 15) či žonglující 

princezny Dolly (str. 16) nic nepředvádí a pouze pasivně, vzpřímeně a ukázněně drží své 

tělo. V kontrastu s princeznou z Grónska (str. 17) stojí s rukama i nohama u sebe, a ve 

srovnání s ostatními princeznami (nejvíce však s princeznou Rahjshandimashputtin) je její 

tělo nejméně odhaleno – šaty mají jen decentní výstřih a stejně jako jejich rukávy jsou 

dlouhé, upnuté, a tudíž omezující různé činnosti a pohyb (Bourdieu, 2000: 29).  

Tyto výše popsané způsoby držení těla jsou pak „spjaté s mravním chováním a 

zdrženlivostí“ (Bourdieu, 2000: 29; zvýraznění v originále) a mohou vyjadřovat projev 

pokory, která je rovněž v pohádkách často spojována s krásou (Lieberman, 1972: 385). 

Prostřednictvím tohoto zobrazení princezny Sedmikrásky je tak ideál ženské krásy, o němž 

se dívky a ženy v naší společnosti učí, že by o něj měly usilovat a snažit se jej udržet, 

provázán také s poddaností, zdrženlivostí a nevtíravostí (Baker-Sperry, Grauerholz, 2003: 

711; Bourdieu, 2000: 61). Touto cestou tak může být dívkám nabízeno sdělení o tom, jaké 

chování a způsoby držení těla je pro ně žádoucí a jaké vlastnosti by měly jako objekty 

pohledu vykazovat, aby byly přitažlivé pro mužský subjekt, a dosáhly tak úspěchu, který je 

pro ženy normativně definovaný sňatkem s mužem (Karsten, 2006; Lieberman, 1972). 

 

Reprezentace rozmanitosti jednotlivých ženských postav znázorňovaných v příběhu 

jako nežádoucích objektů lze rovněž postavit do kontrastu k reprezentaci postav mužských. 
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Ty jsou si oproti vzájemně se lišícím postavám ženským totiž velice podobné. Jejich tělesná 

konstituce nevykazuje žádné odchylky od „normálu“, nejsou ani příliš hubení, ani obézní, 

nosí volnější oblečení, které neobepíná jejich tělo, a neomezuje je tedy v pohybu, a 

neobjevují se u nich výrazné prvky tělesné asymetrie, jako je to například u princezny 

z Grónska (str. 17). Toto odlišné kontrastující vyobrazení mužských postav jako podobných 

a ženských postav jako naopak velmi rozmanitých, ale označených atributy pojícími se s 

negativními konotacemi, a zároveň jako postav stavěných do pozice subjektu a objektu, kde 

je žena objektivizována vzhledem ke své odlišnosti, bychom pak mohli chápat jako 

konstrukci ženství rozdílného od mužství. Konstrukci posilující androcentrické vidění světa, 

v němž je mužství chápáno jako norma, vůči které jsou ženy poměřovány (Renzetti, Curran, 

2003: 122; Beauvoir, 1966). 

 

6.5 Nebílý muž jako jiný a nebílá žena jako obzvláště jiná 
 

Pokud se dále zaměříme na konstrukci „rasy“, v knize Princ a princ se ze všech 26 

lidských postav objevují celkem 3 postavy, které mají tmavou barvu pleti: princezna 

Rahjshandimashputtin (str. 18), svatební host vlevo na kraji lavice v druhé řadě a svatební 

host/ka vpravo na kraji lavice ve třetí řadě (str. 26). U posledně zmíněné/ho je však 

vyobrazena pouze hlava, tudíž jsem hlubší analýze mohla podrobit pouze dvě nebílé postavy, 

jejichž vyobrazení je v knize propracovanější.  

Ačkoliv je zastoupení bílých a nebílých postav v knize Princ a princ nerovnoměrné, 

dalo by se vnímat pozitivně, že se tyto postavy v knize pro děti vůbec vyskytují, a nedochází 

tak k jejich obvyklé nereprezentaci posilující zahlazování diverzity identit ve společnosti. 

Co si však kritiku zaslouží je to, jak jsou prostřednictvím konkrétních reprezentací tyto 

postavy konstruovány a co tyto reprezentace mohou v důsledku přinášet dětem za sdělení. 

Pokud se zaměříme na to, co mají tyto dvě nebílé postavy společné a čím se zároveň 

liší od ostatních postav bílých, je to v první řadě na první pohled viditelné vyobrazení jejich 

vzhledu, a to na úrovni oděvu. Jak u princezny, tak u svatebního hosta je oblečení, které mají 

tyto postavy na sobě, mnohem obyčejnější, než je tomu u postav ostatních, bílých. 

Princezniny šaty například nejsou vůbec tak zdobené a slavnostní, jako je tomu u ostatních 

ženských postav. Chybí krajky, vzory i barvy – šaty princezny jsou tmavě hnědé, takřka 

splývající s její barvou kůže. I oblečení svatebního hosta se v tomto ohledu liší od oblečení 

postav ostatních a jeví se mnohem obyčejněji – má na sobě barevné pruhované triko, modré 

kalhoty, neobvyklou obuv na vysoké podrážce a sportovní čelenku, tedy oblečení, které se 
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dle západních estetických měřítek na společenskou událost, jakou je svatba, příliš nehodí. 

Již na této úrovni reprezentací fyzického vzhledu tak lze pozorovat, že jsou nebílé postavy 

vyobrazeny tak, že se s nimi v kontrastu s ostatními bílými postavami mohou pojit konotace 

nižší společenské úrovně a možná i „necivilizovanosti“ či „nekulturnosti“ (McClintock, 

1994). Jedná se o konotace podobné kolonizačním představám západních kolonizátorů o 

nebílých „rasách“, které mohou v důsledku přispívat ke zdůrazňování jejich sociálně 

konstruované jinakosti (Yenika-Agbaw, 2014: 240). 

Toto zdůrazňování jinakosti se pak ovšem projevuje především ve vyobrazení 

princezny Rahjshandimashputtin z Bombaje (str. 18), u níž je jinakost ještě mnohem více 

vyzdvižena. Toto zdůraznění jinakosti princezny Rahjshandimashputtin můžeme vnímat 

jako zdvojení této jinakosti – princezna je jiná nejen proto, že je příslušnicí cizí kultury, ale 

také proto, že je ženou.  

 

  

(Haan a Nijland, 2013: 18) 

 

Princezna má v poměru ke svému tělu velice dlouhé horní končetiny sahající zhruba 

někam ke kolenům, přičemž tento fakt je ještě více zdůrazněn v princově poznámce: „S tak 

dlouhýma rukama by mohla pěkně mávat lidu“ (Haan a Nijland, 2013: 4). Toto vyzdvihování 

tělesné jinakosti princezny, která nemá bílou barvu kůže, pak může implikovat právě 

představu o jinakosti „rasové“. Konstruování odlišnosti na úrovni tělesnosti se dále projevuje 
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také ve vyobrazení tvaru poprsí princezny, které není zaoblené, jako je tomu u ostatních 

bílých ženských postav, ale spíše špičaté a pokleslé. Princeznino tělo je navíc v kontrastu 

k ostatním bílým ženským postavám mnohem více odhaleno, což může konotovat necudnost 

nebo její „nebezpečnou či nekontrolovatelnou sexualitu“ (Fausto-Sterling, 1995: 30). 

V těchto reprezentacích tak stále přežívají kolonizační představy o nebílých „rasách“ a 

tělech nebílých žen, jako jsou například představy o primitivnosti, nemorálnosti nebo třeba 

o jejich podobnosti opicím (Fausto-Sterling, 1995; Yenika-Agbaw, 2014: 235; 240)! Zde 

narážím na zmíněnou reprezentaci dlouhých rukou princezny nebo například na vyobrazení 

jejích uší, které jsou mnohem větší než uši ostatních princezen. Takto je nebílá žena 

zobrazena jako vykazující určité „zvířecí“ vlastnosti, a tedy jako bližší přírodě, přičemž tato 

příroda je v naší společnosti vzhledem ke kultuře, jež je ztotožňována s muži a „Západem“, 

považována za druhořadou (Knotková-Čapková, 2015: 135; Ortner, 1998; Šmausová, 1997: 

437). Nebílá žena je tak v knize Princ a princ konstruována jako jiná a podřadná. 

Jinakost a exotičnost princezny je kromě tohoto vyobrazení na úrovni ilustrace 

konstruována také na úrovni textu, což souvisí zejména s jejím pojmenováním – 

Rahjshandimashputtin – což je jméno, s jehož vyslovením budou mít v západní společnosti 

pravděpodobně problém nejen děti, ale i dospělí/é předčítači/ky. Domnívám se, že by se jistě 

našlo i jiné, pro západního čtenáře či čtenářku mnohem jednodušší indické jméno, než je 

zmíněné Rahjshandimashputtin, které se svou jazykovou obtížností a patrně i 

nesrozumitelností pro děti rovněž může podílet na (re)produkování představ o odlišnosti a 

cizosti nebílých lidí z nezápadních kultur (v tomto případě lidí z Bombaje).  

Výše jsem zmínila, že se v reprezentaci postavy princezny prolíná dvojitá jinakost – 

jinakost jako ženy a jinakost jako nebílé příslušnice cizí kultury. Tato konstrukce jinakosti 

souvisí nejen s výše popsanými znaky, ale také s tím, jak je princezna konstruována jako 

objekt pro pohled (viz 6.3 Mladá žena jako odhalené tělo a objekt pro pohled). Na ilustraci, 

kde se princezna představuje princi a královně (a čtenáři či čtenářce) je vidět, jak z výklenku 

vykukuje postava komorníka, který se na princeznu už jen nedívá, jako tomu bylo u 

předchozí ilustrace s princeznou z Grónska (str. 17), ale nyní si ji i fotí. Toto vyobrazení, 

kde se se princezna stává pasivním objektem „upřeného mužského pohledu“ (Morris, 2000: 

76), se pak dá interpretovat jako fascinace princeznou – nebílou ženou, která pro komorníka 

– bílého muže, představuje nejen jinakost, ale také tajemnost či nepoznatelnost, což ho vede 

k touze tuto tajemnost poznat a do světa objektu proniknout, tedy si ji fotografovat 

(Zábrodská, 2009: 110-111). Do této reprezentace se tak promítá obraz, ve kterém „muž a 

západní kultura představují racionální a srozumitelnou normu, zatímco ženskost a Orient 
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značí mystické vědění, objekt erotické touhy nebo zdroj umělecké inspirace“ (Zábrodská, 

2009: 110-111). 

Všechny tyto výše zmíněné reprezentace nebílé ženy dle mého názoru zapadají do 

dominantního diskurzu koloniálního dědictví o jinakosti nebílých „ras“, které spolu s dalšími 

dominantními diskurzy převládajícími ve společnosti výrazně ovlivňují možnosti vnímání 

reality i vlastní osobnosti (Matonoha, 2008: 11). Tato reprezentace princezny 

Rahjshandimashputtin a jiné jí podobné negativní reprezentace nebílých lidí tak může dětem 

sloužit nejen k pozitivní identifikaci sebe sama, pokud se s kategoriemi, o nichž mají 

podobné konstrukce vypovídat, neztotožňují, ale také k osvojování diskriminačních postojů 

k těm, jichž se tyto stereotypní představy týkají (Belloti, 2000; Jirák, 2005). Zároveň pak 

tyto reprezentace a konstrukce mohou dopadat na možnosti toho, jak budou ti, kteří/ré se 

s těmito negativně konstruovanými kategoriemi identifikují (v tomto případě nebílé 

dívky/ženy), vnímat sami/y sebe, a podílet se tak u nich na možné internalizaci přesvědčení 

o své vlastní jinakosti (Yenika-Agbaw, 2014: 237). 

 

6.6 Neheterosexuální mužství jako nedostatek maskulinity 
 

Co se týče konstrukce sexuality, v knize Princ a princ se objevují dvě 

neheterosexuální postavy, které jsou v celém příběhu pro předání hlavního sdělení knihy 

zásadní. Jedná se o postavy bílé, tělesně způsobilé a mladé (a protože se jedná o prince, také 

o postavy s vyšším sociálním postavením), což je vyobrazení, které je pro znázorňování 

neheterosexuálních postav v dětské literatuře typické (Lester, 2014). K takovému 

vyobrazování dle některých autorů/ek dochází proto, že je tato reprezentace méně ohrožující 

pro normativní společenský diskurz, který tyto sociální kategorie (bílá „rasa“, tělesná 

způsobilost, mládí atd.) konstruuje jako „normální“ a důležitější (Lester, 2014). 

„Nenormalita“ princů v oblasti sexuality je tak jakoby vykompenzována jejich ostatními 

„normálními“ vlastnostmi, které jsou implicitně ještě více zdůrazněny prostřednictvím 

kontrastujících reprezentací postav, s nimiž se pojí konotace jinakosti, jako se to výrazně 

ukázalo například u princezny Rahjshandimashputtin nebo u princezny z Grónska (viz 

předchozí analýza). 

Zároveň se jedná o postavy mužské, jejichž vyobrazení však na různých úrovních 

odporuje tradičním genderovým stereotypům pojícím se s představami o mužích a 

„mužství“, lépe řečeno s dominantními představami o takové maskulinitě, která „zabírá 

hegemonní pozici v daném vzorci genderových vztahů“ (Connel, 2005: 76) a je definovaná 
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prostřednictvím systému kontrastů – jako ne-femininita (Connel, 2005: 68 – 71). Taková 

maskulinita je stereotypně spojena s vlastnostmi jako je síla, moc, aktivita, racionalita či 

například odvaha (Connel, 2005; Knotková-Čapková, Smetáčková, Valdrová, 2004).  

Současně pak toto vyobrazení princů odporuje také stereotypnímu vyobrazování 

mužských postav v tradičních pohádkách, kteří v nich bývají aktivními, odvážnými a 

svobodně se rozhodujícími hybateli děje (Jarkovská, 2004b; Belloti, 2000, Weitzman et al., 

1972). Co se týče postavy prince Krasomila, tak ten je vykreslen jako postava pasivní a 

nevíme o něm v podstatě nic jiného než to, že je bratrem princezny Sedmikrásky a že je 

překrásný – „Jaký překrásný princ!“ (Haan a Nijland, 2013: 24). Princ Krasomil je tak 

definován vlastností, o níž se v západním kulturním kontextu předsudečně soudí, že by ji 

měly vykazovat především ženy, tedy fyzickou atraktivitou, a nikoli inteligencí, odvahou či 

výkonem, za které jsou v západní společnosti nejvíce oceňováni chlapci a muži (Knotková-

Čapková, Smetáčková, Valdrová, 2004: 5; Renzetti, Curran, 2003). Navíc je pojmenován 

jako Krasomil, tedy jménem, které mu na maskulinitě ještě více ubírá.42 

 I postava druhého prince je postavou pasivní, která není vyobrazena při nějaké 

aktivnější činnosti – princ na ilustracích například spí (str. 5) nebo jen sedí (str. 9, 11, 19), 

nepřekonává překážky a nevrhá se do dobrodružství, aby zachránil či získala předmět své 

touhy, což je další klasickou pohádkovou stereotypních konstrukcí mužství (Jarkovská, 

2004b). Naopak uzavřen ve svém domě poslušně poslouchá svou matku královnu, které 

v ničem neodporuje – „Dobrá mamá, ať je tedy po vašem“ (Haan a Nijland, 2013: 11), a 

událost setkání s Krasomilem, která je spolu s jejich sňatkem závěrečným vyústěním 

příběhu, se mu „prostě přihodí“ (Morris, 2000: 46).  

Tak dochází v knize Princ a princ ke konstrukci neheterosexuálních postav jako 

postav nevykazujících vlastnosti, které jsou stereotypně spojovány s mužstvím a hegemonní 

maskulinitou (Connel, 2005). Takové vyobrazení se pak může podílet na (re)produkování 

předsudečného názoru, že ti, jenž jsou označováni kategoriemi „gay“ nebo „lesba“ vykazují 

vlastnosti, o nichž se stereotypně soudí, že náleží opačnému genderu (Towbin et al., 2003: 

33-34), v tomto případě na (re)produkování názoru o „zženštilosti“ gayů. 

Konstrukci tohoto názoru pak navíc může podpírat i vyobrazení vzhledu prince 

Krasomila, u nějž se během analýzy ukázalo, že mu jsou v některých ohledech připsány 

takové znaky, které v knize Princ a princ vykazují ženské postavy, a naopak ostatním 

                                                           
42 V této souvislosti je zajímavé zmínit, že ačkoliv druhý princ v knize Princ a princ jméno nemá, v pokračování 

knihy Král a král a rodina již pojmenován je, a to jako Bertík (nikoli tedy jako Albert), což je opět v souladu 

s výše uvedeným tvrzením o chybějících atributech stereotypního mužství u neheterosexuálních postav. 
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mužským postavám chybí. Již jsem zmínila (viz 6.1 Žena jako zdobící svůj vzhled a dbající 

o jeho upravenost), že například z hlediska vyobrazení oblečení jsou těmito znaky pastelové 

barvy jeho oděvu (str. 27), které bývají obvykle spojovány s femininním genderem (Renzetti, 

Curran, 2003: 107). Takto bychom mohli vnímat také puntíkovaný šátek, jenž má Krasomil 

přehozený přes ramena (str. 27), a který tak představuje módní doplněk, které se ovšem jako 

dekorativní prvky vzhledu v knize Princ a princ ukázaly být jedním z hlavních znaků 

odlišujících vyobrazení ženských postav od těch mužských (viz 6.1 Žena jako zdobící svůj 

vzhled a dbající o jeho upravenost). Na druhou stranu má však princ Krasomil na tváři 

bradku, což lze interpretovat jako znak, jenž typicky označuje maskulinní gender. 

Reprezentace neheterosexuality respektive homosexuality, pokud budeme konstruovat 

sexualitu prince z hlediska pohlaví preferovaného partnera (tedy muže), se tak i přes 

přítomnost některých znaků, jež jsou typicky vnímány jako „femininní“, neobejde bez 

zdůraznění znaku typicky vnímaného jako „maskulinního“, a tedy bez zdůraznění mužského 

genderu. Jinými slovy: konstrukce jedné z binárních kategorií sexuality se zde neobejde bez 

konstrukce jedné z binárních kategorií genderu.  

 

6.7 A co ta kočka? 
 

V knize Princ a princ vystupuje ještě jedna významná postava a tou je zvířecí postava 

korunní kočky. Zvířecí postavy zastávaly v literatuře vždy významné místo ať už v mýtech, 

legendách či bajkách a dnes jsou charakteristické zejména právě pro dětskou literaturu a žánr 

pohádek (Brugeilles, Cromer, Cromer, 2002: 240). I v knize Princ a princ zastává zvířecí 

postava korunní kočky významnou roli, a ačkoliv nevystupuje v popředí hlavní linie 

vyprávěného příběhu, její funkce je v něm z mého hlediska velmi důležitá. Ostatní zvířata, 

která se v ilustracích knihy Princ a princ objevují, pak plní spíše funkci dokreslení prostředí 

a na rozdíl od korunní kočky nevykazují lidské vlastnosti, tudíž jsem jim v analýze 

nevěnovala pozornost. 

Postavu korunní kočky jsem podrobila analýze, aniž bych ji ovšem zařadila do nějaké 

jedné konkrétní vymezené kategorie, s nimiž jsem v rámci výzkumu pracovala. Neučinila 

jsem tak z toho důvodu, že dle mého názoru nemá a priori připsanou genderovou nebo jinou 

ohraničenou identitu, a to i přesto, že se o ní mluví v ženském rodě, tedy jako o korunní 

kočce a nikoli jako o korunním kocourovi. I přes tuto absenci genderové identity je nicméně 

korunní kočka zvířetem, které je antropomorfizované, to znamená, že je „polidštěna“ a jsou 

na ní přeneseny některé lidské vlastnosti – korunní kočka se chová, obléká a používá 
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předměty stejně jako lidé, lépe řečeno stejně jako některé lidské postavy, které v knize Princ 

a princ vystupují. 

 Toto chování a vystupování postavy korunní kočky napodobující chování a 

vystupování jednotlivých lidských postav (kočka se například dívá dalekohledem stejně jako 

královna – str.1; žongluje stejně jako princezna Dolly – str. 16; „hraje“ šachy stejně jako 

princ – str. 27 atd.), můžeme v rámci knihy vnímat jako paralelní příběh probíhající na 

pozadí příběhu hlavního, přičemž tento paralelní příběh předávaný na úrovni ilustrací může 

plnit několik funkcí.  

První z nich by mohla být funkce zprostředkování zábavy dětem, což je jedna z úloh, 

kterou ilustrace v pohádkách pro děti často představují (Brugeilles, Cromer, Cromer, 2002: 

240). V rámci této zábavní funkce si mohou děti během vyprávění postavu korunní kočky 

na obrázcích hledat, čímž je odvedena jejich pozornost, a postava kočky tak zároveň může 

fungovat jako nástroj napomáhající k podprahovému předávání hlavního a nejdůležitějšího 

vzkazu, který je v knize Princ a princ předáván, vzkazu o tom, že se muž může zamilovat do 

muže. Na této úrovni tak mohou ilustrace postavy korunní kočky naplňovat kromě zábavní 

funkce tedy ještě funkci další, funkci nenásilného a rafinovaného způsobu socializace. 

 Postava korunní kočky však nenapodobuje pouze chování a vystupování 

jednotlivých lidských postav, které se v knize Princ a princ vyskytují, ale napodobuje také 

jednotlivé atributy, které se s těmito postavami pojí. Toto napodobování pak lze 

interpretovat jako reprezentaci fungující jako zrcadlo, jež ovšem neodráží podobu 

jednotlivých postav tak, jak jsou přesně v knize vyobrazeny. Odráží ji ve formě, která by se 

dala přirovnat ke karikatuře, tedy k vyobrazení, které se vyznačuje přehnaným zobrazením 

vybraných nápadných znaků, rysů či projevů karikované osoby s cílem jejího zesměšnění 

(Petráčková, Kraus a kol., 1998: 374-375). Postava korunní kočky v knize Princ a princ takto 

prostřednictvím zvýraznění nápadných rysů karikuje (čili zesměšňuje) například postavu 

princezny Rahjshandimashputtin z Bombaje (korunní kočka za princeznou stojí na chůdách, 

čímž zdůrazňuje a paroduje rys dlouhých rukou princezny – str. 18), postavu královny a její 

nerudnosti (korunní kočka paroduje královnin křik na prince prostřednictvím vyplazení 

jazyka, stejně jako ho vyplazuje královna - str. 7-8) nebo například postavu princezny 

z Grónska (korunní kočka prostřednictvím zvýraznění znaků křivých nohou, zubů a 

zelených šatů zesměšňuje fyzické vzezření princezny, přičemž v této reprezentaci navíc 

dochází dokonce ke ztrojení tohoto vyobrazení, protože v pozadí v podobném postoji jako 

vykazuje princezna a kočka, stojí také postava myši – str. 17). 
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 Toto napodobování jednotlivých postav a parodování atributů, jež jsou v knize Princ 

a princ těmto postavám připsány, můžeme interpretovat dvěma způsoby. Za prvé jako 

zdvojení a umocnění jednotlivých sdělení, která jsou v knize Princ a princ prostřednictvím 

konstrukcí a reprezentací jednotlivých postav a příběhu čtenářům a čtenářkám předesílána – 

např. umocnění sdělení o dlouhých rukách princezny Rahjshandimashputtin z Bombaje 

(skrze vyobrazení chůd), a tedy sdělení o jinakosti nebílých žen (viz 6.5 Nebílý muž jako 

jiný a nebílá žena jako obzvláště jiná). A za druhé jako reprezentaci, která tyto znaky naopak 

jakoby zpětně normalizuje a zakrývá problematičnost jednotlivých konstrukcí a významů, 

které se s těmito konstrukcemi pojí (viz předchozí analýza). Se zesměšňováním se totiž často 

pojí konotace toho, že toto zesměšnění vlastně není míněno vážně, protože se jedná „jen“ o 

legraci, čímž ale dochází k maskování či zahlazování a zároveň legitimizaci některých 

problematických vzkazů, které jsou s tímto zesměšňováním spojeny.  

V této souvislosti je také zajímavé uvědomit si, čí rysy a činnosti korunní kočka 

napodobuje. Jedná se o rysy a činnosti postav obou (neheterosexuálních) princů, (staré) 

královny a princezen (tedy žen – bílých i nebílé), a nabízí se proto otázka, proč se 

reprezentace kočky nikdy nevztahuje k postavě komorníka, k postavě heterosexuálního 

bílého muže a jaké to může mít důsledky. Může toto nenapodobování vést ke konstrukci 

představ o heterosexuálním bílém mužství jako o mužství, které nevykazuje rysy, které by 

bylo nutné zvýraznit a parodovat, a které je tedy normou? Reprezentace korunní kočky tak 

může v knize Princ a princ plnit ještě další funkci, funkci podprahového předávání vzkazu o 

tom, co je v západní společnosti srozumitelnou normou a obecně lidskostí, vůči které se vše 

ostatní odvozuje a poměřuje – bílé heterosexuální mladé a tělesně způsobilé mužství 

(Beauvoir, 1966; Morris, 2000: 26).  
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ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala kvalitativní obsahovou intersekcionální 

analýzou pohádkové knihy Princ a princ. Cílem bylo zkoumat, jaká sdělení jsou 

prostřednictvím konstrukcí a prezentací postav a příběhu dětem předesílána a jakými 

způsoby v knize dochází jak k nabourávání, tak potvrzování různých stereotypů pojících se 

s jednotlivými sociálními kategoriemi. 

Ačkoliv je pohádková kniha Princ a princ v kontextu kánonu dětské literatury díky 

svému vybočení z heteronormativního rámce vyprávěného příběhu nepochybně ojedinělá a 

přínosná, i přesto obsahuje několik problematických vzkazů. Tyto vzkazy jsou předesílány 

prostřednictvím konstrukcí, které pracují s polarizujícím dělením jednotlivých sociálních 

kategorií a prostřednictvím obrazů, do nichž se promítají různé stereotypy často spojené 

s negativními předsudky.  

O jednotlivých stěžejních sděleních, jež jsem během analýzy v knize Princ a princ 

identifikovala, jsem pojednala v tematických pasážích, které se pojily především se čtyřmi 

základními kategoriemi: gender, věk, rasa a sexualita. Co se týče sdělení týkajících se 

genderu a genderových stereotypů, tak z analýzy vyplynulo, že u mužských a ženských 

postav dochází v knize k velmi stereotypnímu vyobrazení na úrovni fyzického vzhledu. Toto 

vyobrazení kopíruje normy pojící se s představami maskulinity a femininity, v jejichž rámci 

je s obrazem ženství spojena stereotypní konstrukce ženy zdobící svůj vzhled a dbající o 

jeho upravenost s cílem být vizuálně přitažlivým objektem pro muže, u kterých ovšem 

podobný důraz na vzhled není důležitý (viz 6.1 Žena jako zdobící svůj vzhled a dbající o 

jeho upravenost). 

Další závažná sdělení se týkají vyobrazení staří, které je v knize prostřednictvím 

reprezentace postavy královny konstruováno velmi negativně. V této reprezentaci se navíc 

prolínají nejen stereotypní představy spojené s věkem, ale také s genderem. Jsou to představy 

o ztrátě výkonnosti seniorů, jejich mrzutosti, podrážděnosti a staromódnosti a představy o 

staré vládnoucí ženě jako ženě neatraktivní, nezvládající svou roli vladařky, zato obstojně 

naplňující roli matky zajímající se o rodinu (viz 6.2 Stará vládnoucí žena jako nevrlá a 

unavená matka.) 

Od vyobrazení ženy seniorského věku se pak liší vyobrazení žen mladých, v jehož 

rámci jsou mladé ženy stavěny do pozice objektů pro pohled. Skrze takové prezentace pak 

může být dětem nabízeno sdělení, že mladé ženy jsou oproti mužské srozumitelné normě 



63 

 

především objekty na dívání a předměty mužského zájmu, o nějž by měly usilovat například 

odhalením svého těla (viz 6.3 Mladá žena jako odhalené tělo a objekt pro pohled). Pokud 

ovšem svým vzezřením nebudou naplňovat ideál krásy, tzn., nebudou štíhlé, bílé, „akorát“ 

vysoké, tělesně symetrické a nebudou se chovat pokorně a pasivně, dostane se jim 

negativního hodnocení (viz 6.4 Žena nenaplňující ideál krásy jako nežádoucí). 

Stereotypnímu znázornění se v knize nevyhýbají ani postavy spojené s kategorií 

nebílé „rasy“. Ty jsou v kontrastu k postavám bílým prezentovány prostřednictvím 

konstrukcí, které čtenářům a čtenářkám poskytují sdělení o jejich jinakosti a exotičnosti. V 

takovémto vyobrazení tak nadále přečkávají stereotypní představy západních kolonizátorů o 

odlišnosti a cizosti nebílých „ras“, přičemž tato jinakost se ještě více násobí, pokud je onou 

nebílou postavou žena (viz 6.5 Nebílý muž jako jiný a nebílá žena jako obzvláštně jiná). 

Co se týče otázky sexuality, tak právě zde se objevuje nejvýznamnější moment 

nabourání stereotypů, a tím je reprezentace jiné než heterosexuální přitažlivosti. I v rámci 

tohoto vyobrazení však kniha předkládá určité stereotypní konstrukce, a to skrze vyobrazení 

gay postav. Neheterosexuální mužství je zde znázorněno jako nedostatečně maskulinní, 

respektive nevykazující atributy, které jsou ve společnosti stereotypně s mužstvím 

spojovány, čímž může docházet k (re)produkci stereotypních představ o zženštilosti gayů 

(viz 6.6 Neheterosexuální mužství jako nedostatek maskulinity). 

Kromě potvrzování stereotypů pojících se s jednotlivými sociálními kategoriemi 

dochází v knize také k obvyklé podreprezentaci některých těchto kategorií. V mnohem 

menší míře jsou zastoupeny postavy starší a postavy nebílé, přičemž tělesně nezpůsobilé 

postavy v pohádce nejsou vyobrazeny vůbec. Co se týče otázky sociálního postavení, tak 

v knize Princ a princ jsou ve většině případů prezentovány postavy vyššího postavení a 

nedochází zde k výraznému překračování hranic společenských tříd, což bývá v pohádkách 

jeden z mála momentů, kdy dochází k nabourávání sociálních hierarchií (Jarkovská, 2004b). 

 

Na závěr bych se zastavila ještě u jednoho stereotypního momentu, který se 

v analyzované pohádce objevuje, a tím je vyústění celého vyprávění. V knize Princ a princ 

je podobně jako u mnoha jiných pohádek příběh zúžen na téma námluv, kdy je vyvrcholením 

příběhu svatba dvou osob a tvrzení, že všichni žili šťastně až do smrti (Lieberman, 1972). 

Princové zde jednají podle obecně přijímaného a sociálně očekávaného heteronormativního 

scénáře, který jako žádoucí vyústění vztahu předepisuje párové a monogamní manželství. 

Vyobrazení obou princů navíc zapadá do představ o komplementaritě dualit v párovém 

vztahu. Princi Krasomilovi jsou připsány některé rysy, jež jsou v západní společnosti 
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spojovány spíše se sociálně konstruovanou představou femininity (a v knize je vykazují 

ženské postavy), a princovi, který si Krasomila „vybere“, tyto rysy chybí – vykazuje spíše 

rysy „mužské“, a to i přesto, že je toto mužství konstruováno jako nedostatek maskulinity. 

Definice sexuality se tak v knize Princ a princ pohybuje v mantinelech norem a 

reprezentací, které zapadají do sociálně konstruovaných představ o „normální“ a 

akceptovatelné (hetero)sexualitě (Kuhar, 2003: 89). Gayové jsou prezentováni jako pár 

vstupující do heteronormativní instituce manželství, přičemž toto vyobrazení lze vnímat jako 

to, co Eike Stedfeld (1998) nazývá heterosexualizací homosexuality, přizpůsobování se 

„heterosexuálním představám“ partnerství. Díky této „heteronormalizaci“ gay postav je tak 

v knize vyjadřován respekt pouze těm vybraným jednotlivcům, jejichž identity 

heteronormativitu nenapadají, čímž jsou ale zneviditelňovány a marginalizovány méně 

normativní alternativy identit (Kuhar, 2003: 91; Lester: 2014: 252). 

V této souvislosti bychom si tak mohli položit otázku, zda vlastně kniha v důsledku 

reprodukování těchto stereotypních představ o partnerství heteronormativní sociální řád 

spíše neukotvuje, než aby jej podvracela. Jednoznačnou a ostře vymezenou odpověď však 

nelze podat, protože vnímat to takto černobíle ve smyslu „buď, anebo“ by bylo příliš 

zjednodušující. Obě možnosti se nemusí nutně vylučovat a v knize lze spatřovat oboje. 

Důležitá je navíc také pozice čtenáře/ky pohádky – pro někoho může kniha znamenat jasný 

impuls nabádající ke změně myšlení v heteronormativní a někdy i homofobní kultuře a pro 

někoho jen další text upevňující společností očekávané normy, jako je manželství či rodina. 

Dle mého názoru by terčem přísné kritiky takto uchopeného příběhu jakožto nositele hodnot 

ukotvených v dominantním genderovém řádu nemusela být zmíněná „heterosexualizace 

homosexuality“ (Stedfeld, 1998: np), jako spíše reprodukce patriarchálního systému jako 

takového (aby princ mohl začít vládnout, musí se oženit). 

 

Jednotlivá zjištění a závěry analýzy tak ukazují, že se v knize Princ a princ kromě 

jejího nejvýznamnějšího nestereotypního vzkazu objevují také stereotypní a normativní 

sdělení. Ta do velké míry korespondují s hierarchizujícími předsudečnými představami o 

některých sociálních skupinách, přičemž jako srozumitelná norma, vůči níž se vše ostatní 

poměřuje, je i v knize Princ a princ konstruováno bílé heterosexuální mladé a tělesně 

způsobilé mužství (viz 6.3 Mladá žena jako odhalené tělo a objekt pro pohled; 6.4 Žena 

nenaplňující ideál krásy jako nežádoucí; 6.5 Nebílý muž jako jiný a nebílá žena jako 

obzvláště jiná; 6.7 A co ta kočka?). 
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Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na kritiku pohádkové knihy Princ a princ, 

protože upozorňovat na stereotypy a předsudečné představy obsažené v pohádkách považuji 

za jeden ze způsobů, jak poukázat na to, jak se může literatura pro děti spolupodílet na 

konstruování jednotlivých sociálních kategorií a diferencí a v důsledku také na 

(re)produkování sociálních nerovností. Přesto mým cílem není touto kritikou přebít přínos, 

který kniha do společnosti vnáší. Princ a princ je pohádkou, která svým emancipačním 

potenciálem může bezpochyby pozitivně přispět ve snaze o zrovnoprávnění 

stejnopohlavních párů s heterosexuály v očích společnosti. Nabízí dětem možnost seznámit 

se i s jinou než heterosexuální identitou, a zpřístupňuje tak vědění o rozmanitosti tužeb, které 

je zásadní v boji proti vzniku diskriminačních postojů a proti možné internalizaci pocitů 

méněcennosti či studu těch, jejichž identita do sociálně konstruované kategorie 

heterosexuality nezapadá (Warner, 1997). I přes kritiku uvedených stereotypů tak nelze 

přínos knihy Princ a princ nevyzdvihnout. Podtrhněme proto na závěr její nejpozitivnější 

poselství, které dětem tato pohádka předesílá – poselství, že plnohodnotného štěstí, ať už je 

jeho představa jakákoli, může být dosaženo i u gayů. 
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