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Anotace 

Práce se zabývá maskulinitou a genderovými stereotypy v pokerovém prost edí. 

Autor zjišťuje, jakým způsobem hráčky vstoupily do pokerového prost edí, a co jim tento 

vstup umožnilo. S jakými problémy se hráčky p i svých pokerových začátcích potýkaly a 

jakými způsoby se s t mito p ekážkami vyrovnávaly. Součástí práce je i analýza genderov  

podmín ných stereotypů, se kterými se hráčky p i hraní pokeru setkávají. Autor vysv tluje, 

zda a p ípadn  jakým způsobem, ženy p izpůsobují svou herní strategii, v závislosti na tom, 

zdali hrají proti ženám či mužům. V samém záv ru se autor zabývá tím, jaké to je být 

pokerovou hráčkou mimo prostory kasina? Jak jejich blízké okolí vnímá tuto „podivnou“ 

profesi? Jak moc je poker náročný a jaká omezení pro ženy hraní pokeru skýtá? V úvodní 

teoretické části autor p edstavuje teoretická východiska výzkumu, tedy studium genderu, 

genderových stereotypů, feminity a maskulinity, sociologie sportu a poskytuje i krátký 

p ehled dosavadních sociologických výzkumů pokeru. Druhá část práce pojednává zejména 

o metodologii kvalitativního výzkumu, metod  sb ru dat a jejich následné analýze. Výzkum 

je založen na šesti strukturovaných rozhovorech, které autor následn  analyzoval otev eným 

kódováním. T etí částí práce je samotná analýza dat, která je zakončena záv rem, ve kterém 

autor odpovídá na výzkumné otázky. 

  



 

Annotation 

 The thesis is focused on masculinity and gender stereotypes in poker environment. 

The author studies how female poker players have entered the poker environment and what 

enabled them to do so. What problems did players encounter in the beginnings of their poker 

careers and how they dealt with these obstacles? Part of the work is also an analysis of 

gender-based stereotypes in poker environment encountered by female players. The author 

explains whether and how women adjust their competitive game strategy depending on 

whether they play against women or men. In the end the, the Author studies what is it like 

to be a female poker player rout of the casino space. How does their closest ones perceive 

this „strange“ profession? How challenging is poker and are there any limitations for women 

playing poker? In the theoretical part, the author presents the theoretical basis of research, 

i.e., gender studies, gender stereotypes, feminity and masculinity, sociology of sport and 

provides a brief overview of the current sociological research of poker. The second part is 

about the methodology of qualitative research, the method of data collection and their 

subsequent analysis. The research is based on six semi-structured interviews, which the 

author then analysed by open coding. The third part of the thesis is the analysis of data itself, 

which ends with the conclusion in which the author responds to research questions. 
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Úvod 

„Je podzimní podvečer a já vystupuji z metra na Českomoravské. Pln očekávání a 

zvědavosti se vydávám na své první pozorování. P i průchodu ztemnělým parkovištěm 

obchodního domu Harfa, p emýšlím nad tím, co mě dnes vlastně čeká. Vcházím do 

obchodního centra, kde je již většina obchodů zav ená. Vystoupám po eskalátorech do 

prvního patra a pak se vydávám dlouhou chodbou, na jejímž konci odbočuji vlevo. P ímo 

p ed vstupem do kasina stojí několik skupin lidí, zejména mužů st edního věku. 

S domněnkou, že se z ejmě jedná o místní hráče, vcházím dovnit . Už od prvních minut 

v herně si všímám toho, že zde nejsou až na pár výjimek, žádné ženy. Výjimku tvo í servírky 

a dvě ženy, bavící se se skupinou hráčů, z čehož, ale není z ejmé, jestli se jedná také o hráčky, 

nebo o pouhý doprovod. Kasino se na první pohled nijak nelišší od běžného sportbaru či 

herny, vlevo je velký zá ivě osvětlený bar a několik stolů, napravo pak další stoly a 

bowlingová dráha. Místnost končí otev enými dve mi, za nimiž už jsou vidět pokerové stoly. 

Procházím dve mi a p istupuji k okénku. Po registraci a zaplacení vstupního poplatku 

zjišťuji co dál. Vzhledem k tomu, že mám ještě několik minut čas, jdu se podívat i do vedlejší 

místnosti, kde nacházím herní automaty a několik rulet. Všude tu panuje čilý shon a ve 

vzduchu je cítit očekávání začátku turnaje. Hráči se spolu baví o svých pokerových úspěších 

či nezdarech, nebo hrají na jednom z výše zmiňovaných za ízení. Po chvíli se ozývá gong a 

floorman1 se slovy: „Prosím hráče, aby se dostavili ke svým stolům.“ startuje dnešní turnaj. 

Spěchám tedy ke stolu a usedám. Turnaj začíná...“ (Zápis z terénního deníku). 

 

V průb hu svého studia, jsem se v n kolika kurzech setkal s problematikou 

genderových stereotypů a nerovností a toto téma m  začalo velice zajímat. Jednou z oblastí, 

kde jsou tyto nerovnosti nejpatrn jší je sport. Problematika genderových nerovností ve 

sportu je jedním z velkých témat současné sociologie, a pokud p istoupíme na to, že poker 

se dá do jisté míry považovat za sport2, otevírá se nám unikátní prost edí k výzkumu 

                                                 

1 Floorman je zam stnanec kasina či herny, který je zodpov dný za korektní průb h turnaje nebo cash game, a 

který má pravomoc rozhodovat sporné situace, které mohou v pokeru občas nastat. 

2 Problematika toho, zdali poker lze považovat za sport, či hazardní, kasinovou hru, je v pokerovém prost edí 

velkým tématem. Samotní hráči se v názorech na to velmi rozcházejí, s čímže jsem se setkal i ve mnou 

vedených rozhovorech, o čemž je i jedna z následujících kapitol.  
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genderových nerovností, které v tomto „sportu“ stále panují. Na rozdíl od v tšiny sportů či 

dovednostních her, kde pravidla jasn  stanovují, kdo proti komu může hrát a jak, totiž v 

pokeru ženy a muži soupe í p ímo proti sob  bez jakýchkoliv omezení. Nejsou zde žádné, 

pro sport typické, restrikce v podob  různých výkonnostních kategorií či variant pravidel a 

pokerová herna je jakýmsi kolbišt m, kde mají všichni, p inejmenším, co se týče oficiálních 

pravidel, stejnou výchozí pozici. Všichni hráči hrají proti sob , bez ohledu na jejich gender, 

v k či výkonnost. Jediným omezujícím prvkem je výše buy-in3, která může limitovat 

ekonomicky slabší hráče. Jak je tedy možné, že se i v tomto prost edí s genderovými 

nerovnostmi setkáváme? 

 

K sepsání mé práce, která se tedy zabývá problematikou genderových stereotypů 

v pokeru, mne nejvíce inspiroval článek „You fold like a little girl“ [Wolkomir 2012], ve 

kterém se autorka zabývá tím, jak samotní hráči, poker genderov  rámují a jakým způsobem 

ženy využívají genderové stereotypy k tomu, aby dosáhly vít zství ve h e. P edm tem mého 

výzkumu jsou tedy ženy, které poker pravideln  hrají a této mužské p evaze „vzdorují“. 

Formou hloubkových rozhovorů zkoumám nejen jejich motivaci ke hraní pokeru, ale také 

to, jakým způsobem se hráčky s t mito nerovnostmi vypo ádávají, a zda a jakým způsobem 

uzpůsobují svou herní strategii. Lze tuto zm nu strategie nahlížet jako formu zpochybn ní 

genderových stereotypů v tomto maskulinním prost edí? Jaké to je býti ženou u pokerového 

stolu a jak se k t mto hráčkám ostatní chovají? Na všechny tyto otázky se ve své bakalá ské 

práci pokusím odpov d t. 

 

Mým původním zám rem bylo ud lat výzkum etnograficky, s čímž souvisí i původní 

název a projekt, kde jsem tuto práci koncipoval jako etnografickou studii. Má studie tedy 

začala tím, že jsem n kolik podzimních a zimních večerů strávil hraním pokeru ve 

společnosti hráčů různých v kových kategorií. Šel jsem hrát s domn nkou, že poker hrají 

zejména muži, ale doufajíc, že narazím na n které hráčky, se kterými bych mohl ud lat 

rozhovor. Po odehrání n kolika turnajů se má domn nka potvrdila. Na mnou navštívených 

turnajích tvo ily ženy prům rn  p t procent z celkového počtu hráčů, což je číslo, které 

                                                 

3 Finanční obnos, který hráč musí kasinu či po adateli turnaj zaplatit, aby se mohl hry zúčastnit. 
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naznačuje, že počet žen hrajících v České republice poker nebude p íliš velký. Odehrál jsem 

celkem ř turnajů, což je pom rn  malý vzorek, nicmén  pokud se podíváme na 

demografii4 v tších sv tových pokerových turnajů, zjistíme, že se od ní tato čísla p íliš 

neliší. 

 

Práce je rozd lena na t i části. V první z nich, části teoretické, zakotvuji 

problematiku genderu ve sportu, prost ednictvím odborné literatury, a vysv tluji pojmy, 

které jsou pro mou práci st žejní, jako je gender, maskulinita a feminita. Nejprve obecn ji 

rozebírám problematiku postavení žen ve sportu a získané poznatky pak aplikuji na samotný 

poker. Vzhledem k odlišným názorům na to, zdali je poker hazardní hrou, nebo se jedná o 

sport, diskutuji v této kapitole také tyto možné způsoby jeho nahlížení. Pro účely této práce 

jej však budu nahlížet jako sport. 

 

Ve druhé části práce se v nuji metodologii. Původní zám rem bylo sesbírat data 

pomocí etnografické metody. Nedostatek žen hrajících poker na mnou navštívených 

turnajích m  však dovedl k rozhodnutí tuto výzkumnou strategii pozm nit a sb r dat jsem 

uskutečnil prost ednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Vybraným vzorkem jsou hráčky 

pokeru ve v ku od Ň5 do 45 let, které poker pravideln  a aktivn  hrají. Z důvodu požadavku 

na zachování anonymity t chto hráček jsem se rozhodl nespecifikovat úrove , na které poker 

hrají.  

 

Ve t etí části získaná data analyzuji prost ednictvím otev eného kódování a získané 

výsledky posléze interpretuji. V záv ru je shrnutí celé mé práce. 

1. Teoretická východiska výzkumu 

V úvodní kapitole teoretické části mé bakalá ské práce stručn  vymezím základní 

pojmy se kterými budu v následujícím textu pracovat. Vzhledem k tomu, že se ve své 

analýze zabývám genderem a genderovými stereotypy, půjde o pojmy: gender, genderové 

role, maskulinita, feminita a genderové stereotypy. 

 

                                                 

4 Více o demografii pokerových turnajů, lze najít v kapitole 1.5. 
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1.1 Gender 

„Pohlaví je biologický termín, gender je pojem psychologicko-kulturní. Selský 

rozum naznačuje, že jde jen o dva způsoby pohledu na tutéž v c a že člov k, který pat í 

ekn me, k ženskému pohlaví, bude automaticky pat it k odpovídajícímu ženskému 

genderu. Skutečnost je však jiná. Být mužem nebo ženou, chlapcem nebo dívkou, je stejn  

záležitostí oblečení, gestikulace, povolání, sociální sít  a osobnosti jako záležitostí podoby 

genitálií“ [Oakley Ň000: 1Ň1]. Výše citovaná Ann Oakleyová stručn  charakterizuje 

problematiku rozdílu mezi genderem a pohlavím. Lidské pohlaví neboli biologická danost 

toho, jestli je člov k po t lesné stránce muž či žena, je základem, na n mž lidé konstruují 

gender [Renzetti, Curran Ň00ň: ŇŇ]. „Pokud se pojem pohlaví vztahuje k biologické danosti 

žen a mužů, počínaje rozdíly tykajícími se pohlavních orgánů a reprodukčních dispozicí, ale 

i fyziologických a morfologických rozdílů, potom pojem gender označuje socio-kulturní 

rozdíly mezi muži a ženami, které nejsou vrozené, ale m ní se v čase a prostoru“ [Kiczková, 

Szapuová 2011: 35]5. Gender nám tedy na rozdíl od pohlaví, není dán biologicky, nýbrž se 

ho učíme v průb hu života. Fafejta píše: „Termínem gender označujeme kulturní a sociální 

stereotypy a očekávání, které se pojí k jednotlivým pohlavím. Gender je sociální konstrukt 

a jako takový se mezi společnostmi liší a lze ho sociáln  m nit“ [Fafejta Ň004: ň0]. Můžeme 

íci, že termínem pohlaví označujeme rozdíly, které jsou dány biologicky a termínem gender, 

rozdíly, které jsou konstruktem konkrétní společnosti.  

Jak uvádí Renzettiová a Curran [Renzetti, Curran 2003: 22-23], sociologie je 

multiparadigmatická v da, a tudíž je t eba nahlédnou na problematiku genderu z různých 

perspektiv. V další kapitole tak nasti uji hlavní teoretické proudy výzkumu genderu, což 

jsou strukturální funkcionalismus a feministická teorie. Ve svém následujícím textu budu 

pracovat s genderem z pohledu strukturálního funkcionalismu, nicmén  je důležité zmínit 

ob  paradigmata. 

                                                 

5 Vlastní p eklad. V originále takto: „Kým pojem pohlavie sa vzťahuje k biologickej danosti žien a mužov, 
počínajúc rozdielmi týkajúcimi sa pohlavných orgánov a reprodukčných dispozícií, ale aj fyziologických a 
morfologických rozdielov, pojem rod označuje socio-kultúrne rozdiely medzi mužmi a ženami, které nie sú 
vrodené, ale menia sa v čase a priestore“. 
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1.1.1 Gender z pohledu strukturálně-funkcionalistického paradigmatu 

 Strukturální funkcionalismus je jedním z významných sociologických sm rů Ň0. 

století a není tedy divu, že se i on zabývá problematikou genderu a pohlaví. Petrusek o 

strukturálním funkcionalismu obecn  íká: „Strukturální funkcionalismus je jeden 

z nejvlivn jších, současn  však také nejkontroverzn jších sm rů sociologie Ň0. století Ě…ě 

Společnost je dle n j sociální systém, který je složen z prvků a tyto prvky jsou ve 

vzájemných vztazích a plní vůči sob  navzájem a vůči celku určité funkce, které mohou být 

pozitivní nebo negativní, zám rné nebo latentní Ě…ě Sociální rovnováhy ve společnosti je 

dosahováno prost ednictvím pln ní funkcí a tím, že se jednotliví členové společnosti 

pod izují hodnotovému systému společnosti dobrovoln  Ěsocializacíě nebo prost ednictvím 

různých forem sociálního nátlaku“ [Petrusek, 2017]6. Dá se tedy íci, že podle sociálních 

strukturalistů je společnost jakýsi uspo ádaný systém, ve kterém panuje společenský 

konsensus, a který se skládá z vzájemn  se dopl ujících jednotlivých prvků, které se 

dohromady podílí na fungování celé společnosti. 

 

Problematiku genderu strukturální funkcionalisté nahlížejí z perspektivy biologické 

odlišnosti žen a mužů. Genderové role podle nich vznikly práv  na základ  fyzických 

odlišností obou pohlaví, jako je v tší mužská fyzická síla, nebo schopnost žen rodit d ti. 

Tyto sociální role, vyžadují určitý způsob chování, který je s danou rolí spojován a 

společností očekáván [Renzetti, Curran 2003: 23]. Dle Parsonse jsou sociální rozdíly mezi 

pohlavími způsobené odlišným vztahem rodiče k dít ti. Na rozdíl od matky, která od početí 

až po porod, poskytuje dít ti své t lo a následn  svou veškerou péči, je muž, který je z t chto 

t lesných funkcí p irozen  vyloučen, nucen se specializovat v jiné spíše ekonomické funkci 

[Parsons, 1955: Ňň]. Strukturalisté tedy chápou gender jako n co, co vychází z pohlaví 

daného jedince, a co je biologicky dané. Role ženy ve společnosti je dána její reprodukční 

rolí a role muže pak práv  absencí této role.  

Podle strukturálních funkcionalistů jsou tedy role mužů a žen, do určité míry 

protikladné, ale vzájemn  se dopl ující. Tento p ístup ke genderu je do jisté míry kritizován. 

Jak píše Renzzeti: „Je dob e možné, že u mnoha rozdílů, které můžeme pozorovat 

                                                 

6 Stránka neuvedena. Jedná se o nestránkovaný online zdroj. 
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v duševních vlastnostech a chování žen a mužů, hrají biologické faktory roli. To však 

neznamená, že jedno pohlaví či gender je druhému nad azené nebo že p íslušníci jednoho 

pohlaví jen na základ  této p íslušnosti zasluhují nadm rný podíl na statcích společnosti“ 

[Renzzeti, Curran 2003: 27]. 

 

Proces učení genderových rolí, začíná už od narození, kdy dít  postupn  p ebírá 

matčin pohled na sebe sama. Je důležité konstatovat, že dívky i chlapci, jsou v průb hu své 

výchovy často vystaveni odlišným vlivům, důsledkem čehož, je pak zachování stávajících 

genderových rolí a jejich následná reprodukce [Oakley Ň000: 1ň1]. Existují čty i hlavní 

psychologické teorie zabývající se procesem učení genderových rolí, avšak žádná z nich 

prozatím nedokázala veškerou problematiku obsáhnout souhrnn . Tyto hlavní teorie jsou: 

teorie utvrzování, teorie napodobování, teorie ztotožnění a teorie poznávání.  

Podle Karstena, ale žádná z nich není dostačující a íká: „Za současného stavu 

znalostí nemůžeme bez pochybností zodpov d t otázku, která z t chto teorií je nejblíže 

pravd . Vypadá to spíše tak, že každá z nich upozor uje na jeden z procesů, které mají svůj, 

byť omezený význam p i vývoji pohlavní role [Karsten Ň006: ň1-32, 45]. Genderové role 

jsou vícemén  skryté, jelikož se nejedná o žádné p ímé pokyny, které by daný jednotlivec 

dostával, ale spíše o to, že existují odlišné způsoby, jak s osobou ostatní nakládají 

v závislosti na tom, zdali se jedná o muže či ženu, v procesu učení se genderovým rolím, 

pak chlapce nebo dívku. Chlapec se učí chovat jako správný muž, zatímco dívka se má 

chovat jako slušná dáma, nebo tak jak se na d vče sluší [Karsten Ň006: 6ň-64]. 

 

 

1.1.2 Gender z pohledu feministického paradigma 

 Definice feminismu dle Navarové je následující: „Feminismus je pojmenování 

ženského hnutí vycházejícího z p esv dčení o nevýhodné situaci žen ve společnosti, resp. o 

jejich horším, ponižujícím postavení Ěve srovnání s mužiě Ě…ě Tradičn  je feminismus 

chápán jako hnutí za rovnoprávnost žen“ [Navarová 2017]. V současné dob  je feminismus 

celosv tovým hnutím, o které má n kolik různých sm rů, které se od sebe značn  liší, 

nicmén  základní témata jako rovnost mezd, stejné p íležitosti či ochrana žen, zůstávají 

všem formám feminismu společné. Hledání odpov di na otázku po p íčinách odlišného 
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p ístupu společnosti k ob ma genderům, se pak snaží nález feministická sociologie 

[Navarová 2017]. 

 

Podle feministické teorie se na procesu osvojování genderu, podílí jak biologický 

faktor, tak i faktor sociáln -kulturní, co se ale nedá určit je to, jak velký vliv tyto jednotlivé 

faktory, na učení se genderu, mají. Z hlediska feministického paradigmatu, je tedy na gender 

nahlíženo spíše jako na sociální konstrukt, než na biologickou danost či vrozenost. 

„Feminističtí badatelé pohlížejí na gender zčásti jako na soubor společenských očekávání, 

která se reprodukují a p enášejí sociálním učením a stávají se tak niternou součástí naší 

osobnosti. Zároveň si však uvědomují, že úplné porozumění genderu vyžaduje víc než jen 

zkoumání tohoto procesu učení“.  [Renzzeti, Curran 2003: 30-31]. 

 

 

1.2 Feminita a maskulinita 

 V souvislosti s genderem a genderovými rolemi je nutné zmínit dva pojmy, které se 

s nimi velice často pojí. Jsou to pojmy feminita a maskulinita, které označují ženské a 

mužské rysy chování. Connelliová píše, že stejn  jako v p ípad  genderu samotného jsou 

tyto pojmy sociáln  konstruované. Maskulinita se vztahuje k mužskému t lu, ale není 

determinována mužskou biologii, což nám umož uje mluvit o maskulinit  jak mužů, tak i 

žen [Connell Ň000: Ňř], dle tohoto tvrzení můžeme obdobn  hovo it i o feminit , tedy ženství 

v životech jak mužů, tak i žen.  

V souvislosti s tím je de důležité poznamenat, že jak feminita u mužů, tak i maskulinita u 

žen, bývá společností p ijímána negativn  [Connell Ň000: ň1]. Bourdieu maskulinního muže 

a feminní ženu označuje jako sociální artefakt, který je vytvá en naprostým odmítáním 

čehokoliv, co by mohlo naznačovat jedincovu p íslušnost k druhému genderu [Bourdieu 

2000: 25]. S feminitou a maskulinitou se pojí vlastnosti, činnosti či kvality, které by pro n  

m li být typické, nicmén  tyto prvky se v různých společnostech liší. Podle Oakleyové muži 

a ženy nabývají maskulinity a feminity v rámci sociální výchovy [Oakley 2000: 4Ř], což 

potvrzuje myšlenku, že se koncepce t chto pojmů liší mezi jednotlivými kulturami. „Různá 
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pojetí ženské a mužské osobnosti v různých společnostech souvisí s tím, jak rozdíln  je 

v nich vymezena mužská a ženská role [Oakley Ň000: 51]. 

 

V západních společnostech se maskulinita a feminita tradičn  vyobrazují jako 

polarity. Každé z t chto polarit se p ipisují určité neslučitelné kvality, kterých ta druhá 

nemůže dosáhnout. Bačová a Mat jovská se proti tomuto vymezují a íkají: „Hned na 

začátku chceme vymezit svůj postoj vůči této tradované protikladnosti a uvést, že jeden pól 

lidských kvalit a cností by se bez druhého pólu stal negativním extrémem [Bačová, 

Mat jovská Ň00ň: 1ř-Ň0]. Nicmén  i p esto v naší společnosti existují určité typické kvality 

p ipisované jednotlivým genderům. Mnohá slova, kterými označujeme určité vlastnosti či 

způsoby chování jsou tradičn  spojovány s ženským nebo mužský genderem. U mužů se 

tradičn  jedná o vlastnosti spojené, jako jsou agresivita, dominantnost, sout živost, 

průbojnost, racionálnost. V p ípad  žen se jedná spíše o submisivnost, jemnost, emotivnost, 

tolerantnost a či péči o druhé [Pla ava 1řřŘ: 41-4Ň].  Tyto vlastnosti p ipisované 

jednotlivým genderům nazýváme genderové stereotypy. 

 

 

1.3 Genderové stereotypy a nerovnosti 

 Obecn  pojmem stereotyp označujeme zobec ující a zjednodušující popis n jaké 

společenské skupiny, p ičemž v p ípad  mužů a žen hovo íme o takzvaných stereotypech 

genderových, které jsou tedy zjednodušujícím popisem toho, jaké vlastnosti jsou typické 

pro muže a ženy. Nesoulad mezi t mito p ipisovanými vlastnostmi a reálnými vlastnostmi 

jednotlivce pak bývá vnímán negativn , a daná osoba pak může být označována za deviantní 

či abnormální [Renzetti, Curran Ň00ň: Ň0-Ň1]. „Stereotypy pohlavních rolí v naší společnosti 

p i azují muži a žen  typické vlastnosti, které se často vzájemn  dopl ují jakožto protiklady, 

určují naše očekávání vůči jednotlivým ženským a mužským jedincům i naše jednání vůči 

nim v konkrétních sociálních situacích“ [Karsten Ň006: Ňň-24]. Karsten dále dodává, že tyto 

stereotypy mohou pozitivn  i negativn  ovliv ovat životy jednotlivců tím, že jim je na jejich 

základ  umožn n p ístup k různým institucím a sociálním skupinám v daných společnostech 

[Karsten 2006: 25]. 
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 S genderovými stereotypy úzce souvisí i genderové nerovnosti. Tato forma 

nerovností je založena práv  na stereotypním očekávání odlišnosti mužů a žen, p ičemž muži 

obvykle bývají ti, kdo mají mít dle t chto p edstav dominantní roli. O genderových 

nerovnostech píše nap íklad Bourdieu, který mluví o „nadvlád  mužů“ nad ženami. Dle n j 

ženy žijí ve sv t , kde je mužská dominance považována za p irozenou, biologicky či 

fyzicky danou a tento maskulinní, patriarchální ád je udržován samovoln . Biologických 

odlišností mužů a žen se pouze využívá k nastolení sociálního ádu, ve kterém jsou pak na 

základ  t chto odlišností, dominantní muži. Bourdieu píše: „Síla maskulinního ádu je 

z ejmá z faktu, že tento ád nepot ebuje žádné ospravedl ování, androcentrické vid ní se 

vnucuje jako neutrální a nevyžaduje žádné legitimující diskurzy. Sociální ád funguje jako 

obrovská mašinérie vedená sklonem ratifikovat mužskou nadvládu, na níž je založena“ 

[Bourdieu 2000: 12-13, 25].  

 

Genderové nerovnosti se vyskytují tém  ve všech společnostech, nicmén  mohou 

nabývat různých forem. Amartya Sen rozlišuje sedm základních forem genderových 

nerovností, p ičemž s n kterými z nich už se v západních společnost pravd podobn  nemůže 

setkat7. Jedním z druhů genderové nerovnosti je basic-facility inequality (nerovnost 

v p ístupu k základním službámě. Tato nerovnost je charakteristická omezeným p ístupem 

žen k n kterým službám, jako je základní vzd lání, sport a podobn . Dalším typem 

genderové nerovnosti je special-opportunity inequality (nerovnost v p ístupu k lepším 

p íležitostemě. Zde se jedná zejména o nerovný p ístup k vyššímu či profesnímu vzd lávání. 

Další genderovou nerovností je professional inequality Ěprofesní nerovnostě, tedy to že 

ženy čelí v zam stnání mnohem více problémům než muži. Jedná se nap íklad o menší 

                                                 

7 Prvním typem genderové nerovnosti je takzvaná mortality inequality (nerovnost v úmrtnosti), která 

označuje vyšší úmrtnost žen a následnou početní p evahu mužů ve společnosti, s touto formou genderové 

nerovnosti se můžeme setkat zejména v Severní Africe a n kterých částech Asie. Druhým typem genderové 

nerovnosti je natality inequality (nerovnost v porodnosti). Tato nerovnost je typická preferováním 

mužských potomků nad ženskými. Stále p etrvává zejména ve východní Asii, ale v západních společnostech 

už byla vícemén  potlačena. Dalším druhem genderové nerovnosti je ownership inequality (nerovnost ve 

vlastnictvíě, se kterou se se můžeme setkat zejména v matrilineárních společnostech, kde vlastn nou půdu 

tém  vždy d dí mužský potomek. Můžeme se s ní setkat, ale i v moderních společnostech, kde může být 

siln  genderov  asymetrický nap íklad podíl vlastn ných domů a pozemků. 
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platové ohodnocení či menší šanci na p ípadné povýšení. Posledním typem genderové 

nerovnosti, podle Sena, je household inequality (nerovnost v domácnostiě. Často se jedná 

o fundamentální nerovnosti genderových vztahů v rodin , kdy jsou n které aktivity od žen 

či mužů očekávány a jiné zapov zeny [Sen 2001: 35-36]. Genderové nerovnosti se tedy 

vyskytují v různých podobách, v různých oblastech našich životů. Jednou z oblastí, ve 

kterých tyto nerovnosti sociologie zkoumá, je sport. Výzkumem genderu ve sportovním 

prost edí se zabývá zejména sociologie sportu. 

 

 

1.4 Genderové nerovnosti ve sportu 

 Gender se netýká jen jednotlivců. Tím, že má každá osoba svůj specifický gender, 

který může obsahovat jak maskulinní, tak i feminní prvky, je gender p enášen i do institucí 

a organizacích, kam lidé vstupují. Jednou z takovýchto institucí je i sport 

[Messner 2002:  65-66].    Moderní sport je typický tím, že se jedná o velice maskulinní 

instituci, která i p es zm ny v genderovém režimu, ke kterým od 70. let došlo, zůstává nadále 

jednou z nejvíce pohlavn  segregovaných institucí dnešní doby.  

Sport je typický nerovnou distribucí prestiže, moci, autority a zdrojů, mezi muži a 

ženami. Tato nerovnom rnost je však díky historicky danému androcentrickému vid ní 

sv ta stále do určité míry chápána jako nem nná [Messner Ň00Ň: 66]. Dle tradičního 

p esv dčení se atributy, které jsou spojeny s úsp chem ve sportu, tedy vlastnosti jako agrese, 

dominance, tvrdost a sout živost, neslučují s kulturní p edstavou krásné heterosexuální 

ženy, a tudíž p edstavují protiklad k tomu, jak je v západní kultu e vnímána feminita 

[Renzetti, Curran Ň00ň: 4řŇ]. Sekot íká: „Sport Ě…ě se formoval i v souladu s danou 

logikou vztahů mezi pohlavími, Ě…ě práv  tato zkušenost je zejména v anglosaském sv t  

důležitým motivem na téma úlohy mužnosti, či snad lépe ečeno mužské dominance ve 

sportu, kde ženy tradičn  zůstávají v ad  ohledů spíše v pod ízeném postavení vůči mužům“ 

[Sekot 2008: 12].  

 

Ženy byly v minulosti ve sportu značn  omezovány. Jednou z možností, jak se 

participovat, bylo zúčastnit se podpůrných sportů, jako je nap íklad roztleskávání. Druhou 
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pak d lat sport, který byl považován za dostatečn  „ženský“, což bylo nap íklad 

krasobruslení či gymnastika. V USA došlo k nárůstu sportovky  po roce 1972, v souvislosti 

se zve ejn ním Článku IX, což byla novela zákona o vzd lání, která zakázala diskriminaci 

na základ  pohlaví ve výchovných a vzd lávacích programech          [Renzetti, Curran 2003: 

492-493]. 

 

Studium genderu ve sportovním prost edí je velice plodné, zejména kvůli stávající 

existenci genderové polarity. „Správn  hozený míč kvitujeme u dít te pozitivn  zabarveným 

hodnocením „hraje to jako chlap“, zatímco v opačném p ípad  máme nejčast ji na jazyku 

pejorativní označení „hraje to jako holka“ [Sekot Ň00Ř: 1Ň]. Tradičn  se mužům p isuzuje 

v tší sportovní a fyzická zdatnost, s čímž souvisí i následné soudy dovedností daného 

jedince. Maskulinní prvky jsou vid ny pozitivn , zatímco ty feminní negativn . Sporty jako 

hokej či fotbal jsou stále vnímány jako ryze maskulinní, zatímco na krasobruslení či balet, 

se dívá jako na sporty feminní. V mnoha t chto sportech spolu ženy a muži nesout ží p ímo, 

což ješt  dále prohlubuje genderové nerovnosti panující v tomto prost edí. Jednou 

z výjimek, kde se ženy a muži st etávají p ímo bez omezení ze strany struktury či pravidel, 

je práv  poker, jemuž se ve svém výzkumu v nuji. 

 

 

 

1.5 Poker v sociologii 

Z hlediska sociologie není poker, p íliš probádaným tématem, nicmén  existuje 

n kolik studii, které m  k sepsání této práce inspirovaly. Nejv tší vliv na můj výzkum má 

bezesporu práce „You Fold Like a Little Girl“ [Wolkomir 2012], ve které autorka popisuje, 

jak je poker genderov  konceptualizován a jak ženy využívají maskulinitu pokerového 

prost edí, jako součást své herní strategie Ěpravidla pokeru a slovník základních pokerových 

pojmů jsou k prohlédnutí v p íloze Ňě. 

 

 Na první pohled by se mohlo zdát, že je pokerové prost edí genderov  neutrální. 

Ženy a muži hrají společn  u stejných stolů. Poker není omezen žádnými restrikcemi na 
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základ  pohlaví hráče, či na základ  výkonnosti, jediným omezením je finanční částka, 

kterou je hráč ochotný za hru zaplatit, takzvaný buy – in. Hráč pokeru nemusí disponovat 

atributy, jako jsou fyzická síla, hrubost nebo jinými s maskulinitou spojenými dovednostmi. 

Vlastnosti, které jsou pro úsp ch v pokeru důležité, tedy trp livost, disciplína a vytrvalost 

jsou považovány spíše za genderov  neutrální [Wolkomir Ň01Ň: 411]. V čem tedy tkví 

maskulinita pokerového prost edí? 

 

Historicky je poker spojen s muži a maskulinitou. Mortononová uvádí, že poker byl 

původn  vnímán jako mužská volnočasová aktivita a objevoval se v této podobn  i 

v americké a kanadské popkultu e, kde byl takto zobrazován v komiksech či reklamách 

[Morton 2003: 80-Ř1]. Ačkoliv poker sám o sob  nijak nediskriminuje ženy, je počet mužů 

hrajících poker mnohem vyšší než počet žen [Abarbanel, Bernhard Ň01Ň: ň67]. Dle 

oficiálních statistik turnajů WSOP8, z roku Ň016, se této série zúčastnilo 107 833 hráčů a z 

toho bylo 55ŇŇ žen, což tvo í pouhých 5.1Ň% z celkového počtu účastníků [WSOP Ň016]. 

V roce Ň017 došlo, v této pokerové sérii, k velkému nárůstu počtu sout žících. Celkov  se 

turnajových eventů zúčastnilo 1Ň0 řř5 hráčů a počet hráček také narostl. Turnajů se 

zúčastnilo 6516 žen, což je asi 5,4 % z celkového počtu účastníků [WSOP Ň017]. Vidíme, 

že v obou p ípadech tvo ili v tšinu startovního pole muži, a to tém  z 95 %. 

 

 

1.6 Je poker sport? 

 Diskuze nad tím, zdali je poker sport je silnou součástí pokerového diskurzu. Pro i 

proti existují silné argumenty, nicmén  je pravdou, že o výh e v pokeru do určité míry 

rozhoduje št stí. Podle Schucka je poker rétoricky konstruovaný jako sport, jelikož se 

sportem sdílí p t základních charakteristik: fyzickou náročnost, sout živost, strategii, 

vzrušení a schopnost naučit diváka, jak hrát.  

Vedle toho se pokeru dostává pozornosti ze strany médií. Pokerové zápasy vysílají 

sportovní televize jako ESPN či Fox Sport. [Schuck 2010: 1611, 1614-1616]. „Ačkoliv 

                                                 

8 World Series of Poker je velice prestižní série pokerových turnajů, která se každoročn  koná v Las Vegas.  
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existuje debata o tom, zdali by m l být poker kategorizován jako sport, kvůli jeho „sedavé“ 

povaze, Ě…ě p inejmenším poker sdílí s institucí sportu významné symbolické prostory, a 

v tomto smyslu byl také označen jako sport v širší kultu e“9 [Wolkomir 2012: 409].  

  

                                                 

9 While there may be some debate over whether poker should be categorized as a sport because of its sedentary 
nature, at the very least then, poker shares important symbolic spaces within the institution of sport, and, in 
this sense, has been labeled a sport in the broader culture. 
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2. Metodika výzkumu 

V následující části textu nejd íve nastíním cíl práce a výzkumné otázky a p edstavím 

zvolenou metodologii sb ru dat. Následn  popíši vzorek respondentů a proces jejich výb ru. 

Budu se také v novat reflexi své výzkumnické role a otázkám etiky výzkumu. V záv ru 

popíši metodiku samotné analýzy dat, kterou jsem pro tento výzkum zvolil. 

 

 

2.1 Výzkumné cíle 

Formou hloubkových rozhovorů zjišťuji nejen motivaci žen k hraní pokeru, ale 

p edevším se v této práci zam ím na analýzu genderov  podmín ných nerovností či 

stereotypů v pokerovém prost edí. Pokerovou hernu lze totiž nahlížet jako prost edí 

maskulinní dominance, ve kterém jsou ženy prozatím nejen minoritou, ale mohou být i 

marginalizovány a stav ny do pozice pouhých objektů a nikoliv subjektů.  Cílem mé práce 

je proto zjistit, s jakými problémy a genderovými stereotypy se hráčky p i hraní potýkají a 

následn  porozum t způsobům, jimiž genderové diskriminaci panující v pokerovém 

prost edí „vzdorují“. Na vybraném vzorku proto nap íklad zjišťuji, zdali hráčky n jak 

uzpůsobují a m ní svou herní strategii. Můžeme prom nu strategie hry nahlížet jako formu 

resistence vůči p edsudkům ze strany nejen mužů, ale i žen v maskulinním prost edí pokeru? 

Jaké to tedy je být pokerovou hráčkou v kasinu i mimo n j? I to jsou jedny z otázek, na které 

se budu snažit ve své práci odpov d t. Pro pot eby mé bakalá ské práce jsem si stanovil 

následující výzkumné otázky: 

 

1. Jak a proč ženy s hraním pokeru začínají? 

2. S jakými problémy se ženy p i vstupu do pokerového prost edí potýkají? 

3. S jakými genderov  podmín nými stereotypy či nerovnostmi se ženy u pokerových 

stolů setkávají? 

4. Jak ženy uzpůsobují svou strategii hry, jako formu resistence vůči p edsudkům ze 

strany mužů a žen? 
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2.2 Metodologie sběru dat 

Aby bylo možné zodpov d t položené otázky a porozum t nejen problematice 

genderových nerovností panujících v pokerovém prost edí, ale také zjistit, co ženy vede 

k tomu, aby s touto hrou začínaly, volím pro svůj výzkum kvalitativní p ístup. Kvalitativní 

výzkum je specifický tím, že jeho p edm tem je studium b žného, každodenního života lidí 

v jejich p irozených podmínkách [Petrusek 1řřň: 1Ňř]. Podle Hendla je výhodou 

kvalitativního výzkumu získání hloubkového popisu p ípadů, jelikož nezůstáváme pouze na 

jejich povrchu. Provádíme podrobnou komparaci p ípadů, sledujeme jejich vývoj a 

zkoumáme p íslušné procesy [Hendl Ň016: 4ř].  

 

Data jsem konkrétn  získával prost ednictvím polostrukturovaných rozhovorů, 

jejichž důležitou součástí je jejich schéma či osnova obsahující seznam dílčích otázek.10 

Tento postup má zajistit, že b hem rozhovoru dojde k probrání všech důležitých témat, která 

jsou pro moderátora zajímavá. Výhodou polostrukturovaných rozhovorů je zejména velká 

pružnost celého procesu získávání informací, jelikož můžeme v závislosti na povaze 

probíhajícího rozhovoru p izpůsobovat po adí otázek i jejich formulaci [Hendl Ň016: 16Ř, 

178]. Vzhledem k obecn jšímu charakteru n kterých otázek, které jsem v rozhovorech kladl, 

jsem se často uchyloval k takzvané sondáži, která slouží k prohloubení odpov dí 

respondentů, v požadovaném sm ru [Hendl Ň016: 174]. 

 

 

2.3 Výběr respondentů 

Celkem jsem provedl 6 polostrukturovaných rozhovorů s hráčkami, jež poker 

pravideln  aktivn  hrají nebo v minulosti hrály. Kritériem bylo, aby hrály Texas Holdem11 

alespo  jeden rok a v novaly se zejména živé12 h e. Tyto kritéria jsem zvolil z čist  

                                                 

10 Osnovu polostrukturovaného rozhovoru, který jsem používal pro účely této práce lze nalézt v P íloze 1. 
11 V současné dob  nejpopulárn jší varianta pokeru, více informací lze nalézt v P íloze Ň. 
12 Poker lze hrát dv ma základními způsoby, a to buď takzvan  živ , to znamená, že se hráč fyzicky dostaví 
do kasina nebo herny, kde se hra koná a následn  se osobn  zúčastní daného turnaje. Druhou možností je pak 
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pragmatických důvodů, jelikož se na naší pokerové scén  vícemén  žádná jiná varianta 

pokeru, snad s výjimkou u nás mén  populárního Omaha Holdem13, nehraje. Volba živé hry 

byla taktéž nasnad , jelikož u online verze pokeru, tém  nedochází k interakcím mezi 

jednotlivými hráči, ani často nelze určit, zdali je dotyčný hráč muž či žena, jelikož je každý 

hráč prezentován pouze svým avatarem. Jiná kritéria jsem si p i výb ru respondentů nekladl, 

jelikož zkoumaná skupina, tedy ženy hrající poker, je velmi malá a další kritéria by mohla 

znamenat adu omezení, nap íklad v nedostatečném počtu respondentek pro tento výzkum. 

 

Všechny rozhovory se uskutečnily b hem ledna až dubna Ň01Ř v Praze, p ičemž jsem 

se vždy snažil, aby rozhovory probíhaly v co nejvíce neutrálním prost edí a nedocházelo 

k rušení či ovlivn ní respondenta jinými aktéry. Všechny rozhovory, s výjimkou jednoho, 

který prob hnul p es Skype, se uskutečnily v kavárnách či barech. Vždy jsem se snažil co 

nejvíce p izpůsobit časovým možnostem respondentek a vybírat místa v blízkosti jejich 

domova či zam stnání. Poker je velice časov  náročný. Pokerové turnaje se v tšinou hrají 

ve večerních až nočních hodinách a obvykle začínají mezi 1ř:00 – Ň0:00, p ičemž mohou v 

závislosti na počtu účastníků trvat až do brzkých ranních hodin. N které z respondentek mají 

krom  pokeru i jiné zam stnání, obvykle také ve večerních hodinách. V tšina rozhovorů se 

odehrála b hem rána či dopoledne. 

 

Hledání respondentek začalo na podzim Ň017. Můj původní plán bylo oslovit hráčky 

na turnajích, kterých se sám zúčastním a tím s nimi navázat dův rn jší kontakt. Vzhledem 

k absenci hráček na tém  všech turnajích, kterých jsem se zúčastnil, jsem od této metody 

bohužel musel odstoupit. Po tomto neúsp chu jsem se pokusil oslovit hráčky na sociálních 

sítích a pokerových fórech. Problémem této metody byla p íliš velká anonymita, a 

potencionální respondentky ke mn  projevovaly značnou nedův ru. Oslovil jsem asi patnáct 

hráček, z čehož mi pouze dv  odepsaly, p ičemž žádná z nich nebyla ochotna se o pokeru 

bavit, natož mi poskytnout rozhovor. Po t chto neúsp ších jsem se rozhodl oslovit svou 

vedoucí práce s žádostí o radu.  

                                                 

hra online, p ičemž se hráč musí zaregistrovat na pokerovém portálu, kde hodlá hrát, a následn  může hrát 
odkudkoliv, kde má p ístup k internetu.  
13 Další z variant pokeru, která ale v současné dob  ani zdaleka nedosahuje popularity Texas Holdemu. 
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Po n kolika dnech jsem od ní obdržel kontakt na pana Zárubu, který je sám 

pokerovým hráčem. Napsal jsem mu tedy email s prosbou, zdali nemá kontakt na n které 

z českých pokerových hráček. Obratem mi od n j p išla zpráva, že na n  kontakt má, a že je 

všechny v p íštích dnech osloví a kontakty na n  mi následn  pošle. Byl jsem pon kud 

skeptický, ale po n kolika dnech jsem od pana Záruby obdržel zprávu s kontaktem na 

n kolik hráček. Tyto hráčky jsem poté oslovil prost ednictvím emailu či na sociálních sítích. 

N které z nich jsem oslovil už p edtím, ale teprve nyní poté co se za mne pan Záruba zaručil, 

jsem získal z ejm  dostatek dův ry na to, aby se mnou byly ochotné osobn  se sejít.  

 

Další respondentky jsem pak získal prost ednictvím metody snowball sampling. 

Tento typ výb ru má využití zejména p i výzkumu specifických či malých sociálních skupin, 

ke kterým neexistuje spolehlivá opora výb ru, či jejich seznam [Je ábek 1řřň: 50]. Zmín ná 

metoda mi umožnila následn  získat další respondentky. 

 

Uv domuji si nevýhody plynoucí z mnou využitých metod, zejména pak 

nezobecnitelnost a nereprezentativnost získaných dat. Na druhou stranu však vzhledem ke 

specifičnosti zvoleného tématu, není zobecnitelnost hlavním cílem práce. Zám rem je 

porozum t genderovým vztahům v pokerovém prost edí. Kvalitativní metoda k tomu nabízí 

vhodný aparát, a umožní nejen zjistit, s jakými problémy se ženy v této maskulinní arén  

potýkají, ale také porozum t tomu, jak s různými formami genderové diskriminace v pokeru 

nakládají. 

 

 

2.4 Výzkumný vzorek 

Mého výzkumu se zúčastnilo 6 žen ve v ku Ň0-45 let, které poker pravideln  hrají 

nebo v minulosti hrály. Všechny respondentky se pokeru v nují více než Ň roky, p ičemž 

n které z nich i více než 5 let. Z důvodu citlivých dat získaných p i rozhovorech a požadavku 

na zachování anonymity t chto hráček, jsem se rozhodl nespecifikovat úrove , na které 

poker hrají. Všechny respondentky v současné dob  žijí v Praze a poker hrají zejména 

v České republice, konkrétn  pak v Praze, Olomouci, Hradci Králové, Plzni a Rozvadov .  
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2.5 Etika výzkumu 

B hem domlouvání rozhovorů jsem se snažil respondentkám co nejvíce vyjít vst íc, 

abych již od samého začátku komunikace navodil p íjemnou komunikační atmosféru a 

uvolnil p ípadnou nervozitu. Ve zpráv  jsem vždy uvád l, že jsem student sociologie a 

sociální antropologie, a že d lám výzkum pro pot eby mé bakalá ské práce. Na začátku 

každého rozhovoru jsem se respondentkám p edstavil a obecn  nastínil téma práce, nicmén  

pouze tak obecn , aby to nijak neovlivnilo získaná data. Po vzájemném p edstavení jsem 

dotazované požádal o souhlas s po ízením nahrávky rozhovoru, s čímž všechny 

respondentky souhlasily.  

Nahrávky jsem po izoval na svůj mobilní telefon. V samém začátku rozhovoru jsem 

dotazované také ujistil o tom, že celý výzkum a získaná data budou anonymizována, a že 

tato data budou využita pouze pro pot eby mé bakalá ské práce. Z t chto důvodů mají pro 

účely práce respondentky zm n ná jména a každá z nich vystupuje pod vytvo eným 

pseudonymem. V souvislosti s tím tedy musím zdůraznit, že jsem se rozhodl neuvád t herní 

úrove 14  a další výrazné znaky jednotlivých hráček, jako nap íklad sexuální orientaci či 

konkrétní v k, a to z důvodu, že je zkoumaná populace velice malá. Tém  všechny hráčky 

se navzájem velice dob e znají, a tudíž by p i čtení mé práce mohly rozpoznat jednotlivé 

aktérky i p es jejich značnou anonymizaci. 

 

Dále jsem pak respondentky upozornil na možnost zastavení záznamu, a uvedení 

citliv jších informací mimo záznam, čehož využila b hem rozhovorů pouze jedna 

respondentka. Záv rem rozhovorů jsem všem respondentkám nabídl uhrazení útraty. 

Odm ování za účast v rozhovorech je pon kud problematickou záležitostí, nicmén  jsem 

ve všech p ípadech útratu uhradil, pouze s výjimkou alkoholu, jelikož by odm na za výzkum 

nikdy nem la mít podobu zdraví ohrožujících látek [Reichel Ň00ř: 17Ř]. Výše zmín né jsem 

dodržoval ve všech svých rozhovorech a dodržel jsem veškeré požadované etické principy 

sociologického výzkumu. 

 

                                                 

14 Tedy to, na jaké úrovni hráčky poker hrají čili zdali se jím živí, p ivyd lávají si jím, či ho považují za 
pouhé hobby. 
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2.6 Reflexe výzkumníka 

P ed samotnou realizací výzkumu jsem se obával toho, že moje pozice výzkumníka 

bude siln  oslabena, kvůli tomu, že jsem muž. Očekával jsem že semnou ženy nebudou 

ochotny diskutovat svou herní strategii, ale tato obava se ukázala jako lichá. Ochota hráček 

k poskytnutí rozhovoru byla zcela jist  podmín na tím, zdali ke mn  jako k výzkumníkovi 

m ly dostatečnou dův ru. Tento problém se, ale spíše vyskytoval p i snaze o získání nových 

respondentek, ty, se kterými jsem m l rozhovor již domluven, ke mn  byly velice otev ené 

a snad s výjimkou jednoho rozhovoru, jsem nezaznamenal p ílišná omezení, které by mi toto 

p ineslo. V tomto konkrétním rozhovoru se mnou respondentka nebyla ochotna diskutovat 

svou herní strategii, z nespecifikovaného důvodu, nicmén  nelze s jistotou tvrdit, zdali to 

bylo kvůli tomu, že jsem muž, nebo kvůli mé znalosti pokerového prost edí. 

 

S tím souvisí i další bod mé reflexe. Má znalost pokerového prost edí15 p inesla 

mému výzkumu jak výhody, tak i nevýhody. Hlavní výhodou byla má znalost pokerového 

slangu16. Všechny hráčky v rozhovorech slang siln  používaly, a bez jeho znalosti by se 

v rozhovorech dalo jen velmi t žko orientovat, což mohu reflektovat nejen z pozice 

výzkumníka, ale i z pozice hráče. Další výhodou bylo i to, že jsem díky tomu, že poker 

p íležitostn  hraji, byl schopen s hráčkami navázat bližší vztah. Po zjišt ní, že jsem sám 

součástí pokerové komunity, se v tšina hráček v rozhovorech více otev ela, což mi určit  

p ineslo p ístup k detailn jším informacím a mohl jsem se tak dostat zkoumanému tématu 

více pod povrch. Získal jsem tak informace o specifických způsobech zahrání konkrétních 

hand17, které mi mohou lépe objasnit, jak ženy m ní svou herní strategii v závislosti na tom, 

s kým hrají. 

 

                                                 

15 Poker p íležitostn  hraji a sleduji asi Ř let, a tudíž slang znám a pom rn  se v n m orientuji. 
16 Více v P íloze Ň 

17 Hand – v českém pokerovém prost edí se využívá termín ruka nebo „henda“. Tento výraz má v pokerovém 
slangu dva významy: 1. karty rozdané na začátku hry, které má hráč v ruce; Ň. celá hra od fáze rozdání až po 
vyložení karet 
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Tato znalost mou výzkumnou pozici však v n kolika rozhovorech také oslabila. 

Zejména tím, že v rozhovorech docházelo k čast jšímu odbíhání od hlavního tématu, což 

pon kud narušovalo strukturu mých rozhovorů. N které rozhovory následkem toho 

probíhaly snad až v p íliš p átelském duchu, což mohlo pon kud snížit mou objektivitu a 

schopnost posoudit sd lované informace. 

 

Záv rem je t eba íci, že ač jsem se zúčastnil n kolika kvalitativních výzkumů, 

takovýto typ výzkumu jsem nikdy p edtím sám neabsolvoval, tudíž má nezkušenost mohla 

mou výzkumnou pozici také pon kud oslabit. Jsem si v dom n kolika chyb, kterých jsem se 

b hem dotazování dopustil, zejména v samotné technice dotazování. V n kolika p ípadech 

jsem se respondentek zeptal na více otázek najednou či jsem jim skočil do eči. 

S p ibývajícím rozhovory se mi tyto chyby nakonec poda ilo odstranit, takže tento bod se 

týká zejména prvních t í rozhovorů. 

 

 

2.7 Analýza dat 

 Kvalitativní data, ve form  zvukových záznamů, jsem v programu Express Scribe 

p epsal do písemné podoby. P i p episu jsem využil metody doslovné transkripce, která je 

sice velmi časov  náročná, nicmén  se díky ní nevytrácí specifický kontext jednotlivých 

rozhovorů [Hendl Ň016: Ň1Ň-Ň14]. Hotové p episy jsem systematicky uspo ádal, 

segmentoval je do tematických bloků a následn  je analyzoval prost ednictvím otev eného 

kódování, díky kterému jsem mohl v datech objevit specifická témata, která mají vztah 

k mým výzkumným otázkám [Hendl 2016: 251]. Cílem kódování je konceptualizovat 

získaná data, tedy vytvo it pojmy, které budou vytvá et základ analyzovaných jevů 

[ íháček, Čermák, Hytych Ň01ň: 4Ř]. Výzkumník, používající otev ené kódování, pot ebuje 

najít v množství vzniklých konceptů ty, které jsou pro jeho výzkumné otázky 

nejrelevantn jší [ íháček, Čermák, Hytych Ň01ň: 50]. Strukturu analytické části práce jsem 

poté se adil dle po adí výzkumných otázek. 
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3. Analytická část 
Cílem mé práce je zjistit, s jakými problémy a genderovými stereotypy se hráčky p i 

hraní potýkají a následn  porozum t způsobům, jimiž genderové diskriminaci panující v 

pokerovém prost edí „vzdorují“. Uzpůsobují hráčky n jak svou herní strategii? Můžeme 

prom nu strategie hry nahlížet jako formu resistence vůči p edsudkům ze strany nejen mužů, 

ale i žen v maskulinním prost edí pokeru? Jaké to tedy je být pokerovou hráčkou v kasinu i 

mimo n j? Na tyto a další otázky se pokusím v analytické části odpov d t. 

 

 V první části textu se zabývám tím, jak hráčky vstoupily do pokerového prost edí a 

tím co jim tento vstup umožnilo. Dále zjišťuji, s jakými problémy se hráčky p i svých 

pokerových začátcích potýkaly a jakými způsoby se s t mito p ekážkami vyrovnávaly. 

V následující části analyzuji genderové stereotypy, se kterými se hráčky p i hraní pokeru 

setkávají. Následn  vysv tluji, způsoby, jakými ženy p izpůsobují svou herní strategii, 

v závislosti na tom, zdali hrají proti ženám či mužům. V samém záv ru se zabývám tím, jaké 

to je být pokerovou hráčkou mimo prostory kasina? Jak jejich blízké okolí vnímá tuto 

„podivnou“ profesi? Jak moc je poker náročný a jaká omezení pro ženy hraní pokeru skýtá? 

 

 

3.1 Vstup do pokeru 

Jedním z témat, kterým se ve svém výzkumu zabývám, je to, jak se ženy ke hraní 

pokeru dostávají. Pokerové prost edí je siln  maskulinní, jelikož zhruba ř5 % všech hráčů 

tvo í muži. Jak tedy ženy mohou do tohoto prost edí vstoupit?  Co ženy do pokerových heren 

p ivádí, tedy proč s pokerem začínají? 

 

 

3.1.1 „Dostal mě k tomu chlap“ 

Z rozhovorů vyplývá, že tém  všechny respondentky se k pokeru dostaly skrze 

blízkou mužskou figuru. Partner, manžel, nejlepší p ítel či otec čili blízký muž, který sám 
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poker hraje, a od kterého se hráčky následn  hru učí, se vyskytuje tém  ve všech 

rozhovorech. V p ípad  Kláry, to byl její otec, který ji poker ukázal na internetu. 

Bylo mi asi 16 let, když jsem p išla domů a táta hrál poker na internetu. Myslím, že to ani 

nebylo o peníze, že to byl nějakej internetovej poker na Facebooku, nebo něco takovýho. 

Hrál to čím dál tím častěji a já jsem u něj po ád seděla a íkala jsem si, že by mě to jednou 

asi bavilo. Viděla jsem v tom, že to není jenom o tom štěstí a náhodě, a že je v tom nějakej 

um, a hrozně mě to chytlo. No a táta mi slíbil, že až mi bude 1Ř tak že mě vezme do kasina. 

Klára 

 

 Tereza začala poker hrát, protože její manžel byl profesionální pokerový hráč, tudíž 

byla s pokerem v každodenním kontaktu. 

No já jsem začala víceméně tím, že jsem se koukala na Dana, jak to hraje, a začalo mě to 

docela bavit. Ptala jsem se ho, proč něco udělal takhle a proč se z určitých pozic nějaké 

karty hrají a nějaké se nehrají. Jednou mě vzal na nějaký turnaj, to byl side event18 

v Čépétéčku19, a hned na prvním turnaji jsem se umístila na penězích, takže to člověka začalo 

docela bavit. Tereza 

 

 Muži tedy hrají, p i vstupu žen do pokerového prost edí, významnou roli. Jejich role 

v procesu zasv cení žen do pokeru je důležitá zejména z hlediska toho, že obecn  ženy 

nejsou s pokerem, a s ním spojeným prost edím kasina, p íliš obeznámeny. Jak jsem již psal 

v metodologické části, počet žen hrajících poker je velice malý, a i samotné hráčky, proto 

oce ují roli mužů, kte í jim do tohoto prost edí pomohli vstoupit.  

To prost edí kasina asi není úplně pro ženy. Asi ani nemají, jak se k tomu dostat. Já taky ani 

úplně nevím, jak bych se k tomu dostala, kdyby mě k tomu nedostal ten táta. Většinou jsou 

to p ítelkyně od hráčů, takže je k tomu dostali ti kluci. (…) prostě si myslím, že se ty ženy 

                                                 

18 Velké a prestižní pokerové turnaje se obvykle hrají n kolik dnů. Jejich součástí bývá i n kolik menší turnajů, 
takzvaných side eventů, s menším vstupným, kterých se může zúčastnit doprovod hráče, či samotní hráči po 
vypadnutí z hlavního turnaje. 

19 Česká pokerová tour je prestižní českou turnajovou sérií, která se skládá z n kolika turnajů. Obvykle se 
každý m síc hraje jeden turnaj této série a hráči za své umíst ní v turnaji získávají body do celkového žeb íčku. 
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k tomu prostě nemají, jak dostat, a že kdybys tady oslovil ženy, jestli vědí něco o pokeru, tak 

že by ti 100 % z nich eklo, že vlastně vůbec neví, co to je. Klára 

Naprostá většina hráčů jsou chlapi, když se člověk podívá na top 100 světových hráčů, tak 

tam jsou tak dvě ženský a v Čechách to samý. Poker je hra, co se hraje v kasinech. (…) a 

spíš se o něm dozvíš od někoho, kdo už ho hraje. Prostě ženy k němu nemají tak jednoduchej 

p ístup. Zuzana 

Zuzana s Klárou ve svých výpov dích, samy reflektují velice omezený p ístup, který ženy 

k pokeru mají. 

 

3.1.2 „P es dealování jako hodně holek“ 

 Druhým způsobem, jak ženy poker začaly hrát, je skrze zam stnání v kasinu. 

Respondentky uvád jí, že pot ebovaly najít brigádu vhodnou ke studiu, ideáln  ve večerních 

hodinách. V obou p ípadech je zaujala nabídka na pozici pokerového dealera20, a ačkoliv 

byly v té dob  bez jakýchkoliv zkušeností s touto hrou, rozhodly se tuto práci vyzkoušet.  

No tak já jsem začala první dealovat21 a souběžně s tím pak vlastně hrát. Většinou lidi začnou 

s jedním a pak se nějakou situací dostanou na druhou strany stolu, ale já jsem to vzala 

takhle. Netrvalo to ani týden a seznámila jsem se tam s mým budoucím p ítelem, kterej to 

hrál, jako že se tím živil, tak jsem pak od dealování skočila rovnou ke hraní. Nina 

 

 V p ípad  Niny došlo ke spojení obou p ístupů, jelikož nejprve začala v kasinu 

pracovat, čímž se s pokerem blíže seznámila, a následn  potkala svého budoucího partnera, 

který ji poker naučil. 

Když jsem studovala v Brně, tak jsem objevila inzerát na tu pozici a vyloženě se mi to hodilo 

k té škole, že se pracuje v noci. Studovala jsem v Brně žurnalistiku a musela jsem si vydělávat 

sama, abych se uživila, takže kromě toho, že jsem dělala hostesku a pracovala v rádiích, tak 

jsem ještě p ibrala krupiérku v kasinu po nocích, takže jsem začínala s pokerem tak, že jsem 

ho míchala. Dostala jsem se k tomu touhle cestou jako hodně holek. Potom co jsem asi půl 

                                                 

20 Pokerový dealer je osoba, která v kasinu míchá a rozdává karty a stará se o korektní průb h hry. 
21 Rozdávat a míchat karty 
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roku míchala, jsem začala i hrát. Chodila jsem občas na nějaký menší turnaje za 2-3 stovky 

se pobavit, a postupem času jsem p estala míchat. Samantha 

 

 U Samanthy byla situace stejná, ale poker začala aktivn  hrát až pozd ji. Práce 

v kasinu pro ni byla zajímavým p ivýd lkem, a když získala dostatečný p ehled o h e, 

zkusila si ji sama zahrát. 

 

 

3.2 Problémy při vstupu do pokerového prostředí 

 První odehraný turnaj, nebo první vít zství. To jsou okamžiky, na které hráčky ve 

svých vypráv ních siln  vzpomínají. Reflexe jejich vstupu do pokerového prost edí je 

zajímavá, nejen z hlediska bližšího seznámení s p íb hem jednotlivých hráček, ale i 

z hlediska problematiky prvního vstupu do tohoto ryze mužského prost edí. B hem 

kódování jsem objevil n kolik hlavních problémů, se kterými se hráčky potýkaly, když 

začaly poker hrát.  

 

 

3.2.1 „Byla jsem úplně v lese“ 

 Hlavními problémy, se kterými se hráčky p i svém prvním turnaji potýkaly, byly 

nervozita a neznalost pokerových zvyků a pravidel. Tato bariéra nijak nesouvisí s 

jejich genderem, pouze s neznalostí pravidel hry a neznalostí jejího žargonu. Tyto a jiné jim 

podobné negenderové p ekážky lze p ekonat pouze naučením pravidel a získáním 

dostatečných zkušeností [Abarbanel, Bernhard Ň01Ň: ň75]. 

V den mých 1Ř narozenin mě táta vzal do kasina, na živý turnaj, kde bylo asi 100 lidí a já si 

íkala, ty vole to nejdu hrát, vždyť já nic neumím. No hrozný, bylo to tenkrát naho e 

v Bohemce v kasinu Admirál. (…) bylo tam asi 100 lidí a já si íkala, že jedu domů, že nic 

hrát nejdu, ale táta mě p esvědčil, ať to jdu alespoň zkusit. Tak jsem šla a ten turnaj jsem 

nějakým začátečnickým štěstím, vyhrála. Klára 
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Myslím si, že jsem všem p ipadala jako hrozná ryba22, v p ekladu to znamená, že jsem byla 

jako úplně mimo a vůbec jsem nevěděla co dělám. Protože z toho, když to mícháš, tak znáš 

ty pravidla, ale když to hraješ, tak je to něco úplně jiného. Jak to, tak ale bývá, ti začátečníci 

občas mají víc štěstí než rozumu, takže jsem dokonce ten první nebo druhý turnaj nějak 

vyhrála nebo byla druhá, takže to bylo super (smích). Samantha 

 

Společným znakem všech popisovaných zážitků, byla značná nervozita, kterou 

hráčky p i prvním turnaji prožívaly. Nervozitu si spojují zejména s neznalostí pravidel hry, 

či neznalostí samotného prost edí. Navzdory prvotnímu negativnímu zážitku, byly n které 

z hráček schopny turnaj vyhrát, což je motivovalo k dalšímu hraní. 

Měla jsem pocit, že jsem za úplného debila, to byl můj jediný pocit. Když si to hraješ někde 

se spolužáky o víkendu na chatě, tak si íkáš, jak tomu rozumíš, ale pak jdeš na živo do toho 

kasina a nevíš nic. Nechceš být za debila, ale tím, jak nechceš, tak seš ještě za většího debila. 

Takže jsem se prostě cítila jako debil. Po pár dalších turnajích, jsem si ale ekla: „Tak pozor! 

Teď už vím, jak se na lopatě sedí. Nina 

 

Nina velice obrazn  popisuje to, jak se cítila, když si poprvé sedla k pokerovému 

stolu. Tento velice negativní prožitek ji ale motivoval k dalšímu hraní. Po p ekonání této 

prvotní p ekážky zjistila, že ji hra velice baví a rychle se ji naučila hrát. 

 

 

3.2.2 „Sto chlapů a jedna ženská“ 

Vstup do nového kompetitivního prost edí, kde tvo í v tšinu skupiny muži, může být 

dle slov respondentek, pro ženu pon kud nep íjemným zážitkem. „Když ženy sedí u 

pokerového stolu, tak nejsou muži jen výrazn  p ečísleny, ale zárove  se musejí potýkat, 

s tím že je poker jako hra maskulinní. Účastnit se hry, která valorizuje maskulinitu, a ve 

které mnoho hráčů p edpokládá, že jsou horší, vyžaduje, pon kud ironicky, po ádnou porci 

                                                 

22 Výraz ryba se v pokerovém slangu používá jako pejorativní označení nezkušeného nebo špatného hráče. 
Typicky ve v tách jako: „Ty seš fakt ryba“, ale i v anglické verzi: Ty jsi fishka (z anglického fish – ryba). 
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odvahy23“ [Wolkomir Ň01Ň: 41ň-414]. Zdá se, že početní p evaha mužů v kombinaci 

s maskulinitou prost edí vytvá í na hráčky velký tlak, který jsou schopné snášet jen n které 

z žen. 

Seš tam sama ženská a k tomu sto chlapů, což není každý ženský p íjemný. Trochu 

nep íjemný je to i mně. Ta nevyrovnanost v počtu žen a mužů určitě není ideální, na druhou 

stranu, když nebudu brát v potaz tohle, tak tam jsou hlavně lidi, co p emýšlejí podobně 

analyticky jako já, takže to mi vyhovuje. Zuzana 

 

Zuzana se zprvu v tomto prost edí necítila p íliš dob e a p ítomnost tolika mužů jí 

nebyla p íjemná. Po n kolika turnajích, ale zjistila, že jsou ji muži svým p ístupem ke h e 

bližší. Oce ovala u nich zejména jejich více analytický p ístup ke h e. V její výpov di se 

objevuje jeden z obvyklých p edsudků, panujících v pokeru, tedy to, že muži ke h e, na 

rozdíl od žen, p istupují více analyticky.   

Že je tam t eba moc chlapů to je prostě fakt. Když se podíváš t eba, že se dělaj ženský fitka, 

tak proč se dělaj ženský fitka? Protože ty ženský se prostě p ed chlapama styděj. Já mám 

několik kamarádek, co íkají, že nejdou cvičit, když tam budou chlapi. Já tohle moc ne eším, 

ale tak já jsem víc taková chlapská, ale chápu, že to pro ženy může být problém. Pavla 

 

 Pavla p evahu mužů v pokerové hern , srovnává se situací ve fitness centrech. 

Uvádí, že se ženy p ed muži stydí, což může být důvodem, proč jich poker hraje tak málo. 

Následn  sama sob  p i azuje maskulinní prvky, čímž se proti ženám do určité míry 

vymezuje.  

 

Zajímavé je, že ob  ženy, které reflektovaly p evahu mužů v hern , jako problém pro 

ostatní ženy, to samy za problém nepovažují, a naopak v tomto prost edí p ebírají více 

                                                 

23 Vlastní p eklad v originále: When a women sit at a poker table, they are not only substantially outnumbered 
by men, but they also encounter the game as a masculined venue. For women to participate in a game that 
valorizes masculinity and in which many players presume them to be inferior requiers somewhat ironically, a 
great deal of courage. Vlastní p eklad 
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maskulinní roli. Ženy mohou v pokerovém prost edí p ebírat agresivn jší styl hry, což jim 

pomáhá se mužské útočné h e vyrovnat [Abarbanel, Bernhard Ň01Ň: ň7ř]. 

 

 

3.3 Genderové stereotypy a nerovnosti v pokeru 

 Na základ  otev eného kódování jsem vymezil n kolik kategorii genderových 

stereotypů, se kterými se ženy v pokeru nejen potýkaly. Samy se však na jejich reprodukci 

zám rn  podílejí. „Ženy totiž k pokeru p istupují jako k určité form  klamání mužů, p ičemž 

samy sebe zám rn  stav jí do tradičn  genderov  vnímaných pozic, které jsou ženám 

v rámci hegemonního rámce dostupné a prezentují se jako pasivní, submisivní, hloupé, 

sexualizované nebo jinak v rámci t chto t í charakteristik. Tato prezentace je p ímou 

odpov dí žen na mužskou agresi Ě…ě ženy p ijímají „pat ičnou“ genderovou prezentaci sebe 

sama, a následn  této prezentace využívají k vít zství ve h e“24 [Wolkomir 2012: 414].  

V následujícím textu adím genderové stereotypy dle četnosti výskytu kódu. Tyto kategorie 

jsou následující. 

 

 

3.3.1 Poker je mužská záležitost 

 Hráčky jsou b hem turnajů často konfrontovány s tím, že je jim naznačeno, že poker 

je ryze mužská záležitost, a že by ho vůbec nem ly hrát. Nelze íct, že by se s tím ženy 

setkávaly na každodenní bázi, nicmén  se s podobným výrokem setkala v tšina 

respondentek. Tyto výroky mužů bývaly často spojené s vulgaritami a p edsudečným 

jednáním. Hráčky se na tyto narážky snaží p íliš nereagovat a muže v tšinou nekonfrontovat. 

Respondentkám bývá naznačeno, že jejich místo není u pokerového stolu, nýbrž 

                                                 

24 Vlastní p eklad v originále: Women approached poker as a form of deception, fitting themselves into the 
traditionally gendered „slots“ available to women within a hegemonic frame and presenting themselves as 
passive/submissive, dumb, or sexualized, or some combination of the three. These presentations were a direct 
response to male players aggression and the women adopted gender „appropriate“ presentation of self and then 
strategically used those presentations to win at the game.  
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v domácnosti. Toto se týká však pouze malé části mužů, v tšina z nich je za p ítomnost žen 

ráda, jelikož jich v tomto prost edí p íliš mnoho není. 

Ten p edsudek, že ten poker je pro chlapy, a že žena v tom kasinu nemá co dělat tam prostě 

je. Jsou schopný ti íct t eba: „Co děláš v kasinu, měla bys bejt doma za plotnou“. To už 

jsem slyšela několikrát, anebo když má nějaká ženská děti, tak jí eknou, že by se měla 

věnovat těm dětem, a ne si hrát v kasinu. Samantha 

Mně se tohle moc nestává, ale už jsem kolikrát viděla, jak to zkoušej na holky. (…) prostě 

chlap kolikrát ekne nějaký holce, že by bylo lepší, kdyby šla nakupovat, ale víš co, někdo to 

ekne s vtipem, někdo to myslí vážně. Na druhou stranu ty kasina, tam ty ženský chtěj a a 

těm chlapům to musí být svým způsobem p íjemný, když tam jinak po ád sedí jenom mezi 

dalšíma chlapama. Pavla 

 Je t eba íci, že i p es to, že muži genderov  podmín né stereotypy prezentují jako 

vtipy. Nijak to neubírá na jejich vážnosti, tudíž nesmí být zlehčovány. Nicmén  i v této 

variant  je to pro ženy nep íjemná zkušenost. Už samotný fakt, že ženy musejí čelit velké 

početní p evaze mužů, kte í proti nim hrají velice agresivn , je pro n  nep íjemný. 

No párkrát se mi stalo, že mi nějakej chlap dal najevo, že není zrovna rád, že tam jsem. 

T eba jsem ho porazila v nějaký velký h e s horší kartou, to se prostě někdy stane a ni za to 

kolikrát nemůžete, ale je to vaše rozhodnutí a v tu chvíli je sice špatný, ale prostě nakonec 

se štěstím vyhrajete. To se stane, je to poker. No ale ty chlapy to kolikrát neunesou, a eknou: 

„Jak si to mohla zahrát ty krávo jedna, co tady vůbec děláš“, ale to je fakt spíš výjimka. 

Jako vždycky se najde, někdo, kdo mi tam t eba vynadá, ale o p estávce pak t eba p ijde a 

ekne: „Prostě sorry, vybouchl jsem, omlouvám se, ale jsou to emoce“ no a já mu na to 

t eba eknu, že se omlouvám, ale že to je prostě poker, a že se to může stát. Klára 

 

 Dle mužů jsou ženy pasivní hráčky. Poražení ženy tedy pro muže není nijak prestižní 

záležitostí. V opačném p ípad , tedy pokud žena porazí muže, je to pro n j siln  nep íjemný 

zážitek, který ho zostudí p ed zbytkem kolektivu [Wolkomir Ň01Ň: 41Ř]. V p ípad  Kláry se 

jedná o obdobný p ípad, kdy muž pod tíhou tlaku ostatních mužů neunesl svůj stud, a 

následn  ho ventiloval na samotné protihráčce Klára už je na podobné situace zvyklá a p íliš 

je neprožívá. N kolikrát se jí stalo, že ji n jaký muž urazil, nicmén  to bere sportovn , a 

chápe, že hráči často jednají v silných emocích. 
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3.3.2 „Hej holka, chci s tebou spát“ 

 V tšina respondentek se b hem hraní pokeru setkala se sexismem v různých 

formách. Nejčast ji pak ve form  sexuální narážek či návrhů. 

 

Zuzana zažila asi nejextrémn jší formu ze všech respondentek, když na ní skupina 

mužů u vedlejšího stolu začala b hem hry, pok ikovat různé sexuální návrhy. Tato situace 

pro ni byla nep íjemná zejména z hlediska toho, že se nemohla pln  soust edit na svou hru, 

čímž se snižovala její šance na výhru. 

Trochu nep íjemný je že, mě tam na mě někdo občas něco pok ikuje. Jednou t eba nějací 

p iopilí mladíčci na mě od vedlejšího stolu k ičeli: „Slečno, budete semnou spát?“ A to teda 

bylo trochu nep íjemný. Jasný já si to tolik neberu, ale hlavně mi na tom vadilo, že to odvádí 

moji pozornost od hry. To je jako v tenise, když ten hráč začne ešit, jestli to byl out. Prostě 

ztratíš koncentraci. Zuzana 

 

 Podle Kláry muži na nov  p íchozí ženy nahlížejí jako na potencionální objekty 

jejich zájmu, p ičemž, je to dle jejích slov naprosto b žná praxe, která může být pro nové 

hráčky značn  odrazující. 

No tak určitě ze začátku, když jsi tam nová, tak tě ty chlapy budou nějak oslovovat a balit. 

Jsi pro ně něco novýho. Nová ženská v kasinu, my už jsme okoukaný, nás už mas jako 

kámošky, a už vědí, že my je nechceme, a že u nás nemají žádnou šanci. Klára 

 

 

3.3.3 „Ach to jejich ego“ 

 Podle všech dotazovaných je mužská hra siln  založena na jejich egu. V tomto 

p ípad  je stereotypní jednání zam eno proti mužům. Všechny respondentky charakterizují 

mužskou hru, jako egoistickou, agresivní či dominantní. 
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No jo to jsou ty chlapi. Ono jim vadí, když je porazí ženská. To jejich ego se jim tím trochu 

naruší. Když mám dobré karty, tak oni se snaží mě porazit, ikdyž t eba ví, že jsou horší. 

T eba mám nějaký pár, i kdybych měla t eba esa25, tak jsou tam lidé, kte í ti to dorovnajíí 

s čímkoliv, t eba se sedm-dva26, a je jim to jedno. Jenom kvůli tomu, že jsem ženská. Jsou 

takové typy. Tereza 

 

 Podle Terezy má ego u mužů p ímý vliv na jejich rozhodování ve h e. Tereza si 

myslí, že je pro muže důležité ženu porazit, aby jí dokázali svou dominanci. Dle jejího 

názoru tento aspekt mužskou hru negativn  ovliv uje, jelikož na jejím základ  muži d lají 

rozhodnutí impulsivní rozhodnutí.  

Ty chlapi si eknou: „No tak mě p ece nep ehraje nějaká ženská“, tak to zkusí uhrát. Udělají 

nějakej bluff27, a na konci jí ukážu, že jsem nic neměl, aby jako věděla, že já jsem tady ten 

frajer, a že ženská mě v životě nemůže porazit. Hodně tam hraje roli to ego, ale my toho 

můžeme využívat. Klára 

Chlap si kolikrát myslí, že je nejlepší, že mu nikdo nemůže t ikrát vzít pot28, což ženský vůbec 

nedělají. Je to tím, že chlapy mají prostě vysoký ega. Pavla 

 

Podobn  mužskou hru hodnotí i Klára a Pavla. S tím rozdílem, že Klára uvádí, že se 

této „chyby“ snaží využívat ve svůj prosp ch a na jejím základ  staví svou herní strategii. 

 

 

3.3.4 Agresivní muž / pasivní žena 

 Velice zajímavým jevem je vykreslení mužského a ženského stylu hry na základ  

stereotypn  p i azovaných vlastností jednotlivým genderům. U mužů se tradičn  jedná o 

vlastnosti spojené, jako jsou agresivita, dominantnost, sout živost, průbojnost, racionálnost. 

                                                 

25 Nejlepší startovní kombinace v pokeru je AA. 

26 Nejhorší startovní kombinace v pokeru je 72. 

27 Bluffování je p edstírání, že má hráč v ruce lepší kartu, než doopravdy má. 
28 Společný bank, o který se hraje 
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V p ípad  žen se jedná spíše o submisivnost, jemnost, emotivnost, tolerantnost a či péči o 

druhé [Pla ava 1řřŘ: 41-42]. Herní strategie je hráčům a hráčkám p id lována na základ  

jejich genderu a je siln  generalizována. Muži dle respondentek hraji agresivn , často 

navyšují sázky a blufují. Ženy dle nich hrají pasivn . Tém  nikdy neblufují, a když už se 

hry zúčastní, tak se silnou startovní kombinací. Je zajímavé, že ženy takto stereotypizují 

nejen muže, ale i další ženy, a to způsobem, který bych v tomto prost edí čekal spíše od 

mužů. 

Muži hrají hodně agresivně a vě í, že když budou chtít tak nás zatlačí, a že my se jako 

zalekneme, že jim uvě íme, a že jim tu kartu zahodíme. Protože to podle nich ženský hrajou 

spíš opatrněji, když to mají. Klára 

Myslím si, že ženský jsou jako opatrnější. Nejsou to takoví st elci a moc neriskujou. Jsou víc 

takový, že si počkaj na tu handu. Myslím si, že ženský jsou takový víc p iposraný, což ale 

někdy může být výhoda. Nina 

 

 Nina je ohledn  ženské hry velmi skeptická a v n kolika částech rozhovoru ji 

označuje pom rn  vulgárními výrazy. Nejinak je tomu i ostatních hráček, se kterými jsem 

d lal rozhovor.  

Ženy jsou obecně víc pasivní, takže jsou tam hrozně limpovaný29 hry, prostě víš všechno jen 

call30, Jacky (JJ), kingy (KK), esa (AA)31, takže je to takový, že si musíš dávat víc pozor. Blbě 

se proti nim taky bluffuje, protože oni ti lepěj32 fakt všechno. Ty ženský jsou calling stationy33. 

ekla bych, že ženský to hrajou jako Italové (smích). Pavla 

                                                 

29 Limpování znamená, že hráč pouze dorovná vsazenou částku a dále nenavyšuje. Limpování se v pokeru 
považuje za pasivní způsob hry. 
30 Call znamená dorovnání sázky, vícemén  synonym limpování. 
31 Toto jsou v pokeru velice silné startovní kombinace. Pavla v tomto citátu vysv tluje, že pasivní hra žen 
spočívá v tom, že tyto karetní kombinace, ženy v prvním kole sázek, nehrají agresivn , a na místo sázky volí 
pouhé dorovnání, což je dle jejího názoru špatná a pasivní hra. 
32 Jedná se o synonymum k limpování či callování 
33 Calling station je pejorativní označení pro pasivního hráče, jehož herní strategie je založená poue na 
dorovnávání. Takovýto hráč hraje tém  všechny karetní kombinace, bez ohledu na jejich kvalitu, či pozici na 
stole. 
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 Obecn  ženy sdílejí pohled mužů na ženskou hru, jelikož samy na základ  této 

mužské mis percepce s muži p i h e manipulují. [Wolkomir Ň01Ň: 41ř] 

 Velice zajímavá je poznámka Pavly, která íká, že ženy hrají poker stejn  jako 

Italové. U žádné jiné respondentky se podobné srovnání neobjevilo, a ani já osobn  jsem ho 

nikdy v pokerovém prost edí neslyšel. Podobnost hry údajn  spočívá zejména ve vysoké 

pasivit  a herním stylu, kterému se íká calling station. Je t eba íci, že se, na tento herní styl 

v pokeru, nahlíží velice negativn . Pavly citáty jsou velice zajímavé i z hlediska hojného 

výskytu pokerové terminologie, kterou, na rozdíl od ostatních hráček, v rozhovoru hojn  

používala. 

 

 

3.4 Herní strategie žen jako forma rezistence nejen vůči maskulinní 

dominanci 

 V další výzkumné otázce jsem cht l zjistit, zdali a jak ženy p izpůsobují svou herní 

strategii na základ  toho, jestli hrají proti ženám, nebo proti mužům. 

 

3.4.1 Jak ženy p izpůsobují svou hru vůči mužům 

 Z rozhovorů je z ejmé, že ženy si velice dob e uv domují to, jak muži jejich hru 

vnímají. Ve svých herních strategiích, bez výjimky, využívají genderových stereotypů, které 

si o jejich h e muži myslí. Z výpov di Samanthy vyplývá, že je velice dob e seznámena 

s tím, jak muži vnímají a generalizují ženskou hru, čehož využívá ve svůj prosp ch. Sama 

sebe označuje jako „loutkovodiče“, čímž naznačuje, že má průb h hry pln  pod kontrolou. 

Součástí její herní strategie je i provokativní oblečení a vyzývavé chování, čímž se snaží 

odhalit, proti jakému typu hráče stojí. Cílem této aktivity je vytvo it sexuální nap tí 

s n kolika hráči na stole, aby pro hráčce tito hráči pak hráli mén  agresivn . Jiné ženy zase 

uvád jí, že využívají k rozptýlení ostatních hráčů velký výst ih [Wolkomir Ň01Ň: 414]. 

P edpokládám, že budou chlapi blufovat, a že semnou budou víc hrát. Snažím se s nimi u 

stolu i víc bavit a trochu koketovat. Mám většinou, nechci íct, úplně vyzývavé oblečení, ale 

většinou chodím na poker s výst ihem, namalovaná, upravená a na podpatku. Bavím se 

s nimi a snažím se odhadnout co to je za hráče. Ta moje hra je založená hlavně na intrikách, 
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jsem takový loutkovodič. Je to v kontrastu s tou mužskou hrou, která je určitě p ímoča ejší, 

Oni ty ženský jsou hodně podceňovaný a myslím si, že je to velká výhoda. Samantha 

 

 

 Podobný p ístup ke strategii má i Pavla, která využívá kombinaci dvou strategií 

v závislosti na povaze a pozici34 hráčů na stole. Proti agresivním hráčům na vzdálen jších 

pozicích využívá strategii, p i které se snaží tyto hráče naštvat a vyprovokovat je k tomu, 

aby hráli pod vlivem emocí. Proti hráčům po své pravici a levici, pak nasazuje strategii 

podobnou té, kterou využívá Samantha. Snaží se s nimi sp átelit, čehož následn  využívá 

k tomu, aby zjistila informace o jejich kartách a jejich h e. 

Mě hrozně baví, jak jsou ty chlapi jako jednoduchý, jak se s nimi dá hrozně manipulovat a 

ovládat je, co se tady té hry týče, protože p esně víš, že si ho vytiltuješ35 a už ho máš 

p ipraveného, a pak už jenom čekáš, kdy do tebe půjde. Je to taková záludná hra moje. 

S těma co mám na pozici napravo a nalevo si vždycky pokecám a jsme v pohodě a to jsou 

teda důležitý pozice, protože jsou p ímo vedle tebe. Takže prostě si je p ipravuješ buď na 

tom tiltu, nebo že jste jako kamarádi a hodný. Pavla 

No snažíme se toho využívat, tady toho, že ty muži do toho hodně vkládají to ego a snaží se 

prostě každou situaci vyhrát. Prostě už poznám, kterej kluk je tam semnou jenom vyloženě 

proto, že by mě chtěl porazit a snažím se toho využít. Pak existuje ještě skupina mužů, kte í 

si zase myslí, že hrajeme jenom silný handy, no a do těch právě zase my můžeme zkoušet 

bluffovat. To je teda p ípad hlavně starších mužů, ty nám to nějak vě í. Klára 

Je super, že některý chlapi si hrozně vě í a jsou hodně macho. Myslí si, že ta ženská, ta ví 

kulový o kartách, no a pak ho takhle slupneš jako malinu. Když jsem věděla, že ten člověk si 

o sobě opravdu myslí, že to umí, ale ve skutečnosti to neuměl, to jsem toho využívala. Já 

nejsem žádnej hvěznej hráč, ale umím si vytipovat ty, co jsou horší než já. Umím poznat 

                                                 

34 U každého pokerového stolu je ř – 10 míst, p ičemž je každé místo označeno číslem od 1 do 10. Začínající 
hráč, na začátku turnaje, obdrží takzvaný Dealer Button, což je bílý žeton, kterým je začínající hráč označen. 
Tento žeton se pak následn  každou hru posouvá o jednoho hráče ve sm ru hodinových ručiček. Pozice hráčů 
se následn  počítají vzhledem k pozici tohoto žetonu. 
35 Být na tiltu znamená ztratit kontrolu nad svými emoci, a následkem toho se rozhodovat impulzivn . Toto se 
d je v tšinou následkem n kolika po sob  jdoucích smolných proher. Vytiltovaný hráč, pak v tšinou není 
schopen posoudit herní situace správn , a začne prohrávat. 
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takový ty namachrovaný mača, a tam p esně vím, že mi pokvete pšenka. Budou mě chtít 

porazit a ukázat mi tu svou dominantnost, a já budu vědět, jak k nim mám p istoupit. Mně 

na rozdíl od nich nejde o ego, mně jde o prachy. Nina 

 

 Klára a Nina ve své strategii zase využívají mužského „ega“, které je dle jejich 

názoru nejv tší slabinou hry mužů. V tomto jejich pojetí, muži údajn  p edpokládají slabost 

a pasivitu hráček, a hrají proti nim velmi agresivn . Hráčky jako reakci na tento styl hry 

využívají, takzvanou slowplay36, kterým se protihráče snaží chytit do pasti a porazit ho. 

 

 

3.4.2 Jak ženy p izpůsobují svou hru vůči ženám 

 Je velice zajímavé, že navzdory tomu, že všechny respondentky v í, že muži jejich 

hru podce ují, ony samy d lají totéž a hru jejich protihráček považují za slabou, čitelnou a 

pasivní. Svou hru naopak v rozhovorech p irovnávají k té mužské, což je pon kud 

paradoxní. Toto se však netýká všech hráček. N které z protihráček jsou oce ovány pro to, 

že se jejich hra nejvíce blíží agresivní, zidealizované mužské h e. 

Proti těm holkám je to prostě takový zvláštní. Oni hrajou hodně čitelně, ale na druhou 

stránku je tam pár výjimek, proti kterým se mi hraje fakt špatně. Většinou se k nim vlastně 

stavíš podobně jako ty muži, že taky očekáváš, že budou hrát hů , protože je to jednodušší 

na p ečtení než s muži. Klára 

No ono se obecně íká, že ženský to hrají hrozně. Je vtipný, že já jako ženská, kdykoliv jdu 

na nějaký turnaj, tak všechny ostatní ženský považuju, za blbky, který to neuměj hrát. Já se 

k nim stavím jako chlap v podstatě, ale myslím si, že to všechny ženský děláme stejně. Moje 

kamarádky taky, ty vždycky íkají: „Jo to jsou zase ty slepice, co to neuměj a my“. My si o 

sobě totiž myslíme, že jsme na úrovni chlapů, ale myslím si, že takhle to ty ženský dělají 

všechny. Nina 

 

                                                 

36 Styl hry, p i kterém hráč, který drží v tuto chvíli pravd podobn  nejsiln jší výherní kombinaci, hraje tak aby 
si druhý myslel, že nemá nic. Vícemén  se jedná o opak blufování.  
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 Nina i Klára hrají s p edpokladem, že ostatní hráčky nedosahují úrovn  jejich hry, 

zárove  ale dodávají, že je pravd podobné, že to takhle vnímají i ostatní ženy. Na rozdíl od 

strategie, kterou hráčky využívají proti mužům, respondentky nezmínily žádný konkrétní 

způsob, jak proti jiným ženám hrají, krom toho, že proti nim v tšinou nehrají p íliš rády. 

Já s ženskýma obecně moc ráda nehraju, protože na ně neplatí ty věci, který využívám p i té 

h e s chlapy. Na ženský to moc nefunguje, protože většinou když je něco trefí, tak už se 

nepustěj, jsou zvyklý právě, asi z té hry s muži, že takhle teda ne. Samantha 

 

 Výjimku tvo í Samantha, která uvedla, že s ženami nehraje ráda, protože proti nim 

nemůže využívat svou strategii, která je založena na její p itažlivosti a schopnosti s muži 

manipulovat. Navíc dodává, že se jí proti, ženám hraje špatn , protože se proti nim špatn  

blufuje. 

 

 

3.4.3 „Slepičárna, drbárna, dýchánek“ aneb Ladies event 

 Velice zajímavé prost edí k výzkumu herní strategie žen nabízejí ryze ženské turnaje, 

takzvané Ladies eventy. T chto turnajů se mohou zúčastnit pouze ženy. Dle respondentek 

mají tyto turnaje, následkem absence mužů naprosto odlišnou atmosféru. Toto prost edí je 

daleko mén  kompetitivní a hráčky na tyto turnaje chodí spíš za zábavou než za účelem 

zisku. Specifikem t chto turnajů je také velice malá obsazenost. Podle Terezy se v lo ském 

roce konal pouze jeden takovýto turnaj, kterého se zúčastnilo pouze 16 žen. Atmosféra na 

turnajích, které jsou jen pro ženy, je velmi odlišná od té b žné. Nejv tším rozdílem je, že 

hráčky jsou mnohem mén  agresivní. V tšina hráček tyto aspekty Ladies turnajů oce uje, 

nicmén  n které hráčky je neberou p íliš vážn  [Abarbanel, Bernhard 2012: 377-378] 

Na ladies turnaje chodím, ale loni byl jenom jeden a bylo nás tam jen 16. Je to dost stejný, 

jenom jsou tam baby. Atmosféra je tam jiná, protože ty ženský mezi sebou víc krafou. Je to 

takovej dýchánek Tereza 

 

 Specifikem t chto turnajů je určit  i p ítomnost nových hráček, které jsou ochotny si 

v tomto prost edí bez mužů, poker vyzkoušet. Tyto hráčky nejsou mezi respondentkami 
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p íliš oblíbené, a jak uvádí Klára, je velice t žké proti nim hrát, jelikož ony samy neví, jak 

vlastn  hrají. Toto se však týká spíše v tších Ladies eventů, které se konají nap íklad v rámci 

EPT37 

Ty turnaje jsou úplně jiný. Mně se t eba ty Ladies turnaje nehrajou vůbec dob e, protože 

proti těm novým holkám je to prostě takový zvláštní. Já si myslím, že to funguje tak, že ty 

chlapy většinou prostě p ijedou na tu EPT s nějakými p ítelkyněmi a manželkami, kterým 

eknou hodinu p ed turnajem, aby se jich na chvíli zbavili: „Hele tak si tady sedneš na ladies 

event, budeš hrát esa, krále, eso král, ty top kombinace“. Ony kolikrát ani nevěděly, že jsou 

na adě, a to jsou tyhle turnaje docela drahý, myslím, že to stálo 300 euro, což není úplně 

málo. Proti takovým hráčům se ti hrozně špatně hraje, protože jak to máš jako p ečíst, když 

ona sama neví, jak to zahrála. (…) taky je rozdíl, jestli je to ladies turnaj tady mezi námia 

českýma hráčkami, nebo ladies jako evropskej, v rámci tý EPT, to už bereme vážněji. (…) 

když jdeme na turnaj v Praze, tak to bereme spíš jako, že se jdeme pobavit, že se sejdeme 

všichni pokerový holky, dáme si u toho drink, což normálně jako nep ipadá na velkém turnaji 

v úvahu. Takhle jdeme prostě 30 holek se pobavit, dát si drink a pokecat co je nového. Je to 

určitě uvolněnější. Klára 

 

 Českých Ladies turnajů se stabiln  zúčast uje asi ň0 českých pokerových hráček, 

které se mezi sebou velice dob e znají, a tuto p íležitost, spíše, než ke hraní pokeru využívají 

jako jakési setkání. Pavla v souvislosti s Ladies turnajem, se smíchem, íká, že Ladies turnaj 

je vlastn  n co jako takový sraz st ední škody po x letech. I ostatní respondentky o tomto 

turnaji íká, že se nejedená o nijak prestižní záležitost, ale spíše o p íležitost se společn  

potkat. Termíny jako „babinec“, „drbárna“ „kundí turnaj“, slepičárna či dýchánek, myslím 

mluví sami za sebe. 

Ono se tomu íká „kundí“ turnaj, takhle poměrně vulgárně. Ty turnaje nejsou vůbec velký. 

Max 20-30 holek. Fakt málo, takže to nemá takovou prestiž a ani se tam nehraje o takový 

peníze, takže je to spíš takový poklábosení s těma znamýma, a když je k tomu nějakej 

p íjemnej benefit, tak asi dobrý. Mně obecně tyhle ty ženský turnaje ani moc nejdou, protože 

se někdy nedokážu udržet a začnu bluffovat a to je cesta do pekel. (..) je to spíš takový, že se 

                                                 

37 EPT neboli European Poker Tour, je velice prestižní, evropská pokerová série 
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sejdeme s holkama, který t eba nechodí pravidelně hrát. P ijedou t eba holky z Brna, ale i 

z jiných měst, který si dlouho neviděl, takže to je samoz ejmě p ehlídka toho, co máš na sobě, 

co je nového, prostě drbárna a babinec. Samantha 

Je to sranda. Vždycky si íkám: „Ježíš ladies trunaj to zase bude hovadina“. Já už k tomu 

takhle p istupuju, že ladies turnaj, kde jsou ženský, bude stát za hovno, protože to hrajou 

jako piči s prominutím, takže já jako ženská radši hraju s chlapama. A tohle ti ekne každá 

ženská. Chápeš to? Jako takhle, já už jsem se od toho oprostila a ladies mám velmi ráda, 

protože to beru jako popindání s babama. To je taková slepičárna, až je to ve finále skvělý. 

Nina 

 

 Na rozdíl od b žných turnajů, zde hráčky konzumují alkohol, což jinak všechny 

respondentky v rozhovorech odsuzují. 

Je to hodně friendly. Už jsme hráli několik ladies turnajů na podporu ženského pokeru. Je 

to vždycky tak, že tam máme welcome drink a se všema se pozdravíme. Jenže ty drinky se 

pak otáčej desetkrát, že jo, takže jsme pak ožralý (smích). Ve finále si ani nepamatuju, jak 

to vyhraju, což se ti na normálním turnaji určitě nestane. Ladies je jako takovej sraz se 

st ední. Pavla 

 

 

3.5 Život mimo pokerový stůl 

 V další části mého výzkumu jsem se zabýval jakousi „žitou“ zkušeností žen, co poker 

hrají, tedy tím, jaké to je být pokerovou hráčkou mimo prostory kasina? Jak jejich blízké 

okolí vnímá tuto „podivnou“ profesi? Jak moc je poker náročný a jaká omezení hraní pokeru 

skýtá? Na tyto otázky se pokusím odpov d t v následující části. 

 

 

3.5.1 P ijetí okolí 

 K otázce toho, jak blízké okolí respondentek p ijalo, že hrají poker, jsme se ve 

v tšin  rozhovorů dostali i bez toho, abych tento dotaz explicitn  kladl. Názor blízkých osob 
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je pro hráčky velice důležitý. V rozhovorech se nejčast ji objevují tyto t i skupiny blízkých 

osob: p átelé, rodina Ěv tšinou otec s matkouě a partne i či manželé. 

 

 

3.5.1.1 P átelé 

 Nejmén  zmi ovanou skupinu v rozhovorech byli p átelé. Zuzana i Tereza shodn  

uvád jí, že se s p áteli nemohou o pokeru p íliš bavit. Ti je od hraní rozhodn  nijak 

neodrazují, naopak poker považují za zajímavou aktivitu, nicmén  o n m nemají dostatečné 

informace, aby s nimi mohli toto téma důkladn ji rozebírat. 

Kamarádům mimo poker to nic ne íká, takže ty to moc ne eší. Ono se s nimi o tom ani moc 

bavit nedá. Tereza 

Kamarádi to vnímají jako něco atraktivního, zábavného. Blbý je, že se o tom moc nedá bavit, 

jediný, s kým si pokecáš, jsou lidi, co to aktivně hrají. Čím víc se zlepšuješ, tím míc se o tom 

dá s někým bavit. Zuzana 

 

 

3.5.1.2 Partner 

 Postava manžela či partnera se v rozhovorech vyskytovala zejména v souvislosti se 

začátkem pokerové kariéry hráček. Terezu manžel Dan poker naučil, a vzal jí na její první 

pokerový turnaj. Zuzana se poker také naučila od svého manžela, který jak sama íká nadále 

„lehce“ podporuje. S partnery z pokerového prost edí má špatnou zkušenost Nina, která 

b hem rozhovor n kolikrát opakoval, že už nikdy za partnera nechce pokerového hráče 

P ítel hrál taky, ten na to reagoval tak jako v pohodě., ale já bych už v životě nezačala chodit 

s někým, kdo hraje poker, nikdy. Já jsem si to dala jako dvakrát a dost. Ještě jsem nepotkala 

nikoho, kdo by mi dokázal, že jako se to dá skloubit s tím životem, co já chci. Nina 

Tak manžel mě podporuje, ještě aby ne, když mě k tomu sám p ivedl (smích). Tereza 

Manžel do toho vidí, sám taky hraje. Ví, že jsem od začátku v plusu. Ne nějak moc, ale 

v plusu, takže mě, tak jako zlehka podporuje. Zuzana 
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3.5.1.3 Rodina 

 Ve v tšin  p ípadů vid la, rodina hráček, poker zprvu pon kud negativn , a to díky 

jeho konotaci hazardní kasinové hry. Tento dojem byl často vzáp tí napraven, tím že hráčky 

m ly úsp chy, a byly schopny si po určitou část svého života pokerem p ivyd lávat, nebo se 

jím p ímo živit. V odpov dích se objevuje i téma gamblerství, které otevíraly zejména matky 

hráček. 

Rodina to vidí tak, že se bojí, aby ze mě nebyl gambler, abych neprohrála všechno, ale není 

to nijak dramatické a nenechám si do toho moc kecat. Já to beru podobně jak šachy. Většinu 

lidí, co je z nervózní, uklidní to, když jim eknu, že vyhrávám. Ale mě je vcelku jedno co si 

ostatní myslí, to mě nezastaví. Zuzana 

S rodinou jsme se o tom dost bavili, že to hraju, ale já mám v posledních letech sponzoring, 

takže už jim to nevadí, protože do toho nevkládám svoje peníze. To je hodně velká výhoda. 

Většina lidí to takhle nemá. D ív na to koukali, že ztrácím peníze a čas v kasinu, ale je hrozně 

těžký jim to vysvětlit, když poker nehrají a moc tomu nerozumí. Musíš s nimi o tom 

komunikovat, a íct jim to, to je jasný. Samantha 

Naši hodně špatně nesli, že jsem nešla ani na vysokou, ani do práce. Mamka je inženýrka, 

takže byla hodně zklamaná a nadávala tátovi, že mě k tomu p ivedl. Trochu jsme s tím doma 

bojovali, že nepůjdu na tu vysokou. Takhle zpětně toho lituji, ale už to nevrátím. Táta je rád, 

že hraju ten to sleduje a sám si občas něco zahraje. Mamka je taková, že se zajímá, ale ze 

začátku byla dost proti a íkala: „ A jé zase gambler po tatínkovi“, no nep ála si, aby mě 

táta do takového prost edí v 1Ř tahal. Pak ale viděla, že mám výsledky, a že mě to baví, tak 

to začala sledovat taky. Myslím, že mě rodiče vždycky budou podporovat v tom co dělám ať 

už je to poker nebo tenis. Já mám hrozně super rodiče. Klára 

 

Samantha, Zuzana, Klára i Pavla se zprvu potýkaly s problémy, kvůli tomu, že jejich 

rodiny považovaly poker za hazard. Dv  z nich kvůli pokeru dokonce ukončily studium na 

vysoké školy, což jejich rodiny nesly velice špatn . Problémy v tšinou ustaly v souvislosti 

s úsp chy ve h e. Pavla dodává, že po 6 letech hraní, ji rodina začala nabádat k tomu, aby 

poker hrát p estala, nad čím c současnosti uvažuje. 
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Rodiče byli dost naštvaný, protože jsem odešla z vejšky a ne ekla jsem jim to. Já jsem věděla, 

že mám půl roku na to, abych se v tom pokeru někam dostala, dokud mám status studenta. 

Pro jistotu jsem si udělala zkoušky dop edu a p estala jsem chodit do školy. Pak když už 

jsem věděla, že je to dobrý, tak jsem jim to ekla, no a naši mi p estali vlastně finančně 

pomáhat a vzali to, že mám zaměstnání. Moc se jim to nelíbilo, ale ony ty úspěchy pak p išly 

dost rychle, takže to začali chápat. Teď po 6 letech hraní mi ekli, že už jsem si hrála dost 

dlouho, a že už bych měla začít žít jako normální člověk. Pracovat a mít jistoty, že se bojí, 

jak chodím venku po nocích, peníze v kapsách. (…) mamka i íkala, že se jí blbě spí, že už 

nechce, abych trávila noci v kasinu. Pavla 

 

 

3.5.2 Náročnost 

 Významným tématem je i náročnost pokeru. Náročnost se dle kódů dá rozd lit na t i 

základní dimenze, a to na náročnost psychickou, fyzickou a vztahovou. 

 

 

3.5.2.1 Psychická 

 Poker je dle slov hráček psychicky velice náročná hra. Respondentky se b hem hraní 

potýkaly s nedostatkem spánku a únavou. Tyto dva faktory jsou typickou součástí 

pokerových turnajů, jelikož tyto turnaje mohou trvat i 10 a více hodin. S tím souvisí i zásadní 

aspekt psychické náročnosti pokeru, a to, že se hráč musí soust edit po celý turnaj, čím blíže 

ke konci turnaje, tím více.  

Stoprocentně je to náročné psychicky. Člověk jde na turnaj musí se těch 12 hodin opravdu 

soust edit, protože každá chyba stojí peníze. Já jsem po tom turnaji vždycky dva dny úplně 

vy ízená, takže když druhý den vstanu jsem vždycky dva dny úplně hotová. Klára 

 

Samantha uvádí, že je dle jejího názoru poker, pokud ho n kdo hraje profesionáln , 

náročn jší než b žná práce, jelikož nestačí jen denn  poker hrát, ale je pot eba se v n m i 

dále vzd lávat, jelikož se tato hra stále m ní. 
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Určitě je to psychicky náročné, když seš unavenej, tak to určitě hraje velkou roli. Když ti 

není dob e, tak tě to ovlivní ve h e, a děláš potom špatný rozhodnutí. Dlouhodobě takhle 

nemůžeš vyhrávat, když budeš chodit takhle unavenej nebo nevyspalej. Musíš být po ád na 

pozoru a sledovat tu hru (…) a jak ty lidi po ád pozoruješ, tak je to dost vyčerpávající. 

Myslím si, že hrát poker profesionálně je náročnější než mít normální práci, protože tomu 

opravdu musíš věnovat těch 10 hodin denně, a potom opravdu jenom spíš a regeneruješ. 

Samantha 

Psychicky je to náročný ohromně, protože se musíš po ád soust edit a čím je ta hodina 

pokročilejší, tím je to důležitější. Proto se musíš soust edit víc a tím seš unavenější a 

unavenější. Hráči pak používají různý povzbuzováky. Pavla 

 

 Náročné je pro hráče, i pokud se dostanou do takzvaného downswingu38. Hráči o 

sob  v tuto chvíli začínají pochybovat, a pokud nejsou schopni udržet si svůj bankroll39, 

mohou velice snadno prohrát vše, co mají, což velice obrazn  uvádí ve svém rozhovoru Nina. 

Psychicky náročný je to hlavně ve chvíli, kdy se ti neda í. Ve chvíli, kdy zjistíš, že musíš 

vyhrát, jinak nebudeš mít na chleba, když seš tlačenej tím, že máš poslední 2 litry, a jako 

kretén si myslíš, že to vyhraješ. Když tam jdeš s tímhle tak to vždycky dopadne blbě. Ty lidi 

si myslej, že z toho posledního pětikila udělaj zázrak. Místo aby zvedli prdel a šli si někam 

vydělat. Nina 

 

 

3.5.2.2 Fyzická 

 Fyzickou náročnost v rozhovorech zmi ují pouze dv  hráčky a každá má na tento 

problém jiný názor. 

                                                 

38 Termínem downswing se označuje delší období, ve kterém hráč nevyhraje žádný turnaj. 
39 Peníze vyhrazené pouze na hraní pokeru. Jakýsi pokerový kapitál. 
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Fyzicky to není nic těžkého. Člověk tam sedí u stolu a kouká, co má za karty a baví se 

s protihráči, nebo poslouchá nějakou hudbu. Prostě sedí 12 hodin na židli, což není nic 

fyzicky náročného. Klára 

 

 Podle Kláry poker fyzicky náročný není. V rozhovoru zmi uje, že sed t 1Ň hodin na 

židli p ece není nic náročné. Proti tomu se vícemén  vymezuje Pavla, která má následkem 

n kolika let hraní pokeru zničená záda.  

Fyzicky náročné je to hlavně, kvůli tomu sezení Je to náročné na záda. Já jsem z toho do teď 

úplně zničená, co se týče sezení. Jo je to fyzicky náročný. Pavla 

 

 

3.5.2.3 Vztahová 

 Poker a soukromý partnerský život, dle respondentek p íliš nejdou dohromady. Jak 

uvádí Klára, pro člov ka, co poker nehraje je složité si p edstavit, kolik času hráč tráví 

v kasinu. Problémem je tedy zejména časová náročnost pokeru, ale i mužské prost edí, ve 

kterém se pokeru hraje.  

Vztahově to moc skloubit nejde, protože jsme po nocích po ád pryč. Když jsem měla 

vždycky p ítele, tak to na začátku bylo jako: „Ty jo ty hraješ poker, to je hustý“, no ale t eba 

po t ech měsících to bylo: „Hele nechoď na ten poker já nechci abys to hrála, sama holka 

v kasinu, buď semnou doma“. Ze začátku to vypadá, že vás v tom podporujou, ale po těch 

t ech měsících zjistí, že to fakt není prdel. Mně to trhalo srdce, protože to je prostě moje 

práce a já tam musím chodit. Klára 

Pokud jsi s člověkem, co to nikdy nehrál, a nic o tom neví, tak je to pro něj určitě složitý v 

tom, že si v prost edí, kde jsou většinou chlapi, takže sedíš celej večer, celou noc s cizíma 

chlapama, což tomu člověku, kterej o tom nic nevím, může p ipadat blbý a nep íjemný. To 

chápu. Já jsem měla hodně partnerů, co hrajou poker, takže jsem to v tomhle měla 

jednodušší, protože jsme chodili buď spolu, nebo chápali, že tam chodím. Samantha 
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 Zajímavý aspekt dodává Pavla, která íká, že velkým problémem jsou hádky 

s partnerem. Dle ní je pro úsp šné hraní pokeru, důležitá psychická pohoda a klid.   

Vidím, že u toho vlastně vůbec nejde mít vztah. U té hry se ti zvedá adrenalin, takže hraješ 

t eba do 5 do rána, a pak se ti nechce jít domů spát. Jenže doma na tebe někdo čeká no, a to 

není úplně optimální. No nebo jsi naštvaný z turnaje a p ijdeš domů a pohádáš se, nebo 

pohádáš se doma a jdeš na turnaj. To už tam ani jít nemusíš, když jsi pohádanej, Vůbec se 

vlastně nesoust edíš na tu hru, ale na jiný věci, vztahový problémy že jo, takže já pak hrála 

turnaje a u toho jsem ešila kraviny, takže jsem pak byla sama. Pavla 
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Závěr 

Prost edí pokeru, tedy pokerová herna či kasino, je velice maskulinním místem, a 

muži v n m v tšinou zastupují více než ř5 % z celkového počtu hráčů. Hlavní způsob, jak 

se ženy do tohoto prost edí dostávají, je skrze blízkou mužskou figuru, tedy jim blízkého 

muže, který je do kasina či herny poprvé vezme, a poker je následn  naučí. Touto osobou 

bývá partner, otec či p ítel. Druhý způsob vstupu pak bývá skrze zam stnání v kasinu. Ženy 

obvykle začínají na pozici, takzvaného dealera, což je osoba, která v kasinu rozdává karty, 

a následn  po seznámení se s hrou a naučením jejích pravidel, ji samy vyzkouší. 

Vstup do pokerového prost edí je pro ženy velmi složitý, jelikož se p i n m setkávají 

s n kolika zásadními problémy. První takzvanou negenderovou p ekážkou je neznalost 

pravidel hry, spojená s neznalostí pokerového žargonu nebo nervozitou. Tyto problémy se 

netýkají pouze žen, ale všech nových hráčů, nic mén  pro ženy je vstup ztížen druhým 

významným problém, a to p evahou mužů v pokerovém prost edí. Ženy jsou v hernách 

výrazn  p ečísleny, což vhledem ke kompetitivnosti daného prost edí, pro ženy velmi 

nep íjemné. Samy ženy reflektují snahu tuto p ekážku p ekonat p evzetím agresivních prvků 

hry od mužů. 

V pokerovém prost edí se objevují čty i hlavní genderov  podmín né stereotypy, 

p ičemž ne všechny jsou zam eny na ženy, jelikož se na jejich reprodukci samy ženy 

podílejí. Poker je vnímán jako mužská hra a ženám bývá b hem turnajů naznačováno, že do 

tohoto maskulinní panství nepat í. Muž prohravší se ženou bývá zbytkem mužské skupiny 

stigmatizován jako slaboch, a naopak ženy z tohoto důvodu p ejímají agresivn jší strategii, 

aby mužům mohly v tomto prost edí konkurovat. 

Ženy se b hem pokerových turnajů setkávají také se sexismem, a to v tšinou ve 

form  sexuálních narážek či nabídek. V tšin  hráček je tento fakt nep íjemný, ale n které 

z hráček tento fakt využívají ve svůj prosp ch, jako součást své herní strategie.  

V pokerovém prost edí existují i p edsudky vůči mužům. Všechny respondentky 

v í, že mužská hra je založena na jejich egu, které činí jejich hru velmi impulzivní. Ženy 

mužskou hru charakterizují jako agresivní a egoistickou. S tím souvisí i poslední typ 

stereotypů, které se v pokeru objevují. Je jím genderov  podmín né stereotypní očekávání, 

že mužská a ženská hra, je založena na tradičn  p i azovaných vlastnostech jednotlivých 

genderů. Tedy, že muži hraji agresivn , dominantn , analyticky či racionáln  a ženy naopak 
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pasivn , emotivn  a podobn . Ženy takto stereotypizují nejen muže, ale i další ženy, ke 

kterým se staví podobn  a mnohdy dokonce hů e než muži. 

Ženy vytvá ejí svou strategii v závislosti na tom, zdali hrají proti jiným ženám či 

mužům. P i h e s muži ženy využívají jejich p edsudečné jednání, které samy navíc 

podporují. Ženy jsou si v domy toho, jak je muži vnímají a využívají toho ve svůj prosp ch. 

Existuje n kolik forem této strategie. Jedna z nich je založena na vyzývavém chování ženy, 

která se prost ednictvím provokativního oblečení a lascivního chování snaží s hráči vytvo it 

sexuální nap tí, kterého pak využije k získání informací o jeho kartách, či h e. Jiná strategie 

je založena na mužském p edpokladu pasivity hráček, díky čemuž mohou hráčky více 

blufovat. P i h e proti ženám respondentky považují hru jejich protihráček za slabou, 

čitelnou a pasivní. Svou hru p irovnávají k té mužské, což je pon kud paradoxní. Toto se 

však netýká všech hráček. N které z protihráček jsou oce ovány pro to, že se jejich hra 

nejvíce blíží agresivní, mužské h e.  

Limitem mé práce je určit  to, že jsem se nedostal k analýze všech zajímavých témat, 

která se v rozhovorech objevila. Také jsem se v n kterých tématech bohužel nedostal, tak 

daleko jak bych cht l, což ale asi není vzhledem k rozsahu bakalá ské práce možné.  

V ím, že je můj výzkum pokeru v českých pom rech pom rn  ojedin lý, a že by 

mohl by p isp t k pochopení genderových stereotypů nejen v prost edí poker, ale i sportu 

obecn . Co se týče dalšího výzkumu, myslím si, že by bylo velice zajímavé ud lat podobn  

designovaný výzkum, ale z pohledu mužů, abychom mohli lépe pochopit genderovou 

dynamiku, která v pokerových hernách funguje.  
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Summary 

The poker environment, a poker room or a casino is a very masculine place, and 

men mostly account for more than 95% of the total number of players. Entry into the poker 

environment is very complicated for women because they encounter several fundamental 

problems. Women are significantly outnumbered in the games, which is very unpleasant 

for women because of the competitive environment. There are four main gender-based 

stereotypes in the poker environment, not all of them focused on women, as women 

themselves are involved in their reproduction. Poker is perceived as a man's game, and 

women are often told during tournaments that they do not belong to this masculine 

dominion. Women also encounter sexism during poker tournaments, mostly in the form of 

sex hits or offers. In the poker environment, there are also prejudices against men. All 

female respondents believe that the male game is based on their ego, which makes their 

game very impulsive. Women describe the masculine play as aggressive and selfish. 

Women build their strategy depending on whether they play against other women or men. 

When playing with men, women use prejudices and stereotypes that they themselves 

support. Women are aware of how men perceive them and use it for their benefit. 
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Název: Maskulinní svět pokeru: etnografická studie žen za pokerovými stoly 

Anglický název: The Masculine World of Poker: Ethnographic Study of Women at Poker 

Tables 

ešitel: Petr Haas 

Vedoucí: Mgr. Eva Válková 

Klíčová slova: gender, gender a sport, genderové nerovnosti, genderové streotypy, ženy a 

poker, ženy a subkultura, ženy a sport 

Klíčová slova anglicky: gender, gender and sport, gender inequality, gender stereotypes, 

women and poker, women and subcultures, women and sport 

Námět práce: 

 Výzkum pokeru není v sociologickém a antropologickém bádání p íliš obvyklý. 

Pokud p istoupíme na myšlenku, že poker není pouhý hazard, ale že se jedná do jisté míry o 

dovednostní hru či dokonce sport, otevírají se nám velice zajímavé možnosti. Na rozdíl od 

v tšiny sportů či dovednostních her, kde pravidla jasn  stanovují kdo proti komu může hrát 

a jak, totiž v pokeru ženy a muži soupe í p ímo proti sob  bez jakýchkoliv omezení. Nejsou 

zde žádná, pro sport typická, omezení v podob  různých výkonnostních kategorii či pravidel. 

Mohlo by se tedy zdát, že gender v pokeru nehraje žádnou roli, ale opak je pravdou. Celý 

poker a s ním spojený diskurz je totiž „nasáklý“ maskulinitou. Tém  všechno od různých 

pokerových rituálů či nepsaných pravidel až po pokerový slang je do určité míry maskulinní. 

P es to všechno existují ženy, které se nebojí do tohoto ryze mužského prost edí vstoupit a 

n které z nich jsou dokonce velice úsp šné.  

P edběžná náplň práce: 

 P edm tem mého výzkumu by tedy m ly být ženy, které poker pravideln  hrají a této 

„nadvlád  mužů“ vzdorují. Chci zkoumat to, jak tyto ženy, p i turnajích, muže konfrontují, 

s jakými problémy se p i hraní pokeru potýkají, zda zažívají n jaké genderov  podmín né 

nerovnosti či stereotypy a p ípadn  jak kvůli tomu p izpůsobují svou herní strategii. Výzkum 

bych cht l provád t etnograficky. To znamená, že se p ímo zúčastním n kolika pokerových 

turnajů situovaných zejména v Praze. Rád bych se p ímo zúčastnil zhruba p ti až deseti 

turnajů. Kasina i turnaje budu vybírat náhodn  p ičemž mým jediným omezením bude výše 
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vkladu za hraní v turnaji, kterou bych si cht l stanovit na p t set korun. Součástí mého 

výzkumu by pak také m lo být n kolik polostrukturovaných rozhovorů s hráčkami a hráči, 

p ípadn  i s pracovníky či pracovnicemi daných heren a kasin. Velikost tohoto vzorku 

odhaduji na p t až deset respondentů, s tím že se tento počet bude odvíjet dle konkrétní 

empirické saturace daného výzkumu. Část respondentů chci oslovit p ímo na turnajích, 

p ípadn  mohu využít n které kontakty, které mezi hráči již mám, jelikož se pokeru v nuje 

n kolik mých p átel. V p ípad  nedostatku respondentů, pak mohu využít metody sn hové 

koule, která je ideální pro takto obtížn  dostupnou skupinu.  P i t chto rozhovorech bych 

pak cht l, formou vhodn  zvolených dotazů, hloub ji porozum t zkoumané problematice. 

Výzkum tedy prob hne formou etnografie spojené s n kolika výzkumnými rozhovory. Tyto 

metody volím zejména kvůli tomu, že o daném tématu neexistuje p íliš mnoho prací a 

očekávám, že se mi, prost ednictvím t chto metod, poda í danou problematiku co nejlépe 

zachytit. Svou p ístupem zárove  částečn  vycházím z práce Michelle Wolkomir „You Fold 

Like a girl:“ (Hetero)Gender Framing and Competitive Strategies of Men and Women in No 

Limit Texas Hold Em Poker Games, ve které se autorka zabývá heteronormativitou 

pokerového diskurzu a genderovým stereotypy, se kterými se ženy o pokerových stolů 

potýkají (Wolkomir 2012). 
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P ílohy 

P íloha č. 1: Osnova rozhovoru 

A. Úvod a p edstavení – 5 minut 

- P edstavení moderátora 

- Anonymita a diskrétnost 

- Žádné správné ani špatné odpov di 

- Všechny názory jsou stejn  důležité 

- P edstavení respondenta 

- Téma: Ženy hrající poker 

B. Poker obecně a historie hráček – 30 minut 

- Když se ekne poker, co si vybavíte? 

- Vypráv jte mi celý p íb h o tom, jak jste se k hraní pokeru dostala? Od začátku až 

do teď. ĚProč? Kde jste poker poprvé vid la? Jaké to bylo?ě 

- Jak dlouho poker hrajete? ĚKdy jste začínala? Jaké jsou vaše zkušenosti? Oblíbené 

formáty hry? Nejv tší úsp ch?ě 

- Proč vás poker baví? ĚCo vás baví nejvíce? Co vám nejvíce vadí?ě 

- Jak je pro vás poker náročný? Je možné hraní pokeru sladit s osobním či pracovním 

životem? ĚPsychická, fyzická náročnost, časová vytíženost – turnaje se hrají hlavn  

v noci) 

C. Prost edí pokerové herny – 10 minut 

- Jak byste popsala prost edí, ve kterém se poker hraje? ĚJak to tam vypadá? Jak to na 

vás působí? Co se vám libí a co nelíbí?) 

- Jaké pro vás bylo poprvé jít na pokerový turnaj? ĚZážitky, pocity, nadšení, zklamání, 

p ekvapení + proč, chování hráčů k respondentce) 

D. Genderové aspekty pokeru – 40 minut 

- Jak reaguje vaše okolí na to, že hrajete poker? ĚRodina, partner, p átelé, 

Pozitivní/negativní reakce, co vy na to?) 

- Jaké vlastnosti by podle vás m l pokerový hráč mít, aby byl úsp šný? ĚCo je to 

úsp ch v pokeru? Vlastnosti muž/vlastnosti žena? Liší se n jak? Proč?ě 
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- Je faktem, že poker hraje mnohem víc mužů než žen. Proč si myslíte, že to tak je? 

ĚZkušenosti, Co si o tom myslí?ě 

- Jaké to je být ženou v prost edí pokeru? ĚV mužském kolektivu, Výhody/Nevýhody 

a proč?ě 

- Setkala jste se s názorem, že by m l být poker vyložen  mužskou záležitostí? ĚCo si 

o tom myslíte? Kdo vám to ekl? Stává se to vůbec?ě 

- Jak se k vám muži b hem turnajů chovají? ĚKonkrétní zážitky/shrnující 

charakteristiky. Jak se k Vám chovají ženy?ě 

- Liší se podle vás n jak mužská a ženská hra? ĚPokud ano proč a v čem? Pokud ne 

proč?ě 

- Mohla byste mi popsat svou herní strategii? Ptám se proto, že m  zajímá, jestli ji 

n jak p izpůsobujete, tomu, že hrajete proti muži nebo proti žen . ĚObecn , důvody, 

proč to tak jeě 

- Slyšel jsem, že existují ženské turnaje, kde mohou hrát jen ženy. V čem se takové 

turnaje liší od t ch smíšených? ĚJaká je tam atmosféra? Hraje se jinak? Máte také 

n jaké p edsudky? 

E. Závěr – 5 minut 

- Čeho chcete v pokeru dosáhnout a jaký je váš pokerový sen? 

- Máte n jaké pokerové vzory?  

- Pod kování za účast na výzkumu 
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P íloha č. 2: Stručná pravidla hry Texas Holdem poker 

Základní pravidla hry jsou velice jednoduchá, avšak p edtím, než se pustím do jejich 

výkladu, je pot eba íci, že se Texas Holdem hraje ve t ech variantách. 

- No limit Texas holdem, je nejpopulárn jší variantou pokeru na sv t . V tomto typu 

pokeru není stanovena maximální výše sázek a hráč může vsadit všechny své žetony 

najednou neboli jít All-in 

- Pot limit Texas holdem je varianta pokeru, ve které je maximální výše sázky rovna 

součtu žetonů v banku. 

- Limit Texas holdem je varianta hry, ve které se p ed jejím začátkem stanoví 

maximální výše sázek 

Když se v současnosti hovo í o pokeru, v tšinou jde práv  o No limit Texas holdem, jelikož 

jiné pokerové hry už se tém  nehrají. Jedná se o hru pro 2–10 hráčů. 

Krom  rozd lení v závislosti na způsobu zásek, můžeme poker rozd lit i dle způsobu jeho 

formy. Klasicky se poker hraje ve dvou formách, a to buď jako cash game, nebo jako 

pokerový turnaj. 

Cash game neboli hra o peníze se stejn  jako turnajový poker hraje s žetony, ale s tím 

rozdílem, že žetony mají hodnotu pen z. Pokud se hraje cash game s povinnou sázkou 5/10, 

znamená to, že povinné sázky jsou 5 a 10 korun. 

Turnajový poker se od cash game liší v tom, že za počáteční vklad obdržíme p edem 

specifikovaný počet žetonů, se kterými pak turnaj hrajeme. Tyto žetony, ale neodpovídají 

reálné hodnot  pen z, tudíž lze nap íklad v turnaji za 500 korun obdržet 10 000 žetonů, se 

kterými pak hráč musí hospoda it.  

Texas holdem se hraje s klasickým balíkem 52 karet, které jsou ve čty ech základních 

barvách. Tyto jsou následující:  

• srdce – hearts 

• listy, píky – spades 

• káry, diamanty – diamonds 

• k íže – clubs 

Karty se od sebe také liší ve svých hodnotách a to vzestupn  Ň, ň, 4, 5, 6, 7, Ř, ř, 10, J, Q, 

K, A. 
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Každému hráči jsou na začátku rozdány dv  skryté karty, které ostatní hráči nevidí, a ze 

kterých se následn  za pomoci takzvaných společných karet snaží každý z hráčů sestavit co 

nejlepší výherní kombinaci Ěkombinace lze vid t níže na obrázku 1ě. 

Průběh hry 

1. Určí se rozdávající hráč, v kasinech tuto funkci zastává takzvaný dealer40, p ed 

kterého je položen žeton, první dva hráči nalevo od tohoto hráče vloží do hry 

takzvaný malý a velký blind41. Tyto žetony se po odehrání každé hry posouvají o 

jednoho hráče ve sm ru hodinových ručiček. 

2. Každý hráč obdrží dv  skryté karty 

3. Prob hne první kolo sázek, kde hráči mohou provést následující akce: call42, raise43 

a fold44 v p ípad  hráče na pozici velkého blindu je další možností takzvaný check45, 

jelikož hráč už vsadil své žetony do hry povinn  p ed jejím začátkem 

4. Prob hne druhé kolo sázek, p ed kterým se vyloží takzvaný flop46, načež hráči vidí, 

jaké výherní kombinace mohou z t chto karet, v kombinaci s jejich skrytými 

kartami, vytvo it. Možností akcí jsou pak stejné jako u prvního kola sázek, s tím, že 

možnost zdržení se sázky je dostupná všem hráčům, p ed kterými žádný 

z p edchozích hráčů nevsadil. 

5. Prob hne t etí kolo sázek, p ed kterým se vyloží takzvaný turn47. Následn  

prob hnou sázky za stejných podmínek jako v p edchozích kolech. 

                                                 

40 Zam stnanec kasina starající se o rozdávání karet a zajišt ní plynulého chodu hry 

41 Blind je povinná sázka, p ed začátkem hry 

42 Call znamená dorovnání sázky 

43 Raise znamená navýšení sázky 

44 Fold znamená zahození karet, čímž se hráč vzdává svého nároku na bank. 

45 Check znamená, že se hráč zdrží sázky 

46 Flop označuje t i společné karty vyložené viditeln  na stůl. 

47 Turn je čtvrtá společná karta. 
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6. Prob hne poslední kolo sázek, p ed kterým se vyloží takzvaný river48. Následn  op t 

prob hnou sázky stejn  jako v p edchozích kolech. 

7. Po ukončení sázek všichni p eživší hráči otočí své karty a následuje jedna ze dvou 

možných situací. Jeden z hráčů zvít zí a získá bank, nebo se bank rozd lí mezi hráče 

se stejnou nejlepší karetní kombinací. 

Vyhrát pokerovou hru se dá dv ma způsoby. Za prvé mít nejlepší výherní kombinaci a 

porazit tak ostatní hráče, nebo ostatní hráče pomocí svých sázek donutit zahodit. S tím 

souvisí pro poker zcela zásadní termín: bluffování49 

 

 

                              Obrázek 1 – P evzato z https://www.pokerarena.cz 

1. Vysoká karta (high hand) – pokud žádný z hráčů nedrží žádnou z níže vypsaných 

kombinací, vyhrává hráč, který drží nejvyšší kartu ĚA, K, a dále sestupn ě. 

2. Jeden pár (one pair) – velmi častá výherní kombinace, pokud drží pár dva nebo 

více hráčů, rozhoduje velikost páru ĚAA, KK a dále sestupn ě. 

                                                 

48 River je pátá společná karta. 

49 Bluffování je založeno na p esv dčování ostatních hráčů o síle naší herní kombinace. Spočívá v tom, že 

hráč, který blufuje, p edstírá, že drží v ruce silnou výherní kombinaci, a pomocí následných sázek se snaží 

ostatní hráče vy adit ze hry. Jinak také klamavá sázka. 
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3. Dva páry (two pairs) – dv  dvojice karet stejných hodnot, p i shod  rozhoduje 

hodnota vyššího páru, p i shod  obou párů, rozhoduje pátá nejvyšší karta Ětakzvaný 

kicker). 

4. Trojice (three of a kind, set, trips) – t i karty stejné hodnoty, pokud mají trojici dva 

nebo více hráčů, rozhoduje op t hodnota karet, pokud dojde ve shod  ve trojici 

rozhoduje kicker. 

5. Postupka (straight) – kombinace složená z p ti po sob  jdoucích karet odlišných 

barev, o výh e rozhoduje výše postupky, postupka 567Řř poráží 4567Ř. Nejsiln jší 

postupka je tedy TJQKA, nejslabší naopak AŇň45. 

6. Barva (flush) – p t karet stejné barvy, op t vyhrává hráč s nejvyšší hodnotou barvy. 

7. Full house – kombinace trojice a dvojice, v p ípad , že má full house více hráčů, 

rozhoduje o vít zí výše trojice, následn  pak dvojice. JJJ55 poráží ŘŘŘAA, naopak 

AAA55 poráží AAA44. 

8. Čtve ice (poker, four of a kind, quads) – čty i karty stejné hodnoty plus kicker, 

pokud mají dva hráči čtve ici op t vít zí hráč, který má čtve ici vyšší hodnoty, 

AAAA poráží JJJJ. 

9. Čistá postupka (straight flush) – kombinace složená z p ti po sob  jdoucích karet 

stejné barvy. 

10. Královská postupka (royal flush) - kombinace složená z p ti po sob  jdoucích 

karet stejné barvy od 10 po A, tedy TJQKA. 
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