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Anotace (abstrakt) 
Tématem této bakalářské práce je subverzivní potenciál nahoty ve vizuálním albu 

Lemonade afroamerické zpěvačky Beyoncé. Teoretická část práce představuje termíny 

populární kultura, populární hudba, vizuální album, pornografie nebo erotika, ale také 

vysvětluje základní teoretické postupy, které se k problematice daného vizuálního alba 

vztahují. Rozebírá teoretickou reflexi populární kultury z hlediska mediálních a 

genderových studií, představuje genezi feminismu a jeho reflexi médií, populární 

kultury a pornografie, ale také vztah etnicity a populární kultury a teoretické přístupy 

chápání tohoto vztahu. Na základě kvalitativní obrazové analýzy vizuálních prvků alba, 

krátké doplňující obsahové analýzy textových prvků a aplikace teoretických poznatků 

představených v teoretické části práce, dochází práce k závěru, že se zpěvačka v albu 

vyhýbá stereotypnímu zobrazování Afroameričanek. Sexualita afroamerické ženy je 

prezentována z jejího vlastního pohledu, narativ vizuálního alba tak odpovídá trendům 

současné afroamerické populární hudby. Zároveň využívá divácky přitažlivý potenciál 

nahoty k upozornění na problémy, se kterými se Afroameričanky denně setkávají — 

problemy rasové nerovnosti v USA, policejní brutality, domácího násilí, sexualizace 

nebo stereotypizace v médiích.
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Rozsah práce:  100 881 znaků



Abstract 
The topic of this bachelor thesis is the subversive potential of nudity in the visual album 

Lemonade by African-American singer Beyoncé. The theoretical part of the thesis 

presents the terms popular culture, popular music, visual album, pornography or erotica, 

but also explains the basic theoretical approaches that apply to the issue of the visual 

album. It examines the theoretical reflection of popular culture from the point of view of 

media and gender studies, presents the genesis of feminism and its media reflection, 

popular culture and pornography, the relationship of ethnicity and popular culture as 

well as theoretical approaches to understanding this relationship. Based on the 

qualitative image analysis of the album, the short complementary analysis of the text 

elements and the application of the theoretical knowledge presented in the theoretical 

part of the thesis, it is concluded that the singer in the album avoids the stereotypical 

depiction of African-Americans. Sexuality of an African-American woman is presented 

from her own perspective; the narrative of the visual album corresponds with the trends 

of contemporary African-American popular music. At the same time, she uses the 

potential of nudity to raise awareness about the problems African-Americans face — 

racial inequality in the US, police brutality, domestic violence, sexualization and media 

stereotypes. 
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Beyoncé — Lemonade — popular culture — sexual content — sexual symbol — nudity 
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Úvod 
 Beyoncé bývá v populární kultuře často vnímána jako symbol sexuality 

Afroameričanek a její současné umění je významným kulturním nástrojem k 

emancipaci a posílení sebevědomí žen.  Zatímco otázka feminismu je v posledních 1

letech v populární kultuře často diskutovaným tématem,  problematika útlaku 2

Afroameričanek zůstává na okraji zájmu. Beyoncé vizuálním albem Lemonade, které 

vydala v dubnu 2016, rozproudila debaty o feminismu, rasových otázkách i sociálních 

nerovnostech v současné americké společnosti.  Album vytváří narativ, který publiku 3

ukazuje problémy, s nimiž se afroamerické ženy potýkají. Tím album cílí na tuto 

demografickou skupinu. 

 Tato práce se bude soustředit především na obrazovou a obsahovou analýzu 

vizuálního alba Lemonade, které nabízí celou paletu explicitních a implicitních 

významů. Cílem je prozkoumat subverzivní potenciál sexuálních obsahů a analyzovat 

sexuální a erotické motivy, které se v díle vyskytují. Pro pochopení díla je pak nutné 

tyto motivy zasadit do kontextu života afroamerických žen v současné americké 

společnosti.  

 V teoretické části se práce soustředí na několik základních teoretických 

problémů. V první kapitole je představen termín populární kultura a jeho reflexe v 

mediálních studiích, pro prochopení vizuálního alba je nutné představit také termín 

populární hudba, který je součástí populární kultury. Pro účely práce je nezbytná reflexe 

populární kultury z hlediska genderových studií, tato problematika je rozvedena ve 

druhé kapitole. Kapitola Populární kultura vychází především z teoretických konceptů 

Johna Fieskea popsaných v knize Jak rozumět populární kultuře (2017), v níž se věnuje 

 BURKETT, Da'Jah. Black Women’s Empowerment in Beyonce’s Lemonade. New Voices 1

[online]. [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: http://newvoices-wings.haydenmcneil.com/black-
womens-empowerment-beyonces-lemonade/

 VINCENT, Alice. How feminism conquered pop culture. The Telegraph [online]. [cit. 2

2018-04-23]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/11310119/feminism-
pop-culture-2014.html

 GIBSON, Caitlin. Beyoncé and ‘Lemonade’ are giving these feminist scholars so much to 3

debate. The Washington Post [online]. 2016-05-11 [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: https://
www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2016/05/11/beyonce-and-lemonade-
are-giving-these-feminist-scholars-so-much-to-debate/?noredirect=on&utm_term=.
05caa2e41006
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problematice dekódování populární kultury a jejího vzájemného ovlivňování se se 

společenskými procesy, dále z knihy Úvod do teorie masové komunikace Denise 

McQuaila, který rozebírá běžnou, respektive populární, kulturu a její chápání podle 

teoretiků mediálních studií, a také ze Slovníku mediální komunikace Ireny Reifové 

(1994), kde ve vysvětlena historie reflexe populární kultury z pohledu mediálních studií. 

Kromě populární kultury se kapitola krátce zabývá kategorií populární hudby, v této 

části práce čerpá především z disertační práce Michala Pospíšila (2013). 

 Ve druhé kapitole je představena feministická teorie ve vztahu k populární 

kultuře. Zdrojem pro vysvětlení těchto teorití byly především: sborník článků o reflexi 

populární kultury z hlediska genderových studií Gender & Pop Culture (2014) autorek 

Patricie Leavy a Adrienne Trier-Bieniek, které představují historii populární kultury z 

hlediska genderových studií, kniha Diane Railton a Paula Watsona (2011), ve které se 

autoři soustředí na genderovou reprezentaci v populární kultuře, ale také reprezentaci 

etnicity, a kniha Anne Brooks Postfeminisms: feminism, cultural theory, and cultural 

forms (1997), v níž autorka představuje postfeministické teorie ve vztahu k populární 

kultuře, sexualitě a identitě — z hlediska sexuality se ale více soustředí na queer teorie 

než teorie ženské heterosexuality. Pro úvod do problematiky představuji v práci rozdíly 

mezi pojmy gender a pohlaví práce krátce shrnuje historii feminismu ve Spojených 

státech.  

 Třetí kapitola představuje vztahy mezi populární kulturou a etnicitou — 

soustředí se konkrétně na afroamerickou komunitu ve Spojených státech a její 

reprezentaci v populární kultuře. Tímto problémem se, stejně tak jako problémem 

sexualizace Afroameričanek v médiích, zabývá teoretička bell hooks , proto práce 4

vychází z jejích teoretických poznatků. Kapitola čerpá z knihy Úvod do vizuální kultury 

(2012) teoretika vizuální kultury Nicholase Mirzoeffa. Ten v knize představuje vztah 

mezi využíváním prvků různých kultur a globalizací populární kultury, rozebírá také 

dosavadní vývoj portrétování Afroameričanek v médiích. Součástí kapitoly je také 

shrnutí historických a kulturních souvislostí, které ovlivňují současnou afroamerickou 

(populární) hudbu. V této části práce vycházím převážně z knihy Hudba ohně Karla 

 bell hooks je pseudonym feministické teoretičky a aktivistky Glorie Jean Watkins. Autorka 4

sama zdůvodňuje výběr svého pseudonymu jako poctu své matce — nepoužívá v něm velká 
písmena se zdůvodněním, že chce, aby se čtenáři soustředili na její práci, nikoliv na jméno.
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Veselého (2010), který ve své knize vysvětluje historické souvislosti a kořeny součeasné 

afroameriické hudby. Jako literatura byla použita také kniha The Black Atlantic (2000) 

kulturálního teoretika Paula Gilroye, ve které rozebírá souvislosti mezi afroamerickou 

historií a současnou afroamerickou kulturou. 

 Protože je nutné definovat si základni pojmy, kapitola Sexuální znaky ve 

vizuálním díle přestavuje termín sexualita a rozdíl mezi erotikou a pornografií, rozebírá 

také vnímání pornografického zobrazování žen z feministického pohledu — ten se 

soustředí na problematiky dopadu pornografie na společnost, vyobrazování sexuality z 

mužského pohledu nebo na debatu o tom, jestli pornografie institucionalizuje násilí na 

ženách. V této kapitole se práce odchyluje od původních tezí — termíny sex, sexuální 

chování a nahota se neobjevují v samostatných kapitolách, ani se jim práce blíže 

nevěnuje, protože jejich definice jsou všeobecně jasné. 

  V poslední kapitole je definován termín vizuální album a představena jeho 

historie. Vizuální album je charakteristické dvěmi základními rysy; přímým vztahem 

vizuálních a hudebních prvků a svou délkou, která přesahuje stopáž běžného hudebního 

videoklipu. Práce vychází především z článků Cary Harrison The visual album as a 

hybrid art-form: A case study of traditional, personal, and allusive narratives in 

Beyoncé a Willa Strawa Popular Music and Post-Modernism in the 1980s (1993). V 

kapitole jsou také vysvětleny rozdíly mezi vizuálním albem a hudebním videoklipem. 

 Metodologický aparát práce je postavený na kvalitativní obrazové analýze 

vizuální stránky díla — soustředí se na zobrazování textů populární kultury ve 

vizuálním albu — obrazová analýza se nesoustředí na technické prvky, o kterých hovoří 

Trampota s Vojtěchovskou (2010), tedy na úhel pohledu, prostředí nebo pohyb kamery, 

ale na symbolické prvky, kterými může být úprava vzhledu aktérů (volba oblečení či 

účesu) nebo chování aktérů. Hlavním cílem práce je zjistit jakým způsobem Beyoncé 

vyjadřuje svou sexualitu v porovnání se stereotypním vyobrazováním žen a sexuální 

objektifikací v současné populární kultuře. V podkapitole Zvuková složka alba je práce 

obsahovou analýzou monologů a písní — na několika příkladech poezie, ale také textů 

písní je představeno pojetí sexuality v albu. Jako základní literaturu pro zpracování 

metodologie byla použita kniha Jana Hendla Kvalitativní výzkum (2016) a Metody 
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výzkumu médií (2010) Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské. Práce analyzuje také 

další sexuální referenty v díle.  

 Poslední částí práce je kapitola Poselství alba Lemonade, ve které se práce 

soustředí na kritiku rasové nerovnosti v USA prostřednictvím alba, ale také na prvky 

posilování hrdosti (empowerment) v afroamerické komunitě. Tato kapitola není 

analýzou sexuálních obsahů, nicméně je velmi důležitá pro pochopení celkového 

významu a poselství alba, které vyvolalo diskuze nejen na sociálních sítích a v 

akademické sféře, ale také získalo mnohá ocenění, včetně ceny Grammy v kategorii 

Best Urban Contemporary Album roku 2016.   Kapitola čerpá především ze současné 5

anglickojazyčné akademické literatury a analýz alba Lemonade. 
  

Teoretická část práce 

1. Populární kultura 

1.1 Vymezení termínu 

 Termín populární kultura označuje komplex jednání a prožívání, respektive 

mediálních produktů k nim vedoucím. Tyto produkty většinou bývají vyhodnocovány 

jako jednoduché a intelektově nenáročné. Populární kulturou se rozumí nejen sdělení, 

která jsou často produkována, distribuována a konzumována prostřednictvím 

sdělovacích prostředků, ale také komplex objektů a idejí, které jsou součástmi 

každodenního života. Dají se tak charakterizovat různé formy volnočasových aktivit od 

sledování televize či YouTube videí až po návštěvu diskotéky.  6

 Populární kultura je vytvářena s ohledem na dosažení maximálního úspěchu u 

publika. Má silné institucionální pozadí, vede k profesionalizaci kultury a vytváření 

kultu hvězd. Nové technologie umožňují spojování populární hudby s dalšími efekty, 

 59th Annual GRAMMY Awards (2016). GRAMMY [online]. 2016 [cit. 2018-04-29]. 5

Dostupné z: https://www.grammy.com/grammys/awards/59th-annual-grammy-awards

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8926-7. s. 6
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například videozáznamem, které ovlivňují prostřednictvím médií celé vrstvy populace.  7

Populární kultura je velmi ambivalentní, nejednoznačný a významově nestabilní termín, 

označení „populární” totiž může znamenat jak pozitivní, tak negativní, ironické nebo 

vážně míněné pojmenování.   8

 Podle Denise McQuaila (2009) je populární kultura jedním z projevů 

postmoderní kultury. Ta je podle něj „nestálá, nelogická, kaleidoskopická a 

hedónistická”. Oslovuje početné publikum a zaujímá ho svou neustálou novostí, ale i 

pomíjivostí. Rysy populární kultury odrážejí tyto postmoderní prvky. Například hudební 

videoklipy v televizi byly oslavovány jako první postmoderní služba. Grossberg et al.

(1998) spojují posmodernismus s komercializací všeho kolem nás. Masová média si 

podle McQuaila kolonizovala různé formy kulturního projevu a jsou do jisté míry 

odpovědná za to, čemu říkáme populární kultura, která je reprezentována 

prostřednictvím filmů, televize, hudebního průmyslu nebo videí.   9

 Jak uvádí McQuail, v angličtině termín „popular culture” odkazuje ke „kultuře, 

která je populární” — těší se tedy přízni většiny lidí. Je to hybridní kulturně-

společenský produkt, na jehož vzniku má podíl vyjádření v současném jazyce zaměřené 

na ovládnutí trhu a oslovení lidí, ale také nároky lidí na to, co australský mediální 

teoretik John Fiske (1987) nazývá „významy a potěšeními”. Populární kultura bývá 

mnohoznačná, lze jí číst různými způsoby. Má-li se podle Fiskea produkt stát 

populárním, pak musí vycházet vstříc současným zájmům lidí, mezi nimiž se stane 

populární, i zájmům výrobců. Úspěch na trhu je pak důkazem toho, že produkt splňuje 

obě kritéria.  Kultura podle něj není něčím, co dědíme po předchozích generacích — 10

naopak je něčím znovu neustále vytvářeným a přetvářeným při každé „společenské 

transakci”.  Tvrdí, že vytváření kultury je „dynamickým společenským procesem: 11

 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 7

978-80-7367-269-0. s. 187.

  REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8926-7. s. 8
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 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 9

2009. ISBN 978-80-7367-574-5. s. 144-146.

 Tamtéž s. 130-131.10

 FISKE, John. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 11

978-80-7470-190-0. s. 108. 
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veškeré významy „já”, významy společenských vztahů i významy všech diskurzů a textů 

hrajících důležité kulturní role se mnou šířit jen v rámci svého vztahu ke společenskému 

systému. … Kultura je nikdy nekončícícm sledem společenské činnosti —  v tomto 

smyslu je tedy vždy politická.”  Konzument je v pojetí Fiskea zároveň producentem ve 12

třech významech; zaprvé ve smyslu sémiotické produkce (vytváření významů), zadruhé 

ve smyslu produkce komunikační (předávání významů jiným konzumentům) a zatřetí 

ve smyslu textové produkce (vytváření nových kulturních statků).  13

 Fiske rozlišuje chápání masové a populární kultury; podle něj je masová kultura 

výrobní kategorií a zahrnuje masově produkované a distribuované produkty, naopak 

populární kultura je podle něj kulturou spotřební a vzniká z úsilí konzumentů osvojit si 

kulturní nabídku za pomoci kombinace postupů rezistence a apropriace. Populární 

kulturu vytvářejí lidé, kteří jsou podřízení a nemají podíl na moci. Populární kultura 

vzniká v interackích sociálních, kulturních a ekonomických vztahů, proto si v sobě vždy 

nese znaky mocenských vztahů, stopy sil směřujících buď k ovládnutí, anebo k 

podřízení.  14

 Podle Fiskea v sobě populární kultura v sobě nese dominantní významy 

(respektive preferované čtení , navazuje tak na koncept sociologa a kulturního teoretika 15

Stuarta Halla), ale také potenciál pro otevřenost tyto významy odmítnout nebo 

ignorovat. Konzumenti podle něj rutinně modifikují dominantní významy 

zakomponované v jednotlivých produktech populární kultury a vytvářejí si tak vlastní 

subverzivní chápání produktů populární kultury. To se může projevovat jako obracení 

chápání sdělení (příjemce dekóduje sdělení proti záměru podavatele), čtení mezi řádky 

nebo úprava oblečení. Podle teorie dekódování kulturního teoretika Stuarta Halla 

(1973), spojeného s birminghamským Centrem pro současná kulturální studia, lze 

produkt populární kultury číst různými způsoby, přestože je do textu zabudován jeden 

 FISKE, John. Understanding popular culture. London: Routledge, c1989. ISBN 12

04-150-7876-8. s. 1.

 FISKE, John. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 13

978-80-7470-190-0. s. 92.

 FISKE, John. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 14

978-80-7470-190-0. s. 103.

 HALL, Stuart. Culture, media, language: working papers in cultural studies, 1972-79. 15

Birmingham, West Midlands: Centre for Contemporary Cultural Studies, University of 
Birmingham, 1980. ISBN 00-914-2071-7.

*13



převládající význam. Proces dekódování využívá tří typů čtení — preferovaného 

(dominantního), kdy příjemce přijme převládající význam zabudovaný do textu, dále 

opozičního, kdy naopak příjemce dekóduje význam opačně a sdělení tak pro něj získává 

jiný význam. Posledním typem čtení je čtení dohodnuté, kdy jsou uznávány dominantní 

hodnoty nastavené odesílatelem sdělení, ale zároveň je upozorňováno na jejich 

nedostatky.  Fiskeho pojetí spoléhá na sémiotickou moc publika vytvářet vlastní 16

významy odlišující se od dominantních kulturních hodnot. Sdělení populární kultury 

jsou podle něj dekódována pomocí individuálně získaných, ale předtím kulturně 

vytvořených kódů a konvencí, které ovlivňují nejen příjemce, ale i ty, kteří sdělení 

kódují.  17

  

1.1.1 Populární hudba 

 K pojmu populární kultury se váže také kategorie populární hudby. V období 

před vznikem populární hudby byla hudba dělena na artificiální (profesionální, umělá) a 

nonartificiální hudbu (lidová, amatérská). Rozvoj kategorie populární hudby bývá 

spojován s rozšířením jazzu.  Moderní populární hudba začala vznikat na počátku 20. 18

století a byla závislá na technologickém rozvoji — konkrétně na revolučních 

technologiích nahrávání a vysílání zvuku, ale také s možností hudbu uchovat na 

gramofonové desce, s jejímž vynálezem přišel Emil Berliner, který v roce 1893 založil 

United States Gramophone Company. Populární hudba je tedy spjata s médii především 

proto, že je přímým důsledkem předválečného rozvoje masových médií ve formě 

rozhlasu a televize. Rozvoj elektrifikace, reprodukce hudby, a odklon od aktivního 

vytváření hudby směrem k pasivnímu poslechu otevřel hudbu širšímu publiku a rozšířil 

  ŠMIKMÁTOR, Jan. Kódování/dekódování | RPM č. 10. Revue pro média: Časopis pro 16

kritickou reflexi médií [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/
Heslar/kodovani-dekodovani.htm

 FISKE, John. Understanding popular culture. London: Routledge, c1989. ISBN 17

04-150-7876-8.

 CAFOUREK, Petr a Ivan. Proměny hudby v měnícím se světě. Olomouc: Univerzita 18

Palackého v Olomouci, 2007, POPFUSIC aneb Konec pop music (jak ji známe). ISBN 
978-80-244-1809-4.
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tak poptávku po hudbě.  Populární hudba existuje hlavně v prostředí rozhlasu, televize, 19

ale v současnosti především v prostředí internetu. Pro vznik populární hudby je důležitý 

také průmyslový charakter její produkce, která podle Michala Pospíšila (2013) 

„soupeří” s uměleckou stránkou produkce. Pro pochopení populární hudby musí být 

konzument hudbu schopen dekódovat, toho je většinou schopen pouhou enkulturací, 

může ji tedy konzumovat ihned .   20 21

 Populární hudba by měla splňovat určité sociální funkce, o kterých mluví čeští 

muzikologové, například Josef Kotek (1963). Ten hovoří o funkcích „psychicky až 

psychofyziologicky harmonizačních a stimulačních”. Populární hudba by měla svého 

posluchače především bavit a rozptylovat, poskytovat mu pohodu, pocit pozitivního 

emocionálního zážitku nebo vzrušení. Mezi populární hudbu neřadíme pouze 

nejprodávanější a nejposlouchanější hudbu, do této kategorie patří také hudba, která 

není komerčně tolik úspěšná — záleží spíše na záměrech, se kterými vzniká a je 

konzumována. Britský muzikolog Philip Tagg (1982) definuje populární hudbu zaprvé 

podle způsobu distribuce jako masovou, zadruhé podle toho jak je uchovávána 

(většinou na nahrávce, a zatřetí podle toho jestli má vlastní hudební teorii, estetiku, a 

relativní anonymitu skladatelů (ve srovnání s vážnou hudbou).  22

 Asi největší proměnou prošla podle Bennetta, Shanka a Toynbeeho (2006) 

populární hudba na přelomu tisíciletí. Podle nich došlo ke třem základním zlomům, 

které ovlivnily podobu populární hudby. Zaprvé došlo k fragmentaci posluchačů, stylů i 

trhů. Zadruhé došlo ke globalizaci populární kultury — přestože se nejedná o nový 

proces, rostoucí propojenost kultur a ekonomik po celém světě sehrála roli také v 

produkci populární hudby. Jak uvádí Pospíšil: „Angloamerická hudba se už jen nemíchá 

 POSPÍŠIL, Michal. Koncepce studia populární hudby pro česká mediální studia. Praha, 2013. 19

232 s. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí dizertační práce PhDr. 
Irena Reifová, Ph.D. s. 42.

 V tom se podle Pospíšila populární hudba liší od hudby vážné, která vyžaduje ke svému 20

pochopení od konzumenta expertní vzdělání.

 Tamtéž s. 43.21

 POSPÍŠIL, Michal. Koncepce studia populární hudby pro česká mediální studia. Praha, 2013. 22

232 s. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí dizertační práce PhDr. 
Irena Reifová, Ph.D. s. 46.
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s lokálními styly po celém světě, ale tyto hybridní formy se vracejí do center hudební 

produkce k další hybridizaci. Hudba k bollywoodským muzikálům postupně přebírala 

prvky angloamerické taneční hudby – elektronické produkční techniky, breakbeaty apod. 

– až se o ni začali zajímat západní producenti. Dnes inkorporují bollywoodské prvky v 

Británii.”  Třetím zlomem ve vývoji populární hudby byla proměna hudebního 23

průmyslu spojená s digitalizací — v současnosti je možné sdílet hudbu zdarma, či za 

minimální náklady, kdekoliv a kdykoliv prostřednictvím internetu. Kvůli tomu už 

hudební průmysl není nadále schopen kontrolovat to, jak lidé hudbu používají.   24

1.2 Reflexe populární kultury z hlediska mediálních studií 

 Podle Reifové (2004) vidí většina autorů zrod fenoménu populární kultury v    

19. století a spojuje jej s procesy urbanizace, industrializace, sekularizace a celkové 

modernizace společnosti. Historik Peter Burke (1978) tvrdí, že se populární kultura 

začala projevovat již na počátku novověku. Populární kulturu začali evropští i američtí 

sociologové zkoumat již před druhou světovou válkou především v souvislostí s 

kritickou reflexí role masové kultury. Masovou kulturu začali stavět do opozice ke 

kultuře lidové, především kvůli průmyslovému charakteru výroby populární kultury, 

který se lišil od spontánní, individuální či kolektivní produkce lidové kultury. Teoretici 

frankfurtské školy  ovšem ještě populární kulturu neodlišovali od kultury masové, o 25

produktech populární i masové kultury pejorativně hovořili jako o kulturním průmyslu. 

V 60. letech 20. století začala populární kulturu zkoumat birminghamská škola v 

souvislosti s konstituováním kulturálních studií. Tento přístup reflektuje aktivní roli 

jedinců při dekódování populárních textů — zvyšuje důraz na aktivní roli publika , které 

si dílo vykládá na a také třídní, rasovou, rodovou i subkulturní podmíněnost jejich 

hodnotových preferencí. V pojetí birminghamské školy se podle Reifové jeví populární 

 Tamtéž s. 45.23

 Tamtéž s. 46.24

 Termín frankfurtská škola označuje směr uvažování neomarxistických sociologů a filosofů 25

působících na Institutu pro sociální výzkum ve Framkfurtu nad Mohanem. Frankfurtská škola 
byla ovlivněna kritickou teorií. Ředitelem a zakladatelem institutu byl Max Horkheimer, mezi 
další představitele patří filosof Theodor W. Adorno, filosof  Jürgen Habermas nebo politolog 
Herbert Marcuse.
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kultura jako lidová kultura industriální společnosti.  Na birminghamskou školu  26 27

navazuje v tomto směru John Fiske, který klade důraz na produktivní aspekty kultury.  28

 Ve 21. století je hlavním zájmem diskuzí o populární kultuře autorství, 

respektive debata o tom, kdo je skutečným tvůrcem populární kultury. Starší kritické 

teorie chápou populární kulturu jako produkt kulturního průmyslu — produkty této 

kultury jsou pak podle nich vnucovány homogennímu publiku. Populární kultura tak 

slouží jako nástroj elit sloužící k legitimizaci statu quo. V opozici k těmto přístupům 

stojí názor, že je populární kultura formována vkusem a zkušenostmi publika, tudíž se 

jedná o částečně autonomní sílu, nezávislou na producentech a distributorech. Populární 

kultura je tak svobodná a umožňuje libovolné dekódování — tedy různé možnosti 

pochopení obsahu jedincem na základě jeho životních zkušeností.  29

   

1.3 Reflexe populární kultury z hlediska genderových studií 

 Současná genderová studia se v souvislosti s populární kulturou nezabývají již 

jen rolí pohlaví v procesu socializace nebo obsahem pornografických časopisů a jeho 

degradujícím postojem k ženám. Současný výzkum částečně sleduje teoretická 

východiska související s etnicitou a společenskou třídou, zkoumá také roli genderu při 

zaujímání postoje k vyobrazení žen a mužů v kultuře a médiích. Soustředí se také na to, 

jestli populární kultura přenáší patriarchální ideologii související s místy ženy a muže 

ve společnosti. Jak tvrdí profesorka sociologie a genderových studií Liesbet van Zoonen 

(1994), jádrem nového přístupu je představa sociální konstrukce genderu jako diskurzu 

a souboru kulturních popisů a zvyklostí vztahujících se k sexuálním rozdílům. 

Genderové zabarvení se dá zkoumat nejen z hlediska obsahu díla, ale také ve fázi 

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 26

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5. s. 116.

 Termín birminghamská škola označuje britský směr kulturálních studií v Centru pro 27

součansná kulturální studia na univerzitě v Birminghamu. Jejími hlavními představiteli jsou 
Stuart Hall nebo Dick Hebdige.

 FISKE, John. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 28

978-80-7470-190-0. s. 24

  MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 29

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5. s. 117.
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produkce — podle Denise McQuaila většinu výběru a produkce vykonávají muži, což 

ovlivňuje výsledné dílo.  30

 Jak tvrdí dokumentaristka a mediální teoretička Jean Kilbourne (1977), která se 

specializuje na otázky mediálního vzdělávání a portrétování žen v reklamě: „Přesto, že 

média jsou jedním z prostředníků socializace, velmi se liší od rodiny, církve nebo jiných 

socializačních institucí, především proto, že mají podstatně větší dosah a tím také 

získávají jakýsi kulturní monopol.”  Lidé podle ní často tráví svůj volný 31

„odpočinkový” čas sledováním nebo konzumováním nejrůznějších mediálních 

produktů, vnímají je jako zábavu. Proto máme tendenci podceňovat sílu poselství médií 

a populární kultury a nevšímat si toho, jak na nás působí.  Podle australské profesorky 32

sociologie a kulturálních studií Ann Brooks (1997) může populární kultura být 

„postmoderním kulturním formátem, který boří rozdíly mezi „vysokou” a „nízkou” 

kulturou”. Ze své podstaty je podle ní politická, pokud pod termínem „politická” máme 

na mysli zapojení do politických témat každodenního života.   Více se otázkami 33

genderu a populární kultury budu zabývat v následující kapitole Feminismus a 

populární kultura. 

2. Feminismus a populární kultura 

 Pro pochopení toho, jak se k populární kultuře staví genderová studia, je na 

počátek nutné od sebe rozlišit dva základní pojmy, se kterými genderová studia pracují 

— gender a pohlaví. Zatímco pohlaví je definováno jako tělesné a anatomické rozdíly 

mezi mužem a ženou, gender je chápán jako sociální význam přiřazovaný tomuto 

rozdílu.  Tyto kulturně podmíněné normy maskulinního či femininního chování podle 34

teoretičky sociologie a genderových studií Judith Lorber (1994) společnost aplikuje na 

 Tamtéž s. 133-134.30

 Tamtéž s. 13.31

 Tamtéž.32

 BROOKS, Ann. Postfeminisms: feminism, cultural theory, and cultural forms. New York: 33

Routledge, 1997. ISBN 04-151-1474-8. s. 135-140.

 HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie: základní témata a myšlenkové proudy. 34

Praha: Portál, 2006. ISBN 80-736-7093-3. s. 325
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jedince v závislosti na jeho fyziologických znacích, respektive na tom, jak vypadají 

jejich genitálie.  Již francouzské feministická filosofka Simone do Beauvoir (1949) ve 35

své práci Druhé pohlaví tvrdila, že člověk se „ženou nerodí, ale stává”. Sociální 

postavení, identita a vědomí žen jsou podle ní produktem interakcí ve společnosti, které 

ženy stavější do pozice „jiného” oproti univerzálnímu subjektu, tedy muži. Toto 

antagonistické postavení muže a ženy je jen sociálně vytvořené, je tedy konstruktem.  36

 Sociologové Candace West a Don Zimmerman v roce 1987 představili koncepci 

doing gender. Podle této teorie automaticky předpokládáme, že podle oblečení, bot nebo 

účesu víme, jak vypadají genitálie lidí, se kterými přijdeme do kontaktu, na základě 

toho, jestli splňují genderové normy společnosti. Genderová teoretička Judith Butler 

(1990) se o tuto teorii opřela při vytváření svého konceptu genderové performativity 

(gender performativity); gender není něco, co máme, ale je to něco co děláme a co 

předvádíme, abychom zapadali do kulturních norem, které jsou v naší společnosti 

heteronormativní. Heteronormativita je viditelná také v populární kultuře a hudbě — 

ženy zpívají o svých mužích, muži o ženách. V posledních letech ale přibývá produktů 

populární kultury, které se snaží narušit heteronormativní řád společnosti.  37

 Teorie o sociální konstrukci genderu je jedním ze základních principů 

genderových studií. Podle Judith Lorber (1994) většina lidí diskuze o genderu nechápe, 

protože tyto normy považuje za naprosto přirozené. Naše realita je sociálně 

vykonstruovaná, ale vzhledem k tomu, že v ní vyrůstáme, se pro nás stává přirozenou. 

Tyto genderové konstrukce určují, co je normální a co už je deviantní — zjednodušují a 

stereotypizují  realitu. Maskulinita a femininita je v médiích reprezentována jako dva 38

opačné póly —  když se problematika výrazně zjednoduší, ženy v médiích milují 

nakupování a rády se dívají na romantické filmy, zatímco muži sportují a sledují 

 LEAVY, Patricia a Adrienne TRIER-BIENIEK. Introduction to Gender & Pop Culture. 35

LEAVY, Patricia a Adrienne TRIER BIENIEK. Gender & Pop Culture: a text-reader. 
Rotterdam: Sense Publishers, 2014, s. 1-26. ISBN 9789462095731. s. 2

 HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie: základní témata a myšlenkové proudy. 36

Praha: Portál, 2006. ISBN 80-736-7093-3. s. 325

 Tamtéž s. 6.37

 Stereotypizace je způsob reprezentace, který určitým způsobem deformuje původní předlohu. 38

Toto zjednodušené chápání vede k tomu, že stereotypy fungují také jako nositelé soudů a 
předsudků. 
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„akčnáky”. Lidé se těmto normám učí přirozeným procesem socializace. Ta probíhá na 

mnoha úrovních — v rodině, ve škole, mezi vrstevníky, na základě vyznání, ale také 

skrze média. Média nás učí, jaké normy jsou přijatelné, a jakým následkům můžeme 

čelit v případě, že tyto normy porušíme.   39

 Sociolog Austin Harrington (2006) tvrdí, že kategorie femininního chování je 

obecně chápána jako ta, která stojí v opozici k maskulinitě, přestože v realitě mohou být 

tyto rozdíly rozostřené a jedinec má často znaky obojího. Stejně tak je v Západní bílé 

patriarchální společnosti společnosti chápána i „rasa”, respektive etnicita — společnost 

rozděluje lidi na bílé, tedy ty, kteří spadají to „primární kategorie” a na černé (případně 

ostatní), ti jsou stavěni do opozice proti bílým. Pochopení toho, jak funguje rasismus a 

sexismus je zásadní pro pochopení kulturních významů, pokud se nechceme i nadále 

pohybovat „po cestách vyznačených dominancí a nadřazeností”, jak uvádějí Marita 

Sturken a Lisa Cartwright v knize Studia vizuální kultury (2009).  40

2.1 Historie feminismu ve Spojených státech  

 Pro pochopení toho, kde se současný feminismus nachází, je nutné krátké 

shrnutí historie feminismu ve Spojených státech, kde se feministické myšlení 

formovalo. První vlna feminismu se začala rozvíjet v roce 1848. Cílem tehdejších 

feministek byl boj za volební právo žen — sufražetky si toto právo vybojovaly a         

19. dodatkem ústavy jim bylo v roce 1920 přiznáno právo aktivní volby. Už sufražetky 

zpochybňovaly genderové role nastavené ve společnosti veřejným vyjadřováním svých 

politických názorů.  Druhá vlna feminismu, která vyvrcholila v 60. a 70. letech          41

20. století, se zaloužila o změny legislativy, které měly zajistit větší ochranu žen v 

případě domácího či jiného násilí, o sexuální liberalizaci, právo rozhodovat o 

reprodukci (tedy právo na potrat, na základě rozsudku v případě Roe v. Wade), rozšíření 
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antikoncepce, ale také zvětšování počtu vzdělaných žen a žen, které chtěly kariéru a ne 

„jen starost o domácnost”.  42

 Na počátku 90. let vznikl ve společnosti pocit, že feminismus už není potřebný, 

protože ženy si již svá práva vybojovaly, v reakci na tento pocit začala vznikat třetí 

feministická vlna. Problémem bylo, že reálně z feminismu profitovaly převážně jen bílé 

ženy. Ženy tmavé barvy pleti byly nedostatečně reprezentovány v médiích. Feminismus 

na ně nemyslel, protože ženy z nižších tříd zkrátka neměly dostatečné prostředky, či 

„hlas”, na boj za svá práva. Bílé ženy si udržely své „bílé privilegium” ve srovnání s 

ostatními ženami. Mezi tato privilegia patří také reprezentace (přesto, že často 

stereotypizovaná) v médiích. Třetí vlna feminismu se tak soustředí nejen na práva 

Afroameričanek a dalších minorit, ale také na mezinárodní problémy nerovnosti pohlaví 

a práva žen po celém světě. Z hlediska populární kultury se pak třetí vlna snaží o využití 

populární kultury a technologií k feministickému aktivismu a možnosti reprezentace 

Afroameričanek a minorit. Teorií privilegia bílých žen se zabývají akademičky bell 

hooks a Patricia Hill Collins. Collins tvrdí, že rasa, gender, sexuální orientace i věk 

slouží jako faktory, které mohou vést k privilegiím osoby, nebo naopak jejího útlaku. 

Mezi nové směry v současném feminismu patří také například queer teorie nebo 

ekofeminismus.   43

2.2 Feminismus, ženská sexualita a populární kultura 

 Afroamerická zpěvačka Josephine Baker se proslavila ve 30. letech svým 

tancem, který sváděl pozornosti na její pozadí. Upření pozornosti na pozadí symbolizuje 

„přirozenost” černých žen a jejich blízkost k přírodě — černoši byli podle bell hooks 

bělochy chápáni jako lidé, kteří mají blízko k přírodě a nejsou dostatečně civilizovaní. 

Ženské pozadí je pak symbolem přítomnosti její sexuality oproti „asexuálnímu ideálu” 

bílé ženy. Černá ženská těla jsou pak synonymem jejich „dostupnosti” a sexuality, ale 

také „zvířecí touhy”, jak uvádí bell hooks.  Americká básnířka, feministka a aktivistka 44
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Nikki Giovanni v 60. letech popsala status černé ženy v básni Women Poem; vyjadřuje 

se k neviditelnosti Afroameričanek ve společnosti. Zdůrazňuje, že ve pro identitu 

Afroameričanek důležité, aby měly možnost definovat svou vlastní sexualitu, která 

podle ní nemá být odrazem mužské touhy a představ, nastavených bílou patriarchální 

společností. Sexualita černých žen v populární kultuře by měla být utvářena za účelem 

vyjádření slastí a tužeb těchto žen, místo toho je ale v dnešní kultuře především 

komoditou, potěšení je až na druhém místě. Stále je ale účelem potěšení muže, nikoliv 

ženy.   45

 Afroamerické umělkyně v populární kultuře často právě kvůli komodifiaci jejich 

vlastních těl vytvářejí personu „sexuální dravkyně”, kterou vyjadřují nejen důrazem na 

pozadí, případně dekolt, ale také účesy. bell hooks upozorňuje, že již v sexuální 

ikonografii 19. století byly tyto části ženského těla vnímány jako více sexuální než 

zbytek těla. Výrazné vlasy Afroameričanek, často upravené tak, aby odpovídaly ideálům 

europoidní krásy, bývají pro společnost hlavního proudu opět odkazem k jejich 

přirozenosti, primitivnosti sepětí s přírodou. V současném filmu pak bývají 

Afroameričanky podle bell hooks portétovány strereotypicky — rozlišuje dvě, 

respektive tři, kategorie; „matka, děvka nebo  kombinace obojího”.   46

 Patricia Hill Collins tvrdí, že současné nahlížení na rasu, gender a sexualitu 

Afroameričanek bylo formováno velmi odlišně v porovnání s nahlížením na sexualitu 

bělošek. Nedostatek politické moci, ovlivňující reprezentaci Afroameričanů ve 

společnosti, podle ní zapříčinil, že tradiční evropská kultura si interpretovala africkou 

kulturu jako úzce spojenou s přírodou a živočišností. Proto byla sexualita 

Afroameričanek konstruována odlišně od sexuality bílých žen. Afroameričanky byly 

podle Collins vnímány jako sexuálně chtivé, anomální a deviantní, tento obraz i nadále 

v mainstreamových médiích dominuje.  47

 Tamtéž s. 64-69.45

 Tamtéž s. 70.46

 Tamtéž s. 90.47
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2.3 Tři dimenze populární kultury ve vztahu k genderu podle 
Katie Milestone a Anneke Meyer 

 Britské socioložky Katie Milestone a Anneke Meyer shrnuly v roce 2012 tři 

základní dimenze, kterých si musíme při výzkumu populární hudby všímat, pokud 

budeme chtít doopravdy porozumět vztahu mezi populární kulturou a genderem: 

produkci, reprezentaci a konzumaci populární kultury. Podle autorek je těžké se kolem 

sebe rozhlédnout a nevidět vlivy médií všude kolem nás — ať už to jsou plakáty a 

billboardy, časopisy, sociální sítě nebo CD nosiče.   48

 Právě proto, že média dominují naší kultuře, jsou ti, kteří mediální produkty 

vytvářejí, čímsi jako „tvůrci prostředí”. Kultura a populární kultura formuje to, jak 

vnímáme svět kolem sebe. Právě proto je nedostatek žen a „ženského pohledu” ve světě 

tvorby mediálních a kulturních produktů, sociálním problémem. Milestone a Meyer se 

ve svém výzkumu zabývaly reprezentací žen a mužů v dimenzi produkce. Podle nich 

byli v roce 2011 85% producentů v USA muži, 97% mužů ve vedoucích pozicích 

mediálních společností jsou muži a stejně jsou muži zastoupeni také v reklamních a PR 

společnostech. Nejvíce žen v médiích pracuje na pozici editorek — celých 20%. O 

problematice zastoupení Afroameričanek se akademičky nezmiňují, studie Smitha, 

Choueitiho a Pieperové (2016) Inclusion or Invisibility? Comprehensive Annenberg 

Report on Diversity in Entertainment ukazuje, že neeuropeidní rasy jsou velmi špatně 

reprezentovány jak v produkci, tak v produktech amerických médií. Europoidní „rasa” 

je reprezentována asi 72% v produkci televizí, ostatní neeuropoidní rasy jsou 

zastoupeny více než 27%, přičemž tvoří asi 40% obyvatelstva. Z neeuropoidních ras 

opět v zastoupení dominují muži, tvoří asi 66% producentů.   49

 Jak vyplývá z výše nastíněných dat, muži jsou primárními tvůrci populární 

kultury a přestože často fanoušci vidí ve videích a na pódiích zpěvačku, v jejím pozadí 

stojí muži. Milestone a Meyer dochází k závěru, že sexismus v kulturní produkci vede k 
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sexistickým reprezentacím v obsahu populární kultury. Muži jsou častěji vyobrazováni 

v práci, zatímco ženy v domácnosti, ženy více mluví o emocích a vztazích, dochází také 

k závěru, že pouhých 16% hlavních protagonistek jsou ženy. Stereotypní reprezentace 

neubližují ale pouze ženám — ideál maskulinity je svazující také pro muže.   50

 Gender ovlivňuje také, jakou populární kulturu konzumujeme. Každý z nás také 

reaguje odlišně na zprávy, které nám populární kultura nabízí — tomuto fenoménu 

říkáme internalizace.  Každý z nás si populární kulturu internalizuje jiným způsobem, 51

efekty mediální reprezentace ale ovlivňují společnost, která opět ovlivňuje nás. 

Milestone a Meyer tvrdí, že v důledku tohoto efektu bylo například zaznamenáno, že 

pubertální dívky mají větší problémy se sebevědomím než stejně staří chlapci. 

Objektifikace žen v médiích pak způsobila jakousi epidemii sebe-objektifikace (self-

objectification), která vedla ke zvýšení počtu plastických operací, poruch příjmu 

potravy u žen i mužů nebo problémů se sebevědomím.  52

3. Etnicita a populární kultura 

 John Fiske  (2011) tvrdí, že protože žijeme v konzumní společnosti, populární 

kultura v současné době stojí na snaze o co největší profit.  Jejím cílem je přinášet zisk 53

osobám v dominantních pozicích kulturního průmyslu. Nelze se proto divit, že s tímto 

účelem je produkována hudba i videa, ale nahrávací společnosti také vybírají umělce 

podle jejich demografického dosahu. Proto jsou v hudebním, ale i obecně zábavním, 

průmyslu výrazně méně zastoupeny afroamerické ženy, u kterých se zkrátka „nedá 

očekávat”, že by mohly mít stejný demografický dosah na publikum jako bělošky. A 

pokud zastoupeny jsou, je od nich očekáváno, že se co nejvíce přizpůsobí bílému 

publiku a rozšíří tak své obecenstvo.  54
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 Přesto, že je populární kultura vytvářena s ohledem na publikum středního 

proudu a proto není schopna podle Mirzoeffa (2012) je moderní vizuální kultura 

transkulturní  a stejně tak jako další sféry lidského života se globalizuje - v jednom 55 56

videoklipu se tak mohou objevovat prvky několika různých kultur, což zaprvé opět 

zvětšuje potenciální demografický dosah umělce, zadruhé dává umělci lepší možnost 

vyjádření sebe sama v případě, že je i jeho identita transkulturní. 

3.1 Kulturní apropriace 

 Fenomén využívání prvků různých kultur bývá spojován také s pojmem kulturní 

apropriace — tedy situace, kdy umělec přebírá tvůrčí nebo umělecké formy, témata 

nebo praxe jedné kulturní skupiny od druhé.  Umělec použije prvek z jiné kultury, ke 57

které nemá žádnou vazbu, prvek pak ve svém vizuálním díle použije tak, že ho v 

podstatě svou westernizací a přizpůsobením své vlastní kultuře zneužije a znesvětí.  58

Právě to se často děje s afroamerickou kulturou, kdy jsou její jednotlivé prvky 

apropriovány bílými umělci, kteří tento prvek zpopularizují. Ve chvíli, kdy prvek 

zpopularizuje kupříkladu bílá zpěvačka, začíná být společensky přijatelný — dokud ho 

ale běžně užívaly Afroameričanky, společností nebyl přijímán a v některých případech jí 

byl dokonce zatracován. Příkladem ze soudobé populární kultury je zpěvačka Miley 

Cyrus a předvádění takzvaného twerkování  během vystoupení na Video Music Awards 59

MTV v roce 2013. Zpěvačka svými vystoupeními zpopularizovala afroamerický taneční 

styl, který afroamerická komunita znala od 80. let, modifikovala ho ale do takového 
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stylu, který se přizpůsobil vkusu bílého publika.  Zájem o femoném twerku v 60

akademické sféře  se zvýšil také po zveřejnění hudebního videoklipu Anaconda (2014) 

rapperky Nicki Minaj.  61

3.2 Reprezentace etnicity v médiích 

  Přestože samotná biologická podstata člověka nevede k jeho 

méněcennosti, společenské normy nastavené elitou mohou této méněcennosti docílit. 

Především pak v současnosti, kdy se mezi sebou etnicity mísí a my sami často nevíme 

jestli jsme příslušníky té či oné „rasy”. Termín „rasa” se dnes tedy jeví jako dávno 

překonaný, přesto kategorie do společnosti vnáší nerovnosti.  Podle společenského 62

diskurzu naturalizace mají „barevné rasy” blíže k přírodě, zatímco privilegovaná „bílá 

rasa” si vybojovala svou současnou pozici právě oddálením se od přírody — proto 

považuje svou privilegovanou pozici za zaslouženou.  To se v dnešní americké 63

společnosti projevuje nejen „white washingem”, tedy snahou o přiblížení se k 

eurocentrickému ideálu , který je jen špičkou ledovce, ale podstatněji také reálnými 64

sociálními nerovnostmi, které z etnicity jednotlice vyplývají.  Právě sociální nerovnosti 65

mezi bělochy a osobami jiných ras kritizuje americká zpěvačka Beyoncé ve vizuálním 

albu Lemonade, které výzkumným předmětem této práce. Patricia Hill Collins (2000) 

zastává názor, že negativní stereotypy, jakými jsou černé ženy vyobrazovány v médiích 
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mohou mít vysloveně škodlivé důsledky pro život Afroameričanek — od mikroagresí, 

přes nepřímé formy diskriminace až po přímý rasismus  a sexismus .  66 67 68

3.2.1. Etnicita podle kulturálních studií  

 Problémem limitované a nepřesné reprezentace Afroameričanek v 

mainstreamových médiích je také vytváření škatulek, do kterých se poté ženy tmavé 

pleti, často i bez vlastního vědomí, snaží zapadat, čímž ztrácejí svou vlastní 

individualitu a unikátnost. Přestože média přímo nechtějí tyto stereotypy vytvářet, 

dochází k tomu. Abychom pochopili proč média vytváří stereotypy, musíme porozumět 

machanismům, na kterých jsou média postavená. Stuart Hall (1997) tvrdí, že stereotypy 

mají tendenci vyskytovat se tam, kde dochází k nerovnosti moci. Takový stereotyp sám 

o sobě nemusí být nebezpečný. Stereotypy v sobě ovšem často zahrnují předsudky 

(rasové, sociální, náboženské…), což může vést k marginalizaci těchto skupin.  Na 69

Hallovu teorii i stereotypech navazuje filmová teoretička Normy Mantu, která tvrdí, že 

nezáleží na tom, jakou zprávu se média snaží přenášet, mnohem víc záleží na formě, 

kterou je tato zpráva podávána. Forma samotná vytváří vlastní „zprávy”, které ovlivňují 

kulturu, jednotlivce i společnost jako celek. Jednotlivci, kteří doposud neměli možnost 

interakce s afroamerickou komunitou, tak k ní mají předem negativní postoje, které 

nadále ovlivňují jejich chování k této komunitě. Je proto velmi těžké utéct od stereotypů 

nejen pro černošky, ale také pro ostatní členy společnosti.   70

 Přesvědčení o výjimečném postavení a hodnotě vlastní rasy a méněcennosti ras ostatních. V 66

USA se rasismus objevuje především vůči lidem tmavé pleti, proto bude slovo v tomto smyslu v 
práci užíváno.

 Diskriminace jednoho pohlaví druhým, termín je v práci používán ve smyslu diskriminace 67

žen ze strany mužů. 
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3.3 Afroamerická kultura a orální kultura 

 Podle českého hudebního hudební publicisty Karla Veselého (2010), který do 

tuzemského prostředí přinesl nová témata týkající se „černé hudby” a jako první 

zkoumal její společensko-kulturní rozměr, je pro Afroameričany tělo připomínkou 

tragické minulosti „lidských strojů” z dob otrokářství. Touto otázkou se ve své knize 

The Black Atlantic (2000) zabýval také britský teoretik Paul Gilroy. Gilroy tvrdí, že 

orální charakter kultury předpokládá výrazný vztah k tělu.  Proto afroamerická kultura 71

netouží po vymazání tělesnosti — naopak tělesnost využívá jako zdroj své hrdosti a své 

sepětí s historií i zemí vystavují na odiv (v této souvislosti se akademici zabývají 

twerkem, jak již bylo zmíněno). Tmavá kůže je symbolem odlišnosti, především 

historické, od většinové bílé společnosti ve Spojených státech.  Paul Gilroy v knize 72

sleduje, jak se černá hudba formovala v podpalubí otrokářských lodí a jak byla 

rozvážena do různých koutů světa pomocí transatlantické obchodní sítě. Formování 

afroamerické kultury v podpalubí dává do souvislosti s jejím současným statusem ve 

společnosti — Afroameričané se nacházejí v pomyslném podpalubí americké 

společnosti.  73

 V afroamerické kultuře je orální kultura výsostně společenskou záležitostí. 

Vyjadřuje sepětí s komunitou i vlastní historií. Afroameričané historicky neměli mnoho 

příležitostí vytvářet psanou kulturu, proto kulturu sdíleli orálně — v hudbě, recitaci 

poezie nebo v divadelních hrách. Tato afroamerická kultura existovala paralelně s 

dominantní bílou psanou i orální kulturou. Na rozdíl od psané kultury je orální kultura 

nezávislá na médiu, proto je všudypřítomná, spontánní a improvizovaná, dochází k 

okamžité komunikaci mezi mluvčím a posluchačem. Mluvčí zároveň do projevu přidává 

i své emoce a osobitost. V takové kultuře je rytmus spojnicí mezi mluveným slovem a 

hudbou, proto je pro afroamerickou hudbu rytmus tak důležitý.  Například současný 74

 GILROY, Paul. The black Atlantic: modernity and double consciousness. 6. vyd. Cambridge, 71

Mass: Harvard University Press, 2000. ISBN 06-740-7606-0.

 VESELÝ, Karel. Hudba ohně: radikální černá hudba od jazzu po hip hop a dále. V Praze: 72

BiggBoss, 2010. ISBN 978-80-903973-1-6. s. 49.

 GILROY, Paul. The black Atlantic: modernity and double consciousness. 6. vyd. Cambridge, 73

Mass: Harvard University Press, 2000. ISBN 06-740-7606-0.
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rap má kořeny v africké orální tradici rytmizovaného vyprávění lidových básníků 

griots.  Stejně tak kvůli orální tradici předávání kultury nabývá i „černá” poezie 75

performativních prvků, komunikativnosti a improvizace. Pro černou kulturu se stalo 

zásadním také propojení divadla a poezie.  76

 Stejně tak jako si Afroameričané přizpůsobili křesťanství, modifikovali také 

angličtinu. Afroamerická angličtina vynechává významová slovesa nebo používá 

infinitivy na místech, kde by se slovesa měla časovat. Tento hovorový jazyk odporu 

(resistance vernacular) je bohatší než spisovný jazyk, často rozmazává významy nebo 

je dvouznačný. Pro jeho pochopení tak příjemce potřebuje znalosti dané kultury — 

jazyk totiž vypadá jako „normální”, přitom jsou ale jeho pravé významy skryté. Tato 

jazyková praxe nazývaná signifyin(g) je nástrojem pro vytváření nových významů 

pochopitelných jen z kontextu. Evoluce černé hudby je postavená na dialogu a 

komunikaci mezi jednotlivými proudy. Blues i jazz byly původně žánry, které vznikly 

spojením převzaté písně a improvizace. Proto má podle Veselého v černé hudbě tradici 

takzvané samplování, tedy využívání vzorků či částí hudebních děl v novém hudebním 

díle.  77

4. Sexuální znaky ve vizuálním díle 

4.1 Sexualita 

 Podle Nakonečného (1997) je sexualita jedním ze základních projevů života.  78

Za sexualitu jsou považovány projevy lidského chování, které bezprostředně směřují k 

reprodukci lidského rodu nebo k psychickému a fyzickému sexuálnímu uspokojení. 

Sexualita má tedy nejen biologický, ale také psychický a kulturní rozměr. V průběhu 

socializace si jednotlivec osvojuje svou sexuální roli a seznamuje se, případně přijímá 

svou sexuální orientaci. Na sexuální chování má podle sociologů vliv nejen věk, ale 

 Tamtéž 260.75

 Tamtéž s. 253-256.76

 Tamtéž s. 261-272.77

 NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. 2., rozš. vyd., v Academii vyd. 1. 78

(1. vyd. v nakl. Vodnář pod náz. Lexikon psychologie). Praha: Academia, 1997. ISBN 
80-200-0625-7. s. 294. 
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také sociální status a v menší míře místo bydliště (respektive jestli jedinec žije ve městě 

či na vesnici). Sexualita je nezpochybnitelně spojena s erotikou, která je doprovázejícím 

prvkem sexuality a je od počátku významným prvkem lidské kultury. Prožívání 

sexuality muže a ženy se fyzicky liší, sexuální vzrušení a uspokojení u ženy probíhá 

jinak než u muže. Proto byla ženská sexualita především v západní křesťanské kultuře 

považována za prakticky neexistující nebo za tabu.   79

4.3 Pornografie versus erotika  

 Podle encyklopedické definice je pornografie text či vizuální výtvor obsénního 

charakteru, jehož jediným účelem je sexuální vzrušení.  Pornografie může, ale nemusí 80

být spojena s vyobrazováním nahoty. Nahota je ze sexuologického hlediska „mírou 

odhalení lidského těla”.  V umění bývá používána jako symbol přirozenosti, 81

zranitelnosti, pravdy nebo rovnosti — všichni přicházíme na svět přirozeně nazí. V 

současném filmu (a pornografii) je ale nahota často použita v konotaci s trapností, 

zranitelností nebo ponížením.   82

 Americká teoretička pornografie Joyce Li (2000) uvádí, že pornografie je 

„materiál prezentující sexuální obsah jakéhokoliv druhu, jehož cílem je dovést diváka 

ve vzrušení”. Může se jednat o psané, grafické nebo slovní sdělení, jehož cílem je 

navození sexuálního vzrušení.  Etymologicky pochází pornografie ze slov porné 83

(prostitutka) a graphein (psát). Někteří autoři pornografii definují jako grafické 

zobrazování žen v otrockém, nerovném postavením vůči mužům, jako materiál, který 

kombinuje sex (zobrazení pohlavních orgánů) se zneužitím či ponížením, způsobem, z 

 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Třetí, aktualizované vydání. 79

Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0873-0. s. 532.

 Tamtéž s. 42180

 CAPPONI, Věra. Sexuologický slovník. Praha: Grada, 1994. Sám sobě. ISBN 81

80-716-9115-1. s. 83.

 COVER, Rob. The Naked Subject: Nudity, Context and Sexualization in Contemporary 82

Culture. Body & Society, 2003, vol. 9, no. 3, s. 56.

 Cyberporn: The controversy. First Monday: Peer Reviewed Journal on the Internet. 2000, 83

5(8). DOI: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v5i8.777. Dostupné z: http://www.firstmonday.org/ojs/
index.php/fm/article/view/777/686
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něhož je patrné schvalování, přehlížení či podporování takového chování. Český filosof 

Milan Machovec definoval pornografii jako „to, co útočí na pudy člověka”.  84

 Existuje všeobecná shoda mezi jednotlivými disciplínami, že definování  rozdílů 

mezi pornografií a erotikou je obtížné.  V roce 1964 bylo definování pornografie 85

předmětem debaty Nejvyššího soudu USA. V debatě tehdy řekl člen soudu Potter 

Stewart, že „ví, co je pornografie, když to vidí".  Pojem pornografie stal předmětem 86

výkladu Nejvyššího soudu několikrát. Ve věci Roth vs. USA byly jako necudné 

definovány materiály, které působí především na chtivý zájem (prurient interest) v 

sexuálních věcech a překračují obvyklou svobodu projevu v těchto věcech. Necudnost 

se posuzuje podle toho, jestli materiál jako celek působí na „chtivý zájem průměrné 

osoby”. Dle Nejvyššího soudu USA nepožívá zobrazování necudných materiálů 

ochrany, zajištěného svobodě projevu Prvním dodatkem.   87

 Je nutné rozlišovat mezi erotickým dílem a pornografií. U erotiky není vyvolání 

sexuálního vzrušení jediným cílem, podstatná je estetika a decentnost. Naopak 

pornografické dílo staví sexuální motivy do popředí.  Neexistuje striktní hranice mezi 88

pornografií a erotikou, především proto, že se poměry ve společnosti neustále mění a s 

nimi i společenská hranice přijatelnosti erotiky, zároveň ve vnímání erotiky a 

pornografie kulturně podmíněné. Za pornografický materiál se dá považovat takové 

dílo, které zobrazuje pohlavní styk aktérů v sexuálně explicitní situaci, případně detailní 

záběry na pohlavní orgány. Takové dílo je naturalistické, vulgární a většinou 

produkované s cílem zisku. Naopak erotická díla nezobrazují explicitně sexuální 

aktivitu — klade důraz na estetiku, fantazii, představivost diváka a decentnost. V 

 HADAŠ, Jiří. Právní rozbor posuzování pornografie a erotiky ve vysílání. Analytický odbor 84

RRTV. Praha, 2008. s. 2.

 CAMERON, S. Economics uncut: a complete guide to life, death, and misadventure. 85

Northampton, MA: Edward Elgar, 2005, s. 171-192. ISBN 978-1845425807.
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1996. Dostupné z: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1706
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erotických dílech bývá vyobrazována nahota, nicméně v takovém narativu, který 

nesměřuje a neprovokuje k sexuální aktivitě.  89

4.3.1 Teorie objektifikace 

 Pornografie má ovšem také společenské dopady. Jedním z těchto dopadů je 

takzvaná objektifikace. Ta je spojována nejen s pornografií, ale také s médii obecně. 

Podle objektifikační teorie Frederickson a Roberts (1997) média vysílají sdělení, která 

stereotypizují a objektifikují ženy — portrétují je jako pasivní, závislé na mužích nebo 

jako tělesné sexuální objekty s cílem uspokojit muže. Ženy jsou podle nich v médiích 

často pouhými pasivními „dekorativními elementy”, u nichž záleží na vzhledu více než 

u mužů, kteří jsou naopak vyobrazováni jako aktivní. Ženy podle Frederickson a 

Roberts v médiích mluví méně, proto se klade větší důraz na úpravu zevnějšku — ten je 

často prezentován jako vyzývavý nebo sexuálně submisivní. Objektifikace žen v 

médiích není pouze vizuální — může se projevit také verbálními akty, například vtipy 

nebo dvojsmyly.  Podle teorie objektifikace (objectification theory) Frederickson a 90

Roberts tato sdělení médií vytvářejí ve společnosti důraz a požadavky na vzhled 

ženského těla. To vede k sebe-objektifikaci (self-objectification) — ženy se snaží 

přiblížit se co nejvíce společenskému ideálu krásy a v závislosti na svých fyzických a 

osobnostních atributech může tento fenomén vést k úzkostlivosti, odmítání svého těla, 

sexuálním dysfunkcím nebo k poruchám příjmu potravy.  91

4.3.2 Reflexe pornografie z feministického pohledu 

 Pornografií se začala zabývat druhá vlna feminismu v 60. letech 20. století. 

Zaobírala se otázkami násilí na ženách a jejich podřízenému postavení v naší kultuře — 

tyto dva jevy spojovaly a vysvětlovaly si podřízené postavení žen jako funkci násilí, 

zejména sexuálního, které je na ženách pácháno. Jednou ze základních institucí 

 Tamtéž s. 9-11.89
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propagace násilí na ženách je podle některých feministek pornografie, která 

normativizuje a erotizuje mužskou nadvládu nad ženami. Sexualita je podle Catherine 

MacKinnon (1983) definována v naší společnosti v mužských termínech a slouží 

primárně k uspokojení mužů — dochází tak k její hierarchizaci. Andrea Dworkin (1982) 

tvrdí, že je-li pornografie většinově vnímána jako zobrazení sexu, dokazuje to nízký 

status ženy v naší společnosti — znásilňování, týrání, prostituce, sexuální zneužívání 

dětí nebo sexuální obtěžování jsou prezentovány jako „ženská, respektive mužská, 

přirozenost”. Radikální feministky proto volaly po cenzuře pornografie s argumentem, 

že je spravedlivé zakázat materiály, které zobrazují činy způsobující bezpráví jiným. 

MacKannon a Dworkin se rozhodly proti prostituci bojovat i politickou a právní cestou, 

nicméně bezúspěšně. Argumentovaly tím, že pornografie udržuje občanskou nerovnost 

mezi pohlavími. Argumenty proti antipornografickým feministkám jsou trojího druhu; 

liberální (právo na svobodu slova), antiesencializující (gender není nerozlučně spjatý s 

biologickým pohlavím) a strategické (spojování se s konzervativci stojí proti 

emancipačním principům feminismu).  Pohled třetí vlny feminimu na pornografii se od 92

druhé vlny zásadně liší — třetí vlna oslavuje sofistikovanou ženskou sexualitu, proto 

mají feministky třetí vlny čtyři základní přístupy k pohledu na pornografii. Zaprvé vidí 

pornografii jako vyjádření sexuality, zadruhé jako formu představení, které může být 

interpretováno různě nejen herci, ale také konzumenty. Zatřetí uznává, že pornografie 

sexuálně a ekonomicky zneužívá v některých případech ženy. Začtvrté tvrdí, že 

pornografie je zdravým způsobem pozitivního vyjádření sexuality. Zároveň odmítají 

přístup Dworkin a MacKinnon, že pornografie je institucí propagace násilí.   93

 Kegan Doyle a Dany Lacombe (1996) ve své eseji odmítají kategorické 

odsuzování pornografie s tím, že také některé ženy si užívají sledování pornografie — 

zdůrazňují, že divák může subverzivně pornografii interpretovat. Uznávají, že v dnešní 

společnosti je pornografie všudypřítomná, ale to je pravděpodobně proto, že si jí muži i 

ženy užívají, což její autoři reflektují v tvorbě. Odmítají názor, že jsou ženy oběťmi 

 LIŠKOVÁ, Kateřina. Abc feminismu. Brno: Nesehnutí, 2004, s. 139-148. ISBN 92
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pornografického průmyslu a opět zdůrazňují roli aktivní interpretace diváka. Feministky 

třetí vlny vidí pornografii jako jeden ze způsobů, jakým jsou ženy v dnešní společnosti 

oceňovány. Melissa Klein souhlasí s Catherine MacKinnon v tom, že pornografie učí 

společnost mužské sexuální dominanci, což vede k tomu, že si muži dovolují tuto 

dominanci projevovat v reálném životě — to se projevuje sexuálním obtěžováním na 

pracovištích, catcallingem  na ulicích, ale také sexuálním zneužíváním. Na druhou 94

stranu co se týče pornografie jako způsobu obživy tvrdí, že v ekonomickém systému, 

kde ženy nejsou ohodnocovány stejně jako muži, je erotický průmysl jednou z mála 

profesí, kde si ženy můžou dobře vydělat („a případně si u toho i užít”), přestože záleží 

na okolnostech, ve kterých pornografie vzniká.  Stejně tak striptérky vykonávají 95

povolání, které upevňuje mužská privilegia a vlastnictví ženských těl muži, ale zároveň 

si tímto způsobem jsou schopny zajistit příjem. Přestože feministky třetí vlny uznávají 

zneužívající potenciál pornografie, nesouhlasí s její cenzurou. Naopak se snaží 

oslavovat pornografii, která je produkována z ženského pohledu a pro potěšení žen. 

Tvrdí, že neexistuje „špatné umělecké vyjádření”, protože i to, co můžeme považovat za 

„špatné” si někteří diváci mohou užívat. Jak přiznává Bridget J. Crawford (2007), 

někteří posluchači si mohou užívat píseň s pobuřujícím textem degradujícím ženy, 

proto, že zároveň má tato píseň ten „nejskvělejší a nejnávykovější beat” — zkrátka 

textový obsah písně není jediným faktorem toho, jestli se nám umělecké dílo líbí a 

každý může individuálně na tomto díle oceňovat něco jiného.  96

5. Vizuální album 
 Vizuální album je jakýmsi hybridem hudebního videoklipu a filmu. Umožňuje 

umělci představit posluchačům ucelený příběh doplněný o vizuální efekty, které mohou 

 Pískání nebo pokřikování na neznámé ženy na ulici, většinou má sexuální podtext a aktér se 94

jím snaží získat pozornost svého objektu. (podle RAWLINS, ROBLYN. Whether I'm an 
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posilovat či měnit význam hudební nahrávky. Ciara Barett (2016) ve svém článku 

Formation’ of the female author in the hip hop visual album: Beyoncé and FKA twigs v 

americkém hudebním časopise The Soundtrack hovoří o tom, že právě tato forma 

vyjádření umělkyně boří ve společnosti mýtus, podle něhož je hudební videoklip 

pouhým komerčním produktem, který je určen k propagaci díla a za který vlastně 

umělec není autorsky odpovědný.  97

 Pokud se ohlédneme do minulosti, na americké mainstreamové hudební scéně 

najdeme více příkladů různých forem vizuálních hudebních alb; jedním z prvních děl, 

která můžeme považovat za vizuální album vydali The Beatles —  A Hard Day’s Night  

(1964) . Také Michael Jackson a jeho vizuální zpracování alba Bad (1987), kdy byly 98

vydány videoklipy k deseti z jedenácti skladeb. Některé ze skladeb se ovjevily také 

Jacksonově v antologickém filmu Moonwalker (1988).  Skupina Daft Punk v roce 99

1999 představila kolekci videí D.A.F.T: A Story about dogs, androids, firemen and 

tomatoes k vybraným písním z alba Homework, vydaného v roce 1999. V roce 2010 

vydal americký rapper Kanye West film Runaway, ve kterém představil některé písně z 

alba My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Runaway sice není vizuálním albem, ale spíše 

krátkým filmem. V roce 2010 také vydala vizuální album ODDSAC experimentální 

rocková skupina Animal Collective.  100

 Vizuální album je charakteristické dvěmi základními rysy; přímým vztahem 

vizuálních a hudebních prvků a svou délkou. Spojitost mezi hudebními a vizuálními 

prvky začíná u umělce — vizuální album vychází z hudebního díla stejného umělce, 

který je autorem obou děl. Ve vizuálním albu se vyskytuje více skladeb, které jsou 

součástí hudebního alba jednoho umělce. Seznam užitých skladeb ovšem nemusí plně 

 BARRETT, Ciara. ’Formation’ of the female author in the hip hop visual album: Beyoncé and 97

FKA twigs. The Soundtrack. 2016, 9(1-2), 41-57.

 VOGLER, Dalton. See The Music: The Evolution of Visual Albums. Cuepoint [online]. [cit. 98

2018-04-22]. Dostupné z: https://medium.com/cuepoint/the-history-and-evolution-of-visual-
albums-77592e14304

 ASTRELLA, Fiel. A.V. club: A brief history of visual albums from the Beatles to Beyoncé 99

[online]. 2016 [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: http://cnnphilippines.com/life/entertainment/
music/2016/04/26/visual-albums.html

 HARRISON, Cara. The visual album as a hybrid art-form: A case study of traditional, 100

personal, and allusive narratives in Beyoncé. 2014. Diplomová práce. Lund University. Vedoucí 
práce Max Liljefors. s. 10.

*35

https://medium.com/cuepoint/the-history-and-evolution-of-visual-albums-77592e14304
http://cnnphilippines.com/life/entertainment/music/2016/04/26/visual-albums.html


korespondovat — některá vizuální alba mohou obsahovat méně písní, než obsahují alba 

hudební, ze kterých umělec vychází. Příkladem takového vizuálního alba může být film 

Runaway (2010) Kanyeho Westa, který představil některé skladby z alba My Beautiful 

Dark Twisted Fantasy, ovšem ne všechny skladby jsou ve zfilmované verzi zastoupeny. 

Opakem je pak například předchozí vizuální album Beyoncé (2013), ve kterém Beyoncé 

fanouškům představila také písně, které se na stejnojmenném hudebním albu neobjevily. 

Umělec může vydat zvlášť vizuální album a hudební album, jako tomu bylo v případě 

Westa, nebo alba vydat ve stejný okamžik. U použité hudby je důležitá také možnost 

jejího flexibilního užití ve vizuálním albu — mohou se tak objevit zremixované, 

zkrácené či naopak doplněné verze původních skladeb.  101

 Cara Harrison (2014) rozlišuje mezi dvěma formáty vizuálních alb; prvním je 

vizuálně a textově propojená kolekce hudebních videoklipů k jednotlivým skladbám, 

druhým je jedno kontinuální video s přímým vztahem k hudebnímu albu. Za propojující 

vizuální a textové můžeme považovat postavy, které v díle vystupují, scenérie a lokace, 

lyrické prvky, ale také celkovou naraci díla . Příkladem prvního typu vizuálního alba 102

je zpěvaččino první vizuální album Beyoncé (2013), naopak Lemonade (2016) je 

druhým typem formátu vizuálního alba. 

 Způsobem, jak odlišit vizuální album od „obyčejného” hudebního videoklipu je 

také, kromě užití většího počtu písní, jeho délka. Stopáž takového videa je delší než 

délka standardního hudebního videa, za tu je označována délka mezi 3 a 5 minutami.  103

Tento parametr „standardního hudebního videa” je ovšem poněkud zastaralý, protože s 

vývojem moderních komunikačních technologií a internetu, došlo k výrazné proměně 

formátu hudebních videí. Koncem minulého desetiletí se začal rozšiřovat trend 

kinematografických hudebních videí, která jsou delší než standardní hudební videa — 

často obsahují úvodní scény, jejichž součástí není hudba, popisují příběhy a spojují 

formát hudebního videa s jinými žánry a formáty od sci-fi filmů až po hudební 

videoklipy. Příkladem takových formátů může být hudební videoklip ke skladbě 

 Tamtéž s. 8-9.101

 Tamtéž s. 15.102

 STRAW, W. Popular Music and Post-Modernism in the 1980s. Sound and vision: the music 103

video reader. New York: Routledge, 1993. ISBN 9780415094313. s. 6.
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Telephone (2010) umělkyně Lady Gaga (společně s Beyoncé) nebo klip skupiny Black 

Eyed Peas ke skladbám Imma Be a Rock That Body (2010).  Za vizuální album tedy 104

můžeme označit audiovizuální produkt, který má přímý vztah k hudebním skladbám z 

korespondujícího hudebního alba od stejného umělce, jehož maximální délka není 

časově omezena a jehož minimální délka je více než pět minut. Vizuální album je delší 

než standardní hudební video, tedy více než pět minut, horní hranice délky alba není 

nijak omezena. Vizuální album se od hudebního videoklipu odlišuje kromě délky také 

svým účelem. Zatímco u hudebních videoklipů bývala historicky za hlavní účel 

považována propagace hudební skladby, účelem vizuálního alba je přidat hudební stopě 

další rozměr a vytvořit tak umělecké dílo samo o sobě. Vizuální album také obsahuje 

silné vizuální i textové prvky přítomné v celém albu, které vytvářejí kontinuitu mezi 

jednotlivými skladbami.  105

Empirická část 

6.  Metodologie 
  Empirická část práce je postavená na kvalitativní obsahové a obrazové analýze, 

která se zaměřuje na vizuální prvky v médiích, zejména pak v televizním vysílání, tisku 

nebo ve filmu. Metoda umožní hlouběji proniknout do zkoumaného materiálu – 

vizuálního alba americké zpěvačky Beyoncé. Analýza je zaměřená na subverzivní 

feministické významy spojene s afroamerickou identitou, které se v albu vyskytují — v 

tomto směru práce vychází z teorií gender studies. Hlavní výzkumnou otázkou práce je 

zjistit, jakým způsobem Beyoncé vyjadřuje sexualitu v porovnání se stereotypním 

vyobrazováním žen. V souvislosti se stereotypizací se práce zaměřuje na detailní záběry 

těl žen, úpravu jejich vzhledu (oblečení, líčení), jejich interakci s ostatními aktéry, ale 

také celkový narativ díla. Výzkumníci Barney Glaser a Juliet Corbin (1989) považují za 

kvalitativní analýzu jakýkoliv „výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

 HARRISON, Cara. The visual album as a hybrid art-form: A case study of traditional, 104

personal, and allusive narratives in Beyoncé. 2014. Diplomová práce. Lund University. Vedoucí 
práce Max Liljefors. s. 15.
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kvantifikace nebo statistických metod”, mnoho autorů s touto definicí nesouhlasí. 

Metodolog John W. Creswell (1998) ji definoval jako „proces hledání porozumění 

založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo 

lidského problému.” Výzkumník podle něj vytváří komplexní obraz, analyzuje různé 

typy textů nebo provádí zkoumání v přirozených podmínkách. Na začátku výzkumu je 

nutné stanovit si výzkumné otázky a hypotézy, ty se ale mohou v přůběhu práce 

proměňovat, proto je kvalitativní analýza považována za pružný typ výzkumu. Cílem 

výzkumníka je vyhledávat informace, které vedou ke zodpovězení výzkumných 

otázek.  Kvalitativní výzkum zahrnuje mimo jiné také analýzu dokumentu. Do 106

analýzy dokumentu se mohou promítat osobní nebo skupinové vědomé či nevědomé 

postoje, hodnoty a ideje.  V případě této práce je základním zkoumaným dokumentem 107

textová složka vizuálního alba Lemonade (2016).  

 Jak uvádí Trampota a Vojtěchovská (2010), obrazová sdělení se v obecném 

uvažování nejčastěji spojují s televizní produkcí či fotografií, tedy s formáty 

vznikajícími díky technickému zařízení, proto byla prozatím obrazové analýze 

věnována v mediálních studiích menší pozornost než analýzám sémiotickým. Jedním z 

hlavních důvodů pomíjení obrazové analýzy bylo přesvědčení, že obrazový záznam je 

relativně věrným odrazem skutečnosti, na rozdíl od textových sdělení. Obrazová 

analýza se soustředí na technické kódy jako pohyb kamery, osvětlení nebo na zobrazení 

detailů ve vizuálním díle, nebo na symbolické kódy, tím je úprava vzhledu aktérů, jejich 

chování nebo prostředí.  Tato práce bude zaměřená na zkoumání užitých 108

symbolických kódů, jakými může být volba oblečení a jeho případná symbolika, nebo 

úprava vlasů, která úzce souvisí s deklarací afroamerické hrdosti v dnešní společnosti, 

jak bude dále rozvedeno v poslední kapitole. Na technické kódy se tato práce 

nesoustředí, protože by nepomohly objasnit cílovou otázku práce — tedy jak Beyoncé v 

Lemonade vyjadřuje sexuální a erotické motivy, které se v díle vyskytují, z pozice 

afroamerické ženy. 

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované 106

a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 45-46.
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 Vzhledem k vývoji médií v posledních desetiletích a jejich obratu směrem k 

obrazovým sdělením (od fotografií a grafů v tisku až po hudební videoklipy), se 

výzkumníci začali obrazovou analýzou zabývat více, zároveň se pokouší o pochopení 

toho, jakou roli v procesu mediální komunikace hrají obrazová sdělení. Při vzniku 

obrazového sdělení dochází k několikanásobné selekci; při výběru místa, kde se scéna 

odehrává, při nastavení pozice a úhlu kamery, výběru kostýmů a především ve střižně 

při výběru použitelných záběrů. Obrazové sdělení tak neumožňuje vytvořit věrný odraz 

skutečnosti, ale pomáhá vytvořit obraz o dané události. Vzhledem k podstatě toho, jak 

lidé obrazová sdělení vnímají, se vizuálním informacím přisuzuje schopnost emotivního 

ovlivnění příjemců sdělení.   109

 Cílem obrazové analýzy je zjistit, jakým způsobem jsou informace příjemci 

předávány a jaké osoby, předměty nebo události jsou na nich zobrazeny. Obrazová 

analýza se nejčastěji orientuje na sledování způsobů zobrazování některých sociálních 

skupin nebo menšin s ohledem na stereotypy zakořeněné ve společnosti. Právě touto 

problematikou se budu se své práci podrobněji zabývat. Budu se soustředit především 

na to, v jakém prostředí, roli a postavení bývají zástupci afroamerické menšiny 

nejčastěji vyobrazováni. Vzhledem k vývojové a významové propojenosti bývá při 

obrazové analýze využívána také sémiotická analýza — kombinace těchto analýz bude 

v práci využito při zkoumání spojitostí lyrických a vizuálních prvků alba.  Album 110

nabízí celou řadu různých významů spojených s africkou a afroamerickou historií 

počínaje kolonialismem, přes abolicionistické hnutí nebo radikální Černé pantery až po 

současnost spojenou s Fergusonem, kde došlo k mnoha prostestům v souvislosti se 

zastřelením osmnáctiletého Afroameričana Michaela Browna policistou bílé barvy 

pleti.   111

 Tamtéž s. 156.109

 Tamtéž s. 157.110
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6.1. Vymezení výzkumného materiálu 

 Vizuální album Lemonade bylo vydáno v 23. dubna 2016 — v tento den bylo 

vysíláno na americké televizní stanici HBO a bylo zpřístupněno na streamovací 

aplikaci  Tidal. Beyoncé vizuálním albem představuje 12 písní — album je rozděleno 112

na 12 písní a 11 kapitol: Intuition, Denial, Anger, Apathy, Emptiness, Accountability, 

Reformation, Forgiveness, Resurrection, Hope a Redemption. Po čtyřminutových 

titulcích následuje videoklip k písni Formation. Album je celkem dlouhé 1 hodinu a 5 

minut. Na jeho tvorbě se kromě Beyoncé Knowles Carter , která album režírovala a 113

zároveň byla také výkonnou producentkou, podílel z hlediska vizuální stránky 

především režisér Khalil Joeseph. Dalšími režiséry, kteří režírovali jednotlivé kapitoly 

alba, jsou Melina Matsoukas, Todd Tourso, Dikayl Rimmasch, Jonas Åkerlund a Mark 

Romanek. Významný podíl na celkovém narativu alba má poezie somálsko-britské 

feministické básnířky Warsan Shire, původem z Keni.  

7. Analýza sexuálních obsahů Lemonade 

7.1 Úprava vzhledu jako demonstrace hrdosti 

 Úprava zevnějšku Beyoncé, ale také dalších účinkujících, je podstatným 

prvkem, na základě kterého můžeme hledat sexuální obsahy v analyzovaném díle. 

Úprava zevnějšku se posuzuje především na základě oblečení, či jeho absence. Na 

následujících příkladech je vysvětlena typologie úpravy zevnějšku aktérů. 

 Výběr oblečení umožňuje stupeň odhalení těla, podtrhuje siluetu, nebo ji naopak 

skrývá a nechává pracovat představivost diváka. Stupeň odhalení v divákovi vytváří 

fantazii a zároveň ho informuje o situaci, v níž se zpěvačka nachází. V případě, že jsou 

těla oblečena do upnutého oblečení, které obepíná křivky a zvýrazňuje postavu Beyoncé 

a jejích tanečnic, je pro diváka jednodušší si jejich postavy představit nahé, protože jsou 

mu naprosto jasné křivky jejich těl. Upnutého oblečení si v Lemonade můžeme 

všimnout na mnoha místech — například v kapitole Anger je zpěvačka oblečena do 

 Internetová aplikace umožňuje kontinuální přenos audiovizuálního materiálu směrem od 112

zdroje k uživateli. 

 Celé jméno zpěvačky.113
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šedých legínů a podprsenky, pozornost diváka je tak upřena na její křivky a poprsí, přes 

ramena má přehozený kožich, který je sexuálním referentem odkazujícím k bohatství.   114

 Naopak u splývavého a volného oblečení musí divák nahotu hledat — Beyoncé 

tak své tělo nevystavuje, ale nechává diváka, aby si s pohledem na ní pohrál a soustředil 

se na odhalenou kůži a detaily jako šperky, účes nebo líčení. Přestože je dominantním 

prvkem oblečení, konzument má tendenci všímat si naopak toho, co „chybí” — podle 

Johna Fiskeho si tak vytváří vlastní subverzivní chápání produktu (viz s. 15). Proto 

oblečení s prostřihy upozorňuje na přitažlivá místa aktérek — asi nejvýraznějším kusem 

oblečení s prostřihem jsou žluté šaty, do kterých je zpěvačka oblečena během kapitoly 

Denial. Šaty zahalují většinu postavy, ale mají výstřihy na hrudi, zádech i ramenou — 

ukazují tak zpěvaččinu kůži, ale zároveň strhávají pozornost na její poprsí. Zobrazování 

těchto partií podle bell hooks symbolizuje dostupnost těl Afroameričanek (viz s. 23). 

Především ve druhé polovině alba se na několika místech setkáváme s oblečením 

aktérek do luxusních historických viktoriánských šatů. Tento motiv symbolizuje 

kontrast mezi šaty, které historicky nosily dívky a ženy bílé barvy pleti z „vyšších” 

společenských tříd, a tělem černé ženy, která by v daném historickém období kolonizace 

a otrokářství podobné šaty jako otrokyně obléci nemohla. Tento kontrast je možno 

interpretovat jako symbol hrdosti na své tělo a důraz na stejnou hodnotu lidských životů 

bez ohledu na barvu kůže. 

 Během kapitoly Apathy je zpěvačka ve scéně, kdy tančí na školním autobuse, 

oblečena do kostýmu s upnutými kalhoty a částečně průhledné podprsenky, stejně tak se 

vyskytuje průhledném oblečení v kapitole Forgivness, kdy na sobě mají aktérky šaty z 

průhledného materiálu, pod nimiž mají jen spodní prádlo — zpěvačka je tak zároveň 

oblečená, ale také odhalená. Nahota v této kapitole symbolizuje především posvátnost 

těla, se kterou je samozřejně sexualita do jisté míry spojená. Tato scéna, kdy ženy 

vstupují do vody, je odkazem k takzvanému Vylodění kmene Igbů (Igbo Landing), ke 

kterému došlo v roce 1803 na pobřeží Georgie. Zotročení Afričané převážně z oblasti 

dnešní Nigérie se vzepřeli kolonizátorům a poté, co byli převezeni přes oceán na území 

Spojených států, se rozhodli k aktu masové sebevraždy. Asi 75 zotročených Afričanů 

jako znak rebélie nejdříve převzalo kontrolu nad lodí kolonizátorů, ti byli následně 

 Sexuálním referentům se věnuje podkapitola Sexuální referenty.114
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shozeni do vody. Zotročení Afričané následně sami vstoupili do vody a došli do hloubky 

vstříc smrti utopením se.  Na tomto příkladu můžeme vidět, že i prvky, které může 115

prvoplánově divák vnímat jako sexuální, mají ve vizuálním albu často také historickou a 

kulturní symboliku. V tomto případě Beyoncé přebírá kulturní význam bratrství 

zotročených Afričanů a převádí ho do prostředí současných Spojených států — vytváří 

narativ sesterství marginalizovaných Afroameričanek. 

 Spodní prádlo většinou bývá situováno do ložnicové scény a ukazuje tak 

intimitu okamžiku, ale také zranitelnost aktérů. Beyoncé se ovšem podobným scénám 

vyhýbá — scénou, kde můžeme vidět zpěvačku ve spodním prádle je archivní záběr 

těhotné Beyoncé sedící na posteli a vystavující na odiv své břicho. Scéna sice působí 

intimně a až zranitelně, nikoliv však sexuálně. Druhým momentem, kdy můžeme 

oblečení považovat za spodní prádlo je převlek Nefertiti (inspirovaný slavnou bustou 

egyptské královny) v kapitole Apathy, kdy má zpěvačka překřížené nohy, proto je vidět 

jen metalická podprsenka — pozornost diváka upoutává především naolejovaná hebká 

kůže. Kostým Nefertiti zároveň oslavuje africkou, konkrétně egyptskou, kulturu a 

královnu, která je z považována za symbol krásy.  V případě plavek je sice míra 116

odhalení těla stejná jako u spodního prádla, nicméně se nejedná o intimní záležitost. 

Beyoncé můžeme vidět v plavkách tělové barvy ve vodě v kapitole Denial — barva 

plavek vytváří vizuální obraz nahého těla, jedná se tak o rafinované obnažení.  

 MOMODU, Samuel. Igbo Landing Mass Suicide (1803). Black Past [online]. [cit. 115

2018-05-05]. Dostupné z: http://www.blackpast.org/aah/igbo-landing-mass-suicide-1803

 LEE, Jessica. Queen Nefertiti dazzles the modern imagination – but why?. The Guardian 116

[online]. 2015 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/science/2015/aug/
15/queen-nefertiti-tomb-michelle-moran-interview
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Příloha č. 1 — Zpěvačka stylizovaná do podoby Nefertiti. (screenshot z vizuálního alba 

Lemonade, 2016)  

 Podstatným prvkem, který ovlivňuje úpravu zevnějšku, jsou doplňky — boty, 

líčení, šperky, šátky, klobouky — ty poutají pozornost na určitá místa těla, která mohou 

evokovat sexualitu — krk, hrudník, nohy, ruce nebo obličej. Během kapitoly Anger si 

můžeme všimnout zlatého náhrdelníku s nilským křížem, který leží na odhaleném 

poprsí zpěvačky a poutá tak na toto místo pozornost. Nilský kříž je nejen odkazem ke 

kolébce africké civilizace — k Egyptu. Symbolizuje také věčný život.  Opět zde 117

vidíme propojení sexuality s Afrikou. Ne ovšem se stereotypním přírodním 

vyobrazováním Afriky a sexuality Afroameričanů v populární kultuře, jak o ní mluví 

bell hooks (viz s. 23), nýbrž s vyobrazením africké kultury — ať už v podobě Nefertiti, 

nilského kříže nebo maleb na tělech (viz s. 46).  

 ZIEHR, Wilhelm. Kříž: symbol, zobrazování, význam. Kostelní Vydří: Karmelitánské 117

nakladatelství, 1997. ISBN 80-719-2288-9.
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Příloha č. 2 — V zatopené ložnici je zachyceno rafinované odhalení přikrytím látkou a volbou 

oblečení tělové barvy. (screenshot z vizuálního alba Lemonade, 2016) 

 Kvůli cenzuře nebývá v hudebních videoklipech úplně častá úplná nahota, v 

Lemonade se obraz úplné nahoty vyskytuje dvakrát. Na konci kapitoly Apathy můžeme 

vidět skupinku nahých žen, jejichž těla jsou kamerou zabírána zezadu, kráčejících po 

poli. Černobílý  záběr trvá pouze několik sekund. Záběr, který ukazuje nohy, pozadí a 118

záda žen, je přemostěním ke kapitole Emptiness, ve které může divák najít největší 

množství sexuálních obsahů. Podruhé můžeme vidět úplnou nahotu v kapitole 

Forgivness — černobílý záběr, převrácený vzhůru nohama, ukazuje dvě nahé ženy, opět 

otočené zády ke kameře, ležící na pláži. Nahota je zde vyobrazena přirozeně a zároveň 

nepříliš explicitně, což posiluje i převrácení obrazu vzhůru nohama. Tělo zde není 

vyobrazeno ze sexuálního hlediska stereotypně, jak tomu v populární kultuře bývá 

zvykem — aby bylo jejím účelem potěšení muže, jak o něm hovoří Nikki Giovanni (viz 

s. 22). Beyoncé záběry nahoty vyobrazuje přirozenost tohoto aktu a krásu těla, ale v 

neexplicitní podobě, vyhýbá se pornografickému zobrazení těla — jsou vytvořeny pro 

„ženské oko”, nikoliv pro mužské publikum jako cílovou skupinu. Zároveň Beyoncé 

prezentuje tělo jako symbol hrdosti a sepětí s historií a tyto prvky vystavuje na odiv tak, 

jak o tom píše Karel Veselý - tedy netouží po vymazání tělesnosti — naopak tělesnost 

využívá jako zdroj své hrdosti (viz s. 30). 

 Černobílost záběru podle Trampoty a Vojtěchovské (2010) vyjadřuje expresivní vyjádření.118
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Příloha č. 3 — Zachycení obrazu nahoty. (screenshot z vizuálního alba Lemonade, 2016) 

7.2 Tělo jako symbol hrdosti 

7.2.1 Kůže 

 V Lemonade je ženské tělo prezentováno jako něco, na co je sama žena hrdá. 

Jedním ze způsobů, jak tuto hrdost na afroamerické tělo Beyoncé zobrazuje, je odhalení 

kůže, která zároveň jednou z nejdůležitějších složek obrazu pro zobrazování sexuality a 

sexuálních aktů. Kůže je upravená a perfektní, bez ochlupení, aby byla přitažlivá. V 

případě Lemonade je nejdůležitějším prvkem z hlediska úpravy kůže její barva — v díle 

vystupují převážně ženy tmavé barvy pleti, které barvu své kůže ukazují s hrdostí, barvu 

kůže se nesnaží zesvětlit nebo přizpůsobit europoidnímu ideálu krásy, naopak se proti 

tomuto ideálu krásy vymezuje. Některé ženy mají tmavou kůži, jiné naopak světlejší 

(přestože jsou Afroameričanky), v Lemonade se objevují také lidé s poruchami kůže, ať 

už se jedná o albinismus  nebo vitiligo . Beyoncé v Lemonade ukazuje, že neexistuje 119 120

jen jeden ideál krásy, tedy ten europoidní, ale naopak že krása je rozmanitá — proto 

aktérky s hrdostí ukazují svou kůži, kterou představují jako symbol krásy, nikoliv 

oprese, jako tomu bylo historicky.  Odhalená kůže je také možností, jak ukázat 

stylizační prvky jako tetování nebo piercing. Výrazný záběr na tetování můžeme vidět v 

 Porucha tvorby melaninu, vede ke ztrátě pigmentu119

 Kožní porucha, která se projevuje světlými skvrnami na kůži. V Lemonade vystupuje 120

modelka Winnie Harlow, která touto chorobou trpí.
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úvodní kapitole, kdy během recitace jedné z básní básnířky Warsan Shire vidíme 

nenalíčenou ženu, oblečenou do černých viktoriánských šatů s odhalenými rameny a 

výraznými naušnicemi. K oblasti dekoltu pozornost kromě těchto prvků přitahuje také 

její tetování „Dream Big ♥” na klíční kosti. Dalším způsobem úpravy kůže jsou malby 

na tělech tanečnic i zpěvačky, vytvořené nigerijskou umělkyní Laolu Senbanjo — typ 

těchto maleb se nazývá „Sacred Art of the Ori”, tedy Posvátné umění Ori.  Tyto 121

malby přitahují pozornost k rukám, hrudím a obličejům tanečnic. 

Příloha č. 4 — Malby s náboženskou symbolikou na těle zpěvačky. (screenshot z vizuálního 
alba Lemonade, 2016) 

7.2.2 Vlasy 

 Také vlasy jsou výraznou složkou v hodnocení přitažlivosti, u Afroameričanek 

má pak úprava vlasů také další kulturní rozměry, jak již bylo zmíněno v teoretické části 

práce (viz s. 28). V mnoha afrických kmenech se dodnes uchovala kultura úpravy vlasů, 

ze které se dá vyčíst sociální status, identita nebo náboženství jedince.  Z úpravy vlasů 122

Afroameričanek se během posledních let stala politická otázka — na pracovním trhu 

mají lepší postavení Afroameričanky volící v pracovním prostředí „prezentovatelné” 

 Jedná se o rituál náboženství Yoruba, který symboluzuje hledání sama sebe a nacházení 121

svého vnitřního boha.

 AYANA D. BYRD AND LORI L. THARPS. Hair story: untangling the roots of black hair in 122

America. 2014. ISBN 978-146-6872-103.

*46



účesy, většinou se jedná o narovnané  nebo sepnuté vlasy. Naopak ženy, které na 123

pracovištích volí přirozené účesy, jako například afro, se častěji setkávají s diskriminací 

ze strany zaměstnavatelů.  Černé ženy si nechávají chemicky narovnávat vlasy, aby co 124

nejlépe zapadly do společnosti a mohly být alespoň částečně respektovány. Příkladem 

může být bývalá první dáma Michelle Obama, která se na veřejnosti vždy objevovala 

pouze s upravenými a rovnými vlasy. Právě vlasy (a jejich vynucovaná úprava) jsou pro 

afroamerickou kulturu symbolem útlaku — pro začlenění se do společnosti musely ženy 

černé barvy pleti potlačovat svou přirozenost. Tato praxe přetrvává do současnosti, ač 

často nebývá vynucována společností, Afroameričanky se ze své vlastní vůle snaží 

připodobnit se mainstreamovému ideálu a často démonizují svou vlastní identitu. 

Druhou možností je odříznutí se od většinové komunity a život v ghettu, kde ale jejich 

práva naopak zanedbávají černí muži, kteří opomíjejí genderové rozdíly ve 

společnosti.  Přestože ve Spojených státech má každý občan stejná práva a povinnosti 125

a mezi jednotlivými občany platí z právního hlediska rovnost, v každodenním životě se 

Afroameričanky i nadále setkávají s etnickou diskriminací . Právě proto je úprava 126

vlasů a zdůrazňování přirozené podoby vlasů důležitým momentem vyjádření hrdosti na 

vlastní etnicitu a původ. 

 Ze sexuálního hlediska může úprava vlasů zdůrazňovat ženskost a jemnost, nebo 

naopak výbušnost. Každý účes v sobě nese symboliku  — zatímco rozcuchané vlasy v 127

kapitole Emptiness vyjadřují zpěvaččinu nespoutanost a sexuálnost, drdol v kapitole 

 Často se používá technika chemického narovnávání vlasů. Tento proces má svá rizika a je 123

potenciálně zdravotně nebezpečný, proto otázka úpravy vlasů není jen estetickou otázkou, ale 
zasahuje také do dalších sfér života — do zdraví, sociálního postavení a ekonomického 
postavení.  
THOMPSON, CHERYL. Black Women, Beauty, and Hair as a Matter of Being. Women's 
Studies. 2009, 38(8), 831-856. DOI: 10.1080/00497870903238463. ISSN 0049-7878. Dostupné 
také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497870903238463

 NLEYA, Mary-Jean. Black Panther, black women, and the politics of black hair. Al Jazeera 124

[online]. 2018 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/black-
panther-black-women-politics-black-hair-180227133128269.html

 Tamtéž s. 13-14.125

 Discrimination in America. Robert Wood Johnson Foundation [online]. 24 Oct 2017 [cit. 126

2018-05-07]. Dostupné z: https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-
america--experiences-and-views.html?cid=xtw_rwjf_unpd_ini:npr%20harvard%20rwjf
%20poll_dte:20171024_des:report%20page

 SYNNOTT, Anthony. Shame and Glory: A Sociology of Hair. The British Journal of 127

Sociology. 1987, 38(3), 381-413. DOI: 10.2307/590695.
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Accountability vyjadřuje její ženskost, případně mateřskou roli. Přirozené vlasy 

zpěvačky, ale především dalších aktérek jsou vyobrazením hrdosti na přirozenou 

afroamerickou krásu, stejně tak cornrows, tedy původní africký styl úpravy vlasů do 

připlétaných copů , odkazují k afroamerické kultuře. Copy, které má zpěvačka na 128

hlavě během kapitoly Formation, působí v kombinaci s líčením, černým kloboukem a 

oblečením velmi výrazně a dominantně. Beyoncé střídá ve vizuálním albu velké 

množství účesů a způsobů úpravy vlasů, včetně jejich zakrytí na počátku vizuálního 

alba, symbolizuje skromnost, ale také snahu skrýt se před cizími pohledy.  129

  

7.2.3 Obličej 

 Jedním z nejsilnějších prvků, které ovlivňují vnímání lidské atraktivity, je 

obličej. Aktér má skrze obličej možnost s divákem neverbálně komunikovat. Proto je 

jeho úprava ve vizuálním díle velmi podstatná, především u úpravy ženských obličejů 

hraje velkou roli líčení. V Lemonade se kamera na obličej Beyoncé i dalších 

účinkujících soustředí velmi často. Ve většině případů je úprava obličeje, respektive 

líčení, minimalistické. To symbolizuje odhalenost Beyoncé a afroamerických žen a 

jejich života v Lemonade. Působí vážně, ale zároveň v některých scénách zranitelně. 

Přesto se v Lemonade můžeme setkat také s velmi výrazným líčením, především během 

sexuálně explicitnějších scén. (viz Příloha č. 5) Výrazné líčení očí nebo rtů přitahuje 

divákovu pozornost k dané části těla — Beyoncé tak má možnost diváka pohledem 

svádět, nebo upoutat pozornost na rty. 

 History of Cornrow Braiding [online]. [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: https://csdt.rpi.edu/128

culture/legacy/african/CORNROW_CURVES/culture/african.origins.2.htm

 GLASSE, Cyril. The New Encyclopedia of Islam. Altamira Press, 2001. s. 179-180.129
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Příloha č. 5 — Výrazné líčení zpěvačky přitahuje pozornost k očím. (screenshot z vizuálního 
alba Lemonade, 2016) 

7.3 Vyzývavé chování 

 Vyzývavé chování je ve vizuálním díle možné vypozorovat nejen mezi osobami, 

ale také u jednotlivce, který zaujímá určitou roli. Takové chování může a nemusí být 

záměrné, stejně tak jako může být explicitní nebo implicitní. To, co za sexuální chování 

považujeme, vyvozujeme z „řeči těla” — komunikací pomocí výrazů obličeje, pohledů, 

pohybů, doteků, gest, tónů řeči, úpravou zevnějšku jeho aktéra nebo jeho prostředí. 

Důležitým prostředkem pro vyjádření sexuálního napětí je pohled, který může 

vyjadřovat sebevědomí, touhu, prožívání slasti nebo přímou sexuální výzvu. Pohled 

může být zvýrazněn líčením aktérek, to bývá dramatické, tmavé a výrazné. 

 Dalším typem chování, které zesiluje sexuální účinky, je mimika rtů a jazyka. 

Kamera zabírá plné rty a jejich smyslnost, vybízí tak k polibku. V současné populární 

kultuře jsou vyzdvihovány plné rty, které diváka lákají a vzrušují . Proto bývají rty 130

vyobrazovány v sexuálních konotacích — aktérky rty špulí, případně předvádějí orální 

sex na jídle, příkladem může být olizování lízátka nebo banánu. Plné rty jsou také 

atributem afroamerické etnicity, proto mohou mít záběry na ně opět posilující rozměr. V 

 HEIDEKRUEGER, Paul I., Caroline SZPALSKI, Katie WEICHMAN, Sabrina JURAN, 130

Reuben NG, Carla CLAUSSEN, Milomir NINKOVIC a P. Niclas BROER. Lip Attractiveness: 
A Cross-Cultural Analysis. Aesthetic Surgery Journal. , sjw168-. DOI: 10.1093/asj/sjw168. 
ISSN 1090-820X. Dostupné také z: https://academic.oup.com/asj/article-lookup/doi/10.1093/
asj/sjw168
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Lemonade se na rty Beyoncé kamera soustředí v několika momentech — na počátku 

kapitoly Denial Beyoncé plave ve vodě a kamera zabírá její smyslně pootevřené rty, ze 

kterých zpěvačka vyfukuje vzduch. Druhý záběr na rty nacházíme v kapitole Emptiness, 

kdy zpěvačka jede v limuzíně a zpívá píseň 6 Inch. Potřetí se kamera na rty soustředí v 

kapitole Forgivness, kde můžeme Beyoncé poprvé v milostné interakci s jinou osobou 

— jejím manželem, rapperem Jay-Z. Kamera zabírá přibližující se rty milenců, k 

polibku ale nedojde — divák je napínán a nucen zapojit svou fantazii. 

 Způsob chůze je jedním ze prostředků, kterými může aktér diváka zaujmout. 

Pokud má chůze na diváka působit sexy dojmem, měla by být energická, sebevědomá, 

dynamická a lehce houpavá v bocích, protože tak se pohybují lidé, kteří vědí, co 

chtějí.  Tu můžeme vidět v kapitole Denial při sebevědomé chůzi zpěvačky po ulici, 131

doplněné o záběry smějící se a tancující zpěvačky. Vyjádřit sexuální obsah je možné 

také sebedotýkáním. Zpěvačka se svého těla dotýká na místech, na která se snaží 

upozornit — rty, boky, ňadra. Těmito pohyby může jedinec ukazovat svůj chtíč a 

rozpoložení. Sebedotýkání si můžeme všimnout na počátku Formation, kde Beyoncé 

sedí na židli v bílém body a hladí si odhalené nohy. Kromě sebedotýkání může aktér 

vyvolat v divákovi napětí také sebesvlékáním. Pokud je svlékán kus oblečení, který 

brání nahotě, je pravděpodobné, že bude divák vnímat scénu sexuálně. Svlékající osoba 

si odkládáním svršků vyžaduje upnutí pozornosti na své tělo, na diváka působí sexuálně 

proto, že k sexuálnímu aktu většinou dochází po svlékání. Toho si můžeme všimnout na 

počátku kapitoly Denial, kde si Beyoncé svléká po skoku do vody černé oblečení — 

odhaluje tak přiléhavé oblečení barvy kůže, které evokuje v divákovi nahotu. 

 Výrazným sexuálním prvkem v hudebních videoklipech a vizuálních dílech 

obecně bývá tanec.  Během tance dává aktér na odiv své tělo, ladnost a pružnost 132

tanečníkových pohybů zaujímá pozornost diváka. Ve vizuálních dílech můžeme vidět 

různé taneční styly od street dance či break dance v hip hopu, po disco dance, sexy 

dance nebo ladies dance v populární kultuře. V Lemonade se divák často setkává s 

vyzývavým a provokativním stylem tance, který vyjadřuje dominanci aktérek. Dalším 

 BRUNO, Tiziana a ADAMCZYK, Gregor. Řeč těla: jak neverbálně působit na druhé a 131

rozumět řeči těla. Praha: Grada, 2005. 109 s. ISBN 80-247-1313-6 

 GOW, Joe. Reconsidering gender roles on MTV: Depictions in the most popular music 132

videos of the early 1990s. Communication Reports. 2009, 9(2), 151-161. DOI: 
10.1080/08934219609367647.
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populárním tanečním stylem, který můžeme v albu vidět, je již zmiňovaný twerk. V 

kapitole Apathy Beyoncé sedí s odhalenýma nohama na trůně, zatímco kolem ní 

twerkuje tenistka Serena Williams. Za sexuální obsah jsou považovány také pohyby 

napodobující kopulaci, ty vidíme nejen během tance a twerku v kapitolách Apathy a 

Formation, ale také symbolickým roztažením nohou Beyoncé během písně Sorry (viz 

Příloha č. 6). 

Příloha č. 6 — Zpěvačka naznačuje sexuální akt krátkým záběrem na své roztažené nohy. 
(screenshot z vizuálního alba Lemonade, 2016) 

 Symbolem vyzývavého cování může být také oční kontakt mezi více osobami. 

Oční kontakt je způsobem dorozumívání a vyjádření zalíbení, sympatie či antipatie. 

Zatímco v kontaktu s divákem zpěvačka často ukazuje toužebné a vyzývavé pohledy, v 

kontaktu s ostatními aktéry, které se omezují v podstatě jen na kapitolu Forgivness, jsou 

pohledy Beyoncé k jejímu manželovi spíše láskyplné. Explicitním vyjádřením sexuální 

touhy je polibek. Jedná se o intimní záležitost, která vyobrazuje motivy lásky, vzrušení 

nebo experimentu. V Lemonade jsou ovšem polibky vyobrazovány pouze v 

romantických, ale ne sexuálních konotacích, opět v kapitole Forgivness, kde můžeme 

vidět polibky párů na ulicích — jedná se nejen o afroamerické, ale také smíšené nebo 

queer páry, čímž zpěvačka vyjadřuje podporu těmto komunitám. Samotná zpěvačka ve 

vizuálním albu nikoho nelíbá. Během písně Sandcastles se k polibku mezi ní a jejím 

manželem schyluje, pár se k sobě přibližuje, ale samotný polibek v díle vyobrazen není. 

Sexuálním chováním jsou také doteky, které během Sandcastles může divák vidět mezi 

Beyoncé a jejím manželem. Přestože dotyky nejsou explicitně sexuální, odehrávají se v 
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posteli v ložnici a vybízí tak k dalšímu sexuálnímu chování a u diváka navozují pocit 

chtíče. 

7.4 Symboly zvýrazňující přitažlivost aktérů 

 Přímé výrazové prostředky, které byly představey v předchozích částech přáce, 

bývají doplněny také méně explicitními, kulturně a historicky podmíněnými, 

symbolickámi prostředky. V Lemonade se objevují některé z těchto symbolů, jejichž 

smyslem je zvýšit aktraktivitu aktérů. Jedním z těchto symbolů je bohatství, které 

zvyšuje přitažlivost zpěvačky. Bohatství se v díle nezhmotňuje ve formě peněz, ale ve 

formě kožichů, drahých šperků nebo jízdou v limuzíně. O penězích textově referuje také 

píseň 6 Inch v kapitole Emptiness — tématem je profese striptérek, které se díky svému 

povolání cítí sebevědoměji a podle zpěvaččiny interpretace vydělávají  velké množství 

peněz — ty je činí přitažlivějšími, ale také nedostupnějšími.  

 V Lemonade je patrná role ohně, jako symbolu, jehož významové zařazení má 

za cíl zvýšit sexuální atraktivitu aktérů. Podobnou symboliku nese v díle také voda.  

Zatímco oheň představuje nebezpečí, nespoutanost a vzrušení, voda symbolizuje 

čistotu, odraz pravdy, sílu a vztek, který si zpěvačka během písně Hold Up vybije — v 

sexuálním smyslu může symbolizovat sexuální napětí, což dokládá i recitace slov 

„abstinovala jsem od zrcadel, abstinovala jsem od sexu”  na počátku kapitoly Denial. 133

Vztek, který si vybíjí, je odkazem na bohyni Oshun původního afrického náboženství 

Yoruba. I tento prvek tedy vychází z původní africké mytologie.  Oheň můžeme vidět 134

několikrát — během kapitoly Denial se za zpěvačkou rozbíjející baseballovou pálkou 

okno auta objevuje výbuch a oheň, vyvolává tak pocit vzteku. Naopak v kapitole 

Emptiness, kdy zpěvačka sedí na parkovišti „uprostřed ohně”, symbolizuje oheň 

erotičnost a nespoutanost. Jako sexuální referent můžeme vnímat také zpěvaččinu 

agresivitu v kapitolách Denial a Anger. 

 V originále: „Abstained from mirrors, abstained from sex”133

 ROBERTS, Kamaria a Kenya DOWNS. What Beyoncé teaches us about the African 134

diaspora in ‘Lemonade’. PBS [online]. [cit. 2018-02-03]. Dostupné z: https://www.pbs.org/
newshour/arts/what-beyonce-teaches-us-about-the-african-diaspora-in-lemonade
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 Za podobné symbolické prostředky, které odkazují k sexuálnímu obsahu, jsou 

považovány také falické symboly. Falický symbol je  takový symbol, který svým tvarem 

připomíná falus, tedy penis. Zobrazování těchto předmětů připomíná pyj v situacích, 

kdy je užíván v sexuálním smyslu — ve videoklipech to mohou být nanuky, lízátka, ve 

videoklipu Miley Cyrus Wrecking Ball bylo falickým symbolem kladivo, ve videoklipu 

Anaconda rapperky Nicki Minaj jím byl banán. V Lemonade se ovšem žádné falické 

symboly nevyskytují, což je možné vysvětlit snahou zpěvačky o redefinování 

vyobrazování sexuality Afroameričanek v současné populární kultuře. Problémem 

vyobrazování sexuality Afroameričanek v médiích a populární kultuře se zabývá bell 

hooks, jak bylo vysvětleno v teoretické části (viz s. 24). Beyoncé ukazuje sexualitu 

Afroameričanek z jejich vlastního pohledu, nezávislého na mužích a tím pádem i 

mužských pohlavních orgánech. Podobně jako falické symboly se v Lemonade 

nevyskytují ani drogy a alkohol jako sexuální referent. V populární kultuře bývá alkohol 

prezentován jako prostředek pro uvolnění se, příkladem může být zpěvaččin videoklip 

7/11 (2014). Beyoncé v Lemonade ani alkohol, ani drogy jako prostředek k sexuálnímu 

uvolnění nepoužívá. Celkově není sexuální akt vyobrazovaný jako způsob jak si upevnit 

svou vlastní pozici ve společnosti, naopak v Lemonade je sexuální akt portrétován jako 

sebevyjádření se, které je každému člověku přirozené.   

7.5 Obsahová analýza textů 

 Je důležité si uvědomit, že zvuková složka vizuálního alba je tou původní 

složkou, která je obrazem pouze dotvářena (vytváří narativ, náladu a atmosféru). 

Zvuková složka je složena z instrumentální a hlasové části (zpěv), ale také z mluveného 

slova. Mluvené slovo je zastoupeno především recitací poezie somálsko-britské 

feministické básnířky Warsan Shire. Beyoncé přebírá několik jejích básní, některé 

zkracuje, jiné ponechává v původní formě. Sexuálně nejexplicitnější básní, která se na 

albu objevuje je Grief Has Its Blue Hands In Her Hair  během Emptiness. K analýze 135

vyjádření sexuality pomocí mluveného slova je použita obsahová analýza. Beyoncé 

recituje celou báseň a provádí drobnou zněmu textu — slovo „Allah” nahrazuje slovem 

„God”, tedy Bůh. Recituje: „Grief sedated by orgasm, orgasm heightened by grief. God 

 SHIRE, Warsan. Her Blue Body. 1. flipped eye publishing limited, 2015. ISBN 135

9781905233489.
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was in the room when the man said to the woman. Sometimes when he had her nipple in 

his mouth she’d whisper. (Allah) God this too is a form of worship.”  136

 Báseň spojuje téma sexuality s reprodukcí a ženskou přirozeností — tedy 

menstruací. Vyjadřuje se o ženě jako o bohyni, kterou muž uctívá sexuálními akty. 

Zároveň má báseň náboženské prvky, které se prolínají také celým albem — bůh ale 

podle ní sexualitu nezatracuje — naopak bůh sexualitu stvořil, zároveň může být 

sexualita formou uctívání boha. Běhen recitace básně vidí divák Beyoncé sedící v noci 

na parkovišti uprostřed ohně — vizuálně je zvýrazněna její kůže v červených šatech, 

obličej s výrazným líčením a čelenkou na hlavě a především poprsí korzetem a 

náhrdelníkem. Beyoncé touto scénou portrétuje sexualitu jako posvátný rituál.  

 Dalším sexuálním projevem v textu písně je věta „Suck on my balls, pause, I had 

enough /I ain't thinking 'bout you  v písni Sorry. Slovy „suck on my balls”, tedy 137

výzvou k orálnímu sexu, projevuje muži stejnou neúctu, které se dopustil on na ní. 

Zároveň jde o časté vyjádření maskulinity v hiphopové kultuře. Dalším významem je 

vyjádření dominantní sexuality zpěvačky. Tu můžeme najít také v písni Formation, kde 

zpívá: „When he fuck me good, I take his ass to Red Lobster, cause I slay”. Těmito 

slovy vyjadřuje, že i ona jako žena chce být sexuálním aktem uspokojena. V případě, že 

jí partner uspokojí, bude odměněn. Tento text je jedním z nejexplicitnějších vyjádření 

ženské sexuality v albu. Ženskou emancipaci (empowerment) nacházíme ve Formation 

také textem — „ I hop up out my bed and get my swag on/ I look in the mirror, say, 

"What's up?” —  vyjadřuje jím sebevědomí a hrdost sama nad sebou a nad svým tělem. 

 Píseň kapitoly Emptiness, 6 Inch, má v sobě výrazné sexuální, ale také 

feministické motivy. „Hrdinkou” písně je žena, striptérka. Název písně referuje k výši 

podpatků striptérek — 6 palců. Beyoncé textem vyjadřuje respekt k ženám, které čelí 

sociálnímu vyloučení a zavržení kvůli své profesi v sexuálním průmyslu. Zdůrazňuje, že 

důležitá je svoboda volby ženy vykonávat jakékoliv povolání a plnit si jakékoliv sny. 

Tato žena je silná, krásná, nezávislá i mocná. Jde si za svým cílem — a tím je v tomto 

 Tamtéž. V překladu do češtiny: „Smutek zklidněný orgasmem, orgasmus umocněný smutkem. 136

Bůh byl v místnosti, když muž mluvil k ženě. Někdy, když měl v puse její bradavku, zašeptala 
„Bože” — to je také forma uctívání.”

 V práci zůstávají citace textů písní v angličtině, bez českého překladu kvůli možné změně 137

významu textu při překladu.

*54



případě moc (to dokládají slova písně: „She fights for the power, keeping time/ She 

grinds day and night/ She grinds from Monday to Friday”), ale také peníze — to 

dokládá text písně „She works for the money, she work for the money/ From the start to 

the finish.” Sexuální průmysl je v tomto případě prezentován jako lukrativní . Žena, 138

která píseň poslouchá, se má cítit emancipovaně (empowered) a nemá se stydět za 

projevení své sexuality, případně využívání své sexuality ke splnění svých cílů. Fráze 

„stars in her eyes” symbolizuje ženu, která se těší na svojí budoucnost a doufá v lepší 

zítřky.  139

 Naopak romantické vyobrazení sexuality nacházíme v písní All Night, kde zpívá 

„All night long/ Sweet love all night long” a „I’m gonna kiss up and rub up and feel up/ 

Kiss up and rub up and feel up on you.” Zde vidíme vyjádření láskyplného partnerského 

sexuálního vztahu a touhu zpěvačky nejen po vlastním uspokojení, ale také po 

uspokojení svého partnera. Ve vizuálním albu během písně divák vidí pouliční záběry 

líbajících se párů a vyjadřování lásky především v romantickém smyslu. 

8. Poselství alba Lemonade 

8.1 Kritika rasové nerovnosti v USA 

 Jak tvrdí John Fiske (1989): „Kultura je nikdy nekončícícm sledem společenské 

činnosti —  v tomto smyslu je tedy vždy politická.”  Také ve vizuálním albu Lemonade 140

můžeme najít texty, které můžeme považovat za politické, neboť se zabývají součaným 

děním ve společnosti a v politice. Jedním z těchto prvků je kritika rasové nerovnosti ve 

Spojených státech, která je silným poselstvím celého alba, proto práce tento aspekt 

zmiňuje, přestože se tématu sexuality dotýká pouze okrajově.  V Lemonade nacházíme 

reakce na policejní brutalitu, nečinnost policejních složek během hurikánu Katrina , 141

 METZ, Cade. The Porn Business Isn't Anything Like You Think It Is. Wired [online]. 2015 138

[cit. 2018-05-02]. Dostupné z: https://www.wired.com/2015/10/the-porn-business-isnt-
anything-like-you-think-it-is/

 6 INCH Lyrics. Genius [online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://genius.com/9043463139

 FISKE, John. Understanding popular culture. London: Routledge, c1989. ISBN 140

04-150-7876-8. s. 1.

 ZIMMERMANN, Kim Ann. Hurricane Katrina: Facts, Damage & Aftermath. Live Science 141

[online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://www.livescience.com/22522-hurricane-katrina-
facts.html
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ale také kritiku odmítání afroamerického, respektive neeurocentrického, ideálu krásy. V 

kapitole Denial Beyoncé kritizuje zanedbávání práv Afroameričanek a jejich opomíjení, 

které vede ke snaze těchto žen změnit samy sebe, potlačit svou kulturu a „černošství” a 

stát se co nejvíce bílými, europeizovat se. Lemonade vytváří narativ, který publiku 

ukazuje problémy, se kterými se tyto ženy potýkají, a snaží se v něm vzbudit solidaritu a 

podporu Afroameričanek.   142

 Kapitola Resurrection, začíná scénou, kdy se skupina žen oblečených v 

kolonialistických šatech, shromažďuje před fotoaparátem. Ženský hlas se ptá: „Jak 

máme vést naše děti do budoucnosti? Co máme dělat? Jak je povedeme? Láska. 

L.Á.S.K.A.”  V kapitole Beyoncé poprvé otevírá téma policejní brutality vůči 143

Afroameričanům. Jedním z vůbec nejvýraznějších momentů alba jsou záběry na tři 

matky obětí policejní brutality — Sybrinu Fulton, matku Treyvona Martina, Gwen Carr, 

matku Erica Garnera a Lezley McSpadden, matku Michaela Browna. Matky se dívají do 

kamery a v rukou drží fotografie svých zesnulých synů. Jejich pohledy v divákovi 

mohou vyvolávat výčitky nebo sympatii, ale především ho nutí se zamyslet nad stavem 

americké společnosti a bezprávím, kterého se Afroameričané v posledních letech 

dennodenně obávají. Michael Brown, Eric Garner a Treyvon Martin jsou pouhé tři z 

bezpočtu obětí policejní brutality za posledních několik let. Afroamerické komunitě 

navíc matky svými pohledy připomínají, že musí bojovat za ochranu svých vlastních 

životů.  Záběr je možné vykládat také jako otevřenou podporu hnutí Black Lives 144

Matter, které vzniklo původně na sociálních sítích v roce 2013 po smrti Trayvona 

Martina. Hnutí se podílelo také na protestech po smrti dalších dvou zmíněných — 

Michaela Browna ve Fergusonu a Erica Garnera ve městě New York.   145

 Tamtéž s. 6.142

 V originále „So how are we supposed to lead our childrem to the future? / What do we do? / 143

How do we lead them?/ Love. L. O. V. E”

 JENKINS, Tatiyana. A Recipe for Black Girl Magic: A Critical Study of the Mise-en-Scene 144

in Beyoncé’s Visual Album Lemonade as a Radical Representation of Black Women. Appleton, 
Wisconsin, 2017. Lawrence University. s. 28.

 DAY, Elizabeth. #BlackLivesMatter: the birth of a new civil rights movement. The Guardian 145

[online]. [cit. 2018-02-03]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2015/jul/19/
blacklivesmatter-birth-civil-rights-movement
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 Videoklip k Formation nese velké množství politických poselství. Je oslavou 

zpěvaččiných afroamerických a kreolských kořenů — stejně tak jako velká část alba byl 

natáčen v New Orleans, odkud pochází předkové zpěvačky. Během finálního videoklipu 

alba se opakuje záběr na Beyoncé stojící na policejním autě, které se potápí v zaplavené 

čtvrti New Orleans. Tento záběr je odkazem na situaci ve městě po hurikánu Katrina, 

kdy policejní složky nebyly schopny pomoci Afroameričanům, kteří byli touto přírodní 

katastrofou postiženi, což vyústilo v úmrtí asi osmnácti stovek lidí.  Jednou ze 146

scenérií, ve které se děj odehrává, je také Superdome , aréna, která byla právě během 147

hurikánu Katrina útočištěm pro ty, kteří neměli prostředky na útěk z města. Ve 

videoklipu je také záběr na pouliční graffiti s textem „přestaňte střílet” („stop 

shooting”), to je forma vyjádření protestu proti policejní brutalitě vůči Afroameričanům 

v posledních letech. 

8.2 Afroamerická hrdost  

 Teoretička bell hooks píše: „Člověku stačí koukat se na americkou televizi 24 

denně po dobu jednoho týdne, aby zjistil jak jsou černošky vnímány americkou 

společností — nejčastějším obrázkem je pokleslá žena, děvka, coura, prostitutka.”  148

Černošky jsou v médiích vyobrazovány jako ty, které nejsou dostatečně dobré, pokud 

nejsou bílé. Beyoncé se snaží v ukázat, že černá žena může být ikonou, dostatečně 

sebevědomou a hrdou, aniž by ztratila svou „černou” identitu. 

 Aspektem „afroamerické hrdosti” v Lemonade je samotné obsazení účinkujících. 

Beyoncé oslovila nejen „obyčejné” ženy černé pleti, které mají v záběrech ve stylu 

domácích amatérských videí symbolizovat každodenní život a jeho starosti a strasti, ale 

také světově proslulé herečky, zpěvačky, sportovkyně a další zasloužilé ženy 

afroameričankého původu, které jsou známými feministkami, silnými osobnostmi a 

které by v černoších měly vzbudit hrdost na svou rasu. Pravděpodobně nejznámnější 

 ZIMMERMANN, Kim Ann. Hurricane Katrina: Facts, Damage & Aftermath. Live Science 146

[online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://www.livescience.com/22522-hurricane-katrina-
facts.html

 Louisiana Locations In Beyoncé's ‘Lemonade’ Visual Album [online]. [cit. 2018-04-28]. 147

Dostupné z: http://1079ishot.com/louisiana-locations-beyonce-lemonade/

 HOOKS, bell. Moving Beyond Pain.” bell hooks Institute. Berea College. 9 May 2016. Web. 148

14 April 2017. Bell hooks institute [online]. Berea College, 2016 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 
http://www.bellhooksinstitute.com/blog/2016/5/9/moving-beyond-pain
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účinkující je tenistka Serena Williams, v Lemonade se ale objevily i mladé tváře jako 

zpěvačka a herečka Zendaya Coleman, herečky Amandla Stenberg nebo Quvenzhané 

Wallis, modelka Winnie Harlow nebo sesterské duo Chloe x Halle. Podle modelu 

Milestone a Meyer (viz s. 24) je tak zastoupení žen naplněno ve dvou dimenzích — 

produkci a reprezentaci. Na vzniku alba se podílely především ženy, jak můžeme vidět z 

několik minut běžících titulků. Album se zaměřuje na vyobrazování života 

Afroameričanek, proto je logické, že afroamerické ženy se majoritně podílely také na 

tvorbě vizuálního alba. 

 Součástí kapitoly Anger jsou úryvky proslovu Malcolma X, který se slovy 

„Nejvíce nerespektovanou osobou v Americe je černoška. Nejvíce nechráněnou osobou 

v Americe je černoška. Nejvíce opomíjenou osobou v Americe je černoška.”  prosí 149

afroamerickou komunitu o to, aby sama sebe začala vnímat s hrdostí a neubližovala 

sama sobě a svým bližním (v tomto případě černí muži černoškám).   Přestože se na 150

postavení Afroameričanek mnohé od roku 1962, kdy Malcom X. přednesl v Los 

Angeles svůj již zmiňovaný projev, změnilo, jistě i nadále platí, že Afroameričanky 

nemají ve společnosti výhodné postavení. Prvkem, který se prolíná celým vizuálním 

albem, je sesterství afroamerických žen, které si v životě prošly stejnými problémy — 

díky tomu jsou ale schopny navzájem si pomáhat a posilovat se. Beyoncé uvádí úryvek 

z monologu Malcoma X. slovy „Proč mě nevidíš? Všichni ostatní to dovedou.” , což 151

je další paralela nejen na partnerský život, ale také na neviditelnost Afroameričanek, 

jejich práv a potřeb americkou společností.  Beyoncé v kapitole ukazuje nejen 152

feministickou hrdost na své ženství, ale hrdost na své afroamerické ženství, které 

oslavuje. 

 V originále: „The most disrespected person in America is the black woman. The most 149

unprotected person in America is the black woman. The most neglected person in America is the 
black woman”

 JENKINS, Tatiyana. A Recipe for Black Girl Magic: A Critical Study of the Mise-en-Scene 150

in Beyoncé’s Visual Album Lemonade as a Radical Representation of Black Women. Appleton, 
Wisconsin, 2017. Lawrence University. s. 15.

 V originále: „Why can’t you see me? Everyone else can”151

 ESPINOSA, Dana Gabrielle. A Breakdown Of Beyonce's "Lemonade". The Odyssey 152

[online]. 2016 [cit. 2018-02-03]. Dostupné z: https://www.theodysseyonline.com/breakdown-of-
beyonces-lemonade
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 Beyoncé vzdává hold ženám, které umožnili jí a všem Afroameričankám v 

současnosti získat taková práva a svobody, které nyní mají. Recituje: „Babičko, 

alchymistko. Vydolovala jsi ze života všechno zlato. Vykouzlila jsi krásu z věcí, které jiní 

opustili.”  Ukazuje respekt k ženám minulosti, a snaží se ukázat světlo na konci tunelu 153

těm, které na svět teprve přijdou. Objevují se záběry z oslavy devadesátých narozenin 

babičky manžela Beyoncé, Shawna Cartera  — oslavenkyně hovoří o svém životě a 154

říká: „Naservírovali mi citróny, ale já jsem z nich udělala limonádu.”  Je 155

pravděpodobné, že název alba byl právě těmito slovy inspirován — citróny jsou 

paralelou ke kyselé příchuti života Afroameričanky, její síla ale spočívá v tom, že z 

tento nakyslé život dokáže svou silou, vůlí a pozitivitou proměnit v „něco dobrého” — 

limonádu.  Ve Formation Beyoncé zpívá „I like my baby heir with baby hair and 156

afros, I like my negro nose with Jackson 5 nostrils” — poselstvím těchto slov má být 

nejen hrdost na svou rasu a původ, píseň má také nabádat lidi k tomu, že mají být pyšní 

na své rysy, které neodpovídají standatrům eurocentrické krásy — právě ta totiž v 

populární kultuře a v médiích převládá nejen ve Spojených státech, ale v podstatě na 

celém světě. 

 V originále: „Grandmother, the alchemist / You spun gold out of this hard life / Conjured 153

beauty from the things left behind.”

 Občanské jméno umělce Jay-Z.154

 V originále: „I was served lemons, but I made lemonade.”155

Lemonade (Script). Genius [online]. 2016 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: https://genius.com/156

9298478
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Závěr 

 Na počátku práce byly představena teorie populární kultury a její vztahy k 

feminismu a genederovým studiím, ale také k etnicitě. Dále byly představeny sexuální 

znaky a obsahy ve vizuálním díle. Tento teoretický aparát měl za úkol posloužit k 

analýze vizuálního alba Lemonade, které vydala afroamerická zpěvačka Beyoncé v 

dubnu 2016. Cílem práce bylo prozkoumat subverzivní potenciál sexuálních obsahů a 

analyzovat sexuální a erotické motivy vyskytující se v díle. Beyoncé v albu Lemonade 

skrze příběh o svém manželství a životě kritizuje poměry v současné americké 

společnosti a upozorňuje na bezpráví, kterému dennodenně čelí nejen afroameričtí 

muži, ale především afroamerické ženy, jejichž životy bývají často marginalizované. 

Ukazuje, pro populární kulturu, neobvyklou reprezentaci ženské sexuality, která není 

prezentována v závislosti na mužských touhách, ale vychází z ženského pohledu. 

 Tělesnost spojuje zpěvačka s hrdostí na vlastní tělo a etnicitu. Tělo a jeho úprava 

je hlavním symbolem hrdosti v Lemonade. Prvky, které odkazují ke kulturním tradicím 

a historickým událostem, můžeme najít nejen v prostředí, ve kterém se dílo odehrává, 

ale také přímo na těle — symboliku nesou účesy, úprava kůže, ale také volba oblečení a 

kostýmů. Několikrát se v Lemonade vyskytuje kontrast mezi tělem Afroameričanky a 

prostředím, do kterého je zasazena. Historické prostředí, úpravu vzhledu a oblečení, si 

divák přirozeně spojuje s „vyšší” bílou třídou v období kolonizace, postava 

Afroameričanky boří tradiční obraz a upozorňuje na marginalizaci Afroameričanek 

nejen v historických, ale také v současných souvislostech. 

 V albu mají prvky, které může prvoplánově divák vnímat jako sexuální, často  

historickou a kulturní symboliku. Zpěvačka albem pyšně ukazuje světu afroamerickou, 

africkou (konkrétně nigerijskou a konžskou) a kreolskou kulturu, ze které pochází její 

předci. V albu mísí prvky jižanské kolonizátorské stavební kultury, afrických 

kmenových kultur (jejich vizuální vyobrazení je asi nejvýraznější v kapitole Denial), 

křesťanské protestantské kultury, domácích videí ze života zpěvačky, ale také amatérská 

videa ze životů „obyčejných” Afroameričanů nebo prvky německého expresionismu.  157
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Typická louisianská architektura majetných, přírodní scenérie a zahrady, luxusní 

historické interiéry, ale také drahé a extravagantní viktoriánské šaty, jsou postaveny do 

kontrastu s postavou černé ženy, která reprezentuje podřízenou otrokyni — to jsou 

opakující se kontrasty a motivy ve vizuálním albu. Zvýrazňují marginalizaci 

Afroameričanek, ale také začarovaný kruh jejich životů, na kterém mají černí muži svůj 

podíl, navíc nedovedou s černými ženami sympatizovat a uvědomovat si sexismus, 

kterému čelí. 

 Podle filmové teoretičky Tatiyany Jenkins, která se rozborem vizuálního alba 

Lemonade zabývala v roce 2017, byli Afroameričané celou dobu historie Spojených 

států v médiích portrétováni v nepříliš pozitivním světle. Tvrdí, že zatímco situace 

reprezentace mužů černé pleti se pomalu ale jistě obrací k lepšímu, Afroameričanky 

jsou stále nejvíce mediálně marginalizovanou a stereotypizovanou skupinou obyvatel 

Spojených států. Černošky jsou často zobrazovány jako bezohledné, hrubé, 

hypersexualizované nebo kontrolující. Pravdou ovšem je, že tento mediální obraz nejen 

neodpovídá realitě, ale také realitu negativně ovlivňuje.  158

 Beyoncé se snaží upozornit na neuctivé a falešné vyobrazování v médiích, 

kterým Afroameričanky dnes čelí— toto vyobrazování se netýká jen jejich sexuality, ale 

také rolí Afroameričanek ve společnosti. Jak píše bell hooks, Afroameričanky bývají 

portétovány strereotypicky jako „matky, děvky nebo kombinace obojího”. Tomuto 

narativu se vizuální album Lemoade vyhýbá. Naopak zpěvačky v albu často převrací 

stereotypní role — příkladem mohou být texty písní, v nichž vyzývá muže k orálnímu 

sexu stereotypní maskulinní frází, která je používána hiphopové kultuře. Přebírá tak 

kontrolu nad vlastní sexualitou a reprezentací sexuality Afroameričanky, čímž odmítá 

stereotypní narativ portrétování afroamerické ženy v populární kultuře. Zpěvačka 

ukazuje svůj život z několika různých aspektů — je matkou, sexuální bytostí, 

feministkou, dcerou, sestrou, přítelkyní, manželkou. Stejně tak nejsou ani další aktérky 

vyobrazovány ve stereotypním postavení. Album tak ukazuje, že i život někoho, koho 

můžeme na základě poznatků z médií vnímat stereotypně, je barvitý. Prochází nesnázeni 

 JENKINS, Tatiyana. A Recipe for Black Girl Magic: A Critical Study of the Mise-en-Scene 158

in Beyoncé’s Visual Album Lemonade as a Radical Representation of Black Women. Appleton, 
Wisconsin, 2017. Lawrence University. s. 15.

*61



a nespravedlnostmi, ale zároveň ukazuje hrdost na svůj původ a sílu postavit se za svá 

práva, ale také za práva marginalizovaných Afroameričanek.  

 Mezi velmi podstatné prvky alba patří kritika etnické nerovnosti ve Spojených 

státech. Zpěvačka v albu odkazy na Malcoma X., policejní brutalitu nebo nedostatečnou 

pomoc afroamerickým obětem hurikánu Katrina upozorňuje na společenský problém, 

který se dotýká životů Afroameričanů. Také během živých vystoupení k písním z 

Lemonade zpěvačka deklarovala svou podporu aktivistům z hnutí Black Lives Matter, 

příkladem může být vystoupení v roce 2016 na „halftime show”  Superbowlu, který je 159

vyvrcholením sezóny amerického fotbalu. Tehdy Beyoncé vystoupila s písní Formation, 

během vystoupení byli ona i její tanečnice a tanečníci oblečeni do kostýmů 

připomínajících uniformy Černých panterů (Black Panther Party), tedy radikální 

levicové afroamerické organizace bojující v 60. a 70. letech 20. století proti rasismu.  160

Vizuální album je pro zpěvačku také prostorem k politickému vyjádření a participaci. 

 Během prvních tří dnů zpěvačka prodala 600 000 kopií alba , které se stalo 161

hitem a rozproudilo diskuze na mnohá témata. Amanda Nell Edgar a Ashton Toone se 

ve svém výzkumu soustředili na to, jak fanoušci vnímají album a jeho kritiku sociálních 

a etnických nerovností v USA. Podle jejich závěrů je vizuální album Lemonade unikátní 

právě tím, že vyvolalo nejen reakce na sociálních sítích a debaty na téma „rasy” ve 

Spojených státech, ale také „donutilo” fanoušky dělat si vlastní výzkumy a hledat skryté 

významy, které Beyoncé do díla ukryla. Kromě inspirování fanoušků k tomu, aby si o 

zmíněných kulturách nebo politických otázkách zjišťovali více informací, se Beyoncé 

podařilo politickým poselstvím motivovat fanoušky k určité formě politické spoluúčasti. 

Nová média, která k tomuto fenoménu neodlučitelně patří, jsou rozmanitým zdrojem 

politických myšlenek všech možných názorů umožňujících zpětnou vazbu. Díky tomu 

jsou také novou platformou pro vznik a vývoj zájmových skupin, případně formování 

 Vystoupení umělců v mezičase hry.159

 ELGOT, Jessica. Beyoncé unleashes Black Panthers homage at Super Bowl 50. The 160
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nových názorů. V případě Lemonade rozvířila debaty nejen symbolika šatů, scenérií či 

účesů, ale také právě politické poselství, které vedlo k mnoha debatám nejen mezi 

fanoušky, ale také k diskuzím s jejich okolím. Edgar a Toone zmiňují příklad fanynky, 

která na toto téma začala po poslechu alba debatovat se svými rasistickými příbuznými 

o jejich názorech na rasu a kultury. Lemonade tak byla pro některé také nástrojem pro 

politickou diskuzi a argumentem proti násilí a příkořím vůči Afroameričanům.  162

 V posledním desetiletí se populární kultura otevírá a hlas dostává stále více 

Afroameričanek. Celkově tak zapadá vyobrazování sexuality ve vizuálním albu 

Lemonade do širšího narativu současné afroamerické populární kultury. Prostřednictvím 

alba má divák možnost dozvědět se více o životech Afroameričanek. Tím, že 

Afroameričanky získávají v médiích a v populární kultuře stále větší hlas, mají možnost 

světu ukázat, že jejich stereotypní portrétování v médiích neodpovídá skutečnosti — 

černá není stereotyp.  163
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Summary 

At the beginning the thesis introduced the theory of popular culture and its 

relations with feminism and geneder studies, as well as with ethnicity. This theoretical 

apparatus was designed to analyze the visual album Lemonade released by the African-

American singer Beyoncé in April 2016. The aim of the work was to explore the 

subversive potential of sexual content and analyze the sexual and erotic motifs found in 

the visual album. Beyoncé criticizes the situation in contemporary American society 

through the story of her marriage and life, and highlights the injustice faced not only by 

African-American men but also by African-American women whose lives are often 

marginalized. It shows an alternative representation of womanhood, and above all 

African-American womanhood. It also shows an alternative representation of female 

sexuality, which is not presented according to male desires but is based on a woman's 

perspective. 

Beyoncé tries to point out the disrespectful and fake imagery of African-

Americans in the contemporary media and culture. bell hooks mentions this problem in 

her work several times. African-American women are portrayed strereotypically like 

“mothers, whores or a combination of both." The visual album Lemoade avoids this 

narrative. On the contrary, Beyoncé often overturns stereotypical roles — she uses 

stereotypical masculine phrases often used in rap songs; for example she asks a man for 

oral sex or suggests that she will reward a man for sexually pleasuring her. Beyonce is 

taking control of her own sexuality and the representation of African-American 

sexuality and rejecting the stereotypical narrative of portraying an African-American 

woman in popular culture. 

The singer shows her life from several different aspects — she is portrayed as  

mother, sexual being, feminist, daughter, sister, girlfriend or wife. Likewise, no other 

actors are portrayed in a stereotypical position. The singer is showing pride of her 

origins and expresses her power to stand up for her own rights as well as rights of other 

marginalized African-American women (and other marginalized groups). One of the the 

most important elements of the album is the criticism of ethnic inequality in the United 

States. The singer highlights social problems that affect lives of African-Americans by 
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sampling Malcom X’s speeches several times in the album, and by criticism of the 

police brutality or lack of help to African-American victims of hurricane Katrina. 

The portrayal of sexuality in the visual album Lemonade fits into the wider 

narrative of contemporary African-American popular music. Through the album, the 

viewer has the opportunity to learn more about the lives of African-Americans. By 

giving African-Americans voice in the media and popular culture, they have the 

opportunity to show the world that their stereotyped portrayal of the media does not 

correspond with the reality — black is not a stereotype. 
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